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NOTA 
f 1 

Projecto n. º 7. 
, 1 

Em 30 de Abril vae a imprimir. Em 21 de Novembro entra em 2.• dis-
cussão. , Falam pefo. ordem, os Sr. Barbosa Lima~ H. Gurgel, E. ' Socrates, 
Galeão Carvalha~, P. Moacyr, Cincinalo Braga ~ Irineu Machado. Em 
22· falam os Srs. Honorio 1 a.urgel (pela orden;) e Galeão C.arQalh,aJ .. Em . 
23 fala, pela ordem, .o Sr. Al~mdo Gupnabara que requer a volta do pro1ecto 
á Commissão e lambem, pela ordem; ºl Sr. Irin~u Machado e Buenc1 ,de 
Paiva requerendo o primeiro a volta do projeclo á' Com'rnissão pelo praso 
maximo de cinco dias. E' aprovado o requerimento do Sr. Irineu Machado 
e prejudicado o do ,Sr. A. Guanabara. ' ' ' · , x' ' 

Em 29 é reaberta a 2.• discussão. Fala o Sr. Affonso Costa. Em' 30 fala 
o Sr. Affonso Costa que apresenta ~menda. Em J.o de Dezembro fala d 
Sr. Rodolpho Paixão que apnesenta en:zendas. Em 2· fala o · Sr. H. Gurgel 
que apresenta emençia. Em 3 fala o Sr1 H. Gurgel. Sqo lidas duas emendas. 
Em 5 falam os Srs. Lindolpho Gamara e Felisbello Freire. Em 7 fala o Sr. 
Calogeras·. Em 8 fala o Sr. Calogeras. E' lida uma emenda. Em 11 fala o 

1Sr. Calogeras . E' (ida uma emenda. Em 11 fala o Sr. José Bezerra. S'ão lidas 
emendas. E' encerrada a disc. do artigo 1.0 do projeclo. Em 14 fala o Sr. Cin- _, 
cinalo Braga. Em is falam os Srs. Aff.onso Cosla ,e Josino de Arauj.o. São 
lidas emendas. E' 'encerrada a 2.ª? discussão do projeclo. Em 16 é approvado ', 
o projeclo tendo sido retiradas umas e rejeiladq~ outras :emendas. A requeri-
mento do Sr. Bueno de Paiva é dispensado () ír:i.terslicio. Em 17 é ,encerrada a 
3.• discussão depois de falarem os Srs. Cardosq de Almeida, Paulino de So~zá , 

'·' 

e de ser apresenta~o u~ substitutivo da Commi~sao de Finanças', Em J8 1é 1 

aprovado .o substitutivo. E' aprovada a redação final. Em 20 é enviado' d "· 
. projecto ao Senado. . . .· · '1 , 

·~ 1 
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CAMA.RA DOS DEPUTADOS 

! 

'SESSNO DE 24 DE A:BRIL 

Srs. 'Membros do -Gongresso Nacional - 'Tenho a honra de -submetter 
.ã vossa apreciação a inclusa exposição, feita pefo Sr. Ministro da 'Fazenda, 

'Sobre ;i necessidade urgente de providencias .rela-
Mensagem. tivas á Gaixa de Conversão. 

Rfo de Janeiro, 23 de a'bril de 1910, '89:º da Inde 
pendencia ·e 22P ·da Republica. - Nilo Peçanha. 

Sr. Presidente da Republica: 
O art. 9.0 da ·lei n. i .-575~ de 6 de dezembr.o de 1906,' que criou a 

Ciaxa de Gonv.ersão, estabelece : 
Ficam tra'Rsf e ridos p frra ,:a Caixa de Conversão .os fundos 

de resgate e de garantià <do papel-moeda, institll'idos pela lei 
· n .. 581; -de 20 de donho de 1899. , 

Exposição do Sr. § 1.º Os ·saldos d-0 'fundo .de resgate 
'L. de Bulhões. . centinuarão a .ser applfoados de :acéôll<ile 

com o artigo da supramencionada l~i. 
§ ·2;0 O fundo de garantia · tambem .sera destinado .ao res-

:rr gate do papehnoeda,.send,o este permutado pelos bilhetes que a 
Caixa de Gonversão -emittir, corresp@nd:entes ao dito fundode 
accôr.do .com o art. t.o desta lei. 

Res0lvend<i> :alterar 10 destino do fundo de garantia, com o empre-
gai-o na operação ·de ''resgate, o Congresso Nacional esqueceu o objectivo 
delle e deixou () papel moeda cir.culante desprovido da pTOtecção que a 
lei -Oe J.899 'lhe .assegurar:a. P.or si, apenas o funda de resgate serve para 
reduzir a massa das eedulas em gyro; mas não ser:ve -para valorizar as •q.lie 
permanecem em ei:rculação e cujo .quantitativo, reputado excessiv@ ·na-
quella época, ·só a pouca ·e p0uco se avizinharia do neçessario ás exigea-
cias das transacçães internas. - / 

,.._ Effectuado o rresgate da •somma superflua, o papel remanescente 
ficaria indirectamente valorizado, como mercadoria offerecida em bolsa de 
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cambiaes e por esta procurada; nem por isso, entretanto, a sua valorização, 
como moeda, teria crescido, porquanto subsistiria elle como simples nota 
promíssoria, sem data de vencimento, isto é, como titulo de liquidação 
inexigivel. Noutros termos : o resgate como , que ,. se limi~a a podar ,as 
ramagens exaggeradas da arvore enfraquecida, para que ella não s,uc-
cumba; não fornece, porém, á planta a nutrição de que carece para que 
adquira o rigor preciso. · ·, 

O fundo de garantia realizava esse officio tonificador; accumulava 
ouro, em deposito; e, á medida que o válor do deposito ia augment::i,ndo, a 
cedula .ganhava em contra-valor certo, que o calculo transformava em 
approximações progr:essivas da data do troco; ou, d;i. rehabilitação com-
pleta do meio circulante. 

Tínhamos, dest'arte, dous fundos de regeneração do papel moeda a 
actuarem em sentido inve,rso, partindo cada um , de capa pólo e . cami-
nhando ambos para a rnes.ma zona equatorial : com o resgate, diminuia-
se a. quantidade .do papel moeda; com o de. garanti?-, aurificava-se a massa 
restante - melhorava-se a sua qualidade. 

A in~uencja , destes fundos, conjunctamente exercida, seria lenta., 
mas decisiva; de sorte que, num. futuro, que a pro~peridade da economia 
publica e a boa gestão das finanças nacionaes ,tornariam gradualmente 
menos remota, poderiamos, com firmeza, encarar o prqblema da circulação 
metaUica. 1 

Na discussão travada no Congresso sobre o projecto da creação da 
Caixa de Conversão ninguem se aventuro·u a duvidar da sabedoria da · 
Iéi n. 581, de 20 de junho de 1899. Foi mesmo 'feita a invocação della para 
justificar o acerto da concepção da Caixa, e o .Sr. David Campista, autor 
do projecto, affirmou que a aoçã0 simultanea dos . fundos referidos teria 
força sufficiente para .obstar a baixa do cambio. 

Em technologia financeira, ha expressões equivalentes tambem. 
Obstar a baixa do cambio - significa evidentemente - impedir o dese-
quilíbrio entre o valor estimativo da moeda e as manifestações apreciaveis 
da economia publica, no po,nto de vista da depreciação eventual da dita 
moeda; e, pois - obstar a baixu do cambio - quer dizer ainda proporcio-
nará moeda circulante a .virtupe de reflectir adequadamente a prosperi-
dade daquella economia, em murcha ascensional. 

Dahi a illação de que os ~undos de resgate e de garantia desempe-
nhavam uma dupla funcção cambial - a de obstar a baixa e.favorecer 
a alta - correlativa · esta á situação eco no mica do paiz, . se?! artificios. ,de 
valorização imprudente do papel moeda. · 

Precisamente para que sem6!lhante 1;1lta se não produzisse com rapid~z, 
em detrimento dos' grandes intei;-esses da producçãó, subordinados, no,mo-
mento, ao a'ccidente do preço e sobretudo á questão dos salarios , e , frete~, 
cogitou-se de instituir um appar6)1ho qu~ introduzisse nas relações cambiae,s 
um- freio contra essa alta rapida, .resultante da importação , de grande,s 
sommas de metal, oriundas de (1mprestimos ou de beneficios , líquidos da 
exportação. · · 

1 
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. Entendeu o Congresso Nacional que a Caixa de Conversão satisfaria. a 
.esse intuito, desde que fosse fixado em.15 dinheiros por 1 $'a taxá de canibjo 
legal das SU(lS operações internas para o deposito de , ouro e a , emi~são de 
bilhetes conversíveis; porque, ce'rtamente,.ninguem se lembraria1de.vender . 
a libra esterlina por menos· de 16$ no mercado, si a Caixa a comp:uasse por 
essa quantia. · ' 

Comtudo; a fixação da ta'xa alludida não alvejava a quebra definitiva 
do padrão de~1846, que regufa ainda taI;Lto nos1 pagamentos que o, Thesouro 
effectua em ouro, no exterior e n:o pl\Íz; . como rra c?bra,nça de. uma ' parte 
dos direitos de ' importação para' consumo: o que dem'.íms~ri,que o projecto 
de creação da Caixa, convertido em lei, não cogita.va da valorização cres-
cente do papel moeda, 'segundo o plano traçado pela)ei de 1899, que impli-
citamente punha á marg.em. · • 1 ) 

Em taes·condições era'logico,---!. de accôrdo com os defons,ores da nov~ .. 
instituição ~alterar-se . o destino do fundo de garantia, transforma,ndo~o 
em fundo de resgate j mas ~ão parece que tiv~sse sido conveniente ao inte-'• 
resse publico, attento sempi;e á massã. de papt(l nioeda ,oirc'Ulante, substi-' 
tuir por bilhetes conversiveis uma parte das cedu.las ido Thesouró, ,desfal-
cando o tota1l restante da base metallka que fôra ·adqufrindo e que lhe.aug-

. mentava progressivamente o seu ivalor propriamente ·ffionetario. · 
Ternos assim por . obra . da lei de 1906 'cerca de 630.000:000$000 , 

de papel moeda ~em o lastro1que o antigo fundo de garantia lhe offerecia e 
de anno para anno ma~ avultava; isto é, ym materia de valorização go 
papel, regredimos, inani.festamente, · e nossa situação legal é menos resis- ' 
terite e sadia do que já fOi. , · · · • ' ·. ', "· 

A nosso ver, cumpre-nos restituir ao referido funcj.o a, sua funcção 
originaria; lembrarmo-nos de ·que essa enorme ·s'ómma de papel moeda 
em circulação é um e:rp.pecilho formidavel á nossa rehabilita'ção economica 
e financeira; ~" que, ell).bora, graças aos dispositiv;os, complexos, da lei 
de 6 de dezembro de J 906, tinhamas fruído as vantagens de u'ma estabi-
lidade cambial, nem sempre suave, o perigo se. não mod,ific<m e o :paiz nao 
d~u nenhum passo longo no caminho da ci~culação metaUic~. / · 

* * * 
, ' 

A àbundan.cia dos depositas que p,rocurararµ a Çaixa,, desde a sua, 
fundação e principalmente no segundo semestre de 1909, é outro facto 

, para o qual a atten~ão i:Io legislador se deverá volver. · . ' , 
A~tingé a cerca de 234.000:000$,a somma dps .bilhetes e:rnittipo.s. ~éu

·nida semelhante emissão á ,importancia: do papel moeda em 1cirçµlação' · 
temps um total de qu~si 865.000:0QO$, absorvidos pela activid,ade napional 1 
. A' primeira vista, não se póde averbár de exorbitante esse total; porq:µe o 
meio regular de julgar da demasia de circulaç~o é o, cambio, ou o troco .d<:( 
bilhetes, com relação á moeda ,inconversivel,. ou á conversivel, respectiva- ., 
mente. A Caixa de Conversão, ' com sua taxa de '15, impediu que .? valor 

( 

' ' 
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cambial do papel moeda >subisse e, c0nseguintement-e, impediu t-ambem que 
após a stl1bida, baixasse, na mel!fida dos excessos passiveis de ·emissão. Além 
disso, os bilhetes .da Caixa se associam, mas nã(j) se confundem, com o papel 
moeda. As duas circulações são, por assim dizer., tangentes; e si as curvas 
·que desenham. fazem penetrações reciprocas, passam estas despercebidas, 
quanto ao quantitativo emittido, porquanto nos encontramos em condi-
ções e.speciaes e perturbadoras; temo.s our(]) que entra e papel moeda que \. 
cambiaJmente -não ·se move .. 

Sob o aspecto da gestã0 f'manceira .do paiz não se nos afigura tranqui-
lizadora a cnnjtUDc.tlJllra. Uma crise de producçã0 póde ser particularmente 
incommoda e de effeitos ruidos·os. 

G0mo q.uer que seja., convém que a Caixa funccione como até agora, na 
qualidade de aparelho emissor a 100 por 100. Si affectar aos seus !bilhetes, 
a .crise eventua:l encontrará o '.Cor.rectiv-0 especific0 n6 troco, .oa na elastici-
dade propria .das notas c0nversiveis; mas não nos é1dad0 fixar com .antece-
dencia a fürma do conflicto ·que se abrirá entre as duas moedas, a do 'fbe-
soure> e a da Caixa, na hypothese jmagin.ada. ' 

Entretanto, achamo-nos em presença de um factm :que as leis ·geraes . 
illumi•nam : desde que o affiuxo de ouro para os cofres ·d:.\ -Caixa se retrata 
com tamanha accentuação, .é patente que o barateamenita do mesmo oure 
se havia d.e mani:festar, e o 'cambi~ subi·ria, si estivessemos em cohdiçôes 
normaes. A anorm.alidade1 J!Y(i)is, é consequencia directa da disposição da 
lei, qu·e susta ·a producç·ão ·~e um phenomeno normal; e resta saber .até que 
ponto será prudente manter essa disposição., :num paiiz que ai:l'lda ite~ iem 
circulação uns 630 mil contos de papel moeda. 

Apropria lei de 1906 previne a occlll'.rencia e indicou-lhe. o ·remeclio, · 
em ,séu ar.t.. 3.º ,: 

{;essarão as emissões da Gaixa de Convers'ã(j) quando os 
bilhetes emittidQs á taxa fixada nesta foi attingírem o valor 
de 320 mil con~os, corresp(j)ndente ao deposito maxim'o de 
20 milhoes es1ter1jnos, podendo, então, por lei do ~ongresso Na~ 
cional, ser elevada a taxa de que trata o art. Lo · 

Neste artigo ha duas ~lisposições de força difierente : uma, categorica, 
manda cessar a emissão q1,1ando o deposito maximo for attingido; outra, 
c1:1ntingente, autoriza a eleyaç'ão da taxa, por lei do Congresso. 

·Seria absurdo admittir..:se a necessidad'e de se inserir num texto de 
·, lei ordinaria qualquer autorização, ao eongresso Nacional para que a modi-

ficasse, quando en'tendes s~; e, portant'O, o verba - poder - -empregado 
no .ar't. 3.º, só !em o v3:lor. de um índice de o~portun~~ade. A locução -
«podendo, ·entao .,,, - s1gn;fica - «sendo ·essa a occasrao para ..• » . 

Aliás, da discussão do pr-0jec.t(j) no Gong.resso depreíiende-se o peft'Sa-
mento do legislador. Referip.do"Be ao projecto, dfaia <> f'r. David ;Campist·á, 
em sessãe de 5 de outubre de 1906, na Qainara ·: 

) 
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Este (0 pro;j·ecte)' é, pois,, tranquil1izador para os· portadores. 
d11» papel moeda. 'f>O:rque p.ermitte a con.q\:llÍsta do· par de 27 ..• 

O Sr. Barbasa Lima. - Permitte si f~r conservada a minha 
emenda; no caso contrario não permitte,. Será 'preciso que o 
.Congresso se pronuncie de novo. . 

O Sr. David. Campista. - Pois então permitte desde que o 
Gong:resso decrete. 

O Sr. Barbosa Lima. - QiUando? 
O Sr. David Campista·. - Quando for conveniente, a jiuizo 

do Poder Legislati':Vº· As emissões eessarão ,ma vez attingido 
o limite legal. O PodeF Federal terá de pronunciar-se, então. 
Esse peder será o G@ngresso, si for a:cceita a emenda do Sr. Sar-
mento·; ~erá1 a. Execl:l!tivó, si permanecer a d(i) Sr. .. Barbosa Lima. 

O facto é, porém, que, em qualquer dos casP.s, a laxfft ,;ambial 
pederá ser elevad:a gradativamente até 27 dinheiros, para cuja 
canquis•ta· a~umula a Nai;ão p·€lcientes sacr.ifici,os. 

' J 

Vê-se, portanto, que o pensamento d.@ legislador não fo~ o de prohibir, 
eni absoluto, q~e novos e adidicionaes .deposites se fizessém. na Caixa, 
mas1 de p.rohibiir qire fossem leitos, á mesma taxa de 15 dinhei!los. Por isso, 
cl:e accôrde eom o art .. 3.~, - ou não se alterá a taxa, e as emisgões. findam, 
ou proseguem as emissões sob o regimen de uma taxa n0va. 

Goro o h11tuito de :rroporcionam ao paiiz a aceomm@d!ação d.os seus, 
interesses economicos ao cambio da Gaixa de Conversão, o mesmo art. 3.0 

fixa em 20 milhões esterlinos o limite maximo dos depositos permutaveis 
por bilhetes emittidos a 15 dinheiros. Claramente, essa fixação era arbitra-
ria, porque nenhuma razão scientifica assignalava forte preferencia para 
a somma de.20· mi:lhões, nem para outra qúalquen; mas parece que,. exacta-
mente por ser avultada, seuia eUa attingida. apóà um 10ng@. per.iodo de tempo 
duua,nte o qual a estahi1i!dade cambial fa'voreceri:ai ª<if\lelJa acc@mmodação. ( 
Toàavra,. é exti::emamente :Pr~rvavel. qu-e. d.entro em poueos mezes , ou. em 
u.m pe11io<;lo de cerna de quatro ann@s, a eentar da data da lei, eis b.i:lhetes ' 
.emittidos eheguem á! cilfrai doSi 32{) mil! contos do limite. legal; e isto prova 
que a Caixa, foi realmente insti!fuida em umà ~poca em .qmr a tendeneia do ,,.,, 
cambi@ parai a aWa se ap@ia<Va1, :não: em elememtos fugazes. e o.ecasionaes·, 
masi em alieerces poderos.os construidos· pela prepria ec@nomia publiea. A 
est01bilizaç'ã0 da taxa eambia:1t decretada pela lei de 1906, foi ~ no cas~, 
uma violeE.cia exerci:da• sobre· a v:ahwi:zação monetaria• do papel e ninguem 
póde adivinhar quaes as cons·equencias remotas de· l!lllHI•' medida legal 
dessa indol:e e:mb©i:a no p11esente nenhuma queixa• se formule e, ao contrario, 
as appareneias sejam festivas .. · . 

A }lHl@:rima chegada dos deposit0s a0 maximoJ teg;iJ do ant. 3.0 • nos 
cria, desde já,.. a obrigaçãe> d!e provid1encia:r de q-galqu..er modo, para que.a 
administração não se veja emhlaraçada, no momento.. ' 

Dissemos cque esse. maximo foi a.rbitra11iio,. e diSsemos igualmente que . . 

( 
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nenhuma razão scientifica defendia a fixação do mesmo maximo, ou de 
outro. De' facto, não ha motivo para que a Congresso Nacional, na hypo-
these de ordenar a elevação da taxa e mandar que as emissões prosigam, 
estabeleça um novo maxirno, tão arbitrario como o actual. Entendem 
que ao Poder J;i:xecutivo deve ser conferida a capacidade ad,ministrativa 
para 'decidir, em concreto, da convenienda' de elevar a iaxa cambial adop-
tada para as operações da Caixa, chamando a troco os bilhetes emittidos, 
nos termos do art. 4.0 , e instituindo novo typo de emíssão; e isso pe.lo 
exame, que ao departamento das finanças incumbe, das. condições eccino-
micas do paiz, traduzidas pelo movimento do .intercambio geral, pela situa-
ção dos orçamentos, pela expansão e vigoramento da' producção agrícola 
e industrial, pela amplitude e resistencia dos'fundos de resgate e de garantia, 
pela solidez do nosso credito interno e externo, pela opportunidade de pos-
síveis operações, finalmente, que appressem o desejado advento da cir-
culação metallica. 

Acceito este1 alvitre, a elevação da taxa far-se-hia , gradualmente, 
nunca por subidas superiores a um dinheiro por 1$; e na, circumstancia 
presente seria essa a elevação que houvessemos de propôr. 

Assim, a libra esterlina passaria .a valer 15$ (cambio de 16 dinheiros), 
conservando o ouro um agio de 68,75 o/o, inferior ao actual de 11,25 %; 
a nota de 100$ que fosse ~mittida ao cambio de 16, indicado, teria uma 
depreciação de 3,70 me:p.or que a · das notas agora · entregues , pela 
.Caixa aos seus depositant~s, e a circulação dos bilhetes correspondentes 
·ao maximo legal ficaria cpntrahida na cifra tot~l de 300.000:000$000. 

* * * 
Nenhum receio poder4 despontar de que a q.lteração da tai){a cambial, 

de 15 para 16 dinheiros ppr mil réis, modifique a corrente de ouro que 
se dirige para a Caixa; porque a alteração affecta simplesmente a relação 
entre o valor inscripto no bilhete conversível e o ouro depositado, seiíi 
attingir, J'lOr qualquer modo, a individualidade 'deste, que subsiste iden.tica. · 
A taxa cambial não contende com o valor da moeda· de metal mas apenas 
eom o seu equivalente estqnado em pa.pel moeda·; o cambio não interessa 
ao ouro, só nos interessa a nós, que temos papel inconversivel em circu-
laçãd. Em Jogar de entregarmos ao depositante um titulo de 16$ por libra 
depositada, '. dar-lhe-hemos um de 15$; mas com este irá elle buscar a 
mesma libra esterlina, COllJ. o seu valor proprio e inalterado, que a apre- · 
sentação do de 16$ o hab,litava a receber. , -

Mas, por outro lado, p. moeda de papel da collectivid~de brazileira 
para cuja valorização, co;mo bem ponderou o Sr. David Campista, · a 
Nação accumula pacíentes ~acrifi9ios, não m,erece o descaso em que ·parece 
haver cabido; ella réclama instantemente ~ premio de semelhantes.sacri-
ficios, isto é, o augmento l\ê)gitimo do seu poder acquisitivo. 

Os 20 milhões de· libras da Caixa traduzirão . a realidade do lucro que 

I 
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terá · o ouro cÚnhado em circular no· 'Brazil, photographa,do na cedula 
de 15 dinhe.iros; e esse lucro não exprimir~ v,irtude nova do. ouro, mas · 
sómente barateza sensivel da cedula .' Por que baratear em d,emasia o valor 
das nossas emissões, ' infligindoJ coltateralmente, ao papel moe.da Cil'CU-
lante, de apreçoamento cambial subordinado á taxa ·d9s bilhetes' conver-
siveis (como está verificado), uma depreciação excessiva, si p{>de o 
braziieiro, com 15$, comprar uma libra ou o seu 'equivalente em utilidades, 
em ·vez d~ despender '16$ para obt.er o mesmo? J 

Em :r,esumo : a imminencia de cessação das emissões da Caixa de 
Conversão por haverem os depositos correspondentes attingido o níaociJ;no 
legal do art. 3.0 da lei p. 1.575, le 190?, suggere-nop' as se·guintes indicações :' 

a) elevar-se a taxa cambial da Caixa, de 15 para · 16 dinnei,ros·, 
dando.-se execução ao dÍsposto no art. 4.º da mesma lei, qÚanto .ao 'troco 
do,s bilhetes emittidos a 15 dinheiros; . . 

b)' permittfr-se que a Caix'a. receba os . d.epositos que ,apparecerem, 
sem limitáção do rríaximo ; . ' : · , · , , 

, e) conferir-se ao Podet Executivo ' capacidade legal para proceder a .1 

successivas elevações da taxa cambial estabelecida · ná Caixa, d~ accôrdo ' 
corri as condiÇões geraes do paiz, o desenvolvimento da . actividade indus-
trial em . to~os os seu,s Famos., a valorizaçãp crescente do ·papel mo.e'da e 
a massa de ouro que solicitar deposito; · 

I 1 

d) restituir ao fundo de garantia a' sua·.funcção originaria, marca,d!l ' 
pela lei n. 581, de 20 de junhe> de 1899. , ' 

Rio · de Janeiro, 22' de abril de' 19.W, 89.0 da i, Ind~:pendencfa e 22~0. 
da Republica . ..:;_Leopoldo de Bulhões. ' · 

1 

SESSÃ;O · DE 1 3Ô · DE . ABRIL 

Restaura, nos termos das disposições legislativas . que os , insiit~lram/ osi ' 
fundos de garantia e de resgate do 'papel.:moeda; eleva a 16 d,irihelros1 
por 1 $ á taxa cambial a que se refere' o art,· 1.º da lei n. 1.575, de 6 de 
deiembro de · 1906, ,e dá' outras providepcias; éom p,rojeclo subslilutivo 
d~ $r. Galeãó Carvalhal. . 

Em mensagem de 23·do ·corrente m'ez de abril, ·o Sr. · Pr~sidente 'da 
Republica submette' á •apreciação do Cóngresso Nacional circumstan-

ciada exposição feita pelo Sr. Mill.istro da Fazenda 
Parecer. sobre a necessidade urgenté de providencias relativas 

á Caixa de Conversão créada ·pela lei· n. 1.57~, 1de 
6 ·de dezembro de ' '1906. O àJ.lt. 2.0 d.essa lei determina : • 

I 
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w Cessarão as emissões da C€li:ia de Conuersão, quando os 
bilhetes emiftidos á taxa fixada nesta lei allingirem o valor de 
320.QOO :000$, correspondente ao deposito ma::címo de vinte milhões 
esterlinos, podendo então~ por lei . do Congresso Nacional, ser 
elevada a taxa de que trata. o arL I.º ». 

1 

G@m essa mensagem julgou o Governe. dever officialmente informar, 
quanto antes, ao Congresso Nacional que está « proxima a chegada daquelle 
deposito ao ma:ximo legal do art~ 3.o »; entendendo, que esse facto «nos cria, 
desde já, a obrigação de provideneiar, de qualquer mo.do,. para que a admi-
nislrtição Ti.ão se veja embaraçada, no momento ».. · 

Por essa; ex.posição, sabe,-se que attingiu a 234.000:000$? somma de 
bilhetes emittidos na data em que foi redigida a mensagem; e, no momento · 
em que formulamos este parecer,· somos inf0rmad-0s de que, em deposito, 
eleva-se a 252.500:000$, esperando-se mais as entradas de 80.000 libras 
do London Brasilian Bank, 80.000 libras, 1.600.000 marcos e 500.000 dol-
lars do Banco Allemão, além de não pequenas. sommas já annunciadas 
com destino á G~ixa. 

Ao que parece, não julga prudente o Governo esperar que aquelle 
maximum de z' 20.000 venha a realizar-se para, só então, dirigir.'..se ao 
Congresso Nacional, na hora d'a crise que se avizinha, segundo haviam 
prognosticado os adversarios des.se perigoso mecani'smo artificial, engen-
drado no intuifo de obst1r a ascensão das,:.taxas eam~iae~. . 

Restam á Camara, 11a presente ses~ao extraordmaria, apenas seis 
dias; não lhe é facil, dent110 de tão exíguo prazo, a:doptar uma deliberação 
tão aceitada quanto prorppta sobre esta materia d'e tal gravidade: 

Entretanto, desde qu.e a lei n. 1.575 marcou um limite aos depositos 
contra os quaes a Gaixa poderá emittir bilhetes á taxa que fixou, de 
15 dinheiros por 1$, forçpso é reconhecer que, si o Gongresso Nacional 
cruzar os braços, essa pro~:>ria attitude vale praticamente por um pronun-
ciamento acerca da delic13-da conjunctura em que vê apertado o fragil 
apparelho de compressão tpambial. Porque, em. tal caso, não terá querido 
o Congresso consentir, por exemplo, em lei que ampliasse o limite de 
f: 20.000.000 para z 20.000.000,r«tonservada a taxa de 15 adoptada por 
aquella lei't . 

Pr~jecto. de lei que p.ssim alargasse aquella b>ase e adiasse. a crise 
que se afigura. imminent~ não poderia à.eixar· de. encontrar forte op.po-
sição poF. parle de todos ,q,uantos combate11am o plaµ0 que veiu a ser a lei 
actual. Essa concessão abriria carhinho á formulaJiue tanto px:econizam, 
quando pretendem elimin13-r qualquer limite á emissão contra ouro levado 
á Caixa de Conversão. As1>im se realizaria a quebra definitiiVa: do padrão, 
que outra cousa não seria: substituir-se o modelo da lei de, 1846 pela. n:1>va 
relação que permittisse fücar a taxa de 15 pe.nee como par theorico para 
o 1 $ brazi:leiro. Esse idea~ dos: valorizado:res d rebours não lograria trans-
formar-se em lei, por maior- ql!le fosse o taleBto dos seus advogados. 

Nada se fazendo· nes.tes poucos dias de sessão legislativia, uma vez 
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attingido o limite de z 20.000.000, post? por lei aos· depositos recebidos 
pela Caixa de Conversão, desde que a esta é vedado emittir mais 1$ 
que seja de bilhetes conversiveis, nada impede que o cambio, desafogado 
dessa camisola de força, deixe atraz a casa de 15 e galgue as taxas supe-
riores que as condições do mercado permittirem. Outra hypothese póde 
ventilar-se, e consiste na retirada de fortes sommas depositadas na cai,xa, 
e que estivessem sob a dependencia do governo, de modo a adiar a tão 
temida preiamar, até que reunindo-se em sessão ordinaria1 pudesse o Con-
gresso mais de espaço resolver o proble:r:na que a propria caixa complicqu. 

\ Certo não contavam os enthusiastas desse instituto · que tão cedo 
se pudesse attingir ao limite arbitrariamente calculado para essa íemissão. 
Não ha, porém, lisura em fallar-se em surprezas e assaltos á boa fé, 
quando se vê que, pelo proprio funccionamento desse mecanismo, é 
que chegou o momento de substituir-se a taxa de 15 por outra mais elevada. 
Isso não póde ignorar nenhum portador çle' notas da Caixa de Conversão .. E' 
a propria lei que isso , annunciava, quando regu,lou as condições dessa 
emissão, determinando no art. 3.o «cessarão as emissões qµando se atlingir 
tal limite.» E' o proprio art. 4.0·da lei que diz: cc aitingido o limite e alterada 
a taxa na fórma desta lei ii. E' ainda esse artigo que manda recolher a 
emissão, em prazo nunca menor de 12 annos. 

E ainda o relator do projecto que se converteu nessa lei, o Sr. David 
Gampista, explicava e previnia no seu parecer : 

« O intuito dessa limitação é tornar possível uma elevação 
legitima das taxas, approximando-as, segura e progressivamente, 
do par legal, ~em abal'os e sem bruscas flucluações. ii 

Durante ·os annos que fossem precisos para accumular-se na Caixa 
'o ouro, na importancia prefixada pelo projecto, pensavam os seus autores, 
teria o paiz tido a pausa necessaria para, sem violencias, atravessar as 
phases de uma valorização lentamente progressiva do nosso meio circu-
lante. O indicio de que era chegado o momento opportuno para a ascepsão 
de mais um degráo seria o implemento daquella condição; attingido o 
limite, era 'signal de que se podia mudar de taxa. 

Note-se, b projecto não diz : mudar de limite, ampliai-o; não. 
O que elle diz é: mudar de taxa, subir na escala, e substituir emissão 

a 15 por emissão a 16; depois emissão a 16 por emissão a 17, e assim, 
por saturação successiva de cada um çlos compartimentos imaginados, 
até o eirado do longinquo 27. 

Assim se exprime, a proposito, o parecer do Sr. David Campista : 
« A Caixa de Conversão será assim um indicador seguro 

da verdadeira situação economica do paiz. A circumstancia de 
allingirem ao maximo as emissões e, portanto, os deposiios, reve-
lará que as economias nacionaes se formam, que a confiança se ) 
fortifica e que a realidade , das condições economicas favorece a 
apreciação do meio circulante. ii 

CAIXA DE CONVERSÃO 1910. - VOL. II. 2 

( 
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Desta maneira, bem se vê que aÍguma cousa tinha de automatica 
esta- condição : attingido o limite, ces sa a emissão, e para que o cambio 
não desgoverne, á falta do correctivo que é a mesma emissão, e não se 
accelere a marcha ascencional, de novo limita-se a elevação, graduando-a · 
com a mudança de taxa para apenas um penny a mais, recolhida. a 
emissão anterior. 

E tanto isso tinha alguma cousa d·e mecanico que se autorizava o 
Poder Executivo a decretar essa mudança para a casa immediatamente 
superior. Emendando-se esse ponto do projecto, para Uevolver ao Con-
gresso a competencia de elevar a taxa de emissão, .manteve-se entretanto , 
o limite dos depositos e mandou-se que cessasse a faculdade de emittfr1 
uma vez alcançado o maximo que se manteve. Ora, como não é de crer-se 
que os creadores da caixa quizessem-n'a inutilizar, vedando a emissão a 
partir daquelle maximo - que tanto importa reconhecer-se que, em 
tal momento, esse apparelho não contem nem governa mais a elevação do 
cambio - somos levados a admittir que, nessa conjunctura, o que se 
queria era, como idéa matriz desse processo -7- impedir os· saltos e conter 
a marcha, pelo tempo que for necessario a de novo encher-se a caixa 
e realizar-se a emissão um penny acima1da anterior. · 

Contra os vicios dessa concepção, contra os defeitos, que são obvios, 
desse mecanismo, fomos dos que protestaram. Não se trata, porém, agora, 
de cantar victoria sobre ºf desastres provaveis dessa invenção. O que se 
d~ve querer é minorar ess1~s desastres, si não for possivel impedir que se 
realizem, como era de esperar. 

Assim : ou nada se faz, e o movimento ascensional do cambio asso-
berba a caixa, zombando d~ uma barreira que facilmente transpoz, quando 
galgou o limite das ;t, 20.00p.OOO - e nesse caso, as taxas não tendo outro 
correctivo poderão recoril€1çar a subir muito, para descer mais e tornar 
a subir, restaurando-se o paraiso dos especuladores; ou respeita-se o 
que parece ter sido o pern;amento dos autores da lei e decreta-se a mu-
dança da taxa 15 para 16 no 'art. 1.0 dessa lei . Neste caso, ainda l:fa que 
distinguir : ou mantem-s~ com essa nova taxa a emissão limitada a z 20.000.000, recolhendo-~e a . anterÍor; ou, mudada ª' taxa 1para 16, 
permitte-se a nova emissãq, augmentando-se o limite, sinão eliminando-o. 

Aqui, o relator julga de seu dever, por amor á coherencia de suas opi-
-niões, declarar que a esta formula não póde dar o seu assentimento . 

Quando se dízia, no cprrer da discussão da lei que instituiu .a Gaix.a 
de Conversão, que o Poder Executivo faria pbr decreto a mudança da taxa 
para cada emissão successtva, não se pretendia sinão assignalar que esse 
decreto resultava do facto qe, em.cada caso, ser attingido o limite prefixado. 
Bem diversa é a situação e mais grave, si se concede o direito de emittir 
contra deposito em ouro sem limite, conjunctamen'te com a faculdade 
conferida ao Poder Execµtivo de fixar a taxa da emissão. Seria um 
constante decretar novos padrões, para logo .depois os haver de alterar, 
instituindo-s.e a instabilidade das unídades monetarias, c0m grande 
gaudio para a especulação .e o azar. 
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A judiciosa exposição que acompanha a mensagem conclue as suas 
considerações suggerindo algumas providencias que reputa convenientes 
á actualidade ·financeíra, seriadas em quatro itens. 

Tres dessas me(l.iàas alvitrada.s pelo Governo referem-se á taxa e ao 
limite d.a emissão ,conversível,. e a ultima diz respeito ao fundo de garantia 
creado .pela lei n. 581-, de 20 de junho 4,e 1899 e em má hora desviada do 
seu de~tino inicial pela lei de 6 de dezembro de 1906, que, o transferiu para 
a Gaixa de Gonv~rsão. Aggravou-se assim o erro. que, e;m nossa opiniãq, ' 
commetteu o Congresso. Naci0nal, , qu'.J-ndo abandonou a politica , de 
resgate associada á creação de um fundo em ouro, cada vez mais destinado 
a servir de c.ontravalor á enorme ,massa de papel moeda, na importancia 
ainda hoje de cerca de 630.000:000$, e a ' constituir um deposito intangível, 
que facilitaria, em futuro não remoto, a verdadeira convers~o, o que não 
faz a Caixa dita tambem - de Conversão - por lastimavel confusão.. ' 1 • 

Muito acertadamente recorda a mensagem, reíeri~d.o~se aos fm1dos 
dé resgate e de garantia : <' Tinharrios, desta arte, doqs fúndos de regel 
neração do papel moeda a actuarem em sentido Mi.verso, partind@ cadp. 
um de cada polo, e caminhando ambos para a mesma zona equatorial : 
- com o de resgate diminuía-se a quantidade do papel moeda; com~ o de 
garantia, aurificava-se a massa restante, melhorava-s--e a qualidade. » 

« A influencia destes fundos conjuntamente exercida, seria lenta 
mas decisiva, de sorte que,, em mn futuro: que a prosperidade da' economia . 
publica e a b0a gestão das flna~g,as nacioÍ).aes tomari,am gradualmente ' 
menos remoto, poderíamos, com firmesa encarar o problema da'l cfacu- , , 
LAÇÃO METALLICA. , " N ~ · , , 1 

Vale á pena recordar que, por oecasiao do debate; a q.ue .d'eu logar •d 
projecto que veiu a ser a lei da Caixa de Conversão, fez-se grande cabedal · ' 
daquillo que se dizia viria a ser uma das vantagens desse apparelho. 
A11egava-se então, com g.rande emphase, que esse;. sim, é' que eva um ' ' 
plano verdadeiramente scientifico, porque, ao mesmo tempo ,que ,, famr-
liarizava o pul;ilico com o ouro representado pelas not~s da Gaixa e ac·ces-
sivel ao portador dessas cedulas, substituíam-se estas ~o ,papel-moeda ' 
que se iria resgatandor evitando-se as crises res.altantes da ' ctes.cente 
falta de nuniera:rio, á medida que se.fosse reduz,ndo .a massa âo papet de 
curso forçado. ' ' 

E' assim transfiriram-se para a Gaixa de Conversão (art. · 9 da, lei~ 
os fundos de .resgate e de garantia d'o papel'.--moeda, instituídos em 1899. 

O de garanti'a,. :p.ão garantiu mais cousa alguma .. Passou a s~rvir ,de 
muleta ou escora á1 Gaixa, amparando-a co·ntra as tendencias' par11- a 
baixa e dando-lhe, por meio do imposto addicional, o ouro que lhe puqesse . 
escassear toda vez que para as projectadas emissões de papel legalmente .. 
depreciado, lhe faltasse o lastro do conjeturado saldo da hafança ~coi;i.o
mica. 

O de resgate, quasi nada resgatou e, afinal, ficou esquecida e sem 
prestimo efiectivo. De s0rte que a uma eirculaç~o inconversiV.el de 
630.000:000$, sem contra valor em ouro, ou seja em especie pacient ,emente 

' 
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accumulado, juntou-se uma circulação · lateral de ouro de 260.000:000$, 
em cedulas da Caixa, a galope para o total de 320.000:000$ correndo-se 
o risco de alcançar-se, quem sabe, 480.000:000$ ou 640.000:000$, si vier a 
triumphar a corrente dos partidarios do cambio baixo e do ouro cada vez 
mais caro, no proposito de elevar-se a f. 30.000:000, ou a f. 40.000:000 o 
actual limite de f. 20.000:000. 

Recentemente escrevia o Sr. José Terry, eminente- estadista e pro-
fessor argentino, estas palavras, que bem se podem applicar á nossa 
situação : 

« HoiJ existe em la Gaja de Gonversión 157 millones de pesos, oro, y se 
supone que dentro de un ano serán docientos, y en seguida trecientos mil-
lones, porque es de presumir que la balanza económ'ica seguirá siendo-nos 
favorable; se emitiría, se agrega, el papel correspondiente, 300.500.700 mil-
lones, á más de los 286 de emisión anligua, cifras todas que se consideran 
superiores á las necesidades circulatorias de este país. Se producirá el empa-
pelamento, se agrega, y con la crisis y la ruina. n 

Releva não esquecer que na Republica Argentina não se deixou 
d~samparada a emissão antiga, quando se instituiu alli a Gaja de Gon-
versión com a quebra do r)adrão monetario. Ao contrario, como accentua 
o mesmo Sr. Terry, no es1iudo comparativo que faz da Gaja e do Banco 
de Inglaterra : << ... los 28~ millones de la emisión antigua, reducidos cc á 
pesos de cien centavos, oro, suman 125.000.000. Esta cantidad circula-
toria no reconoce um contra-valor á oro, lo mismo que en Inglaterra, pero 
iiene una garanlía efecliva á oro, de 25 millones de pesos de cien centavos, 
que es el fondo de conversión. Ambas representan deudas de lci>s gobiernos, 
Ia una con un banco, Ia, otra con el país, Ia primera chancelada con titulos 
y la segunda garantida cor1 un fondo á oro que sigue augmentando de afio 
en ano y con solvencia ·del gobierno )). ' 

No seu subJ'Stancioso r~latorio de 1910, o energico homem de Estado, 
cujo inteHigente programma financeiro foi tão desastradamente abando-
nado, o Sr. Joaquim Murtinho, doutrinava, nas seguintes palavras, 
referindo-se á temerosa crii;e de 1898 : 

cc Todos conwrehendiam que as difficuldades nasciam da 
depressão da taxa cambial, e por isso a idéa dominante era 
que a valorização do meio circulante constituia o problema 
capital a resolver~se. 

Na solução pratica , porém, desse problema, as opm10es 
variavam : para uquelles que não viam outro agente da baixa, 
a especulação, bastavam boas leis de repressão; para outros, 
que só viam desequílibrio da balança internacional, a solução 
do problema estii:ria no augmento da producçãq; para outros, 
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finalmente, a desvalorização dq moeda tinha por causa as 
grandes emissões dé papel e só ·o seu resgate resolveria o pro-
blema. 

« Sem negar que a especulação podesse contribuir para 
accentuar Ínais a baixa do cambio, os espiritos mais cultos 
comprehenderam . que ella era antes a consequencia do que 
a causa da desvalorização da m0eda, e que, por conseguinte, 
as leis de repressão nada conseguiriam de positivo. 

Sem negar tambem que o augmento da producção nacional , 
podesse contribuir para valorizar o meio circulante, não era 
difficil comprehender que esse augmento não se.poderia realizar 
sinão em tempo relativamente longo e que, \em paizes novos, 
como o nosso, a producção não. se desenvolve sem o auxilio 
de ca'pital e braços estrangeiros, que, certamente, não procura-
riam collocação em paiz cuja moeda variava de momento a 
momento. · 

A idéa do resgate do papel moeda tornou-se assim a idéa 
vencedora . (Relat. do Ministro da Fazenda, 1901, pags . IV e V). 

Em summa, finalmente, pensa o relator que, neste fim de · sessão 
extraordinaria, seria impossivel discutir com\ vantagem e sem embaraços, 
que são conhecidos, um projecto da lei que correspondesse a todos os pontos 

.a que se refere _a mensagem e a exposição do Sr. Ministro ;da Fazenda. 
Das quatro providencias concatenadas no final dessa exposição, 

uma, - a que se, refere á elevação da taxa a que se podem fazer as emissões 
da caixa, de 15 para 16, uma vez alcançado o limite de ;f 20.000.000 para 
os depositos da mesma caixa, - é medida prevista pela propria lei n. 1.575 
de 1906 e acceita no correr do debate pelos partidarios dessa concepção 
financeira. 

Não póde o relator, adversario irreductivel daquelle artificio mone-
tario, tomar a iniciativa de propor que se passe uma taxa para outra, 
quando :· na sua Ôpinião, com esta ou com aquella taxa, uma vez que ao 
Governo s·e pretende deferir a missão de cohibir ou impulsionar o cambio, 
por intermedio do perigoso instrumento que é a chamada Caixa de Con-
v~rsão, tudo que se fizer, com esta ou em torno desta infeliz instituição, 
será illusorio, quando .não venha aggravar os males oriundos da trapalhada 
de emissões successivas a 15, 16, 17 e 18, etc. 

A's duas outras providencias suggeridas na exposição, relativas á 
delegação de que se poderia investir o Poder Executivo para fixar taxas 
para as emissões da Caixa e á eliminação de qualquer limite para os 
depositas de ouro levados á mesma Caixa, não póde o relator dar o seu 
assentimento. 

Assim, proporia unicamente o:seguinte projecto de lei, de accordo 
com as idéas que mui succintamente poude expender na angustia de tres 
a quatro dias que teve para·se informar e estudar o assumpto . 

·' 
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O Gongresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 - Ficam restaurados, nos termos das disposições legislativas 

que os instituiram, os fundos de garantia e de resgate do papel-moeda, 
creados pela lei n. 581, de 20 de junho de 1899. 

ArL 2.0 - Fica elevado a 16 dinheiros por 1 $ a taxa canil;iial a que 
se refere o art. t.o da lei n . 1. 575, de 6 de dezembro de 1906, mantido o 

limite constante do art. 3.0 e executado o disposto 
. Projecto. no art: 4. 0 da mesma lei} quanto ao troco dos bilhe-

. tes emittidos a 15 dinheiros. 
Art. 3.0 ...,.... Ficam revogados os arts. 9.0 e 10 .. o da lei n. 1.575, de 6 

de dezembro de 1906, b~m como todas as disposições em contrario ~ ao 
art. 1. 0 da presente lei. 

Sala das Gommissões, 29 de abril \fe 1910. - Francisco Veiga, pre-
sidente. - Barbosa Lima, - relator. - Homero Baplisia com_ additívo 
aos arts . 1.0 e 3.0 - Paula [Ramos. j - Bueno de Paiva. - Sergio Saboia. 

O Congresso Nacional decreta ; 
Art. I.o - Fica elevado ao maxinio de 40. 000. 000 esterlinos o 

valor das emissões de que trata o art. 3. 0 da lei n. 1 . 575, de 6 de dezembro 
de 1906, que creou a Caixa de Conversão. 

Art. 2.0 - Os fundo~ especiaes para o resgate e garantia d-0 papel 
. . mo,ed\l em circulação 1\serão regulados exclusiva-

Subst1tut1vo ment€( pela lei n. 581, de 20 de julho de 1899, revo-
Oaleão Carvalhal. gados os arts. 9 e 10 da citada lei n. 1 . 575, de 6 de 

dezembro de 1906. 
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrario.· 
Sala das Commissões, em 28 de a'bril de 1910; - Galeão Carvalhal. 

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO 

Srs. membros do Congresso Nacional - Tenho a honra de passar 
ás vossas mãos a inclusa exposição de motivos que me foi apresentada 
pelo Sr. ministro da Fazen(i.a . 

Julgando da maior procedencia as considerações ahi adduzidas, 

Mensagem. 
subm~tto ao vosso elevado criterio a emenda pro-
posta ás indicações suggerídas na exposição de 
motivos que acompan·hou minha Mensagem de 28 

de abril do corrente anno. 
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1910, 89.0 da Independencia e 

22.0 da Republica. 
NILO PEÇANH.A.. 
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EXPOSIÇ~O DE MOTIVOS 

Sr. Presidente - Na exposição que tive a honra de vos d-ir!gir, em 
data de 22 de abril deste anno, escrevi : « ••• ·achamo-nos em presença 
de um facfo que as leis illuminam: desde que . o affiuxo de ouro para os 

cofres da Caixa se retrata com tamanhá accentuação, 
· Exposição dQ Sr. é patente que o barateamento do mesmo se havia de 

L. de Bulhões. manifestar e o' cambio subiria, si estfressemos em 
condições normaes. A anormalidade,, pois, é conse-

quencia directà da disposição da lei, que susta a producção de um pheno-
meno normal ». 

Referia-me á lei de 6 de dezembro de 1906, com a sua taxa de 15 d., 
para regular a emissão dos bilhetes da Caixa. 

l;lfa,is tarde, em outra .. exposição, ponderei : (( Incontestávelmente, 
a situação actual é producto natural - antes attenuaqo do que artifi-
cialmente fa~orecido '-----das c,ondições economicas do paiz. Não h\} CO!fÍO 
negai-o, ou procurar voltar a indices inferiores de riqueza. A taxa d'e 16 d. 
não é mais discutivel, e della não ha recúar. >> 

Ainda posteriormente, • em discurso de 28 de setembro, afVrmei 
que. o fundarµento em qµe se apoiara meu raciocinio, naquella época, 
para sustentar a irreductibilidade da taxa de 16, justificava, no momento, 
a ,defesa .da taxa, regularmente conquis.tada, ~e 18, a qual deveria ser 
considerada irreductivel tambem; e esta declaração não exprimia um 
conceito pessoal; mas a opinião vossa e de todos os vossos ministros, · 
manifestada em conferencia de 22 ·.do citado mez. 

Minhas palavras, portanto, eram o reflexo do pensamento do Governo; 
significavam a convicção do Executivo de que nenhum artificio .ha{ria 
sido posto em pratica para alçar o indice cambial vigente; por isso mesmo, 
implicavam o compromisso, a·ssumido perante a ~ação, de .só lhe dize,rmos 
a verdade com referencia á valorização crescente da sua móeda, isto é, 
a vigorização progressiva da situação economica do paiz. 

Errt nome d·esta, porém, e . como seus privilegiados interpretes, 
políticos e publícista:s prégaram que a taxa de 18 não lhe é adequada; 
mas até agora ninguem forneceu á anciedad<f publica documento compro-
batorio de tão peregrino asserto, que envolve a imputação, feita ao vosso 
mi:m.istro da Fazenda, de manter, por vaidade ou capricho, um cambio 
que a referida situação não comporta. .. " 

E' de notar que os que assim se pronunciam esmeram-se em uma 
especie de propaganda de descredito, que os successos nã.o tardarão 
em condemnar, visto como profligam, a um tempo, o cambio alto, ou a , 

·valorização da moeda, filiada na realidade ao nosso progresso economico, 
e a leaMade .p.o Governo, exhibido á censura nacional como inventor 
de uma ficticia , prosperidade. , ' 

E' de notar, igualmente, que esses defensores de taxas menores 
'· 

·t 
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se rejubilam com ·o exito da Caixa de Conversão, averbada de mara-
vilhosa, por haver, em cerca de quatro annos, injectado na economia 
publica estímulos, aperfeiçoamentos, riquezas, uma brilhante intumes-
cencia da actividade productora, uma feliz expansão da fortuna industrial, 
o bem estar crescente, esperanças renascidas, prenuncias de incomparavel 
grandeza; e, após semelhante confissão de pujança, da qual o deposito 
de vinte milhões esterlinos é apontado como fulcro e monumento, mer-
gulham na tristeza do cambio baixo para ensinar ao povo que nossa situa-
ção economica, mesmo assim estrondosamente melhorada, não teve 
ainda virtude para emprestar á moeda circulante leves toques de ouro ... 

A situação economica do paiz está, conseguintemente, transformada 
em clava para derruír a taxa cambial de 18, e della se falla como de uma 
entidade mysteriosa, severa e taciturna, rubra da indignação que lhe 
provoca o artificio do Thesouro, a seu turno transformado em especulador 
da alta. 

* * * 

Seria urna vantagem para o interesse nacional .que os depositarias 
dos segredos da nossa situação economica houvessem por bem desen-
tranhar do seu silencio alpurna palavra audivel, com relação á taxa cambial, 
a não ser a taxa, mesm\); porquanto, na ausencia .de revelação especial, 
não se conhece, nos paizes de papel-moeda, outra voz articulada pela 
dita situação. 

E' sabido que, onde a circulação metallica existe, a situação economica 
define as suas mutações pela taxa dos descontos e pelo juro do dinheiro, 
nos mercados da moeda. Estes reflectem nitidamente a condição em que se 
acham os interesses geraes e n,egocios, a confiança, a tranquilidade 
política. 

Ahi, o cambio tem especial feição; poder-se-hia dizer que a noção de 
cambio se confunde com a de - frete - a pagar pela exportação da mer-
cadoria ouro, em busca de collocàção mais lucrativa e mais segura, fóra 
do paiz onde uma COIDfllOÇão qualquer abala os animos e intimida os 
capitaes. Si os bilhetes çonversiveis substituem, na circulação, a moeda 
de ouro, a operação do troco automaticamente restabelece o nivel normal 
da relação entre o numerario preciso e a extensão das transacções liqui-
dadas a dinheiro; por maneira que o reg~men da conversibilidade serve 
tie freio habitual ás de.m,asias da emissão e ao perigo do excesso de meio 
circulante. 

Cumpre, entretànto, reflectir que a .acção correctoria ou niveladora 
do troco de bilhetes não tem effeito absoluto, como infelizmente se pro-
clama entre nós, no toca~1te ás emissões da Caixa; não só porque ha notas 
conversíveis, que não são convertidas por não haver proveito em as 
converter (taxa cambial superioi; á que regula as emissões), como ainda 
é iµexpugnavel a lei ecopornica que nos instrúe sobre a possibilidade de 
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uma circulação, indefinidamente crescente, de bilhetes conversíveis, 
sem troco ~sem exportação do metal - comtanto que o excesso de emissão 
se modalise em crescimento indefinido dos preços ,: custará 2, 3, 5, etc., 
o que anteriormente custava 1, apenas. 

Disto resulta que o simples facto qe se possuir uma circulação con-
versivel não constitue argumento valido contra o excesso possível de 
emissão. A economia 'nacional póde absorver quantidades demasiadas de 
bilhetes, compensando sinistramente a demasia eventual com a carestia 
correspondente da vida. 

Nos paizes de papel-moeda, porém, o cambio é cousa diversa : 
-indica o valor act.ual da cedula fiduciaria, patenteia uma estimativa do 
ouro supposto, que cada cedula contém no seu nominal inscripto. Nesses ( 
paizes, a moeda de ouro deixa de ser moeda, para se tornar mercadoria 
só, de preço variavel; de tal sorte qúe, nas operações cambiaes, a medida 
nacional dos valores, ou a cedula circulante, é metro absurdo, que se 
encurta ou se alonga, e por isso mesmo não é metro. Para os productores 
de g~neros exportaveís, pagos em ouro, a conversão do metal em papel 
enche-lhes a bolsa com este, depreciado pelo cambio baixo; e, porque 
com este são pagos os salarios e solvidas 'as dividas ordinarias, o agio do 
ouro se lhes afigura appetecivel, ou, em outros termos, a desvalorização 
da moeda circulante se lhes afigura cobiçavel. Esquecem, porém, que o 
agio é quantidade negativa, que a nenhum patrimonio se incorpora; 
que não traz riqueza, mas unicamente um espectro de riqueza, en-
tontecedor e escarninho; como esquecem que foi exactamente na época 
.de maior agio, que a producção nacional decahiu Çlo seu vigor antigo, e 
a economia publica de que é ella factor proeminente, se afundou no vexame 
·da moratoria. 

A historia das finanças republicanas dá brilhante destaque á verdade 
destas noções, aliás abecedarias. Ao tempo em que o agio do ouro galgou 
as alturas vertiginosas dos 350 %, com uma depreciação do papel corres-
pondente a 77,7 %, a economia publica estalou. Graças ao esforço heroico 
da administração Campos Salles, energic'amente. sustido na adminis-
tração ' Rodrigues Alves, a economia nacional se foi recuperando a poucó 
e pouco, até attingirmos, em 1906, ao cambio de 18 (passàgeiramente), 
com o agio de 50 %· Foi nesse período de firme e labQriosa elevação das 
taxas que conseguimos curar-nos, parcialmente, da grave enfermidade 
economica de que o agio exorbitante era symptoma. E, porque ninguem 
Otlsará n_egar que a elevação das taxas indicava a attepuação do mal e a 
evolução .da convalescença - somos obrigados a reconhecer que o movi-
mento ascencional do cambio photographava a rec·onquista da saúde, 
como a sua .queda havia photographado o . resvalamento pelo declive 
que nos levou ao desastre. 

Nem poderia ser de outro modo. A taxa cambial é a .expr.essão natural, 
e, unica, da situação economica dos paizes de papel-moeda. Por elle o 
bem estar se exterioriza nas relações monetarias, como por ella se exte-
rioriza o sofffime_nto. E' o producto de immensos factores, visíveis e invi-

f 
'· 
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siveis, conhecidos e anonymos, de acção vária, de indole das mais diver-
sas e mais oppostas : factores que representam a infinidade dos interesses 
em presença e a infinidade dos calculos mercantis em permanent~ vigilia; 
que abrangem tudo quanto, em ponto de lucro ou da sua defesa, podem 
o estudo, a .prudencia, a sagacidade, a ambição, o arrojo estabelecer 
como base de transacções fundadas, directa ou indirectamente, no valor 
da moeda; por maneira que o concerto ou accôrdo de milhares de milhares , 
de pensamentos no sentido de se attribuir, nas tabellas elo cambio ban-
caria, certa porção ele ouro supposto ao papel-moeda, deve derivar inil-
ludivelmente da verificação tacita. de um facto - que a situação econo-
mica geral\ exige determinado .cambio e não ouró. 

E' a propria economia, pois, representada pela universidade dos 
interesses divergentes, mas que, em um ponto, convergiram, quem cria 
e fixa, nas tabellas, a taxa cambial; ou, por ou~ras palavras, a taxa 
cambial é a fórma monetaria visível da sitµação economica do paiz. 

Assim, não se concebe maior absurdo, no caso de erro ide juizo, 
ou maior insinceridade, na hy.pothese ele suggestões da malícia, que o 
de se invocar a situação economica para impúgnação da taxa; como si 
fosse tazoavel abstrahir do corpo para fazer o desenho do seu contorno: 

A argumentação dos críticos dessa escola singularíssima assenta 
na apreciação de alguns (impossivel é a de todos) dos factores da taxa 
cambial. 1 

Mas, acima do meI1ito que possa ter essa analyse pessoal, em con-
dições de debate nem s13mpre liso e desinteressado, é de mister collocar 
o alto merito .da analyse collectiva, effectuada com immenso escrupulo, 
pela totalidade dos interesses communs, que, no terreno do apreçoamento 
da moeda, disputam, millimetro a millimetro, a sua propria defesa, ou 

, a sua propria existencia. 1 . 
Por isso, Sr. Presidente da Republica, na data em que o Banco 

do Brazil alçou a sua taxa a 18 1 /4 nas praças nacionaes, o cambio de 
18 era o affixado pelos estabelecimentos sacadores; e o facto teve tão 
valiosa importancia que, na conferencia de 22 de setembro, reconhe-
cemos todos que esta taxa representava fielmente a verdadeira situação 
econorhica do paiz. 

Teria o Thesouro, acaso, custeado com recursos extra-legae.s, to-
mados á renda publica, a alta do cambio que' o Banco do Brazil foi obri-
gado a acompanhar? Mas, nessa conjunc~ura, parece estranho que os 
demais bancos não houvessem reclamado igual amparo, e trabalhassem, 
doudamente, para perder dinheiro; como parece estranho se presumisse 
no Governo a inconsciencia da sua responsabilidade, levada ao po,nto 
de affirmar - como o foz é faz - que . a· taxa é natural, si fosse ella, 
conforme se grita, artifi6ial e ludibriosa ... 
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* * * 
Certo é que, no mesmo mez de setembro, os bancos estrangeirós 

baixaram suas taxas, deixando o dp BFazil isolado na sustentação do 
cambio. O phenorneno precisa de explicação, e já agora. é indispensavel 
·que ella seja prestada, recebida e ponderada pó'r quem de direito . . 

A exposição de 22 de abril, transmittida, por mensagem ' vossa, 
ao Congresso Nacional,., concluiu pela proposta de um certo numero 
de prÓvídencias solicitadas ao legislador com respeitosa indicação de 
urgencia . Não houve deliberação a respeito; e porqué, cessadas as emis-
sões da Caixa em meiados de maio, e desapparecida a condição legal da 
taxa de 15, instituída pela lei de 6 de dezembro de 1906, ficasse o cam- ' 
bio livre, ou melhor - alforriado - o Banco do ,Brazil tentou manter a 
sua tabella dentro dos limites da casa dos 16 d., afim de proporcionar . 
ao Congresso a justificativa necessaría para adopção dessa taxa, que' a 
Exposição referida suggeria. Releva observar que, no período que' de-
correu de 22 de abril a 9 de junho, em que a tabeUa do Banco se con-
servou nos limites preditos, não tomçm o estabelecimento a inic.iativa 
da alta: acompanhou o movimento geral da:s taxas, que se· desenhava 
espontaneamente em, asc{lnsão. Allsim tem procedido sempre, no de-
sempenho da sua funcção reguladora; e, si · as suas tabellas não se har-
monizam quotidianamente com as outras affixadas pelos bancos parti-
culares, cumpre-nos honrar a suá decisão de não perder o terreno cbn- , 
quistado nem desrespeitar as suas responsabiliçl.adés de instituto s'emi-
official, para se entregar, como talvez fosse desejo de alguns, ~s preca .. 
riedades de uma posição subal,terna, que llie não. convém, nem qua:dra. 
A marcha me~cionada do ~cambio realizou-se sem tropeços, até setembro, 
supprindo o Banco ao publico os saques pedidos, anteriormente cobertos 
por lettras de Ihercadori'as . adquiridas - só lellras de mercadorias. Não 
recorrera, portanto, nem ás cobertu.ras que as leis vigentes lhe assegu-
raram, nem ao seu avultado fundo ouro - depositado na Caixa de Con-
versão. Pa·ra governar suas operações, o Banco de nenhuma vantagem 
especial se utilizara : comprou e vendeu lettras. 

Em setembro, divulgou-se a noticia de que a honrada Commissão, · 
de Finanças do Senado havia resolvido occupar-se da questão cambial, , 
e a maioria dos seus illustres membros opinaria por taxa inferior. á de 18. 

A perturbação dos espíritos foi extraordinaria. Os demais bancqs 
move,ram suas tabellas para a baixa, o que significa uma abstenção, 
quasi, da venda de cambiaes, desde que o. do Brazil se conservav;a com 
a taxa inscripta precedentemente e se promptificava a supprir o 1rp.er-
cado de saques. E' interessante a demonstração dessa nota. N0 mez 
de agosto, o Banco vendeu i: 3.541.373, ou pouco mais da média de 
S:. 3.460.000, dos oito mezes decorridos . Nos · 13 primeiros dias de se-
tembro, vendeu S:. 1.938.893, com a média diaria de cerca de z 149.000. 

' 1 
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A 14, vendeu~ 873.727; a 15 (reunião da Commissão) vendeu~ 628.369, 
a 16 teve de supprir, nesse dia só, ~ 1.150.299 ... 

Assim, nos tres dias de perturbação, o Banco resistiu ao movimento 
de baixa, supprindo o mercado de ~ 2.652.395, ou a média diaria da 
~ 884.000 contra a de ~ 149.000, dos 13 dias immediatamente ante-
riores. A especulação baixista aproveitou o ensejo de activar a procura 
de saques, obrigando o Banco do Brazil a tomar medidas .de defesa, sem 
prejuízo do commercio legitimo. A par dessa procura exaggerada de 
cambíaes, produziu-se uma notavel escassez de lettras de exportação. 
Haveria falta real desses títulos ou coberturas? Não, absolutamente. 
Um dos mais tenazes propugnadores da baixa cambial escrevia, ha 
poucos dias : 

« Si a favor de 15 ou 16 (alludia á esperada fixação da taxa pelo 
Congresso), a taxa do Banco do Brazil declinará nessa conformidade, 
e numerosas letiras affluirão ao mercado em Santos, Manáos e Pará. >> 

Existem, pois, as lettras; simplesmente - não affl,uem. 

Prosegue o mesmo escriptor : 
cc Não deve entretanto ser longamente differida a approvaçãq 'pelo 

Congresso da nova lei da cc conversão .», porque, de outra forma, ,ainda 
que dispostos a resistir, ps detentores do café poderiam achar-se em condi-
ções de não manter essa resislencia, e assim as taxas darão outra vez um 
pulo para cima. » 

Existem, con,seguir+temente, . detentores do café, que resistem á 
taxa de 18, e possuem :meios de resistir, isto é, que não exportam o pro-
ducto para que as lettrqs não venham ao me:r;cado, sirvam de c'Obertura 
aos saques e permittam a manutenção da taxa. São elles, os baixistas -
que falsificam a situação economica, fingindo uma insufficiencia de expor-
tação, quando ha, sómente, uma repreza ou sequestração especulativa 
do product'o exportavel, e que tem de ser exportado; são os mesmos que 
contra a taxa de 18 argqmentam, invocando a nossa situação economica, 
adrede mascarada para commover a sensibilidade do Congresso e delle 
arrancar um índice inf~rior da situação economica verdadeira, hones-
tamente patenteada. 

E tanto que ainda p alludido escriptor accrescenta : 
« Por outro lado, si a decisão fôr no sentido de uma taxa mais ele-

vada - 18 d. ou talvez mais - terão afinal de vir para o mercado as 
leilras de café, exaclamen(e as mesmas, e habilitar o Banco ou o Thesouro 
a liquidar o seu excesso de saques e a restaurar os saldos em Londres. » 

Manifestamente, as ~ettras detidas terão de vir ao mercado em tal 
proporç.ão, que hão de fornecer valores sufficientes para a liquidação 
do.s saques e restauração dos saldos; manifestamente - a campanha 
baixista está inspirada pela . estrategia de cercear ao Banco do Brazil 
as coberturas de que precisa e forçal-o a reduzir a sua taxa para favorecer 
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a especulação, que inchou com a noticia de estar o Congresso . inclinado 
a adoptar uma taxa inferior á vigente. Nestas condições, chega-se a re-
putar astuciosa a censura, frequentemente infligida ao Banco do Brazil, 
de achar-se só, em campo, para sustentar o valor cambial da moeda cir-
culante. Faz elle o que deve, e continuará, provavelmente, a fazer o que 
lhe cumpre. De facto, addícíonando-se ás lettras compradas pelo Banco 
até 31 de agosto as que foram adquiridas em setembro, tem-se - total 
de z 32.098.060, superior por z 5.215.280 ao total das compradas em 
i
1
gual peri9do de 1909. Naquelle período não comprou o Banco papel 
bancarío, mas unicamente lettras de exportação, tendo então a concur-
rencia dos bancos estrangeiros, que fizeram a alta, sacando contra capi-
taes que procuravam collocação no paíz em estradas de ferro, portos, 
companhias nacionaes (Mogyana, Paulista, Docas de Santos, etc.), e 
mais contra emprestimos estadoaes e municipaes: fundos de ínstallação 
de bancos (Francez, Agrícola de S. Paulo, Crédit Foncier, Italo-Bra-
:zriliano, etc.). · 

1)es valores lhe teem servido cob~rtura proporcionada a suas cam~ 
biaes, procuradas ultimamente com avidez, não só por motivo da taxa 
favoravel, como ainda porque o receio da baixa decreta[ tem aconselhado 
muitos to~adores a se munirem de saques · extemporaneos pàra ulte-
riores remessas, ou a saçarem antecipadamente. Certo, taes necessidades 
satisfeitas moderarão a procura ·por,.vindoura. 

Em breve, porém, as lettras eia repreza aflluírão ao mercado, como ' 
prevê o publicista citado, nos trechos acima transcriptos, e -a inques-
tionavel tendencia para a alta se pronunciará decididamente; de modo 
que, tendo os outros bancos sacado pouco e precisando, portanto, com-
prar tambem pouco, ficará ·Q do Brazil em posição de debater o preço 
da mercadoria tlm offerta, mantendo desassombradamente a taxa de 18, 
sinão acompanhando novas altas perfeitamente legitimas. 

E assim poderá fazer, sem a minina ap.prehensão. As coberturas 
que as leis lhe offerecem, e o seu deposito de ouro da Caixa, lhe facultam 
éapacidade para sacar por alguns mezes, independ·entemente do recurso 
ás letras de café de Santos, onde 3 milhões de saccas, no valor appro-
ximado de~ 8.000.000, estão detidas pelas solicitações do plano baixista. 
Demais, o inquerito a que procedea sobre os valores cambiaes, com 
que poderá cobrir-se, lhe annuncia, até 30 de junho de 1911, uma dis-
ponibilidade de cerca dez 58.537.000, ou, para oito mezes, uma média 
mensal dez 7.300.000, muito superior ás médias mensaes dos saques do 
período de janeiro a outubro de 1910. 

As cifras, que se acham indicadas, serão naturalmente objecto de 
verificação meticulo;;a ·por quem me succeder na pasta da Fazenda, que 
as confirmará, sem duvida. 

Si, portanto, 'a taxa de 18 d., alcançada sem artificio, sem soc-
co1 ro do Thesouro - nem um real retirado de sua renda, ou dos vales 
ouro - não e?{prime actualmente a « fórma visível da situação econo-
míca do paíz », não sei que outra argumentação documentada possa 



( 

- 30-

o Governo apresentar .aos que só escutam ós conselhos do seu inter~sse, 
mesmo em hostilidade franca ao.s da collectividade, que suspira, . desde 
muito, pela valorização da nossa moeda, para a qual - como disse o 
Sr. David Campista - cc accumula~a Nação pacientes sacríficios. » 

* * * 
Da discussão travada no Gongresso sobre a lei de 6 de · dezembro 

de 1906, dos relatorios do meu illustre antecessor, bem como das decla-
rações do bom senso, deprehende-se que, si a Gaixa de Conversão servisfe 
para armazenar o ouro dos saldos ou de quaesquer origens e fornecel-o 
ao mercado que elle se tornasse necessario, para nada serviria. Gom-
tudo, ha entre nós fetichistas do metal amarello, que imaginam intan-
gível ·o deposito da Caixa, e por essa intangibilidade, se batem ·com tanto 
maior ardor quanto maior o interesse que teem de que as taxas cambiaes 
se movam em determinado sentido. 

Glaro é que, si um particular retirasse da Gaixa a somma de 1, ou 
muito~ milhões esterlinos, e os ,,exportasse, ninguem se lembraria de o 
condemnar por ter usado de um direito seu; e, embora a taxa bancaria 
de cambio fosse a 18 1 /4, e houvessem sido emittidos a 15 os bilhetes 
apresentados a troco, ~inguem se lembraria ainda, de affirmar a rea-
lidade de um prejuízo c~tmbial calculado sobre o valor da librà, inscripio 
no bilhete, e o acceito np mercado, ao tempo da retirada. A libra ester-
lina só tem o valor dq. libra esterlina, e o deposito effectuado n.ão eresce 
nem dimimie de valor e.m c.onsequencia da variação cambial do bilhete, 
fóra das condições· do troco. E' bem de ver que ao cambio de 18 1 /4, o 
lJilhete da Caixa póde oomprar maior quantidad·e de ouro no mercado; 
mas igualmente é de ver que ao possuidor do bilhete assiste o direito de 
examinar o que mais lhç convém, s,í preferir o ouro do mercado, si o da 
Caixa, conforme a operação que planeol!l, e a facilidade de a realiza:r. 
O Banco do Brazil é depositante de mais de, Mm quinto do ouro recolhido 
á Caixa, e effectuou tãq- avultado deposito precisamente para ter a van-
tagem de mover, quando '{!nlendesse,. grandes sommas de metal, sem recorrer 
a transacções de cambio, e sem procurar ouro na praça. 

Esta procura influiria no preço do metal e na taxa, Ultimamente, 
julgou o Banco acertado retirar a. somma de um milhão esterlino e expe-
dil-o aos seus correspontj.entes ·no estrangeiro. Foi ~siurde'ced,ora a· grita 
provocada pelo facto, aliás singelo, de dispor livremente o Banco do 
que lhe pertencia e dar ~ sua propriedade o destir.10 que reputou conve-
niente. Fizeram-se calc-qlos de prejuízos verificados, qMan.do, na peior 
hypothese , só seriam admissíveis calculos de lucros cessantes; e, á conta 
do ministro rla Fazenda, e.mpeEihado, ao que se dizia, em manter um 
cambio artificial, foi levada a perda 1amentavel de cerca die tres mil 
contos. Entretanto, si os cc deteEJtores do café ·» se houvessem. abstido de 
organizar a repreza das l\')ttras de exp0rtação, não teria c.ogitado o Banco 
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de, em vez dellas, exportar o seu .ouro; como, ao ter logar o « aflluxo », 
a que se refeve o jornalista já citado, o mesmo Banco poderá realízar 
o valor de algumas das que adquirir e o importar de novo. Para isso 
possue elle em -caixa o preço dos·saques que vendeu, na somma ·d0 milhão 
referido, ao cam~io de, 18 1 /4, -e só terá prejui'zo, por ser obrigado •a entrar 
com a-differença, si a taxa cambial deixar de exprimir a « situação eco- .· 
nomica » do . paiz, e fôr recalçada por effeito de alguma violenta com"' , 
pressão legal. Em todo o éaso, a .retirada do ouro obedeceu fielmente 
a um dos objectivos fundamentaes da' Caixa, qual o de .fornecer cober-
turas em é~oças de _escassez de léttras ; - comquanto alh,idisse o l~gis- . 
lador ~ escassez natural, e nunca á artificial, que neste momento se pro- \ 
<luziu. 1 . · , 

A importancia do deposita feifo pelo B,anco permittir-lhe-ha a 
exportação de outras sommas iguaes, que volverão aos seus cofres, s~m 
perda ap'reciavel - salvo a que uma nova lei lhe 1pos~a, ac,aso, in,flingir . , 
por ter sustentado o valor da moeda na'.oio~al, nos termos estrictos do . 
art. 2.º, df!. -de 1846, qu~ ainda ·vigora. \ 

* 
1 ' * * 

'· 1 

Não poderei eximir-me ao dever de encarar ·1 a ·face política desta 
atormentada questão cambial. Na cm;1currencia da 'vida., não ha maior 
estimulo da perseverança, nem mais forte esteio slilbjectivo do exito 
que a consciencia da força. , 

Desde que, para a integral observancia do accôrdo - funding-: 
loan - tivemos, os brazileiros, de emrrehender longa e ~dmiravel via-
gem pela estradà dos sacrificios, propuzemo-rros,1 de um lado, ' a: de-
monstrar ao mundo a nossa probidade; e ao povo,, de outro lado, Ó n~sso 
patriotismo. ' , ' 

Tudo .quanto Ô Governo - Execµtivo e Legislativo .::._ ·pediu ap 
contribuinte para a. restquraçãe do credito nacional, 'lhe, foi abnegada .. 
mente concedido; e, comquanto as provações fossem muitas, a santi-
dadê da causa defendida teve bastante virtµde para abafar o gemido 
popular. . · , 

Augmentámos· os impostos e creámos tribut.ações novas; impu-
zemos á Nação uma especie de dieta, com differimento da att~rição 
que mereciam seus desejos de progresso ·e de goso; cortámos funda-
mente nas despesas; avolumámos no.taveimente a renda, e fomos ~ com 

. impavidez, cumprindo todas as clausulas do doloroso contracto. ' 
Por fim, esbateu-se de todo o vexame aaquelle ajuste .no religioso 

desempenho da palavra compromettiçla : tão .certo é que as naç,ões I\ão 
se .degradam tanto pelo erro, como pela ausencia de esforço para o emen-
dar. O esforço foi maximo e, por isso, a emenda foi gloriosa. ' 

De então para cá, temos ernveredado pelo caminho dá v~constru
cção mais rapida, e, effectivamente ·esmaltam o nosso activo alg~ns 

1 1 
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prodígios, que nos encp.recem o vigor. Portos, estradas de ferro numerosas, 
melhoramentos materiaes de realce, reorganização aperfeiçoada de ser-
viços antigos e instituição de novos, crescimento do eredito no exterior, 
uma innegavel seducção exercida, em toda a parte, pela crença na gran-
diosidade do nosso futuro, uma esquadra poderosa, um exercito renas-
cente, uma republica· que floresce, - tudo quanto, no momento póde / 
afagar o orgulho nacional se vae desenhando com felicidade e nos au-
gurando melhores dias ainda . · 

Os capitaes estrangeiros procuram-nos, anciosos por collaborar 
na nossa prosperidade; mas os impostos são ainda pesados, a vida é 
difficil e dura, as populações não sentem alegrias . Ouso exprimir a con-
vicção de que essa dissemelhança entre o cortex e o cerne procede da 
natureza da nossa moeda, que entrava a marcha commum para a frente, 
dividindo os brazileiros em dous· grupos, dos quaes o menos numeroso 
é o da deanteira. 

A valorização progressiva do papel seria um meio indi11ecto de 
abrandar a severidade dos impostos e mitigar grandes affiicções que, por 
não serem esbravejadoras, não deixam de ser respeitaveis, e até temi-
veii:i. O exemplo de uma republica visinha deve nos servir de ensino. 
Tambem alli se impot á Nação o cambio baixo em pleno movimento 
ascencional das taxas. Surdiram grandes fortunas, organizou-se a pre-
ponderancia da plutocr~cia, colligaram-se' os grupos exploradores da 
logica do dinheiro e da c>ratoria da riq\.ieza. O povo, porém, tombou no 
sonho socialista e nas rrtedonhas desforras do anarchismo. 

Quanto ao bom coqceito mundial, a presente campanha em favor ; 
da baixa do cambio é profundamente perigosa. Rogamos dos centros 
monetarios o concurso de suas economias e o prestigio da sua confiança. 
Estamos a mostrar-lhes o progresso brasileiro e a acenar-lhes com os 
lucros da sua colla,boração. Levamos apressadamente, aqui e além, a 
noticia da nossa energia e do merito do nosso trabalho. 

Mas, em se tratandq do expoente de tudo isso, do symbolo de toda 
essa grandeza, da prova de toda essa fundada esperança de um porvir 
venturoso, apresentamos a nossa moeda deprimida pela lei, isto é, decla-
ramos, pela voz autor,izada dos legisladores, que nos fallece a consciencia 
da nossa força, e, na concurrencia vital das nações, ou estamos enga-
nados, ou pretendemos ~nganar. 

De tal culpa, Sr. Presidente, não terá vosso governo que se peni-
tenciar perante a magestade do patriotismo. 

* * * 
Por fim, Sr. Presiqente, peço venia para justificar-me da appa-

rente incoherencia, tanta,s vezes chamada a terreiro, de ter proposto, na 
-Exposição de 22 de abril, a taxa de 16, e defender, agora, a de 181

• Inco-
herencia não ha. Naquella data, o . Congresso Nacional fixaria a taxa 
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de 16, de accôrdo com a « situação ecoiÍorp.ica » de 'então. Hoje, a meu 
ver, deverá attender· á indicação da mesmá situação, que lhe apohta a· 
taxa de 18 d. O que se poderá dizer é que,· â.e abril.a novembro, a ~ituação 
economica se definiu com ela.reza, 1por maneira que a trad~,zi:rp.os com 
mais acerto hoje, que naquella1 data. O cambio livre evolveu natural-, 
mente para , urna ta:x;a superior? Bastará que réconheçamós o facto, e 
nos curvemos á sua1 força indisputavel. ' , : : ' 

Mas, em abril, a Exposição submettia á apreci;:i.çãó do Congresso , 
um plano, que não deve, sem leviandade, ser mutilaüo. Propuz a illi ~ 
mitação dos depositos dâ Caixa, exactamente para não condem~ar a 
economia publiéa ? metter-se, constrangida, errr um estojo de dimensqes 
preestabelecidas e inampliaveis', medidas po:r qualquer somma arbi-
traria de ouro, sem apoio na razão scientifica, e at'é na razão commum; 
e fiz semelhante proposta, porque, determinada a illimitação do ,depo-
sito, - nos termos da 11 minha suggestão, - tliJ.nto poderia se~ movida a 
taxa para cima quand(> o apparelho lemissor gu~rdásse 20' milhões, coryío 
quando guardasse apenas 10 ou 5. o movimento da ta:xa ficari'a subor- ' 
,dinado a criterio mais intelligente que, o do. cego quantitatiyç prefixado ' 
do deposito; porque a valotização cvescel}te da. moeda ,n'ão , póde, o~ n~o 
deve e~cravisar-se ao impe·rio dos pa1lpites. , · 1 ., 

Bâseado nessas persuasões, lembrei a conveniencia de ser o Exe-
cutivo adtorisado a « proceder a successivas elevações rda taxa cambial 
estabelecida na Caixa, de accôr.do cóm ·as condições géraes do paiz,, ç/ 
desenvolvimento da actiyidade industrial em todos os . seus ramos, a 
valorização crescente do papel-moeda e a massa de .. 0uro, 1 qúe procurar 
deposito », isto é, sÚggeri uma providencia IlOV.Íl, de modo ·algum ei or-

, bitante, porquanto não me parece av:en~uro~o 1 se confira ao Executivo 
aquella attribuição, quando outras ;, mais g;raves, lhe commet~e a Gonsti7 
tuição. E, evidentemente, s'i io Executivo não tem capacidade bastante, 
para apreciar a « situação economica 40 paiz », ·afim de cumprir a lei 

' de 1846, torna-,se duvidoso que a possua para desO'brigar~se dos ' seus 
outros encargos. ! ' 

Em resumo, tenho ' a honra de, propor emenda .á ind~9ação a), da', 
minha Exposição de 22 de abril ,, substitU.indo-se a taxa de 16 cl.., entãó' 
lembrada, pela de 18 d., actualmente ' preferida pela nossa situação1 
·economica. , , ·' · · 

Rio de Janeiro; 8 de novembro de 1910:" - Leopoldo de B~lhões. 

CAIXA DE CONVERSÃO 1910: - ·VQL , 11. 

(' ,, 
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SESSÃO DE 21 DE NOVEMBRO 

O Sr. Barbosa Lima. - Pedi a palavra pela ordem para fazer 
uma ligeira declaração. 

O avulso do projecto em discussão está errado na parte relativa 
á assignatura dos Srs. membros da Commissão de Finanças. De facto, 

fui relator do parecer em parte, naquella que se refere 
Questão ' á materia: que ficou constituindo os arts. 1.0 e 3 .. 0 

de ordem. do projecto; da que lhe fóÍ':ma o art. 2'.0 , provindo 
de um additívo apresentado pelo honrado Deputado 

Sr. Homero Baptista, o relator foi S. Ex. 
Por isso assignei, e é o que deve constar do respectivo autographo : 

- Barbosa Lima, relator dos aris. 1.0 e 3 .0 

A cceitando, a titulo de transacção, a taxa de 16 d., fixada por aqueUe 
illustre collega, a Qommissão subscreveu seu parecer a respeito, e, pórtanto, 
o que o impresso deveria registrar era que houve dous relatores : o orador, 
o dos arts. l.º e 3.0 ; o honrado Deputado Sr. Homero Baptista, o do art. 2.0 

Só assim esse impresso r~produziria exactamente o que se deu no seio 
da Commissão, na sessão 4e 29 de abril deste a:nno . 

Faço esta declaração, para que não pareça que estou de aceôrdo em 
fixar a taxa a ou b, não importa, porquanto o meu parecer era e é ainda que 
se passe certidão de obito á Qaixa de Conversão . (Muito bem; muifo bem.) 

~· _O Sr. Honorio Gur~~l (pela ordem). - Sr. Pr~sid!ente, das deda-
raçoes que acaba de fazer o illustre Deputado pela Gap1tal Federal, Sr. Bar-
bosa Lima:, eu deprehe11-do que o projecto está errado. 
~: O SR. JosÉ BEZERRA. - Dá um aparte. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Eu não estou errado, como em aparte 
diz o nohre Deputado poi; Pernamlmco, desejoso, talvez, da taxa a um,, 
porqll!e, nessa hypothese, p kilo de assucar se venderia a 500 bu 600 mil 
réis. Eu estou certo, porqu~ o Sr. Barbosa Lima declara que absolutamente 
não é relator do art. 2.° Como vae a Gamara' discutir um projecto, cuja: 
redacção está errada, ou não está de accôrdo com que se venceu na: 
Qommissão? 

Requeiro a V. Ex., que , faça retirar da ordem do dia este projecto, 
afim de ser redigido de a,ccôrdo com o que foi vencido na Gommissão 
e possa, por esta fórma, se~· discutido, porque, se nós, em ma teria eleitoral, 
alteramos a lei e reconhecemos um candidato não eleito .. . 

UM SR. DEPUTADO. ·- E' preciso voltar o projecto á Commissão· 
para ser redigido de accôrdo com as normas regimentaes. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Este projecto não está redigido de, 
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accô.rdo com o vencido, na Commi,ssão, porque o Sr. Barbosa Lima, 
relator, diz que é relator dos arts . .1.º e 3.0 , mas, não do 2.-º Este art. 2.0 , 

é um additivo •do Sr. Homero Baptista. 
Disso se deprehende que todo este projecto está errado, errado 

desde a sua redacção, feita em desaccôrdo com o que se passou no seio -
da Gommíssão . . 

UM SR. DEPUTADO. - Quem redigiu então desse modo? 
O SR. BARBOSA LIMA. - A maioria da Commissão concordol,l com os 

dous artigos, propostos por mini, e concordou tambem com o Sr. Homero 
Baptista. 

O parecer da Gommissão approva, pois, os tres artigos. Eu é que, 
individualmente, não 4estou de accôrdo com ~egundo. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Nestas condições só tenho a pedir ·a 
V. Ex., Sr. Prel:\idente, para regularidade da discussão do assumpto, 
que é um assumpto de alta importancia, que tem relação com os mais 
elevados interesses cl.o paiz, que interessa a todas as classes desde os 
miseraveis consumidores que vão ser esmagados pelas taxas e pelo 
cambio .baixo, até a plebe que vae ficar sob· os tacões dos .industriaes 
ricos ... 

O SR. J osÉ BEZEI;IRA. - Ha montepio ... 
O SR. HoNORIO GuRGEL. - Ha montepio, diz V. Ex. sarcastica-

mente 1 quando V. Ex. representa uma industria brazileira que só vive 
á custa do suor do pobre, do miseravel trabalhador 1 E', como se diz, a 
riqueza de poucos á custa de todos; é uma industria brazileira, mas 
retire V. Ex. a protecção que1 ihe dá a lei, retire. a protecção que se lhe 
dispensa sob todas as fórmas de' isenção de direito, e ainda essa outra 
fórma feroz, de protecção cambial, ·de cambio baixo, e V. Ex, verá si a 
vida no Brazil é barata. 

' O SR. JosÉ BEZERRA• ,..-- Está sendo baratíssima. (Trocam-se outros 
apartes.) 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Mata-se o trabalho nacional 1 O trabalho 
nacional vive apenas · á custa de tarifas ! que grande trabalh? ·1 

1 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Si não póae viver de outra fórma ... 
O SR. HoNORIO GuRGEL. - E V. Ex. diz· que temos uma vida feliz, 

farta e barata ... 
O SR. JosÉ BEZERRA. - Nunca disse. 
O SR. HoNORIO GuRGEL.'- ... em uma terra em que as medidas 

de protecção á industria são de tal ordem que, coni o cambio a 18, os 
generos de primeira necessidade custam mais caro do que custavam com 
o cambio a 8, porque á proporção que o cambio vae subindo e a nossa 
moeda vae se valorizando e a nossa vida se tornando mais · bµrata, os 
industriaes conseguem que as tarifas vão se elevando de fórm~ que os 
impostos vão se augmentando. . 

J 
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O SR. J ost BEZERRA. - Dá um aparte. 
O SR. HoNORIO GuRdEL. - E' o imposto federal, é o imposto estadual, 

é o imposto municipal, é até o imposto districtal; é o imposto sob todas as 
fÓrtnas . tornando a vida de tal modo que não se póde supportar; porque 
se dá esta anomalia : á proporção que a moeda cresce em seu valor acqui-
sitivo, o imposto torna-se maíS alto e a vida mais difficil. · 

E é com um meio economico e financeiro desta ordem que queremos 
fazer propaganda e chamar immigrantes para viverem aqui, mais !caro do 
que elles vivem na sua terl'a ! 

Mas, desviei-me da questão, Sr. Presidente, e felizmente V. Ex. não ~ 
!Ile chamou á ordem. (Riso.) 

Volto a ella espontaneamente. Vinha sómente pedir a V. Ex. que faça 
redigir este projecto como deve ser, para poder ser submettido á discussão. 
O assumpto é muito importante, precisa ser largamente discutido; e o 
projecto, nestas condições, deve ser redigiP,o regimentalmente de accôrdo 
com o que se passoú no seio da Commissão de Finanças . 

. Não ha tanta pressa, não deve haver açodamento para a discussão 
deste projecto, quan~o a Mesa o conservou fóra da ordem do dia quasi 
cinco mezes, apezar de reclamações quotidianas. 

E' o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 

l O Sr. Eduardo Sofrates (pela orde11J). - Sr. Presid,ente, V. Ex. 
incluiu na ordem dos trab 1~lhos da sessão de hóje o projecto n. 7, regulando 
a.situação da Caixa de Conversão. 

Ora, Sr. Presidente, não ha muitos dias, uma mensag~m do Executivo 
veiu ter a esta Casa, acpmpanhada de uma exposição de motivos do 
ex-Ministro da Fazenda, o Sr. Leopoldo de Bulhões; em que S. Ex., 'após 
longas considerações, suggeriu uma emenda ao seu trabalho anterior, 
que determinou a organi~ação do projecto n. 7. .:.. " 

Absolutamente não quero com isso dizer que esteja de accôrdo 
com as idéas expendidas pelo Sr. Leopoldo de Bulhões na sua exposição ' 

1 de motivos, mas era curial que a Mesa não incluísse na ordem do dia 
· semelhante projecto, porquanto havia ·recebido uma mensagem do Exticu-
tivo fazendo ponderações sobre o assumpto delle. · 

O SR. HoNoRro GuRGEL. - Mas o Sr. Bulhões não era mais o Ministro, 
não valia mais nada. 

O SR. EDUARDO Soç;RATES. - Accresce ainda a circumstancia de 
vir o illustre Sr. Deputado Barbosa Lima declarar que o impresso não 
representa a verdade do . que se passou no seio da Commissão, sengo 
attribuido a S. Ex. um arpgo do projecto que não foi portS. Ex. relatado. 

Incontestavelmente a Commissão teve 'dous relatores - os Srs. Depu-
tados Barbosa Lima e Homero Baptista. De sorte que não ficou bem claro 
a quem de direito pertencem os diversos artigos do projecto. 

Ha portanto, uma duvida a elucidar, accr,escida da circumstancia 
de existir uma mensagem do Executivo recti ficando a opinião emittida 
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anteriormente pelo mesmo,, em documento apresentado á Camara. Acho 
que seria prudente - não digo hoje, porque já não ha mais numero para 
as votações - que a Camara annuisse em· approvar um requerimento 'que, 
na sessão ,de amanhã fqrmularei no sentido de ser este projecto recambiado á 
Commissão de Finanças; para qH.e ella, tendo ' em attenção a mensagem 
enviada pelo.Pod;er Executi;vo, formul!'l outro projecto ou .insista no prijlli-
tivo. 

j ) fi . Parece-me que não · ica ben;i. á Mesa, tendo, como teve, conhecimento 
da mensagem, submetter este projecto a debate, sem dar a çlevid,a at,tenção 
ao documento a que m~ referi, isto é, a mensagem do Executivq: 

Nestas condições reservo-me para, na sessão de amanhã, 'apresentar 
o requerimento a que allu'dj pedindo a volta do 'projectb á Commissão 
de Finanças. (Muito bem.) ' 

' J ' . . 
O Sr. ,;Galeão Carvalhal (pela ordem). - Sr. Presidente, ouvi 

as palavras pronunciadas pelo nobre Deputado Barbosa Lima,, que foi 
relator do parecer referen~e á _menpagem do Sr. Pre.sidente da Republica 
em relação á Caixa de Conversão. , 

De fácto, depois de concluida a discussão no seio da 1Commissão, 
o_ Sr. Deputado Homero Baptista ap11esentou uma emenda que, foi consi-
derada como emenda additiva ao projecto formulado ,pelo Sr. Deputado 
Barbosa Lima. · · 

1 
1 

Esta emenda additiva é qu~_constítue o ~rt. 2.0 do proje~to. 
O nobre .Deputado pelo Districto Federal .quiz apenas salvar a sua 

responsabilidade pessoal, porque fdrmulau o projecto con;i. dous artigos 
unicamente, não concordando com o additivo . 

Acredi~o que esta declaração é sufficiente para esclarecer a Camara 
dos Deputados, porque ella fica sabendo que o artigo additivo ao projecto 
é aqu~lle que constitue o art. 2.0 , ~ormulado pelo Sr. Homero Baptisúa. 

Não é isto materia, nem r~zão para que o projecto, volte á Commissão 
para redigil-o de accôrdó com o ven0ido, porque de accôrdo com o vencido 
está elle. --
. Posso fazer essa declaraç'ão, porque es~ive presente á re1mião da 
Commissão, qu:;mdd se tratou de estudar o assumpto. (Muito bem, muito 
bem.) ;, 

O Sr. Presidente. - A Mesa a.caba de verificar qu·e o t exto do 
avulso não se afasta em absoluto do autographo do projecto. r,i 

Houve apenas um pequeno defeito de revisão .: não foi feita a decla- 1 

. ração de que o Sr. Barbosa Lima é o relator ~os arts. 1.0 e 3 .0 , nem que o 
additivo é do Sr. Homero Baptista. 

Nestas condições, e porque o alludido erro não altera em essencia 
o projecto, a Mesa não póde de.ixar de manter a sua deliberação, apnun-
ciando, como já o fez, a sua discussão. ' 

A inclusão delle na ordem do dia fôm, é bom lembrar, insistenteinehte 
reclamada por diversos Srs. Deputados. · ., 
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O Sr. Pedro Moacyr (pela ordem). - Sr. Presidente, parece de 
elementar bom senso, que, não estando de accôrdo o autographo com o 
impresso distribuído pelos Srs. Deputados, impresso sobre o qual devem 
fazer obra par.a a discussão e para a votação os m.eus illustres collegas . . . 

O SR. PRESIDENTE. - O avulso no texto do projecto é o mesmo que 
o autographo, com uma ligeira omissão quanto á declaração de quem 
foram os relatores. 

o SR. PEDRO MoACYR. - Perdôe-me V. Ex.; si na uma qualquer 
differença ou discord.ancia, que V. Ex. qualifica de ligeira omissão entre o 
autographo e o impresso ... 

O SR. Jost CARLOS. - O impresso está condemnado. 
O SR. PEDRO MoACYR. - Perfeitamente; si ha esta pequena alteração, 

o impresso está, como muito bem disse o nobre Deputado, condemnado. 
Sendo o impresso, como deve ser, a base das discussões, no seio da 

Gamara, essa base não póde continuar, não póde prevalecer, desde que se 
verifique nella qualquer alteração, qualquer divergencia da verdade. 
(Apoiados.) 

Pelo -conjuncto de todas as nossas praxes por antecedentes, unifor-
memente, sem discrepancia, sem uma só excepção, deve ser retirado da 
discussão o projecto,_deve voltar á Commissão respectiva, para que ella 

·faça o cotejo do impresso 4om o autographo e opere as rectificações neces-
sarias e só depois disto se instaure a discussão. (Apoiados.) . 

Trata-se, Sr. Presidente, de um projeeto de extrema gravidade, de 
importancia, que é ocioso encarecer, para tódas as classes do nosso paiz. 

E' uma questão tão Gtlta que sobreexcede as nossas proprias divisões 
partidarias; que está a:eima das divisões políticas da . maioria e minoria, 
e que deve ser encarada e resolvida pelo fôro intimo e pela consciencia 
de cada um de nós, no d-esempenho claro e inequívoco d.as responsabili-
dades que temos para com todos os nossos .constituintes. (Apoiados; 
muito bem.) 

Nestas condições, todo e qualquer escrupulo, todo e qualquer zelo 
que a Mesa e os Srs. Deputi:i.dos empregarem par.a que o projecto não tenha 
a sua marcha e discussão, sujeitas a quaesquer objecções que p possam, 
moral e regimentalmente, enfraquecer, não só no ·seio do Parlamento, 
sinão tambem no conceito da opinião publica, todo e qualquer escrupulo, 
todo e qualquer zelo, repito, neste sentido, é louvavel. 

A solução que ora se impõe a greg-0s e troyanos., fóra, acima de todas 
e quaesquer convenienciaóJ, é que o p.rojecto volte á Commissão par.a ser 
devidamente rectificado. ' 

Não posso divulgar 4mas tantas cousas, de que vim. a ter conheci-
mento directo e pessoal por acaso; mas sempre poderei dizer que na occa-
sião em. que levei hoje á Mesa o meu requerimento, subscripto tambem 
pelos nobres Deputados Srs. frineu Machado e . Barbosa Lima, que foi 
rejeitado, no sentido de pedir ao Governo informações u.rgentes .sobre o 
estudo a que o Sr. Presidente da Republica disse á imprensa que mandaria 
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proceder sobre a taxa cambial, para apurar qual era a que correspondia 
á real situação economica do 'paiz, um illustre Deputado me mostrou um 
requerimento, fo.rmul'ado mais ou menos nos seguiIJ.tes termos : pedia 
que fosse suspensa por 48 horas a discussão, afim de qliie fosse ouvido 
sobre a situação real do Thesouro o Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR. FELIX PACHECb. - Gomo já foi da outra vez. 
O SR. PEDRO MoACYR. - Como foi (lembra muito bem o nobre Depu-

tado pelo Piauhy) ouvido o Sr. Leopoldo de Bulhões, por occasião da · 
primeira mensagem sobre a taxa cambial e a Caixa de Conversão. 

Tudo isto nos demonstra que, por esta ou por. aquella razão, por este 
ou por aquelle fundamento, cada qual mais procedente, . o projecto 
nã9 póde, nem deve continuar em discussão. 

O SR. EDUARDO SocRATES. - A discussão não foi annunciada ainda . 
O SR. PEDRO MoACYR. _\,, Então corrij~ a minha phrase : por e~ta 

e aquella razão, por este e aquelle fundamento, não deve ser iniciada a 
discussão do projecto. ,,; 

O SR. PRESIQ_ENTE. - A discussão já foi annunciada. \, 
O SR. PEDRO MoACYR. - Não ha occa:sião mais propicia nem mais 

conveniente para se produzirem as ponderações que estou fazendo. 
Antes de aberto o debate sobre o projecto convem que a Mesa tome 

a deliberação, de accôrdo com o sentir geral da Gamara, de fazer voltar ·õ 
projecto ao seio da commissão respectiva para cotejar o autographo com 
o impresso, fazendo as modificações necessarias, inspirando-se, não em 
razões de momento, mas nas praxes, nos anteced_entes e nos exemplos 
que autorizam a Mesa a ter esta conducta absolutamente criteriosa e 
merecedora do apoio da grande maioria dos espíritos imparciaes e inde-
pendentes da Gamara, que não querem em questões como esta fazer 
política, mas fazer obra de esclarecido, previdente, seguro patriotismo. 
(Apoiados; pausa.) t. 

1 
O SR. PRESIDENTE. - V. Ex. terminou? 
O SR. PEDRO MoACYR. - Das minhas considerações se. póde inferir 

um requerimento pedindo que o projecto volte ao seio da Gommíssão 
para o eflieito que declarei. Si V. Ex. entender que não ha necessidade 
de um requerimento, que a Mesa póde ex autoritdle propria derimir 
a questão, neste caso não formularei o requerimento; si entender, porém, , 
qu<') não póde tomar esta deliberação ahi fica o meu requerimento. (Muito 
bem : muito bem.) · 

O Sr. Presidente. - A Mesa só poderá retirar da ordem d.o dia 
o prdjecto poi· um requerimento, e este não poderá ser approvado, por 
não haver numero para votações. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem). --,. Sr. Presidente, não faltam 
occasiões na ·historia . da nossa vida interna, nesta Casa, que provem 
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aquillo que aca~a de allegar o honrado Deputado pelo Rio Grande do 
Sul, isto é, a autoridade que a Mesa tem para, informada da irrégula-
ridade de um impresso perante o autographo correspondente, retirarr o 
projecto em questão da ordem do dia, para que a diseussão só se possa 
fazer, quando a rectificação tenha sido feita. Lembro a V. Ex. que não 
se trata de uma questão arranjada, inventada, improvisada por má 
vontade ao assumpto em debate; trata-se do seguinte : o impresso fal-
sificou o autographo, FJ.ão é !'! reproducção do autographo, o impresso 
está errado, o impresso dá a mim como relator de uma cousa que não 
relatei. · 

O que o impresso diz? 
Diz o seguinte: ' << O Gongresso Nacional decreta: Art. 1.0 , ar~. 2.0 , 

art. 3.o Depois: - Barbosa Lima, relator. '' Mais nada. 
O que isso significa? Significa que Barbosa Lima, que, actualmente, 

protesta, foi relator, está de accôrdo com as idéas constantes dos arts. 1.0 , 

2.0 e 3.0 .do projecto. 
Entretanto, que é que o autographo consigna? Consigna a assi-

gnatura de Barbosa Lima, declarando, como V. Ex. acabou de ver do 
manuscripto, e chamo a attenção da G:amara, estar de accôrdo com os 
arts. 1.0 e 3.o, e não estar de accôrdo com o art. 2. 0 

O SR. JosÉ BEZERRA. - V. Ex. acha que a correcção deve ser um 
acto da Mesa ou da Camarr? 

O SR. BARBOSA LIMA. - E' um erro do impresso; o projecto deve 
ser retirado da ordem do di~i e quem o deve fazer é a Mesa. Não ha ml.J,ito 
iempo, o Sr. Sabino Barro~o, verificando que um avulso estava errado, 
retirou-o da ordem do dia. (Trocam-se diversos apartes.) 

Eu pergunto aos ho!frados Deputados : supponha-se que ten4a 
começado a discussão. O honrado Deputado por S. Paulo, a:utor do 
voto divergente, começa a fallar, sustentando o seu voto. Fallar para 

11 quem? Quem é que sustenta o projecto, na parte em que S. Ex. vai, 
substancialmente, divergir, porque S. Ex. é partidario 'do cambio; a 15 
e o art. 2.0 propõe o cambio a 16? Quem tem de responder a S. Ex.? 
Quem propoz o cambio a 1(). 

Sou eu? Não. Mas, o avulso diz que sou eu que estou passando 
como sendo o relator, quando não o sou. (Apartes.) 

UM SR. DEPUTADO. - Desde que o relator do projecto vem á tri-
buna fazer a rectificação, a Mesa não precisa retirar o impresso, podendo 
se fazer a discussão e a voti.\ção. 

r O SR. BARBOSA LIMA. - O nobre Deputado obriga-me a esgotar 
a questão até o ABC. 

Então, o impresso que está em desaccôrdo com o autog.rapho, não 
está errado? E o impresso errado póde servir de base á discussão? 
(Apartes . ) 

VV. EExs. querem m(I obrigar a empregar o methodo socratico 
na discussão. 

J 



# • 

- 4.1 

Todas as vezes qu,e o impresso está errado, a Mesa o retira da ordem 
do dia. Todos concordam que o impresso está errado. 

Quando o imwesso está errado, a votaçã
1

0 se faz pela declaração 
elo relator? ' 

Não. Para que se proceda á votação, a Mesa manda retirar o impresso.' 
Ha ·alguem que conteste a mim que a Mesa já tenha feito is~o? . 
Não ha, porque ,,ess~ é a verdad~ sabida de todos. O Sr . . Sabino Bar-

roso ha poucos dia,s disse : « t .em raz- o · o nobre Depú.tado; vou retirar 
da ordem do dia o projecto, cfue está inçado d.e erros · e por élle não se 
póde continúar a discussão. >> · 

O SR·. HoNORIO GuRGEL. - E uma vez até o fez espontaneam~nte. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Isto é o que s ~ tem .feito semp1,1e. t:o~o . 

é que agora um projecto, gue foi redigido de uma maneir~ é mandado · 
para a imprensa e que de lá volta com outra physionomia, porque 'b que . 
é dito pelo relator passa a ser attribuido· a um dos membro$ da Com-
missão, divergente do relator e .vice-versa, como é que se quer ·agora 
admittir a discussão deste projecto para, no correr . do deba,te, vir qual;. 
quer collega e dizer : como 'é que V. Ex. no relat'orio sustenta isto e " 
agora está de opinião contraria? J' t: I· , 

Pergunto eu a V. Ex. : o p:vocesso n0rmal da Gamara é fazer essas 
rectificações e continuar o avulso errado? Admittindo .o precedente, po-
deremos brevemente fazer aqui votações com um impresso errado. (Ha 
um aparte.) t 

Então, Sr. Presidente, vamos debulhar; vamos ·descaroçar1 este 
angú interesseiro. Eu estava fazendo uma porção . de concessões por 
amor á discussão; não faço mais . 

Vamos ao caso. 
Aqui se diz : cc O Sr. Homero fü1.ptista, COM ADDITIVO aos arts. 1.0 

e 3.0 • » Pergunto : onde está esse additivo? , Quero o additivo; requeiro 
o a,dditivo. · 

O SR. lRINEU MACHADO. - Este projecto vae mo;rer de volvo. 
' ' 

O SR. HoMERO BAPTISTA. - A Çommissão• acceitou o additivo e 
o in?orporou -ao projecto. 

0
11
SR. BARBOSA LIMA. - Sim senhor; mas aqui o impresso diz isto : · 

« O Sr. Homero Baptista com addítivo aos art. 1.0 e 3.o » 
Que é desse additivo? - Pergunto de novo. 
Aqui não está. · 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI. - Não existe o additivo. 
O SR. PRESIDENTE.~ V. Ex. mesmo disse que 'o additivo do Sr. Ho-7: 

mero Baptista é o art, 2.0 , incorporado ao projecto; logo declarou que 
consta do autographo. 

1 
" 

O SR. BARBOSA LIMA. - Não ha duvida; a qµestão é que · o im-
presso re~ere-se a outro additivo. Tenho necessidade desse outro ad.di-
tivo, para acompanhar a discussão que vae ser inicia~a. Não posso 

/ 

I 
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acompanhar a discussão sem esse fallado additiv:o aos arts. J.o e 3·,o / 
requeiro o additivo. (Pausa.) 

O SR. PRE.SIDEN(l'E. - Acabei de informar a >V. Ex. que V. Ex. 
mesmo disse que o additivo constituia o art. 2. 0 , isto é, estava incor-
porado ao projecto . 

O SR. BARBOSA LIMA. - Mas é isso que consta do impresso? 
Então V. Ex. já concorda com isto: estamos com um impresso, 

do qual consta cousa que não está no autographo. Como podemos dis-
cutir um projecto, segundo um impresso divergente do autographo? 

Acceita esta regra, de que o impresso distribuído póde conter enos· 
e falsidades, em desaccôrdo com o autographo; admittindo que a Mesa 
consinta que esses impressos sejam discutidos 'em desaccôrdo com os 
autographos; - acceitar essa preliminar, essa doutrina, de a Mesa só 
poder retirar da ordem do dia esses impress9s, em · virtude de requeri-
mento, ·é expor a Gamara a votar co.usa differente dos pareceres das 
commissões. 

V. Ex., Sr. Presidente, não se esqueça de que não é sómente a ques-
tão de meritis; aqui trata-se de preliminar da maior gravidade : adoptado 
est~ precedente, nós poderemos votar as maiores extravagancias. 

Fica ahi o meu protesto contra o novo precedente, em virtude do 
qual se dá á Imprensa Nacional o direito de falsificar e errar os auto- ( 
graphos. 

Protesto contra o precedente; não posso fazer mais do que isto. 
Passado em julgadq este precedente, eu estarei presente em outras 

occasiões, para protesta,r quando a Mesa quizer retirar da ordem do 
dia um proj ecto nessas condições, a seu arbítrio. (Muito bem, muito 
bem.) 

O Sr. Cincinato E~raga (pela ordem). - Observa que o Sr. Bar~ 
bosa Lima fazia parte qa Gommissãq de Orçamento, tendo sido relator 
de dous dos artigos. Poqerá informal~o da razão por que ha um terceiro 
artigo. 

O aut ographó, nos arts. 1.0 , 2. 0 e 3.0 do projecto está de accôrdo 
com o impresso. Isto quanto á materia legislativa, porque não é sobre 
assignaturas que vamos legislar. 

· E si o corpo interno do projecto está, perfeitamente reproduzido no 
impresso, e si a Commissão declara adoptar o projecto tal qual está no 
autographo e no impr~sso, evidentemente não estamos deliber:ando· 
impensadamente. 

Não acha razão par.a o projecto voltar á Commissão. 
Na parte em que o projecto regula, como entende a, Commissão, · 

a materia em debate, n~o ha differença entre elle e o impres1:;o, e, por-
tanto, a Gamara, discut~ndo indifferentemente sobre uni ou sobre outro, 
não se póde enganar. Não é a questão de alta gravidade de que se fallou 

/ 
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aqui. Não ha erro possível, quer ella delibere sobre o impresso quer sobre 
o autographo. . . 

Pensa que a reclamação feita pelo lfonrado Deputado não tem 
razão de ser. A Gamara podia, com a falha que existe nó autographo, 
declarando o Sr. Barbosa Lima relator para os arts. Lo e 3.o, suppol-o 
relator para os tres artigos; mas, presente, S. Ex. declara qual a respon-
sabilidade que lhe cabe e rectifica, por esse modo, o engano. 

Assim, parece""lhe que não ha razão para se· alterar o projecto em 
discussão. Firmada a declaração feita pelo Sr. Barbosa Lima, fica satis-
feito e acha que podemos discutir o assumpto com pleno conhecimento 
de causa. Si qualquer collega não ouviu essa explicação, tel-a-ha amanhã 
pelo Diario Official. (Muito bem; muito bem.) ' r 

' O Sr. Irineu Machado (pela ordem) . . - Pede licença para fallar 
sentado. ,, 

(O Sr. Presidente consulta a Casa, que concede permissão.) 
Observa que ? direito que o orador tem deJallar sentado, não de-

pende de votação. Póde fazel-o, uma vez que não haja protesto. 
Por mais que o Sr. Gincinato Braga adornasse os seus argumentos, 

com a macieza de sua palavra, estes não o convenceram. Ap.ezar de o 
considerar o companheiro de sempre, 11ão póde deixar de ter uma peque-
nina divergencia com esse seu collega. 

Examina a questão em face do Regimento e diz que só depois da 
distribuição do impresso de . um projecto, se póde dar o inicio da dis-
cussão . 

. Pergunta si dada uma divergencia, entre o autographo e o impr'esso, 
é licito á Mesa apreciar a extensão dessa divergencia. A Mesa não póde 
decidir que essa divergencia não tem ·importancia. 

A solução regimental, no caso do impresso não ser exactamente 
a reproúucção fiel do original, é considerar como si não existisse o im-
presso, não importando que a divergencia seja na extensão de um decí-
metro ou de um metro; é recolher os avulsos como si a distribuição não 
se tivesse feito. 

E a consequencia é que não existindo a impressão feita nos termos 
regimentaes, o projecto tem de ser retirado da discussão, até que a cor-
recção se faça. 

Ghama a attenção da Gamara pàra o caso. Temos que a publicação 
está inteiramente de accôrdo com o original, excepto em um ponto. 

· Em direito penal temos tres fórmas de falsidade. Ella se póde pro-
·duzir, ou pela suppressão, ou pela addição, ou pela eliminação. 

Ora, si o original não está conforme o impresso e não corresponde 
ao texto inteiro do parecer e dos votos em separado, desde que não se 
dá a · hypothese da inclusão de palavras ou de phrases, não se dá a fal-
sidade por addição. 0 que se dá é a eliminação de uma parte. E desde 
que esta moâificação é evidente, dá-se a falsidade, não importan40 
que 99 % esteja perfeitàmente reproduzido na cópia. · 

/ 
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Não quer arguir de má fé, de dólo, o que ahi está. Limita-se a pedir 

que se reproduza o parecer, e que se tire da' ordem do dia o projecto 
até que esta rectificação ·se faça. · 

A discussão fica adiada. 

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO 

O Sr. Honorio Gurgel (pela ordem). - Sr. Presidente, si ha a 
respeito do assumpto cuja discussão V. Ex. acaba de annunciar uma 
segunda mensagem do Poder Executivo pedindo a taxa, creio que de 
18 1 /4, julgo que essa mensagem, salvo melhor juizo, devia estar im-
pressa e annexa ao project0... · 

O SR. LINDOLPHO GAMARA. - Devia ter ido á Commissão de Fi-
nanças para dar parecer. 

O SR. HoNoRIO GunGEL ... - sendo como é, fonte de informação. 
Hontem tive occasião de reclamar contra o impresso· que tinha sido 

distribuído como certo, q~iando estava errado. 
O Sn. EDUARDO Socl\ATES. - Estava ou está? 
O SR. HoNORIO GunGEL. - Agora, já não está errado; apezar 

dàs declarações terminantes feitas hontem pela Mesa de que estava 
certo, vi hoje, com surpreza no Diario Official reproduzida aquella peça 
«por. ter sahido com incorrecções. '' 

Nestas condições, é fJ. propria Mesa, que hontem dizia que o im-
presso estava certo, querr~ manda reproduzil-o para sanar incorrecções, 
isto é, quem manda corrigir o que estava certo !. . . · ' 

Releve-me V. Ex., S)r. Presidente, que eu peça o adiamento da 
discussão até amanhã, afim de que a Mesa satisf.aça o desejo, que me 
'parece ser de toda a Ca[\rnra, mandando imprimir juntamente com o 
actual avulso a mensagem i:Io Executivo, em que se pede a taxa de 18 1 /4 . 

Posso affirmar a V. ~x. que ainda não consegui perceber bem o 
que desejava o governo -~ransacto, porque, si na primeira mensagem 
elle achava que a taxa de 16 resumia o maximo das nossas aspirações 
em materia de tabella carqbial dentro de pouco tempo, por motivos que 
ignoro, e creio que commigo a Gamara, passou a desejar que a taxa fosse 
fixada em 18 1 /4. . 

Nestas condições estamos entre duas opiniões ou duas propostas 
governamentaes. 

UM Sn. DEPUTADO. - Ex .. . 
_ O SR. HoNORIO GuRqEL. - Póde-se .talvez dizer que são duas pro-

postas ex-governamentaes. Mas julgo que em materia de di~eito admi-
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nistrativo o governo é um só, não soffre ' s<;>lução de continuidade; sãe 
portanto, duas propostas governamentaes, uma pedindo a fixação da 
taxa. a 16 e a outra a 18 1 /4. 1, ' 

Ainda não vi tambem expresso por um~ manifestação qualquer 
o desejo do actual Governo em relação á taxa. Si, como se affirma, o . 
desejo e ·a orientação que predominam actualmente l)as altas ' regiões 
financeiras e administrativas' da nossa Republica é a fixação do cambio . 
baixo, esse desejo ou essa orientação ainda não transluziu, ainda não 
transpirou, ainda não porejou das paredes do gabínete. / 

Ve11dade é que os maldizentes, que, como se sabe, são erp. grande 
numero, affirmam que o Banco do Brazil, que, era ,até ha póuco tempq 
um fanatico devoto da taxa de 18 1 /4, renegou s.uas crerrnas, modificou-as 
por completo e passou a forma,r na taxa de 16 e abaixo de 16. ' 

Até certo ponto póde se pérceber por ahi que o pensamento predo- _ 
minante seja para a baixa; entretanto, isso não dá o direito a se supp'Or 
q\le o pensamento governamental seja fqrçar o cambio para baixo. 

1 Como ~isse a V. Ex. ainda não pude lêr a , ultima mensagem _do 
Sr. Leopoldo de Bulhões. ' · , , '1 

Vi que a Camarq., q~e não queria até aquella data 'a menor disdussão 
sobre o assumpto da taxa cambial e que não desej,ava se fizesse luz 
sobre as transacções cambiaes, feitas, segundo, vozes éorre:iües, com o 
ouro depositado em Londres 'e que serviu 'para cobertura do~ saques de 
taxas elevadas proveniente~ de nossa pr~ça; a Gamara, que rejeitou 
o meu requerimento em que, especifica'darríente, pedi informações, não 
só sobre a existencia d,a .moeda em especie ~·etallica, em Londres, como ' 
tambem sobre a divida do Banco do Brazi~ proveniente da emissão de 
vales ou,ro para pagamento de direitos aduaneiros; · a Gamara pareGia 
por essa fórma 'não querer entrar no. estudo desse as~umpto ·e desejava · 
deixar que o cambio evoluísse por si proprio. ' 

\ A Gamara, por essa fórma 1 ;não queria absolutamente entrar· no 
estudo e discussão desse assumpto•. 

O SR. LINDOLPHO, CAMARA . ......!.. Dá um aparte. 
O SR. HoNORH> Gu'RGEL. - Perdão; estou fazendo a psychologia 

do acto da Gamara; V. Ex. não me attendeu. , 
O SR. LINDOLPHO GAMARA. - Dá outro aparte. 
O SR. HoNORIO GuRGEL. - V. Ex. me desculpe; eu me reservo o 

direito, como representa.nte do Districto Federal, de ter nesta Casa a 
minha opinião; não a vou b'eber nem nas , respe~taveis opiniões · do 
.Sr. marechal Hermes ou do Sr. Nilo Peçanha, nem nas de outra qual-
quer pessoa; costumo ter opinião minha, 1aqJella que me parece ser a 1 

verdadeira, a que vejo· através do meu criterio, do meu temperamen.to, 
da minha pouca intelligencia e do estudo que faço; errada ou . certa, 

1 ' é a minha opin,ião, é o resultado do meu modo de pensar, do meu modo 
de , ~ntender. Absolutamente, não costumo pedir a outros opiniões em-
prestadas. 

! 
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Mas; tornando ao assumpto, a Camara parecia querer deixar que 
a taxa, que o phenomeno cambial evoluisse por si proprio e por si pro-
prio se desenvolvesse. 

O SR. LINDOLPHO GAMARA. - E quem disse que não está evoluindo 
por si? 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - V. Ex. com o seu aparte me obriga a 
discutir o assumpto, o que não queria fazer.. , 

Nem V. Ex., nem ninguem é capaz de provar que a taxa que estava . 
num dia a 18 1 /4, e no dia seguinte a 16, é uma taxa verdadeira. O que 
quer dizer que é tanto fictícia a de 16 como a de 18 1 /4. 

Desafio a V. Ex . . que demonstre que a taxa actual 110 nosso meio 
economico é de 16; traga as provas, e não chegará a esse resultado. A 
taxa é de 16 ficticiamente, como podia ser de 14 ou de 15. Não ha ,prova 
:nenhuma scientifica que demonstre que a taxa actual é. de 1'6. 

Ó SR. EDUARDO SocRATES. - Dá um aparte .. 
O....,SR. HoNORIO GuRGEL. - Então, V. Ex. concorda commigo; a 

questão está resolvida empiricamente e não scientificamente ... (Apartes.) 
Eu não digo que a taxa real seja essa ou aquella; o que não ·posso 

comprehender é que, sustentando-se a theoria de que o cambio é o resul- . 
tado de varios phenomen,ps economicos, se queira que esse resultado seja 
sempre um, unico, certo e ~nvariavel. Si é resultado de varios phenomenos, 
deve obedecer ás_ diversas alternativas que .tenham esses phenomenos. 

O SR. LINDOLPHO C~MARA. - Alternativa de 24 horas. 
O SR. HoNORIO GuRGEL. - Não é alternativa de 24 horas; V. Ex. 

sabe que somos uni paiz sem circulação monetaria bôa . 
O SR. LINDOLPHO C~MARA. - Temos a nota conversível. 
O SR. HoNORIO GuRGEL. - A nota conversivel 1 A nota conversível 

que para ser acceita pela,s casas de commercio e pelas casas de credito, 
pelos bancos, foi preciso gue o Governo lhe mandasse dar curso• forçado. 

O SR. LINDOLPHO GJi1.MARA. ---:- Dá um aparte. 
O SR. HoNORIO Gl.!RGEL. - Eu exponho a questão em poucas 

p~lavras. (Trocam-se muitos apartes .) 
O SR. PRESIDENTE. - (Fazendo soar os iympanos.) ~ Peço aos 

nobres Deputados não interrompam o orador com apartes relativos 
á Caixa de Gonversão, r.orque este assumpto não está em discussão . 

- O Sr. Deputado Honorio Gurgel está fallando pela ordem. 
O SR. HoNORIO GuRf.iEL. - Sou obrigado, Sr. Presidente, a responder 

a um aparte. , 
Logo que a Caixa de Gonversão attingiu ao maximo e que o ca.mbío 

subiu acima de 15 dinheiros os estabelecimentos e casas commerciaes 
recusaram-se a receber as notas conversivei;; pelo valor expresso nellas, 

1e o Sr. ministro então mandou que as notas fossem recebidas pelo valor 
nellas declarado. · · 
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Este é o facto. 
E si isto não ·é curso forçado, não sei o que será curso forçado. 
O SR. LINDOLPHO GAMARA. - Dá um aparte. 
O SR:. HoNORIO GuRGEL. - V. Ex. não póde contestar facto que é 

publicó e notorio ·' 
Sr. Presidente, levantei-me apenas para pedir á Mesa que mandasse 

annexar ao impresso a ultima mensagem enviada a esta Casa pelo governo 
que findou e em que se pede que a taxa a ser fixada seja a de 18 l /4 
dinheiros. · · ' 

Si não fossem os apartes, que me obrigaram a desviar do assumpto 
e a tratar daquillo que não era objecto da minha vinda á tribuna, eu não 
teria desobedecido ao Regimento, contrariando ássim a V. Ex. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem, muito bem.) · 

O Sr. Galeão Carválhal (mouimenio de allenção). - Sr. Presidente, 
afinal chegou~ º dia em que a Camara dos Deputados vae ipiciar o debate 

· sobre o projecto formulado pela hiaioria da Commissão 
2.ª discussão do de Finanças, que restaura.nos termos das disposições 

pr~jecto. legislativas, que os instituíram, os fundos de garantia 
. e de resgáte do papel-moeda e eleva a 16 dinheitos 

por mil réis a taxa cambial para a emissão de. bilhetes á cargo da Caixa 
de Conversão. · 

t Dou parabens a esta assembléa, ao Congresso Nacional, pelo facto 
de ainda ser possível neste fim de sessão ordinaria a solução do magno 
problema, que desde o mez de al;)ril do corrente anno vem preoccupan.do a 
attenção de todos quantos se interessam pelos negocios publicos. E' certo 
que o assumpto foi trazido ao estudo da Camara em virtude da mensagem 
do Sr. Presidente da Republica, que salientava a necessidade urgente 
de providencias relativas a Caixa de Conversão, que naquelles dias ultimos 
do mez de abril caminhava a passos rapidos para éompletar o limite 
da sua emissão de bilhetes conversíveis. · 

A mensagem veiu acompanhada de uma longa exposição elaborada 
pelo Sr.Leopoldo de Bulhões, que terminava pedinho diversas provi-
dencias : · 

·a) elevar a taxa cambial da Caixa de 15 para 16 dinheiros; 
b) permittir que a C:aixa receba os novos depositas que 

apparecerem, sem limitação do maximo ;· 
e) conferir-se ao Poder Executivo capacidade legal para 

proceder a successivas ' elevações da taxa cambial estabele-
cida na Caixa de accôrdo com as condições geraes do paiz, o 
desenvolvimento da actividade industrial em todos os seus 
ramos . e valorização crescente do papel-moeda e a mass~ de 
ouro que solicitar deposito; 

d) restituir ao fundo de garantia a sua ~unc.ção originaria 
marcada na lei de 20 de junho de 1899. 

. , 
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O problema posto em discussão aflecta inquestionavelmente os 
interesses mais sagrados da nossa economia, a formação da riqueza 
nacional, para a qual concorre com seu grande contígente a lavou~a 
no vasto territorio brazileiro. 

Tendo divergido da maioria da Gommissão de Finanças, formuland_o 
' o meu substitutivo, devo declarar os motivos do meu voto, accentuando 

com sinceridade, que procurei dar solução ao problema da Caixa de · 
Conversão, tendo deante dos olhos os interesses supremos da nossa patria. 

, A representação do Estado de S. Paulo nesta Casa do Congresso 
Nacional sempre ' affirmou de modo peremptorio que não considerava a 
discussão do projecto em debate ligada a qualquer sentimento partidario. 
Já no seio da Commissão de Finanças, já nesta tribuna, tive ensejo de 
repetir que se tratava de uma questão nacional (muitos apoiados) ... em 
cujo estudo todos os patriotas podiam intervir, apezar das suas opintões 
políticas. Trata-s,e de questão eminentemente nacional. .. 

O SR. RonoLPHo PAIXÃO. - Apoiadissimo. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL. - ... acima de quaesquer cogitações 

partidarias, acima de todas as preoccupações políticas, si qmzermos 
considerar a pol.itica no seu sentido commum. Entretanto, em sua alta 
significação, o problema é político ... 

O SR. BARBOSA LIMjA. - Apoiado. 
O SR. GALEÃO CARYALHAL., - ... porque a questão social e econo-

mica constitue o progr21mma dos partidos. Os homens de Estado, os 
financeiros e os publicistf,lS estudam de preferencia os' grandes movimentos 
economicos, que se operam com o auxilio das forças ·naturaes manejadas 
pelo homem, que habita o planeta. 

A Camara dos Depl,ltados vae ao encontro das legitimas aspirações 
do posso paiz. 

Legislando com sab~doria sobre tão melindroso assumpto, o Congresso 
Nacional concorre par11 éonsolidar as instituições que nos regem. 
(Apoiados.) 

Nós, os paulistas, :pugnamos até este momento pela execução do 
programma, que foi adoptado desde 1906 com a celebração do Convenio 
de Taubaté, que foi ap:provado por immensa maioria nas duas casas da 
representação nacional. O Gonvenio tem a data de 25 de fevereiro de 1906 e 
foi a consequencia forçada dos primeiros passos dados para a sua organi-
zação. E' assim que na lei de 30 de dezembro de 1905, que orçou a recei~a 
geral da Republica, foi, ,entre outras autorizações concedidas ao governo, 
incluída aquella que m:;mdava entrar em accôrdo com os governos dos 
Estados cafeeiros para regular o commercio do café, promover a sua 
valorização, organizar e manter um serviço regular e permanente de sua 
propaganda com o fim de augmentar o seu consumo, podendo endossar 
as operações de credito que fossem feitas pelos governos dos Estados 
interessados, observada~ diversas condições previstas na mesma lei. 

O Convenio de Taupaté foi celebrado confiantes os seus negociadores 
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no dispositivo da lei federal que interessava o governo da União no 
estudo e na solução do problema do café. 

'Os presidentes Jorge Tihiriçá, Francisco Salles e N:ilo ,Peçanha, assi· 
gnaram o Convenio, confiantes tambem' nas 'promessas contidas na lei e 
no exito das medidas compendiada~ naquelle documento,, que foi objecto 
das mais apaixonadas criticas. 

Não preciso fazer o retrospecto historico. , A Gamara ' con!iece os 
episodios mais importantes da brilhante discussão, que aqui soffreram 
o's projectos formulados pela ~. Gommissão de Finanças, .:..__ o primeiro 
approva,nd'o o Convenio - · o segundo· creançlo a Caixa 'de Convers.ão. 
Este instituto foi adoptado pelo Convenio e em uma d.e suas clausq.la~ 
'era solicitada a sua creação, par3; que fosse alcançada a estabilidade cambial 1 

que era considérada como a preliminar fundamental para a execução' do 
( / 1 l 1 

programma, que tinha por .escopo a valorização do café, ou .melhor, de 
toda a producgão nacional exporta'vel. ' , 

Os organizadores do Convenio, cogitando do grande , emprestim<,> 
de 15 milhões de libras com a garantia da sobré-taxa ouro e corh a respon-
sabilidade soli'daria dos tres Estad os contractantes, temiam surprezàs / 
que necessariamente difficultariam o. ~ndamento das grande~ o~erações 
planejadas'. , ' ' 

Proc\lrarn;lo vaiorízar o café no exteriqr, ,o grande l e~presti~ó 
influindo directamente sobre o cambio e elevando as suas bxas, podia 
modificar os • preços nos rhercac1.'os n,abionaes,. arrebatando as suai;! difie-
renças. em papel, e na verdade qualquer alta vertiginosa 'do cambio 
acarretaria prejuizos avultados. · ' 

Os homens responsaveis pela . execução 1dq Convenio, estudando as· 
consequencias desastrosas' da instabilidade cambial, entenderam, e com ' 
tóda a razão, quç a estabiliwção. 9-o cambio devia deixar de ser, u!pa 
simples aspiração para tornar-se base de todas as transacções intern~cio:
naes com a sua influencia natural sobre os negocios internos." 

Foi creada a Caixa de Cónv~rsão, esvecialmente destiba:da a rec,eber ' ' 
moedas de ,ouro de cur!;\o legal, emittindq_ bilhetes ao portador ao c'ambio 
de 15 dinh~iros esterlinos p~r mil réis, tend'o os referidos bilhetes curso , . 
legal e ~ossuindo efieito liberatorio para todos os contractos, e pagamentos 
em geral, exceptuados os previstos no art. 2.º 'da lei, os quaes .. se realiza- , 
riam .de conformidade. com o padrão legal ide 27 dinheiros. · 

Os resultados obtidos p~la Caixa de Conversão da Republica Argen-' 
tina influíram poderosamente sobre as camadas pensantes' do rioss:o rqeio 

1 político, industrial e commercial. Q progresso daquelle paiz er~ em grande 
parte attribuido á estabilidade cambial; embora 1a,lli vigorasse unia taxa 
baixa, comparada com a taxa existente nos nossos bancos. ; 

O facto é que entre pós a opinião se forti fiqou no pensamento commum 
de se obter a maior segurança para todas as transacções, cansá.do c'dmo 
se achava o paíz de. soffrer as consequencias damnosas da instabilicl.a:de 
cambial. ' 1• • ' 

A Caixa d~ Conversão foi considerada o .appar.elho des.tinado a evit.ar 
CAIXA DE CONVERSÃO 1910. - VOL. li. 4 
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os desastres resultantes da especulação cambial, q~e encontra facilidades 
e guarida nos paizes de papel de curso forçado. A emissão de notas conver;. 
tíveis trazia o necessario equilíbrio, e a carteira cambial se libertari\l 
das garras da especulação. 

Nesta Casa, o projecto que crea4a a Caixa foi combatido com ardor 
e lealdade por uma minoria brilhante, mas o facto é que forte maioria 
o apoiou com a maior confiança no seu exito. No Senado a sua marcha 
foi triumphante. (Apoiados .) 

Tivemos quatro annos de tranquilidade completa nos negocios 
monetarios, e toda' economia brazileira camiphou para o desenvolvimento, 
que é crescente, resultado do progresso economico, auxiliado e amparado 
pela estabilidade cambial. 

Na vigencia da taxa de 15 os capitaes estrangeiros pr,ocuraram o 
Brazil com a maior confiança nas forças de toda economia nacional. 
Aqui tiveram elles emprego lucrativo e o credito do paiz se firmouu. 

O SR. DUARTE DE ABREU. - E a nação prosperou. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL. - ... e a nação. prosperou em todos os 

ramos da sua actividade. O augmento das receitas publicas forneceu ao 
Thesouro Federal recursos para impulsionar os grandes melhoramentos 
em execução em todq nosso territorio. . 

A construcção das estra?as de ferro não esmoreceu, e neste particular 
o Governo não retroçedeu um passo; empenhou esforços em executar 
o programma traçado pelas administrações · anteriores, acudindo á reali-
zação de obras e serviços, que sao presentemente inadiaveis, mormente 
quando são as reclamações feitas com a maior insistencia. 

O SR. Ho\NORIO GuRGEI, .. .:_Tudo isto devemos á taxa de 15 1 
O SR. GALEÃO CARVA•Lfü~L. - A lei que instituiu a Caixa de Conversão, 

a1terou naturalmente no momento o :Ó.osso regímen monetario e a legis-
lação em vigor, mandando transferir para ella os fundos de garantia e 
de resgate. O art. 9.11-da lei de 6 de dezembro de 1906 foi muito explicito : 
ficam transferidos para a Gaixa de Conversão os 

cc fundos de res~ate e de garantia do papel-moeda, instituídos 
pela lei n. 581, de 20 de junho de 1899. 

§ l .o Os saldos do fundo de resgáte continuam a ser appli-
cados de accôrdo cqm o art. 1.0 da supra mencionada lei. 

§ 2. o O fundo de garantiar"tambem será destinado ao .resgate 
do papel-moeda, si:mdo este permutado pelos bilhetes que a 
Caixa de Conversão emittir, correspondentes ao dit© fundo. 

O nosso regímen monet13-rio, no que se relacioNava com o papel de 
curso forçado, era regulado pela lei que creou os dous fundos. Penso 
que não ha divergencia accer~tuada na apreciação das vantagens 0riundas 
da quella lei. Os homens de ~~stado, os financeiros e os representantes do 
povo asseveram que a lei qu,e instituiu os dous fundos foi uma lei sábia. 
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pe um lado diminuia a massa do papel em circulação e de outro fo.rmava-
e lastro-ouro para a futura conversão. 

/ O problema foi en.carado com segurança pelo legislador de 1899 e 
naquella época tive a fortuJila de coHaborair na confecção da lei, dizendo 
com franqueza o que pensava e combatendo com vigor os preconceitos 
dominantes no espírito das classes interessadas no estudo, e na solução 
da questão. ' . . 

O elogio dos fundos de garantia e d.e resgate tem siao feito . nos 
manifestos e programmas presidenciaes, affirmando os candidatos ao 
supremo cargo de Presidente da Republica que O· mecanismo creado 
pela lei dei20 de junhó de 1899 d.eve ser mantido e amparado (trocam-se 
difterentes apartes) ...• pelo governo. A opiniã0> geral se eonsolida,va neste 
particular. Até agora ninguern se abalançou a c01ntestar as vantagens 
dos fundos de garantia e de resgate. 

Sr. Presidente, a Caixa de Qonvers:ão, tendo func.cionado d'ura,nte 
quatro annos, com a sua emissão conversivel, prestou serviços assigna-
lados a toda collectividade brazileira, concorrendo para a segocança 
das transacções internaci()naes. A maioria das classes conservadoras, 
forte corrente parlamentar,, e a opinião de muitos interessados·, julgaram 
que não era patriotica a mudança da situação creada á som.bra da lei, 
que instituira a Caixa de Conversão. / ' 

Nós, que representamos a corrente adhesa áque,Ue apparelho-, veri-
ficando seus resultados beneficos, continuamos a insistir pela sua conser-
vação, mantida a taxa de emissão autorizada, porque jurgavamos,, comfl 
ainda julgamos, que motivos imperiosos nos aconselhavam a maior 
prudencia na adopção de qualquer medída legislativa,. que modificasse 
ou destru~sse a situação existente. (Trocam-se apartes.} 

Não foi outro o meu papel no rseio da1 G.ommissão de FinanÇas, quando 
formulei o substitutivo ao projecto da maioria da commissão. 

Não sou impertinente em repetir que nós, os representantes · de 
S. Paulo, agimos de accôrdo com os mais nobres sentimentos de patrio-
tismo, desprezando todas e qqaesquer combinações. de ordem partidaria. 

Conservamos a nossa coherencia com o programma que vinhamos 
defendendo desdé a approvação do Gonvenio de T'aubaté pelo Gangresso 
Nacional. Os proprios defensores enthusiastas da elevação periodica do 
cambio, nos termos da lei da sua crea.ção, modificaram seu modo de encarar 
o problema. O Dr. David Campista, o relator do parecer sbbre o projecto, 
foi o primeiro a reconhecer a conveniencia da permanencia da taxa de 
15 dinheiros, sendo urgente a ampllaç-ã'o da emissão a cargo da Gaixa de 
Gonversão. 
, A opinião do Dr. Gampista tem a maior autoridade no momento, 
pois vem ao encontro dos que argumentam com os conceitos p()r elle 
erriittidos em seus brilhantes discursos s.obre aquelle instituto. Na quali-
dade de I,llembro da Gommissão de Finanç11s, S. Ex. sustentava que a 
Gaixa mantendo a estabilidade cambial, assegurava a subida gradua 
do cambio até a taxa di:i 27 dinlii:eiros, sem a quebra do padrão monetario 
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Hoje S. Ex. reconhece as vantagens da situação creada na vida 
economica e financeira dq paiz, á sombra da taxa de 15 e não hesitoü 
em tomar attitude decisiva, como principal responsavel pela vida e 
pelo andamento da Caixa de Conversão, quando ella começou a func- ,. 
cionar regularmente . 

O cons()lheiro Ruy Barbosa, na sua plataforma, tambem adoptou 
a mesma opinião, affirmando que a logica do systema autoriza ·as emis-
.sões conversiveis além do limite prescripto'. 

1 
A garántia de conservação e prosperidade p'ara os capitaes envol-

1\ridos em empregos, sob-o estimulo 'da confiança que a Caixa de 1Con-
versão chegou · a inspirar, está indispensavelmente na segurança de que 
a taxa de 15 parece exprimir, nas condições actuaes, o nivel economico 
do paii, o equilibrio natural entre os seus compromissos e ·os seus excessos. 
A fixidez. vale, mais de que a contingencia das altas, cuja elevação não 
compensa os inconvenientes da variação e os .riscos da instabilidade. 
(Apoiados.) 

Sr. Presidente, decorridos quati;o annos de completa tranquillidade, 
as classes dirigentes melhor ponderaram e refléctiram sobre os resul.tados 
obtidos pela Caixa de Conversão. A producção exportavel encontrou 
legitima prote.cção nos preços alcançados nos mercados consumidores 
e 'pagos na nossa moeda dl1 curso forçado. Firmou-se o pensamento geral 
de que a colleetividade brrzileira não reclamava mudança no regimen, 
a contento de todos, _, tem~ndo que surgissem crises e ·perturbações na 
economia nacional. ' 

Felizmente os progno~ticos sinistros não se r~alizaram e aqui nos 
encontramos com animo fprte, dominados por intuitos elevados. Que-
remos collaborar na soluÇ~o do problema e acataremos o que resolver 
'a maioria . desta Gasa do Congresso Nacional. 

Muitos adversarios da Caixa de Conversão. se penitenciaram e vie-
ram com sinceridade recon~ec~r o seu, successo incontestavel. 

E' opportuno declarar que não estamos pleiteando o cambio baixo; 
defendemos a estabilidade na taxa de 15 com o natural receio da insta-
bilidade e seus resultados jmmediatos na economia nacional. O cambio 
a 15 ~ proteccionista da producção nacional e· si elle se · manteve fixo 
naquella taxa, foi antes co~no conseqúencia do resgate e não em virtude 
do fundo de sarantía, cujus maravilhas ainda não são conhecidas, por 
motivos obvios e ao alcanc'f=l de qualquer pessoa experiente .. O que deter-
minou a valorização do nosso papel de curso forçado foi o resgate de 
quantidades que era~ co11sideradas excessivas relativamente á mass? 
em circulação. 

O SR. LINDOLPHO CA!íiARA. - Penso que tambem os em.prestimos 
externos muito concorreram para a alta do cambio. 

O SR. GALEÃO CARVAI,.HAL. - Quando o Dr. Gampos Salles assumiu 
o governo denunciou ao paiz a existencia de emissões irregulares. A 



l • 
' - 53 

./ 

massa do papel moeda fazia seús nattiraes estragos : era o cancFo que 
minava o organismo finari'.ceiro do paiz. 

· Accentuada a situação precaria do 'l'hesouro publico, as emissões 
não cessavam e muitas vezes se applicavam no pagamento de despezas, 
que naquelles dias sombrios cresciam á proporção que o cambio baixaya. 
O Funding-lodn acautelou os eleva~os i~teresses da Republica' e os 
responsaveis pelo seu governo comprependeram o alcance da moratoria. 
O Dr. Joaquim ' Murtinho foi o notavel executor ·daquelle contracto. 
Repetiu no Brazil o exemplo de Magliani na Itali~, que reformou as suas , 
finanças, procurando extinguir as oscillações cambiaes, por consideral-as 
como as principaes causas das crises· no regímen do papel de curso for-
çado, quando é certo que as mesmas dífferenças são quas.i insensiveis 
com a moeda metallica. · 

Sr. P;residente. A, .lei .que creou o fundo de garantia cessou ao 
Governo o direito de emissão, concedido pelas leis de maio de 1876 e 
setembro de 1893. O acto legislativo decorria das clauqulas do Fundihg~ 
loan, a que fomos arrastados peles erros accumulados ... (apoiados, apartes) · 
e pelos movimentos militares, qué embaraçaram a II/-archa progressiva 
da Rêpublica. Não preciso rememorar as causas, que nos levaram ao 
accôrdo com os credores estrangeiros. r ' '1 

• 

A Ca:m:ara as conhece em seus detalhes. O Governo d0 Du ~ Pru-
dente d.e Moraes encontrou naquelle contracto a ,~oluçã0 b~nefica 
da tremenda crise. Apezar de opposicionista naquell!l. epoéa, apoiei 
sinceramente a moratoria, e. reconheci immedi~tamenbe que -a situa-
ção financeira estava salva. Era o inicio de, uma politica regeneradora, 
que offerecia garantias seguras ao capital 'legitimo. A prohibição cat.e-
gorica de qualquer emissão nova restabelecia a , confiança nos mer-
cados monetarios, que entretinham relações ,com o Brazil. (Ha alguns 

t ) ) . . apares. , . / 
A lei, em compensação, autorizou o Governo a retirar de fundo 

de garantia até a quantia de vinte mil contos papel para, por ' inter-
,rnedio do Banco da Republica (hoje Banco do Brazil) acudir ás" neces-' 
sidades do commercio, por motivq. de crise excepcidnal. Os fJmprestimos 
seriam feitos sob a ,garantia de titulos da divida publica federal fundada 
e por prazo não excedente de um anno. O capital e juros dos emprestimos . 
reverteriam para o fundo de garantia. Começada com energia . e 'com 
intransigencia. a ,execução do 1programma, o resgate tomou proporções 
avultadas, apezar da guerra mov;ida contra a incineração das notas. 
A alta do cambio se pronunciou 'lentamente e com firmeza. O Dr. Joa~ 
quim Murtinho resistiu a todas as .sol<icitações para contrariai' o pro-
gramma em execução, inclusive a proposta of!lerecida por alguns bancos 
para o recebimento em conta corrente das quantias destinadas á ·inci-
neração. Os proponentes eram dominados pelo 1 preconceito de .qU:e ,era, 
talvez absurda a ,queima das notas, que: repnisentavam valot9s. , t r~o
cam-se apartes.) A incineração continuou em escala progressiva e em. 
pouco tempo o resgate attingia a uma quantia avultada. 

/ 1 1 
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Sr. Presidente, no meu conceito foi o resgate o principal factor d ,a 
alta do cambi.o e já tive occasião de affirmar a minha opinião relativa-
mente ao assumpto no parecer sobre a reforma do Banco do Brazil. 

Não acreditei nas maravilhas do fu.ndo de garantia, cuja existencia 
tem sido precaria e tumul,tuaria desd·e o s•eu in:i'Cio. A experiencia de 
todos os povos, a nossa propria já pl'C!>varam ã sa'Cieclade •em todos os 
tempos, que só ha um meio de manter ·o valor da nota fiduciarfa - é 
a obrigatori'edade <lo seu tr<:>co immediato, em m•etal, á primeira requi-
sição do pertador. F.óra disso pódem cercal~a de quantas garantias ima-
ginarias-, mesmo a de um deposito integral em -Ouro, do qual se não possa 
dispor, e a depreciação se fará na razão do excesso das notas em cfrcu-
lação, como si tail deposito não existisse. (Apoiad<>s.) 

Os fundos de garantia, os depositos em ouro, umà vez immobili-
zados provo'Cam seducções e de ordinario são applicados em despezas 
outras, embora sempre justificadas icom o caracter de extraordinarias 
e urgentes. As leis que as autori:zam necessarfam.ente pvGvidenciam sobre 
a restauração dos mesmos d1epositos, mas o fa.ct@ é .que dles sã<> dissi-
pados, contrariando Q pensament{) do legislador. 

Nos dias ·que correm, no Gongresso Nacionial e na imprensa se annun~ 
eia que o fundo de garantia não existe e que o honrado Sr. Leopoldo de 
Bulhões empregou-{!) em operações que julgou necessarias para manter 
o cambio na tax~ de 18 dà_n.~efros. As accusações se repetem e não appa-
rece a contestaçao tranqmhradora. 1 

O fundo de garantia n~o existe, e si existe está desfalcado; e no 
emtanto o cambio nã·o se :al~erou pelo facto d:e ter desapparecido a ga-
rantia ouro para as notas de pur,so forçado em circ1!llação. O papel moeda, 
que na phrase do Sr. BttlMips, ficou desprovido da protecção do fundo 
de garantia, em nada soflreu no seu valor. Ao c<mtr.a-rio,, manifestou 
tendencia para alcançar maipr valor. 

Ora, não existindo o iur~do de :garamtia, o cambiô devia ter cabido, 
si fosse v.erdadeira a opinião dos que julgam nec:essario o deposito ouro 
ao lado do papel em circulação. O Dr. Bulhões acredita que o resgate 
apenas serve para redu-zir a massa das cedulas em gyro, ao passG qu1e 
o fundo de garantia, accttmqfando ouro, empresta á nota maie valor. 

Senhores, nã0 existindo neste momento :semelhante fundo, mesmo 
representado por 1Wl depositp miramo, não tendo sido accumulado ouro 
de. especie alguma e tendo · subido o 'cambio de 5 5 /8 até 15, devemos 
reconhecer que ·o resgate de fortes qlfantias ·e a não emissão de novas 
cedulas do curso forçado forapi 'os factoves prmcipaes da situação em qure 
se encontra a cir.cmlação incpnver.s:ivel. Mantenho a minha opinião ba-
seada em argumentos que julgo verd:a:deiros. Não é a exiStencia do fundo 
de garantia que Lem elevado: a taxa cambíal entre nós e sim o resgate 
da .somma que era excessiva para as necessidades d10 paiz. (Apartes .. ) 

A influencia do l1md@ d~ garantia foi nulla como f.actor da alta do 
cambio. 

Os legisladores ·de 1906 transferiram aquelle fundo para a Gaix,a 



-55-

de ~onversão·. N'ella exerceria a sua natural efficacia, proporcionando 
elementos de vida ao novo instituto. 

Sr. President~, o cambio firmou-se na taxa de 15 e, apezar das 
evoluções a cargo do- Banco do Brazil, a alta tem sido vacillante, porque 
o resgate não foi impulsionado com recursos maiores consignados no 
orçamento. · , 

Recorro aos dados fornecidos pelo relatorio do Sr. ministro da 
Fazenda, cuja introducção foi publicada no Jornal do Commercio. 

Pelos algarismos ~:filciaes se verifica qu~ : 
O papel moeda em circulação era : 

Em 31 de agosto de 1898 .......... . 
Em 31 de dezembro de 1898 ..... ... . 
Em 31 de dezembro de 1899 ........ . 
Em 31 de dezembro de 1900 ........ . 
Em 31 de dezembro de 1901. ....... . 
Em 31 de dezémbro de 1902 ....... . 

. Em 31 de dezembro,· de 1903 ........ . 
Em 31 de dezembro de 1904 ..... ... . 
Em 31 de dezembro de 1905 ........ . 
Em 31 de dezembro de 1906 ........ . 
Em 31 de dezembro de 1907 ..... .' .. . 
Em 31 de dezembro de 1908 ........ . 
Em 31 de dezembro de 1909 ........ . 
Em 31 de dezembro de 1910' ........ . 

O resgate ef'Fectuado foi o seguinte : 
Em 1898 ........................... . 
Em 1899 .......................... .. 
Em 1900 ............. .............. . 
Em 1901 ................ . ......... / .. . 
Em i902 .......................... . 
Em 1903 .......................... . 
Em 1904 ..................... · ...... · 
Em 1905 ... . ~ . ... ~ .. ............ .. . 
Em 1906 ................. . ........ . 
Em 1907 . . .............. . ......... . 
Em 1908 ............... . .......... . 
Em 1909 ................. ' .... .... . . 
Em 1910 (até 3d de setembro) ....... . 

Total. ...................• 

788.364:614$000 
785. 941:758$000 
733. 727:153$000 ' 
699.631:719$000 
680.451:058$000 
675. 536:784$000 
674. 978:942$000 
673. 739:908$0001 

669 .492:960$700 
664. 792:960$000 
643 .. 531:327$000 
634. 682:854$000 
628. 452:732$000 
623. 0-78:3.10·$500 

2. 422:856$500 
52. 214:605$000 
34,,095:434$000 . 
19 .180:661 $000 
4. 9Í4:274$000 

557:842$000 
1 . 239:034$000 
4. 247:300$000 
4.699:648$200 

21.261:233$500 
8. 848:875$000 
6.240:120$000 
5.374:421$500 

165. 286:304$700 

De 1903 em deante o resgate diminuiu sensivelmente. Só em- 1907 
houve incineração na importancia de 21 .000:000$000. Nos annos sub-
sequentes cahiu a quantias muito reduzidas. 
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Com o fundo de garantia nada se conseguiu de proveitoso, como 
lastro-ouro para tonificar 'o papel-moeda em circulação. Não existem ( 

. informações exactas sobre suas applicações, a.lém daquellas autorizadas' 
expressamente erq diffe.rentes leis. O -relatorio do mi.µistro não explica 
a situação em que se encontTa o .fundo de garantia . E' omisso e incom-
pleto. 'Do referido documento official consta o seguinte : 

A conta do fundo de garantia accus·a a receita até 1909 
· de 89.651:199~621 e libras 10-085-759-18-9, da qual deduzida 

a importancia emprestada ao Banco do Brazil, destinada ao ' 
pagamento á Bolívia, .em virtude do Tratado de Petropdlis, 
assim como a que foi transferida para o fundo de resgate do 
papel-moeda, no total de 4-021-666-13-4, resta a somma· de 
f 6.064-893-5-5, que addicionada á renda do' Acre para in-
demnização do pagamento feito á Bolívia, elevá o saldo a 
f 8.069-093-5-5. 

_ O topico do relatorio nos communica 6 estado da conta e o saldo 
escripturado, mas não explica o destino que tiveram aquelles milhões 
esterlinos. Requerimentos de informações a respeito foram recusados 
no Senado e· na Camara dos Deputados. , 

Do exposto resulta, Sr. Presidente, que o fundo de garantia em 
nada tem servido para a :-a;lorizaçã·º· do papel-ID:oeda. ?ómente ? res~ 
gate exerceu real mfluencia na pohbca rnonetaria, e s1 o cambio foi 
fixado na taxa de 15, o act9 do Congresso 1não obedeceu a méro arbí-
trio: O debate sobre o proj e(:to e o inqueri to feito . p0r quantos se inte-
ressavam pela solução d9 problema, demonstraram que a taxa qe 15 
era a legitima, não sendo coqsiderada como taxa baixa, mas corno carn-

, bio rnédío. ' 
Na verdade, a elevação de 12 a 15 dinheiros representava difie-

rença importante n0 valor d jl moeda. Quando se discutiu a creação da 
C~ixa, o cambio obedeceu! a evoluções differentes, chegando a attingin 
a taxa de 18 para cahir n;iais tarde e ficar na casa de 15. O mesmo suc-
cedeu rio anno corrente, e a Gamara sabe qu{l o cambio, tendo s~ ele-
vado a 18, veíu se fixar com . pequenas oscíllações na taxa de 16. 

(O Sr. Barbosa iima dá um aparte.) ' 
o S.R. GALEÃO CARVALfiAL. - Nós, os representantes di;> Estado 

de S. Paulo 1 pugnamos pela taxa de 15; porque continuarµos a consi-
derai-a corno legítima, de accôrdó com ás condições econornicas e finan-
ceiras do paiz, e não por amor ao cambio baixo. 

. Quando affirmei que o resgate havia sido o principal factor da 
elevação do capibio1 não enunçiei uma opinião isolada. O Dr. Joaquim 
Murtínho tambem pensava d p. m esma maneira; os seus conceitos estão 
transcriptos p~lo Dr. Barbos;,i Lima, no seu parecer : 

!< Todos compn1hendiarn que as difficuldades nasciam da 
depressão da taxa 'qarnbíal, e por isso a. idéa dominante er~ 

I 
1 
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que a valorização do meio éirculante , constituia o problema ' 
capital a 'resolver-se. 

Na solução pratica, porém, desse problema, as @piniões 
variavam : para aquelles que não viam ouf::ro agente da baixa, 
a especulação., bastavam boas lei~ de repressão; para outros, 
que só viam desiquilibrio da balança internacional, a salução 
do problema , estaria no augmentQ, da prodm~Ção; para outros, 
finalmente, a d~svaloriz~ção da moeda tinha por · caus,a as 
grandes emissões de . papel e só o seu resgate resolveria o pro-
blema. , 

« Sem negar que a especula.ção pudesse coI).tribuir , para 
accentuar mai~ a baixa do cambio, os espirit0~ mais cultos 
comprehenderam que ella era antes .a consequen$ia do que 
a causa da desvalorização da ' moeda, e que, por con,seguinte', 
as leis de repressão nada conseguiram qe positivo. J · 

Sem negar tambem que o augmento i da ~ woducção. na-
cional , pudesse contribuir 'para" valorizar o meio circulante, · 
não era difficil comprehender que esse' àugmento ,não se po-
deria reaHzar senão em teµipo relativfj.mente longo e que em 
paizes novos, como o 'nosso,, a producção ' n~o se desenvo~ve , 
sen;i o auxilio de c,apital e braços estrarrgeirosi que, certamente, 
não procurarüp:~ col~ocaçã~ em paiz i:iuja moed\l variava ·de 
momento a momento. · , , , , · · 

A idéa ' do resgate dg papel-moeda tornou-se as~im a ,idéa 
vencedora. (Relatorio do ministro da, Fazenda, 1901, 'pagi-
nas _IV e V.) · 1 

No anno de 1900 o cambio era realmente baixo( e o programma 
dos homens do Governo consistia Iia valorização do papel dfil curso 
forçado. ' 

O, resgate foi uma consequencia inevitavel <ilo Fundirig-Loan,. 
O SR. LINDOLPHo GAMARA. -1. Idéa que já existiu em 183'7. 
O SR. GALEÃO ÇARVALHA;L· - Na· historia d'as nossas finanças o 

lacto se reproduz continuadamente. As emissões em geral são corri 
gidas pelo resgate. Os nossos ,ministros 'P.a ~az\:nda sempre ,acÓnselharam 
o seu emprego e o cambio se elevava á proporção que ' era diminuída 
a massa das cedulas em circulação. (Ha diversqs apartes.) As ·erµi'ssões 
pulverizavam o capital legitimo, acarretando o nosso descredito. Sempre 
tivemos a quéda do cambio á proporçã~ que' as emissões eram feita~. 

· Na Republica o iJ.buso das emissõ,es nos conduziu 'á mor~toria; foi 
uma verdadeira orgia. (Apoiados.) A,té1 agora o paiz rião se restau,ro~ 
daqueH,a grave molestja,. , · ' 

SR. PR:ks1'0ENTE. - A attitude p.a r~presentação p~uÜsta 'está per-, 
foitamente justificada. Acompanhavaµrns o pensamento geral de todas 
as classes, que nad~ reclamaram con:tra a taxa ·de 15 e, ao contrario, 
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se mostravam apprehensivas pelo receio de graves perturbações na vida 
economica e financeira, si por acaso não funccionasse regularmente a· 
Caixa de Conversão. 

Si passámos a advogar a ampliação da emissão, o fizemos confiados 
na disposição legal, que não é imperativa. 

O SR. LINDOLP~o GAMARA. - Aínda, que fosse. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL. - O art. 3.º da lei de '6 de dezembro 

de 1906, contém disposição facultativa : 

« Cessarão as emissões da Caixa de Conversão quando o~ 
bilhetes emittidos attingirem · o valor de 320.000:000$, corres-
pondente ao deposito maximo de 20 milhões esterlinos, cc po-
dendo » então, por lei do Congresso Nacional, ser elevada a 
taxa de que trata o art. 1.0 » 

A lei é clara; seu dispositivo não off1erece duvida. Usand<;> da palavra 
<e podendo » attribuiu ao Congresso a faculdade, o dever de examinar 
a situaÇão do paiz, para então resolver sobre a mudança da taxa. Em-. 
hora não estivesse expressamente prevista a hypothese da ampliação 
da emissão, o Congresso era soberano, uma vez que lhe era afiecta a so-. 
lução do problema. 1 

O illustre Deputad~ pelo Districto Federal, o Sr. Barbosa Lima, 
no seu parecer sobre a n,iensagem do Presidente da Republica se expri-
miu da seguinte fórma : 

cc Entretanto, desde que a lei n. 1.575 marcou um limite 
' aos depositos cpntra os quaes a Caixa poderá emittir bilhetes 
á taxa que fixo,u, de 15 dinheiros por 1$, forçoso é reconhecer 
que, si o C:on~resso Nacional cruzar os braços, essa propria 
attitude vale praticamente por um, pronunciamento acerca 
da delicada copjunctura em que vê apertado o fragil appa-
relho de comprressão cambial. cc Porque em tal caso, não t erá 
·querido o Con~resso consentir, por exemplo, em lei que am-
pliasse o limity de f, 20.000.000 para f, 40.000.000 n, conser-
vada a taxa de 15 adoptada por aquella lei? ii 

S. Ex. condemnou o alvitre. Faço referencia a este topico do pare,cer 
para provar que não sl\ggerimos um absurdo. O ;:i.lvitre estava contido 
no pensamento do legislp.dor. 

O Sr. Barbosa Limjl. ainda alludiu a outro alvitre, que acceito, não 
suspendia im.mediatamflnte o funccionamento da Caixa de Conversão 
- era a retirada de fqrtes sommas alli depositadas e que estivessem 
sob a · dependencia do qoverno. 

O SR. PRESIDENTE· (fazendo soar os tympanos). - Observo ao nobre 
Deputado que a hora~ eS:tá terminad'a. 
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O SR. !GALEÃO •CARVALHAL. - Sr. Presidente, não posso terminar 
as minhas cop.siderações, mesmo utfüzando-me da tolerancia que o Regi-
mento me concede. Acudindo ao aviso que me fez, peçó que me con-
sidere inscripto para fallar amanhã. Desejo terminar o discurso, cum-
prindo o meu dever de patriota e defe:ad.endo à minha attitude nG seio 
da Gommissão de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE. - V. Ex., ·segando a praxe, pnderá iallar, 
amanhã pela s·egunda vez. (Muito bem; muito bem. O orador é cumpri-
meniad·o pelós Deputados presentes.) ' 

SESSÃO DE 23 DE NOVEMBRO 

O Sr. Alcindo Guan:abara (peta urdem). - Sr. Pre'Sidente, o prd-
jecto que está em diS'CUSSâ'O ooi f@rmul~do pefa Oommissão de Frina:nças, 
qi;ie funccionou até a sessão <>rdinaria deste an'l'IJO e pr.ocede die uma ·expo-
siçã'lil de motiv0s -d~ ex-Ministro da Fá'zenda, :remettída á Gamara po·r 
mensagem do Sr. Pv.eshfonte da Republica, na qual S. Ex. expõe as 
suas upiníões, ó ·seu mo.do de ver o problema financeiro. 

O projecto em si não é sinão a transformação em dispositivo ltlgal 
da's opiniões que o Sr. ex-Ministro da Fazenda emittiu :sobre o assu.mpto. 

Occurre notar que tres ou quatro :dias .an.tes da installação do Go-
vern.o :actuaI, o im.esm'lil Sr. ex-Ministro rerrmtteu á Camara uma outra 
exposição de motivos, acompanhada de outra rµeBsagem, na .qual,, rei-
terando as suas :antigas opiniões, apresentava ao projecto em debate, 
uma emenda capital modificando a taxa, .a que se rlevfa ·fazer a enp~ 
versão, para 18 em vez de 16. 

O h.omrado S:r. 'ex-Mín-jstr© .sustentou nessa:s duas 'exposiç<iies que a 
taxa de lô correspondia á sitl!laç·ão economica do ·p~üz, em abril, e 'ª 
de J.8, em. novemb11,10. 

Poucos dias decorreram da apresentação desta segunda mensag.er:n; 
foi instaHad.:o o .rtovo G.<i>vemo, e o que ,se v!Í111. foi q:ue o Bainc@ do .Srazil, 
instrum·ento .do Governo no mercado de Gambio,, baixou sua taxa die 
18 1 /4 a Hi i /2. -Confosso a V . . Ex. que fiquei perplel'!lo sem poder en-' 1 

tender bem onde está a verdade, si na affirmação d.<i> Sr. B.uLhêes, si -iaro 
facto p'Oste:rior da baixa cl® cambio. 

Oceorre amda q.lilre o p:r.ojecto actuaf modifica profundamente (!) 

regímen da lei de [906,, em pont@s :essencia.es. · 
Assim é que, em virtude ida citada lei, os Íil!l!D!dos de r.esgate de .ga-

rantia id·evem se1" collocados na ©aixa clie Gonversão. (Rumor. 'Soam 
os iymp.61!Nif'Js.) . , 1 

Não :m:e queixo, Sr. Presi-~ente, da inter,rupç'ãG. Si ha ~lguma cousa, 
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talvez comi~a, é que estejamos aqui, como em Bisaneio, a discutir o 
cambio, quando a esquadra está revoltada. "-(Apoiados.) 

O .SR. BuENO Í>E ANDRADA. - / E cambio a 18. 

O SR. ALCINDO GUANABARA. - Dizia eu que o projecto em debate 
altera profundamente o regimen da lei de 1906, pois que determina 
que os fundos de resgate e garantia volvam á ~uncção primitiva, isto 
é, o primeiro ao resgate e incineração do papel-moeda e o segundo 
ficando em Londres para, por meio de um sortilegio que não compre-
hendo, valorizar o papel-moeda que fica em circulação. 
. Excuso dizer, Sr. Presidente, que pessoalmente sou um intransi-
gente adversario d() .projecto em debate, quer na applicação desse meca-
nismo, quer quanto á taxa para a convenção·, acreditando, e rendendo 
graças a Deus por isso, que a unica taxa possivel é a de 15 dinheiros 
por 1$000. 

Membro, porém, da Commissão de Finanças, tendo eventualmente 
de me pronunciar sobre a emenda a este projecto, que então volverá 
a essa Commissão, eu preferiria que a Gamara concedesse desde já o 
adiamento da discussão deste projecto por tres dias, para que a Com- , 
missão de Finanças, ouvido o Governo; se habilite a informar a Camara 
sobre a conveniencia de 111anter-se o projecto tal como está ou introduzir 
nelle as modificações que sejam razoaveis ou possíveis. 

Neste sentido e com este intuito envio á Mesa o meu requerimento. 
(Muito bem.) 

Vem á Mesa . e é lido o seguinte requerimento : 
Requeiro a volta do projecto n. 7, deste anno, 

Requerimento á Commissão de Finançàs, adiando-se por t11es dias 
A. Guanabara. ·a sufl discussão. 

Sala das sessões, 23 de novembro de 1910. -
Alcindo Guanabara. 

O Sr. Irineu Macqado (p~la orde
0

m). - Sr. Presidente, nos termos 
do art. ~6 do Regimento, o Sr, Deputado :~Alcindo Guanabara propoz 
o adiamento da discussão por· tres dias, afim de ser ouvida a Commissão 
de ,Finanças. 

Ora, eu desejaria lembrar á Commissão uma circumstancia regi-
mental. Esse adiamento se reduz de facto a 24 horas para a Commissão, 
que disporá apenas des~e limitatlissimo prazo afim de cumprir a deli-
beração da Gamara. 

Si o presidente da Gommissão de Finanças, approvado o requeri-
mento, der immediata e;xecução ao voto parlamentar, fará a convocação 
hoje para depois de amanhã, por isso que o a.nnuncio será publicado, 
.nos termos do Regimento, com antecedencia de 24 horas. 

Ora, nós estamos em uma quarta-feira : quer isso dizer que sexta-
feira reunir-se"hia a Corµmissão e disporia do prazo até sabbado. 

De modo que.J ainqa quando ella tomasse deliberações e resolvesse 
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a tomar qualquer alvitre ou collocasse o projecto de outro modo, só na · 
proxima quarta-feira é que chegará á Mesa o respectivo trabalho. 

Ora, a differença entre o meu requerimento e o do Sr. Alcindo Gua-· 
nabara produziria . essa consequencia : é que a Commissão teria sexta, 
sabbado, domingo e segunda-feira, quatro <;lias, para deliberar; na terça-
feira, esse trabalho viria á Mesa. O que importa dizer que, extincto o 
prazo de 48 horas, é que seria elle apresentado, pois que dar-se-hia o 
augmento de mais 24 horas ou de um dia. 

,- Imagine V. Ex. que o Sr. relator ou' aquelle a qtlem o papel for 
distribuido ·pelo Sr. Bueno de Paiva, visto que o Sr .. Barbosa Lima não 
faz parte da Commissão, queira dará seu parecer, ouvindo ,antes o 'mi'-
nistro. 4 • J ' , 

/ 

Como pode,ria ouvir o rpinistro, lavrando nesse mesmo dia o pare-
cer, concluindo o seu trabalho com os votos em sep,ara!f o para no sab- · 
bado voltar o projecto á ordem do dia? Vê V. Ex. que essa impossibi-
lidade é manifesta: E' bem de ver que em um casoidestes de consciencia, · 
nenhum Deputado poderá protellar a materia na C:ommissão, nem 
.prender os papeis, mas ninguem po,deria recusar a nenhum Deputado 
ou áquelles que se oppõem ás medidas da Commissão, por.que hoje não 
se trata dà antiga maioria politica çla Gamara. Mas si aquelle grupo de 
Deputados que. constituem a Commissão ou, o relatar for vencido !') haja 
-necessidade de se lavrar o voto da maioria, como a Gommissão poderá 
dar execução ao voto da Gamara dentro de tres dias? 

É' absolutamente. impossível e por estâ razão' peço a V'. Ex: que con-
sulte . a Gamara no sentido de fazer prevalecer ó prazo de cinco dias . 

. Vem á Mesa e é lido o seguinte requerimento : 
. Requeiro que ·o projecto n. 7, ,de 1910, restaurando, nos 'term~s 

das disposições . que os instituiram, os fundos de 
Requerimento garantia e de resgate do papel-moeda( elevando a 

Irineu Machado. 16 d. por · 1$ a taxa cambial, volte á GorriJlliS-
são de Finanças, pelo prazo maximo de cinco dias. 

Sa:Ia das sessões, 23 de novembro ~e 1910. - · lrineu Maoliado• 

O Sr. Presidente . .:._ O Sr. Deputado' Alcindo Guanabara apre-
sentou um requerimento pedindo a volta do projecto á C:ommissão de 
Finanças, adiando-se por tres dias a discussão. 1 

O Sr. Irineu Machado acaba de apresental' um requerimento, pedindo' 
que· o prazo seja de c,inco dias. i 

. Nos termos do ~egimento, á Gamara compete decidir o que quer 
fazer prevalecer. · 

Vou submetter a votos· os dous requenimentos, ' na1 ordem chrQ- ' y, ' , 
nologica. · 

O Sr. lrineu !VIachado (pela qrdem). - Requei:r~ preferenciá p11;ra ' 
o meu requerimento. . , 1 

/' 
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O Sr. Bueno de Paiva (pela ordem). - Sr. ·Presidente, o illustre 
Deputado Sr. Irineu. Machado tem razão, visto como pelo nosso regi-
mento não poderei convocar uma reunião sinão para sexta-feira, dous 
dias, e sabbado s.eria a data final do prazo hoj1e Cc;)ncedid<l>i, si con~edes
semos apenas tres dias e era prazo insufficiente para estudQ dQ ass:úmpto. · 
Por conseguinte, acho que o Sr. Deputado Alcindo. Guanabaira será o 
primeiro a concordar com a p.rorogação do prazo. pedida pelo· S.r-. Irineu 
Machado. 

O Sr. Presidente. - O Sr. Deputadó Irineu Machado requer 
prefere:ncia para o seu requerimento. 

Consultada a Gamara,, é concedida a preferencia pedida. 
Em seguida é posto a votos e approvado. o requerimento dQ Sr. Iri~ 

neu Machado. 

O Sr. Presidente. - Fica prejudicado o requerimento do Sr. Al-
eindo Guanabara. / 

O projecto n. 7, deste anno, volta á Gommissão de Finanças. 

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO 

O Sr. Affonso Costa. - A minha attitude, Sr. Presidente, for-
mando, em 1906, ao lado qos que, nesta Assembléa, combatiam ai orêação 

2... discussão do 
projecto. 

desse fallacioso apparelho•,. que, por uma metaphora 
excuslj:da, se denomina - A Caixa de Conversão 
- explicará, de eerto, a minha presença nesta tri-
buna, no momento em que somos, de novo, cha-

mados a fallar sobre o assampto, a que se vinculam os mais vivos e 
entranhados interesses nacionaes. 

Foi temeridade, ar,rojada demasia de minha parte, tomar posição, 
eu, obscuro e humilde, aq lado dos talentosos nppugnadores. desta lei, 
quando eín campo opposto luziam as armas de a:dversarios temiveis 
pelo talento e pela illustr~1ção, pelo prestigio e pelo denodo com que a 
amparavam e defendiam dos argumentos de uma opposição cerrada 
e firme, das criticas do bexm senso e das lições. reiteradas da nessa pro-
pria experiencia, num longo periodo de vida nacional. 

Não sei si passarei hpje, . como talvez tenha passado hontem, aos 
olhos das competencias da Gamara e no conceito de certos economistas 
do paiz, como pyrrhonico adversario das novas doutrinas e milagrosos 
principios da sciencia indigena, por- isso que continuo a negar o poder 
mirifico de nossas leis, artte a fatalidade das leis geraes qué regem o 
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mundo economico, zombam da sabedoria dos 'homens e dirigem imper-
territas a ordem natural das cousas; porque, emfim Sr. Presidente, 
apezar de todo esforço de minha imaginação, não comprehendi ainda, 
no dizer de Wilfredo Pareto (Manual de Economia Política) « as con- / 
cepções nebulosas de economistas litt.erarios ». 

Resida a causa · de minha cegueira na mesquinhez de minha intel-
ligencia, cujo olhar mais intenso não consegue abranger toda a vasta 
esphera em que giram os factos que somos chamados a estudar, 'ou pos-
samos mesm'o encontrar-lhe a origem na imperfeição do espírito humano, 
il).capaz de avaliar os phenomenos economicos no seu , conjuncto abso-
luto, pela complexidade de que elles se revestem e pelas difficuldades 
subjectivas e objectivas que nos apresentam - a verdade é que, Sr. · Pre-
sidente, não me é dado conceber que os nossos antepassados, durante 
tanto tempo, aqui e alem mar, se tivessem olvidado de remedios tão 
faceis, medicina tão barata á cura de tão grandes males - a decretação 
de leis para fixar o cambio nas permutas internacionaes l 

E' bem diversa, entretqnto, Sr. Presidente, a situação em que 
nos encontramos hoje daquella em que se feria, neste recinto, o :memo-
ravel debate de que surgiu, afinal, pelo voto da maioria, a lei promis-
sora de tantas esperanças ao nosso mundo economico e financeiro; a 
lei que seria a conquista definitiva· da estabilidade do cambio, o bani-
mento in externam da famigerada dança das taxas, o Minotauro voraz 
a deglutir, com avidez, o ouro de toda a parte, o passo seguro e ·irre-
freavel para 'li tão . sonhada conversão monetaria, perante o mundo 
abysmado da sabedoria das nossas resoluções, da firmeza de nossas pra-
ticas administrativas e dos maravilhosos progressos de nossa economia 
politica l. . 

Tres annos apenas são passados depois que forjámos o miraculoso 
instrumento, com que nos prometteram burilar a obra prima das finanças 'J 
nacionaes, já a pratica, justiceira_ e imparcial, nos vem dizer, _com 
pasmo de. toda a gentJe, que o admiravel mstrumento embotou e rrilster 
se faz leval-o, ' de novo, á fragoa 'de onde sahiu, pata que, refundido 
em novos moldes e de farpas mais agudas e enrigecidas, possa fisgar 
o demonio do cambio, que não quiz subordinar-se mais ás injuncções ' 
da lei e ás aspirações dos baixistas, trepando sobre o limite da caixa, 
como uma promessa fagueira de melhores tempos a est'e paiz, esmagado 
pela carestia da vida q~e lhe impõem os interesses de uma industria 
de estufa e os ,prejuizos ·de uma rríoeda desvalorizada. . . 

E', pois, a pratica, Sr. Presidente, que no rapido decorrer de tres 
annos vem confirmar as apprehensões e receios dos adversarios da lei 
de 1906; são os factos que, na sua eloquencia insophismavel, se apressam 
a corroborar as razões dos que a combatiam; e é por isso que me atrevo 
a descer, outra vez, á arena e a adduzir' algumas considerações sobre os 
diversos alvitres, agora lembrados, para atamancar o gigantesco plano 
.que fez bancarrota. 

O Imperio legou á Republica uma circulação, de 192.800:000$, 
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papel-moeda, uma divida superior a z 28.568.300, e a taxa cambial 
de 27 dinheiros por 1 $, moeda nacional. 

Era uma situação apparentemente prospera que o Governo repu-
blicano procurou melhorar, reformando os apparelhos da administração, 
creando serviços que a nova ordem de cousas requeria e dotando o paiz 
de um vasto systema bancario, cujos resultados, no momento, não é 
opportuno estudar, defender ou condemnar. . ' 

Não correram sem abalos os primeiros arinos da Republica, e ao 
lado de graves perturbações de or-dem política e administrativa no 
centro do paiz e em diversas zonas da Federação, a crise economica e 
financeira, com todo o seu sequito de funestas consequencias, creou 
para o Thesouro publico e para a communhão brazileira uma situação 
precaria e ruinosa. · 

Foi nessa conjunctura que, mais uma vez, pagámos o nosso pesado 
tributo á miragem do papel-moeda e para saccar as exigencias de uma 
circulação, cada vez mais depreciada e por isso mesmo cada vez mai~ 
exigente, ás depressões continuas da taxa cambial, respondíamos com · 
emis;;ões novas e sempre mais avultadas de papel inconversível. 

Nessa carreira precipitada de uma política ás cegas, com a i/res-
cripção de um remedio que, progressivamente, aggravava o mal, , ao 
envez de cural-o ou minorai-o em seus effeitos, duplicamos o nosso 
meio circulante, elevan:do-se de 192.800:000$, existente em 1889, a / 
297.800:000$ em 1890 e de 561.000:000$, que circulavam em 1892, 
789.364:000$, total das emissões em 1898, quando o cambio desceu 
a 5 1 /2 e o bom nome do Brazil e as exigencias de uma l'?ituação pre~ 
mente e inquietadora nqs impuzeram o accôrdo com os nossos credores, 
firmando-se ó ajuste qup n'a nossa historia financeira tompu o nome de 
funding-loan. 

Fôra dura a experipncia, vencende>, afinal, a boa doutrina; estava 
desfeita a enganadora nliragem do papel-meeda, mas ahi estava o cor-
tejo numeroso das perniciosas consequencias que as despropositadas 
emissões haviam .deixadp após si, essa pesada engrenagem de industrias 
artificiaes, a diminuiçãQ extrema do poder acquisitivo de nossa moeda 
e a c~restia da vida em um paiz em que a maior cifra de sua importação 
se representa pelo que oomemos e pelo que vestimos. 

A queima do pape1-moeda na importancia de 112:000:000$, redu-
zindo-se a sua circulação a 668.248:295$; a creação do fundo de resgate 
e de garantia, pela lei n. 581, de 20 de julho de 1899; a pratica de uma 
política economica melhor orientada; a intervenção do Banco da Repu-
blica no mercado do cambio, para normalizar a procura e a offerta de 
cambiaes, de modo a jµgular a especulação [e o jogo,· cujos interesses 
contrariavam os do pai:,i, forçando · ora a alta ora a baixa, conforme as 
conveniencias do momeinto e as probabilidades do lucro, restauraram 
no estrangeiro a confiartça do nosso credito e elevaram a taxa cambial 
de51/2a7, de 7 a 10, de 10a12 e de 12 a 16, no primeiro semestre de 1906. 

Neste comenos, Sr. Presidente, a alta do cambio, por uma fatali-
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dade entristecedora, coincidia com os prodroínos e~tão bem accentuados, 
da formidavel crise do café, cuja superproducção no mundo, accelerando 
a offerta sem que tivesse ' augmentado propordoD;a:lmente o consumo, :,-r 

occasionava a baixa dos ipreços, já cé>nsideriidos ,infi:mos, ench~ndo do 
mais justo pavor a grande lavoura d(i) sul e convidando d espiritó dos ' 
homens do govern:o dos Estados prejudi,cados para o estudo de pro- , 
videncias capazes de minorar os males decorrentes da desvalorizaçãó 
e evitar os incalculaveis prejuízos da duração mais prolongada , e affii'c-. r tiva da crise que se aggrav:i.va. '. , 

Surgiu nessa occasião, e fez adeptos com alvitre salv;ador, ,a Ídéa 
da intervenção directa dôs tres Estados mais interes~ados pe\~ solução 
da crise, nos mercados estrangeiros, pqra! que, .armados de recursos pro-
prios e .com o auxilio poderosd de 15.000.000' esterlinos' que, por empres-
timo e sob a garantia cJ.a União, S. Paulo devir ollter, ·se evitassem as 
venda:s precipitad~s que o grande stock existente fatalmente oceasio-
naria, ao · mesmo tempo que, por um falso suprpq&to, imaginou-se t .am-· 
bem necessario impedir, por todos ps meios, a alta do cambio, (jugulal-a 

. d,entro dos limites de 12 dinheiros por 1$, sob o fundamento de que á 
,,lavoura era preferível receber, pela venda de seus c.afés, :m~ioPes quan-

tias em papel moeda, mesmo de$valorizado, do .que menores valo~es 
nessa especie, e:r:µbora dotada de1 maior poder acquisiti~a pela alya cam- , 
biaJ que francamente se acentuava . , t . 

1 Para collimar 0 escopo desejado e tão enthusiasticamente defen-, 
<lido pelos tr~s . Es~ados, interessados na causa, concedeµ o Congresso 
Nacional a garantia de que elles· careciam, p'ara a realização das ppe.-
rações 'necessarias e pela lei n. 1.575, de 6 de dezembro' .de 1906, creou 
a Caixa de Conversão, destinada a reC'éber ao cambio de , 115 dinheiros 
'por 1 $, todo o o~ro a,moedad'o que se lhe apresen.tasse; dando 'e:rn troca 
bilhetes conversivefs, até o limite maximo die 20 milhões es•terlinos .. 

Não singrou em mares bonançosos empreza tão arrojada » que em 
flagrante desaccôrdo com as leis geraes da economia política e os factos· 
economicos e financ'eiros commumme:nte observados, q.berravf). de topas. 
as provid,encias até então adoptadas 'para a defesa d'a producção nacional 
e valorização d_o nosso meio cii;culante e naufragaria, de. certo, sém o' 
apoio do eFJ.tão Presidente da Republica, si d~lla não. se tivesse tornado 
advogado o seu substituto, já entãó eleito e para. OJ qual, na ' forma , do. 
edificante costume entre nós 0bserv.ado, se haviam, voltado de subito 
todas as vistas, .. como para sol h,1.minoso, j:>romissor de feéundante aunora. :1 

I • ' 

Tres conquistas immediatas da mais transce~dep.tal importancia, , 
' nos seus seguros resultados, propun,ha reali:z;ar a ' Caixa, de Go;q.verho_: 

I.a, a fixação do , cambio na taxa de 15 d,, -evitando-se, P!'>ri com-
1 

pleto, dahi em deante, as oscillações cambiaes «i{Ue tantas pertur,bações 
accarretavam ao oorn'.mercio e á, industria nacional, sempre iFJ.quietados 
pelo resultado dos seu.s1 n1

egocios e incerteza. de· suas, transacções;, 
2.a, a ,proxima conversão do papel-mo'eda do Eíitado pelo estabe1 
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1 lecimento gradual da circulação metallíca, a maior e mais justa aspi-
raÇão dos paizes que teem o ourso forçado; ' 

3. 0
, a abolição radical do jogo e da especulação nas operações cam-

biaes que; de muito, campeavam infrenes nas principaes praças da 
Republica, originando situações· artificiaes e forçando oscillações para 
a alta ou para a baixa, que nem a nossa balança econornica, nem as nossas 
condições internas· comportavam e permittiam. 

Foi assim, c0m apparencias tão risonhas, tão habil e primorosa-
mente ideada e com a promessa de taes credenciaes, que se nos apre-
sentou a Caixa de Conversão, vél'dadeiro Cyclope, herculeamente armado, 
a trabalhar o gigantesco edificio da nossa grandeza economica e finan-
ceira, num faturo relativamente p•roximo. , 

«· A Caixa de Conversão - dizia o Sr. Altino Arantes - tal qual 
está ideada no projecto em debate, realiza perfeitamente, no meu hu-
milde· entender, estas duas condições. 

Ella assegura a . verdade e a estabilidade da nossa moeda a uma 
taxa, que mais ou menos corresponde ás· nossas forças economicas e á 
qual já se teem afieiçoad.o quasi todos os preços da nossa p.roduc'ção 
.e do· nosso consumo. 

Elia ofierece assim, como. lembra o talentoso relato•r do parecer 
em discussão, cc um abrigo seguro ao capital estran'geiro que nos vier 
procurar » e que - accrescientarei eu - pela mais feliz e engenhosa 
das combinações, longe de esterilizar-se na insalubre estagnação dos 
thesouros· que a avareza acçumula e guarda, infiltrar-se-ha por todos 
os eanaes da nossa circulaç~<> inonetaria, concorrendo dest'arte, como 
o mais poderoso e salutar dQ>s tonicos, para o, levantamento das nossas 
energias eéGnomicas desfa.11ecidas, para a regeneração do nosso orga-
nismo financeiro tãQ fü.nda11Ilente combalido pela enfermidade minaz 
e corrosiva do curso forçado , 

Graças á efficiencia admirave1 desse remedio, tenho a convicção 
de qne, em futuro não mui.to remoto, nós mesmos, ou aquelles que nos 
succederein nest(:l recinto , poderemos ouvir repetidas as gratas, as espe-
rançosas palavras proferidas, em setembro de· 1905,"Jlelo presidente Quin-
tana, deante dos legislad0.re13 da joven e pujante nacionafü:lade argen-
tina: o mecanismo da Caixa de Gonversão, ho>je .indissoluve~mente ligado 
á riqueza exportavd do paii,r., servirá agora de base solida e inabalavel 
á conversão de facto que vamos iniciar. >l (Discurso proferido em 22 de 
agosto. de 1906.) ' 

E a~ndla em maio de 1908, apenas um anno e pouco dep0is da creação 
da Gaixa, o Sr. David Gampista, envaidecido na contemplação da ·pro-
pria obra, escrevia no relatofiO apresentado ao Sr. Presidente da Rep~
blica: 

(( Quão longe estamos da antiga normalidade do nosso mercadà' 
monetario1, constituída pela&;· maís violenta;;. oscillações, cujos · eflJeito~ 
e».am cpnstantemente lamen~ados, nGs relatorios da Fazenda 1 

/ 
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E' inutil insistir na demonstração tantas vezes e tão claramente 
feita da acção' que exerce a Caixa de Conversão na estabilidade do ca'mbio. 

Funcciona como apparelho automatico, dizia eu no relatoriO ante-
rior, recebendo o ouro na época em que é mais a·bundante e lançando-o 
ao mercado quando se faz mais necessario. 

Quando outra . influencia não tivesse esse instituto sinão a de im-
pedir as altas cambiaes ephemeras, que o Banco do Brasil não pudera 
anteriormente !)Vitar, bastaria essa influencia para dar á Caixa de Con-
versão a parle decisiva que lhe compele na estabilidade do cambio. JJ 

(Rela,,torio da Fazenda de 1908). 
Agora porém, Sr. Presidente, a illusão dos primeiros · momentos 

cede o passo á realidade e principiam a ser desmentidas essas engana-
doras promessas : a Caixa de Conversão não fixou nada e os saldos de 
nossa balança economica ao lado de uma massa de papel moeda já sen-
sivelmente diminuída, levaram a nossa taxa cambial acima de 16 d., 
em junho, accentuando-se, cada vez mais, em agosto a tendencia para 
a alta, com pasmo dos. que tiveram a ingenuidade de acreditar nas vir-
tudes indefectíveis da lei n. 1'.575 de 6 de dezembro de 1906. 

O cambio ·em maio, como sujeito mal creado, não obedeceu aos 
acenos da ·Caixa e trepou por cima da cotação offiéial; ·O ou;ro faglez 
não se submetteu ao imperio da nossa lei e a chamada dança das taxas , 
se não .tomou as proporções de dança macabra, nos deu então de suas 
diabruras uin bem colorido panno de . amostra, como se verifica com . 
o seguite quadro : 

:J'AXAS DO CAMBIO EM' ABRU. E MAIO DO CORREN'.VE ANNO 

Dia 28 de abril 

15 7/16 d. 
lb 3/8 d. 
15 1/4 d. 
15 ~ /2 
15 5/8 

Dia 3 de maio 

15 3/4 ' 
15 9 /16 
15 . 1 /2 
15 5/8 

.15 13/16 

.......... . 
Dia 28 de abril 

15 11 /16 
15 7 /16 
15 9 /16 
15 1 /8 
.lq 3 /16 

Dia 3 de maio 

15 1 /8 
'15 15/16 
15 11 /1,6 
15 3/16 

(Do MERCADÓ MONETARIO DO Jornal do Commercio.) , 
Demais, é facto observado ~m nosso paiz ter-se mantido o campio 

em taxa . mais ou menos , firme, durante períodos 'relativamente longos; 
isso se tem verificado tant9 sob o domínio do Imperio, sem a inter-. 
. venção db Governo, como mesmo já na Republica, sem o mecanismo 
da Caixa, como se evidenciará pelos dados seguintes : ' 

Annos Cambio 
' . li!!}- .. ········· ............. ·······:··! 24 

1 /2 
l /4 
3/,4 

' 1 
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Annos Cambio 

24 
24 1 /8 
24 
20 
20 6/16 
21 

m~i······ .··············. ···············l 
ts81 I . ::h .. ···························· ) 

3/4 
10 1 /8 

3/16 
15/32 

11 5/8 
. 29 /22 

liii!············:·······················) 
1 

:~~ \- ................. ' ... ' ........ : .... ) 

A 'Caixa não nos approximou um só passo da sonhada conversão 
para o estabelecimento definitivo de uma circulação metallica segura e 
firme e tendo, ao contrario, atraza,do a nossa marcha nesse difficultoso , 
caminho, fazendo-nos .retrogradar a passados t,empos, constitue a,.inda 
um dos maiores entraves a tão almejado desideratum. 

A lei n. 581, de 20 de 1julho de 1899, prohibindo novas em1ssoes, 
pela revogação das leis de 1,875, 1885 e 1893, creou com rendas espe-
ciaes, os dous fundos de gavantia e de resgate do papel moeda, com o 
proposito bem estudado e efficaz de valorizar o nosso m'eio circulante 
pela garantia dos depositos em ouro e pelo resgate gradual de avultadas 
parcellas de pape1 moeda q\ie seriam retiradas da circulação e incine-
radas, na proporção dos reéursos que esse fundo pudesse fornecer annual-
mente. 

' Pelos rel~torios do MÍnisterio da Fazenda se evidencia: que, sem 
fallar nos saldos do fundo de resgate, que iam logo tendo o fim a 
que a lei os mandava applicar; o fundo de garant,ia em 1906, antes da 
creação da Caixa, . era repq:isentado approximadamente pela quantia 
de 1: 6:954.762-19-5. ' 

A lei que instituiu a Caixa de Gonversão, no intuito de attrahir 
ç ouro aos cofres della, fadap.os a permanecer, por muito tempo depois 
de sua inauguraçã9; completamento vazios .do precioso metal, annullo_u 
os efleitos do decreto legislativo de 20 de julho de 1899, mandando depo-
sitar na Caixa todas as ·quantias-' destinadàs aos dous fundos, deixando 
de vencer, assim, os· juros de que cogifavll a lei no s'eu art. 4.0 as quan-
tias destinadas ao fondo de garantia, para engrossar a massa de bilhetes 
conversiveis- da . Caixa, frustrados, deste modo, os nobres intuitos dos 
legisladores de 99, por isso que se deixava sem garantia real a grande 
somma de papel moeda circµlante, cujo resgate, de . facto, não ·mais se 
realizava. J 

O primeiro passo para a, con;versão do nosso meio circulante e defi-

/ , 
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nitivo estabelecimento da circulação metallica é o resgate de papel . 
moeda e a sua consequente valorização, de ·fórma a tor11ar-se ·csi.da vez , 
mais limitado o total que .deve ser convertido e mais valori:z!ado com 
rel'ação ao ouro, pois só ass'im, desde que .não ·é li'cito quebrar o padrão 
com mais estreitos recursos, poder-se-ha tentar e~sa operação; de si já 
tão difficil e praticamente tão delicada. · · 

Desvirtuados os fins da lei n. 581, de 2Ó' de julho de 1899, confun-
dido o fundo de garantia no de resgate, imnÍobilizados os saldos ·de 
ambos nas arcas da Gai~a, sem os juros de que cogit.ava à lej, sophis-
mou-se o ,resgate do papel-mo,eda, impedindo-se a sua valorização .. porque 
as notas representativas desses saldos vieram augmentar o no13so meio. 
circulante, tornando-se mais intensa a offerta d11 moeda, ao mesmo · 
tempo ·que toda essa otitra massa de papel inconversivél .ficou comple- , 
tamente desprovida da salutar ga11antia que se lhe havia creado. 

É', pois, bem. certo o que, em sua mensag~m ao Sr. Presidente da 
Republica, nos informava o honrado e competente ministr9 da Fazenda, 
em 23 de abril : ' ' ' 

« Em taes condiçqes, ,;era logico - de , accôi;do corri os , defensores 
·da nova. instituição. - a:lterar-se o destino do fundo de garantja, trans-
formando-o em fundo de resgate; mas não parece que tivesse sido <ton-
veniente ao interesse publico, attento sempre á ma&sa de papel moeda 
·circulante, substituir -por bilhetes conversiveis uma parte, das ced:ulas 
do Thesouro, desfalcando o total restante da base metaUica que fôra 
adquirindo e que lhe augmentava prógressivamente o, seu ' valor , pro- ' 
priamente monetario. ' ' 

' Temps assim por obra da lei de 1906 cerca de 630.000:000$ \de papel 
moeda, sem o lastro que o antigo fundo de garantia lhe 0fierecia e d~ ànno 

. para anno mais avultava; isto é, em matería de valorizaÇão do papel, 
regredimos, manifestamente, e nossa sitúação legal é menos resistente e 
sabia do que já foi. 1 \ 

A nosso ver, cumpre-nos restituir ao referido fun,do a .sua funcção 
originaria; lembrarmo~nos de que çssa enorme somma de papel-moeda· 
em circulação é um impecilho formidavel á nossa reh'abil\tação economica 
e financeira; e que, embora graças aos dispositivos complexos na lei de' 
6 de dezembro de 1906, tenhamos fruído as vantagens de uma estabilidade 
cambial, nem semJ!>re suave, o -perigo se não modificou e o paiz não deu 
nenhum passo longo no caminho da circulação metallica. » 
, A Caixa não matou a exploração e o jogo, e embora essa tenha 
sido;uma das justificativas de sua creação, ella veiu, muit'o ao contrario, 
predispôr as cousas de modo a proporcionar aos jogadores e aventureiros 
da Bolsa lucros certos e avultados, sem a 'mais ligeir:;i. probabilidad'e 
de riscos;, e si outr'ora era possível refrear a ganancia desses agiotas que, 
não raro se feriam com as proprias armas, hoje elles fizeram da lei 0 bróquel 
de suas operações .e levaram ás arcas da Caix~ a libra adquirida a 15$000 

·em troca de uma cedula conversível de maior valor e si o prov.eito obtido 
1 

" 1 
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em cada libra era singularmente peqµeno, o mesmo não se ·dava· em 
centenas e milhares dellas. 

Nem por outra causa que não seja a especulação e a jogatina se 
poderá explicar a ganancia com que o ouro amoedado, vindo de toda a 
parte, procurou soffrego e de roldão os cofres da Caixa, a contar dos ultimos 

· · mezes de 1909 e em carreira tão precipitada que já a 20 de maio estava 
attingido o limite maximo dos depositos, limite creado pela lei, na suppo-
sição, aliás legitima, de que ~ão seria facil attingil-o. 

Greada a C:aixa em 6 ~de dezembro de 1906, foi o seguinte o movimento 
de seus depositos : 

Dezembro de 1907 ... ... . ..... . .. . . 
>> de 1908 .. ......... .... . . 
» de 1909 ..... . ...... . ... . 

Maio de 1910 ..................... . 

Réis · 

100.041:768$000 
89. 396:553$000 

320.000:000$õ00 

Libras 

6'.256.610 
5.587.212 

14.080.235 
20.ÓOO.OOO 

São, por demais, eloquentes estes algarismos para que paire no espí-
rito de quem quer que seja a mais ligeira duvida sobre a franca e desbra-
gada 'intervenção da jogatina nas operações da Caixa, sendo conveniente 
lembrar que os depositos ~e 1907 e 1908 eram representados em sua 
grande parte, pelos saldos qos fundos de garantia e de resgate nella depo-. 
sitados, por força do art. 9.0 da lei que a creou. 

Em 1908 os depositos ~a Caixa de Conversão diminuíram, passando 
de 6.256.610~ existentes em dezembro de 1907, a 5.587.292~, dimi-
nuição occasionada, de certo, pela necessidade de moeda metallica para 
transacções com o extrangieiro; em 1909, porém, de julho a dezembro, 
os depositos se elevaram ;repentinamente a 14. 080. 235 ~. coincidindo 
essa entrada avultada .de quro com a elevação da taxa do cambio real 
que permittiu comprar libras a 15$800, emquanto a .Caixa as recebia 
a 16$, ao eam)Jio de 15 d. por 1$000. 

O quadro abaixo justifica bem as minhas palavras : 

QUADRO 

/ 
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1906 1907 

M!!:ZES 
Dl!POSITOS SAUIDAS DEPOSll'OS SAHIDAS 1 

. 
Janeiro .. - - 25.099:350$559 -

) " 
Fevereiro . . - - 10. 218:760$958 -
lllarço . - - 11. 241:240$352 -

\. Abril. - - 4. 800:650$261 -
·Maio •. - - 3. 411:824$981 - 1 

Iunho ' ' - - 205:884$328 -
Julho . . - - 245:226$538 - f 

Agosto . . .. - - 6' 424:813$337 -
' Setembro .. - 1 - - 408:365$458 

Outubro,. - - - 589:732$279 

Novembro . - - - 38:i05$655 I 
Dezembro. 37 .282:425$512 - 2.148:784$684 -

TOTAL DO ANNO. .. 37. 282:425$512 - 63. 796:535$998 1. 037:103$392 

Saldos do anno anterior . - - 37 . 282:425$512 -:-

. 
- - 101 . 078:961$510 ~ -
- - 1. 037: 193$392 - ' 

- ~ 
31 dezembro. . .. 37. 282 :'.425$512 - 100.041:768$118 - 1 

(*) 1'- ~1 de maio do corrente anno. 
Da POLITIQUE MoNÉTAIRE nu Bnts1L. - P. Calogeras. 1 

Camara, vol. vm . 

~ 
'I 
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r 

~. 
1908 1909 1910 

~ \ 1 
1 

1. ~ DEPOSITO$ SAHIDAS DBPOSITOS SAHIDAS DEPOSITOS SA IIlDAS 1 

' 1 
1 

t 

493:686$610 - - 968:375$644 l.88?:424$482 -- 970:472$651 - 986:513$443 - 3. 289:587$669 
1· - 1: 691 :889$257 - 1.582:527$408 - 635:986$250 1 ,, - 1'. 373 :254$038 2. 007 :978$540 - 49.384:161$671 .-

- 1.002:196$308 6 . 106:189$866 - (*) 47. 374:213$450 -- 745:798$616 - 952:583$183 - -
' - 636:211$581 - 749:170$171 ' - -', - 800:327$120 - 611:252$083 - -- 1 .100:217$920 10. 894:~02$326 r - - - 0 - . 1.070:207$620 33. 936:764$923 - - -

' - 826:132$927 42 .124:713$293 
/ - - -

- 922:393$438 46.667:994$048 - - -: 
1 • 

493:686$610 11 .139: 101$476 141 . 737:842$996 5. 850:421$ 932 98.641:799$803 3. 925 :573$919 
101. 078 ~961$510 1.037:193$392 lOL 572:648$ 120 12 .176:294$868 243. 310:491$116 18 . 026:716$800 

101 . 572:648$12 o 12.176:294$868 243 . 310:491$ 116 18 . 026:716$800 341. 952:290$71 9 21. 952:290$719 
12 .176:294$868 - 18 .026:716$800 - 21. 952:290$719 -

1 ' .. 
89 . 396:353$252 - 225. 283:774$316 - <.*) 320.000:000$000 --,. 

' 

' 

, 

l ' 
( 
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. ~ li 
Foi, pois, o jogo que, aproveitando-se da alta do ~ambio correu 

pressuroso a levar todo o ouro de que podia dispôr ás arcas da Caixa e, 
insinuando-se bom e carinhoso freguez, accumulou folha sobre folha de , 
esterlinas no palacete da Avenida Gentral, de onde manhosamente trazia/ 
o papel que se lhe entregava em troco do metal sonante, e, ac;> mesmo' 
tempo que lançava aos canaes da circulação, recolhia a coberta en'Xuta f> '· 
lucro que lhe proporcionava a differença dos dous cambios, o da Caixa e ,b 
do inglez. 

Como se enganava, ha bem pouco tempo, o Sr. David Campista, 
quando, em relatorio apresentado ao Presidente da Republica, em 1907, 
escrevia: 

cc O affiuxo de depositos será o resultado do movimento 
economico do paiz e representa a entrada de saldos que no 
regímen anterior seriam absorvidos pela elevação temporaria 
das taxas cambiaes . 

. A circumslancia de atlingirem ao maximo as 'emissões, e 
portanto, os depositos, .resolverá . que as economias n,acionaes 
se formam, que a confiança se fortifica e que a realidade das 
condições economicas favorece a apreciação .do meio circulante. » 
(Introducção, pag. VI e XXV.) 

Assim, Sr. Presidente, bem' claras se tornam as seguintes conclusões : 
· 1.ª, a Caixa de Conversão n~o póde fixa~ o cambio e, por consequencia, 
manter a estabilidade delle; · 

2.ª, a Gaixa não nos encaminhou á. circulação metallica, fazendo, 
ao contrario, o paiz retroceder nesse caminho; 

ti 
3.ª, a Caixa não evita o jqgo e a especulação que medram em suas 

arcas e vivem á sombra dellas. 
O SR. 1PRESIDENTE. - Pn;virto o nobre. Deputado que a hora está . 

exgottada. · · 
O SR. AFFONSO CosTA. -A,..visado por V. Ex., .Sr. Presidente, de que 

a hora está terminada, vou deixar a tribuna, pedindo-lhe que me 
conserve inscripto para fallar amanhã pela segunda vez sobre o pro-
jecto. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 

...,..---,-----
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SESSÃO DE 30 DE . NOVEMBRO 

O Sr. Affonso Costa. - Venho reatar hoje, Sr. Pr:esidente, o fio 
do meu modksto discurso, iniciado na sessão antecedente e não ' é. de 
justiça que o faça sem agradecer a V. Ex. a generosidade com que me 
inscreveu para fallar novamente e aos collegas a benevolencia com que 
hontern me ouviram, ern hora tão adeantada de nossos trabalhos. 

Das considerações anteriormente adduzidas rne julgo habilitado a 
affirrnar, mais urna vez, como hontern já o fiz, que: 

A Caixa de Gonversão não póde fixar o cambio e, por consequencia, 
manter a. estabilidade delle. 

A Caixa não nos encaminhou á circulação rnetallica, fazendo, ao 
contrario, o paiz retrQceder nesse caminho. 

· A Gaixà não evitou a especulação e o jogo que medraram em suas 
·arcas e viveram á sombra dellas. 

E' nesta conjunctura,' Sr. Presidente1 deante do fracasso de tão 
apregoada instituição que o ex-Presidente da Republic a, tendo em vista 
a mensagem que lhe dirigiu o ex-ministro da Fflzenda, submette o 
.a:ssurripto á apreciação do Congresso Nacional e pede delle uma solução 
conveniente ao problema que •aos olhos do titular daquella pasta se 
desenhava embaraçosa. 

A meu ver, Sr. Presidente, a providencia mais acertada e de effeitos 
mais seguros seria a abolição gradual da Caixa de Conversão, restaurando- 1 _ 

se a política financeira inici!l;da depois do f unding-loan, com resgate do 
papel-moeda , integração do fundo de garantia e intelligente intervenção 
do Banco do

1 
Brazil no mercado cambial, para refrear a especulação e o 

1jogo, politica que nos proporcionou a elevação do cambio de 6 a 9, de 9a·12 
e de 12 a 16, sem bruscas oscillações e passo firme para dias melhores. 

E penso assim porque ou a Caixa de Conversão é incapaz de impedir 
as oscillaç0es cambiaes, a baixa ou a alta (e este é o meu conceito) dadas 
certas condições, economicas do paiz, como ha pouco se realizou, e ileste 
caso é um instrumento inutil e dispendioso, que ·não corresponde aos 
fins a que se destinava; .ou, como pensam muitos, ella 'só tem energia 
,para impedir a alta (e neste ról se encontrava o Sr. ministro da Fazenda) 

. e nesta hypothese .é uma arma perturbadora da economia nacional, 
desvalorizadora do nosso meio circulante, quando o ideal de todos os . 
povos é valorizar a sua moeda e baratear a vida de todas as classes. 

A Caixa, entretanto, poderão retorquir-m,e --: si não sofrêa ·a l}lta 
cambial, evitando taxa superior a 15, conseguirá certamente evitar a 
baixa aquem dessa taxa e só essa virtude seria bastante para tornai-a 
precisament~ uina boa instituição. 
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Não é verdade, Sr. Presidente, que a Caixa tenha , poder bastante 
para evitar a queda do cambio e a baixa da taxa prefixada na lei n. 1 .175, 
de 6 de de?:embro de 1906, e si é facto que, ha bem pouco tempo, coinci-
diam as duas taxas, a do cambio real e a do cambio da Caixa, o milagre 
foi devido não á existenci!l da Caixa, mas á prosperidade crescente do 
paiz e á intervenção do Banco do Brazil, procurando normalizar, tanto 
quanto possível, as operações da praça . . 

Não se faça sentir a intervenção do Banco do Brazil no mercado de 
cambiaes, no momento em que a nossa balança economica não nos fôr 
favoravel e o cambio, acompanhando o decrescimento dos nossos saldos, 
irá cahindo tambem e á proporção que o ouro da Caixa subir de valor, 
irá deixando-a' vazia em busca de m~ior preço. 

E esse exodo do ouro, dada a queda da taxa ·cambial nas nossas 
cotações com o es,trangeiro, se dará co~ tanta maior certeza quanto 
é facto sabido que o capital, qualquer que seja a especie' em que eile se 
represente, é interesseiro e ambiciOJ!O e, assim, toda a vez que o possuidor 
de uma nota da Caixa, emittida a cambio de 15, verificar que com esse 
titulo poderá retirar della uma libra esterlina que se vende cá fóra ao 

) cambio de 13 ou 14, isto é, a 18$ ou a 17$, realizando uma operação 
que lhe dará tanto maior lucro quanto mais avultado fôr O· numero dos 
títulos de que dispuzer, temerario será affirmar que dormirão tranquillos 
os depositos da Caixa. 

Assim, Sr. Presidente, o qúe manteve o cambio á taxa de 15, com 
pequenas variantes, durante es~e período de quatro anrios, a contar de 
antes da .promulgação da lei n. 1·575, de 6 de dezembro de 1906, não foi 
a Caixa de Conversão; não e)í:istisse esse estabelecimento de simples 
emissão de papel conversível á taxa fixa e, o cambio não teria cahldo 
aquem dessa taxa e .quiçá sé •tivesse, ha muito, firmado em taxa mais 
elevada e favoravel ' aos nossos interesses economicos e ás necessidades 
do nosso progresso. 

Na ausencia da Caixa, ant!)s de sua creação em emergencia mais 
melindrosa e apertada da vida nacional, já o cambio se fümava na 
média de 15 d:, osciilando um Pºl!CO acima desta taxa até ás proximidades 
de 18, graças á nossa situação economica, firmeza na pratica de p11ovi-
dencias administrativas e inteiligente e criteriosa intervenção do Banco 
'do Brazil no mercado do ouro, adquirindo, em tempo opportuno, letras 
sufficientes ás exigencias da procura sem avolumar a offerta, o que valia 
normalizar as transacções cambi11es, pondo-as ao abrigo da exploração 
e do jogo. , 

O papel da Caixa de Conversão, sob este ponto de vista, se me 
afig.ura puramente nullo; a _acção da carteira cam,bial do Banco do Brazil . 
foi decisiva antes da Caixa e o foi tambem depois da creação della; 
continuará a sei-o ·si ·a Caixa desa,pparec~r, salvo si os factores da baixa 
forem tão altamente poderos.os qqe inutilizem, por inteiro, o bom exito 
·das operações, caso em que a propria Caixa desapparecerá pelo escoa-

1 mento integral e precipitado de todo o ouro de seus depositos. ,. 

I 
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A palavra 1 offlcial confirma este asserto : 
,, 

« Restringida assim a circulação fiduci'aria ---, esúevia ·o illustrado e 
competente Sr. Ll;)opoldo de Bulhõe.s em 1906 - creada a receita em ourô 
para as despezas nessa especie, equilibrados os . orçame~tos,_instituidos os 
fundos de garantia e de resgate, eslabeleoida no Banco da Republica, sob " 
a imm,ediata direcção do Governo, a carteira cámbial, actuando de par com 
essas medidas o progressivo áugmento· da nossa exportação, o cambio, 
que em 1898 havia cahido a 55 5 /8, elevou-se ·a 7 e 9 e meio, a fixar-se ' 
em 12 erh 1903 e 1904 ». . . 
" Proseguindo com firmeza nesta política, imprimindo maipr vigor ao 
funccionamento .destes apparelhôs, com a organização do Banco ' do 
Brazil, cuja carteira cambial tornou-se permanente e foi dotada de ma.is 
poderosos recursqs, conseguiu o Governo emancipar-se da influencia da 
especulação e dominar o mercado do cambio, dando relativa fixidez ás 
respectivas taxas. 

« Sem taes elementos de defesà não poderiam ter .sido obstadas,, como 
o foram, as bruscas oscilláções, que impr:eterivei'mente se dariam com as 
grandes operações realizadas no exteriov pela União e pelos Estados, 
em período relativamente curto ». , · , 

Por meio da carteira cambial do Banco da Republica se póde operar 
a conversã<J, do emprestimo pa:r;-a as obras do po,rto, .de modo a não per-
turbar-lhes os orçamentos, elaborados sob a base do cambio ~e 12. )) 
(~elatorio do Ministerio da ·Fazenda, pag. V. - Introducção,.) 

E o proprio St. David Campista, que, com tanto talento) defendeu. 
a creação 'de 1906 e depois a praticou, como ministro, da Fazenda, embora 
convencido com relação ao cambio, da13 virtudes da lei de que foi auctor, 
não nega a acção efficaz da carteira cambial · do Banco ' do Brazil. · 

« A acção do Banco e da Caixa de _Conversão, com os mei<Js próprio? 
de que dispõem, tem sido sufficiente para manter a estabilidade cambial, 
tanto no período da abundancia de letras sobre o estrangeirq, como actual-
mente, em que escasseiam ;esses títulos. )) (Relatorio <!l.e 1907, . pag. 33, 
introducção.) · 

<r E' ir'Lconteslavel a influencia, e:Xercida pelo Banco do Brazil no sentido 
de normalizar o mercado do cambio e firmar 

1
as taxas. » (Relatorio da 

Fazenda, de 1908, pag. 15, introducção.) 1 

Eu, entretanto, Sr. Presidente, se estou convencido de que a provi-· 
dencia mais salutar a propor: neste comenos seria a abolição gradual da 
Caixa de Conversão não tenho autoridade para fazel~o; não o fez o honrado 
min;stro, que tão impressionado ·se nos mostra deante da situação a 
ql,le a nova política financeira arrastou o paiz; não o fizeram os honrados 
membros ·da Commissão de Finanças, qu'e nos lembram providencias 

1 outras' que nã'o essa radical e absoluta. 
Afigura~se á maioria dos espíritos e a muita gente, que julga .. as 

' cousas pela primeira exterioridade que se lhe depara, que, regorgitando 
' a C:aixa de ouro 'e havendo coincididq a taxa· de suas cotações coi:n a .real 
dos cambios, á sombra desse facto se crearam grande numero de relações, 

1 

\ 

• I 

'1 ' 

{• 

' ·· 
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. compromissos e interesses que a prudencia aconselhá não sejam ex-ábrupio 
desfeitos e quebrados e reputam, desta arte, preferível tentar uns remendos 
no apparelho desconjuntado, a sacudil-o, de vez, ao ról das cousas inuteis. 

Dada a hypothese de não se abrogar a lei n. 1 . 575 cle 6 de dezembro 
de 1906, examinemos os difFerentes alvitres suggeridos para modifical-a., 
de accôrdo com as necessidades da situação e os altos interesses da 
communhão brazileira, ·e digo aqui communhão brazileira porque, sempre 
que se discute e se debate este assumpto, os defensores da Ca~xa e da 
manutenção das taxas baixas só .procuram encarar o problema .por uma 
de suas faces - a situação dos productores, - sem se lembrarem, por 
qualquer fór:ina, das outras muitas modalidades e phases que elle apresenta 
como, por exemplo - a situação dos consumidores, - a massa geral 
de 20 milhões de habitantes num paiz que importa do estrangeiro os artigos 
mais necessarios á vida . 

São estes os alvitres suggeridos : 
1.0 , elevaÇão do .maximo dos depositos a 40 milhões, mantendo-se 

1 a taxa exist1:1nte; 
1 

2.0 , manutenção da taxa de 15 com emissão ill~mitada; . 
3.o, conservação do limite actual para o maximo dos · depositos, 

dando-se á emissão uma taxa cambial maís elevada. 
Examinaremos, por ordem, estes diversos alvitres. 
A elevação do maximo d1)s depositos da Gajxa a 40 milhões ester-

linos, duplo do limite actual, ~1ão resolve a questão; adia a difficuldade 
para tempo mais ou menos :woximo, aggravando as responsabilidades 
do Governo em face dé tão grande massa de bilhetes conversíveis, do 
que poder-se-ha originar mais uma crise de funestas cons1:1quencia<>, 
qul:!-ndo o paiz apenas agora co;meça a erguer-se de franca convalescença. 

Mantida a taxa da lei n. 1.575, de 6 de dezembro de 1906, 15 dinheiros 
po:r 1 $, conservando-se o cam:pio . real acima desta taxa e vendendo~se 
nos bancos a libra mais barata, ao passo que a Caixa a recebe ou compra · 

1 obrigatoriamente mais cara, cll'.lro é que o jogo, que nos ultimos mezes 
entupiu de ouro as arcas do palacete da Avenida, .não recuará no caminho 
de lucros certos e em breve espaço estará, de novo, attingido o limite 
agora fixado, 'elevadas assim a$' emissões da caixa a 640 mil contos de 
papel conversível, que, por uma anomalia, filha .·da política financeira 
ultimamente ensaiada, valerá Ijc1enos no seu poder acquisitivo do que o 
i;iosso ainda desvalorizado ·papel moeda. '-r 

Enxergo neste facto um gravíssimo perigo,, o excesso do meio circu-
lante e' a inflação, quando se (\lncontrarem, exercendo a mesma acção, 
embora sem se confundirem, em todos os canaes da circulação, os 640 mil 
contos das emissões da Caixa e os 627 .075:261$ de papel moeda, perfa-
zendo-se por este modo o total de 1 . 269 . 075:261 $, cifra muito superior 
aos 788.000:000$ ·das emissões de 1898,, memento em que chegou ao 
auge a crise avassaladora do papelorio que nos levou ao cambio.de 5 1 /2 e · 
ás portas da moratoria. ' , . , 
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'Quando se travou, nesta Gamara, a discussão sopre esta lei, essa , 
hypothese não foi esquecida e se ella até agora não se realizou, não ha 
motivo para ser elimin:ada das no~sas conjecturas hoj·e, não só porque 
ainda é cedo· para se notarem os eflieitos da inflação:, como tambem o 
limite que se pretende fixar· hoje eleva as emissões da Caixa ao duplo 
das actuaes; e si .até agora não pesaram' de mais esses 320 mil .contos ao 
lado dos 627 .075:000$ de · papel moeda, sensato não é garantir que o 
mesmo se reproduz3i, quando, ~m vez de 320 mil contos forem 640 mil a 
se acotovelarem a par da massa corrente de. papel inconversível. 

O acto de setem pagav.eis á vista as notas da .Caixa não tem o pres-
tigio de banir os n!)ssos receios, porque ao Governo não é dado recolher, 
ao seu bel prazer, qualquer parcella desse novo meíro circulante á: proporção 
que se lhe sentir.em os excessos e o requererem as exigencias da circulação 
e embora ·se trate mesmo áe moeda papel, quando a sua quantidade é . 1 
maior do que a exigida pelas necessidades do meio economico, não são 
raras as manifestações de graves prejuízos e funestas per.turbações. 

O valor corrente da moeda - ensinam · os economistas - depende 
da o.ffert~ e da procura achando-S'e sempre 6 valor della e n.a ·razão invers~ 
do preço das cousas; díminue o valor da moeda quando elles augmentam 
e augmenta quando elles . diminuem : ou, por outros termoS', eomo diz 
Vilfredo Pareto (MANUAL DE EcoNOMIA PoLITrcA., p. 209'), o preço de 
todas as mercadorias, no convívio dos povos civilizados, se coteja sem-
pre por uma dentre ellas l'JUe se chama moeda. 

« Num paiz em que a moeda augmenta de chofre· - escreve 
e. Supino (PRINCl'PIOS DE EcoNO.MIA Po:LITICA, pag. 177, 1904), 
permanecendo invariavel o movimento dos negocios : o valor 
corrente de toda unidade monetaria diminuirá, e como resul-
tado o preço de todas as cousas augmentará tambem. Esse pai·z 
terá, então, interesse em ' comprar mercadorias estrangeiras não 
podendo vender ao estrangeiro as nàciomaes· e, por c@nseql!len-
cia, para •dizer com os termos: de· Ricardo, o ouro e a prata, 
obedece:ndo, seja como nu:merario seja como metal, ás leis que 
regulam os outros productes, transformar-se-hão. em obj•ectos· de 
exp@rtaÇão e abandonai/ão o paiz, onde o: seu valor está redu-
zido, para procurar lagares onde valham maís. >> 

Diverso não é o sentiv· de Gustov • Schmoller, da Univer-
sidade de Berlim, quando nos ensina : 

« O numerario tem valor varíavel, segundo o tempo e o 
lagar, em comparação com o valor médio de todas as merca-
dorias e de conformidade eom todas as estimati·vas subjecti- , 
vamente consideradas. · 

cc Não é sómente quando ha em circulação uma boa ou má 
moeda que o numerario póde ter valores dí~erentes, segundo 
a ofierta e a procura, seu custo de producção e o seu , emprego; 
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isso tambem iSe dá quando elle é representado mesmo por me-
taes preciosos. · . 

cc Essa instabilidade possivel dd valo,r do numerario devEf 
reflectir-se sempre no conjunto dos preços; o grande valor 

· do numerario equivale á baixa 'dos preços das cousas em nume-
rario, equivalendo a baixa do valor do numerario á alta dõ 
preço das cousas tambem em numerario. 

cc Onde ha pouco numerario. se paga pouco pelo preço 
das cousas; onde ha muito numerario se. despende muito em 
tod.as as transacções, sendo que toda a variação do valor do 
numerario depende de uma trdca ou alteração na offerta e 

_ procura delle ou dos metaes preciosos. 
A offerta e a procura do numerado varia~ menos fácil- · 

mente do que a das mercadorias, porém um desiquilibrio mais 
forte entre a offerta e a procura modifica a conjunto dos preços 
e o valor do proprio numerario, porque os valores ~ão sempre 
influenciados pela offerta e. pela procura. Então, a moeda, 
tornando-se mercadoria a que se vae juntar um c.erto valor de 
raridade, passa a ser recolhic).a com mais cuidado e foge da cir-
culação . >> (PRINCIPES n'EcoNOMIE PoLITIQUE, pags. 173, 373 . 1 
e seguintes.) · 

Si permittirmos, portan{o, que se derramem, de choffre, por todos 
os canaes da circulação ao lado dos 627.075·:oOO$ de papél inconver-
sível esses 640.000:000$ das p.otàs da Caixa, quando as necessidades do 
nosso commercio e as condi(tões de nossa industria não justificam esse 
grande accrescimo de meio circulante, tornar-se-ha mais intensa a offerta 
de nossa ·moeda, sem que, cpm a mesma intens'idade, se movimente a 
procura, não· crescendo de s11bito a massa geral de nossas transacções 
no paíz e no estrangeiro, correremos o perigo de ter provocado a. inflação, 
cujos effeitos se manifestarãp .logo na elevação do preço de todas ?S 
cousas e em um phantastico f}· frenetico crescer de operações e negocios .. 

Mesmo dentro do limite de 20 milhões esterlinos, prefixado pela 
. lei de 6 de dezembro de 1906, para o inaximo das emissões da Caixa,' o 
illustrado Sr. Serzedello Corrêa, eminente retator da Receita nesta Casa, 
em 1907, já solicitava a nossa attenção para certos symptomas que 
lhe pareciam indicadores de perniciosos .males. 

Dizia S. Ex: 
cc Ha a notar-se p extraordinario augmento na importação, 

comparados os dous an:qos, o de 1906 e o de 1907; este ultimo 
em que funccionou a Çaixa de Conversão e operou ella o ma?'imd 
da emissão. Dando mesmo ness,e accrescimo de importação 
cercÇJ. de 6,3 % para o augmento que de accôrdo com o Jndex 
rable do Economist de Londres, continuou a ter o custo da 
prodUCÇãO, mesmo 3,SSÍm restam 15,7 %, somma avultadp., 
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devida á intensidade ou augínento na .·massá de . mercadorias 
importadas. E como o augmento no valor de exportação foi 
pequeno, e como o saldo disponível nó balanço commercial 
não foi maior entre , 1906 e 1907 do que entre 1905 e 1906, a 
consequencia logica a tirar é que foram as emissl)es da Cai.xa 

. que estimularam as importações. Dahi o cuidado que deve 
ter o Congresso em appare)har o Governo com os recursos. para 
o resgate do papel-moeda em massa e volume, sinão equiva- · 
lente ao ·papel 'conversível emittido pela caix? pelo menos em ' 
quantia que minore os inconvenientes de uma grand'e ·emissão 
e sirva de correctivo aos malés que dahi podem vir. ·Si não 
tomarmos esse caminho; evidentemente teremos substituido 
os perigos e prejuízos que nos trariam as altas e baixas bruscas 
do cambio e a in,stabilidade constante das taxas, p'elo perigo 
para o progresso da Nação e para a normalidade de nossas 
finanças, de períodos de prosperidades e de entrada ae ouro 
e emissão da Caixa seguidos, depois, de períodos de fu1ndo des-
equilíbrio na balança commercial, ·de reducção espantosa ' n~ 
impqrtação, o que quer · dizer diminuição de receita e 1 des-
equilíbrio orçamentario, desorganizados os seFViços· publicos, 
e consequente baixa âo cambio, um::i vez esgotados os lastros 
em ouro da Caixa · de Conversão. Viveremos assim joguetes ·' 
de crises de uma pr9speridade apparente, ,seguidas de emba-
raços e angustias para o · Thesouro, , para o commercjo e para 
o consumidor. » 

(PARECER AO ORÇAMENTO DA RECEITA. - Volume 1, .pag. 87.) 
. \ 

Exami'nemos o segundo alvitre: 
A emissão . il'iimit~da á taxa de 15, ou mesmo ·a 16 d. por 1$, .dada 

a tendencia para a alta que o cambio tem inilludiveimente manifestado 
e na per.spectiva dos grandes saldos de nosso balanço economico, acar- , 
retará os mesmos perigos, originando resultados · identfoos ' aos presen-
temente observados. I 

Demais, aos olhos de muita gente, permittir as emissões da Caixa 
sem freios e sem limites, a uma dada taxa inferior a 27, equivale a, q,ue-
brar, de facto, o nosso padrão monetario, estabelecido em ' 1846; vale 
a decretação official do depreciamento de todo o nosso papel moeda, 
sem ~ justificativa de uma conversão immedíata, quando o mais ardente 

. . ideal de todos os povos é valorizar o seu meio circulante e essa foi, até 
bem pouco tempo, a preoccupação maxima de todos os nossos governos. 

Resta-nos, pois, Sr. Presidente, o ultimo alvitre dos le,mbrados 
pelO Governo e pela Commissão de Finanças : uma· nova e,rni~são a, 
taxa superior a 15, conservado a limite dos depositas até 20, milhões 
esterlinos, alvitr.e que m~ parece o mai~ acertado, uma vez que' se assente 
na 1 melhor fórma do recolhimento OH conversão : dos actuaes bilhetes 

CAIXA DE CONVERS}i.o 1910. - VOL, II. . 6 

, /: 



' - 82-
\ 

.e na taxa cambial mais approximada da noss.a verdadeira situação eco-
nomica. , 

A elevação da taxa cambial alem de 15 d., mantido o limite maximo 
para as emis11ões, quando a situação do paiz o permittisse, foi claramente \ 
prevista na lei e .esse era mesmo o pensamento c;l.o Sr. David Campista, 
se'mpre manifestado sem reservas e subterfugio. . 

E' bastante ler os dous artigos, o 3. 0 e 4.º da lei n. 1.575, de 6 de 
dezembro de 1906, para evidenci.ar-se, sem laivos de duvida, gue o 
legislador, cogitando frequentemente da elevqção da taxa, jamais pensou 
em abolir .o limite fixado para o maximo das emissões da Caixa ou alar-
gar-lhe a fa,culdade emissora, dentro mesmo de uma esphera maior, 
embora limitada tambem. 

O art. 3.0 estabelece : 
« Art. 3.o - Cessarão as emissões da Caixa de Conversão 

quando os bilhetes emittidos á taxa fixada nesta lei attingi-
:rnm o valor de 320.000:000$, correspondente ao deposito ma-
ximo de vinte milhões esterlinos,. podendo então, por lei do Con-
gresso Nacional, ser . elevada a iaxa de que traia o art. I.0 » 
O art. 4.0 dispõe : 

« Art. 4. 0 - Attingido o limite estabelecido no artigo an-
tecedente e alterada a lfaxa na fórma desta lei, :. serão chamados 

·a troco, em prazo, nunpa menor de 12 mezes, .os bilhetes emit-
t idos . Esgotado esse ppzo, 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 qu~ trat,a o art. 9.0 ,desta lei. » 

.No art. 3.0 prevê o legislador a· hypothese de ser attingido o maximo 
das emissões autorizadas, deixando ao arbítrio do Congresso a elevação 
da taxa de que trata o art. 1.Q; e 'no art. 4.0 , admittindo já realizada 
a Q;Ypothese de ter sido attingido esse limite e alterada a taxa, prescreve 
o processo por que devem ser phamadas a troco as not.as da primitiva 
emissão, de maneira que, dentrp da lei, não é possiv,el encontrar dispo-
sição alguma que justifique a pretenção de se alterar o limite maximo 
él! que ,podem attingir as novas ~missões da ·Caixa. 

Era bem explicito no seu pensamento o talentoso Sr. David Cam-
pista, quando, defendendo o projecto, dizia : 
' . 

<< Si houver tendencia para alta, a Caixa regorgitará de 
ouro até ao limite estabelecido,, e, nesse ,caso, permitte o pro-
jeclo ? elev~ção da lax~. ~i es.sa elevação; em tal caso! é.º i:ituito 
da lei, esta claro que nao. pode o .Governo contrarial-a, n'npe-
.dindo a alta pcrmittida ·e utilizando recursos para tal. fim. » 

(ANNAES. Volume VI, pag, 158.) 
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Assentado, .pois, o 1!1lrtiin© dos alvitres, uma nova emissão • á taxa 
superio·r a 15 d., m3!lilfiic1o o limite de 20 milhõe~ esterlinos para © ma-
XÍ·m© ·d.os de·posi.itos da Caixa, base dessa emissão , necessario se torna 
.adoptar: 

1.0 , .a taxa ou o cambio da nova emissão; , 
2. 0 , a maneira mais pratica e eq;uitativ-a de fazer-se o recolhimento 

ou conversão dos bilhetes existentes. 
Não . póde ser arbitraria, Sr. Presidente, a escolha da . nova taxa 

cambial pela qual se devem pautar as futuras· emissões da Caixa de Qon-
versão e neste ponto residem as maiores difficuldacj.es de todo o p:ro-
blema, cuja solução, agora, se nos pede, pois, de ser · mais· ou menos 
aproximada a taxa escolhida do estado do• nosso meio eeonornico e das 
e:ne11gias. da· nossa vita1idade, depende uma serie eROTil,le de· ~nteresses, 
uns j1á creafilos e outros a crear, o :mais rap1irfilo desenvoilvimento d:o nosso 
progresso em todas as suas manifestações· e o qHe é mais - a valori-
zação do nosso meio eircu1ante que é ainda, e o será por muito· 'tempo, 
representado por papel mOeda ou notas de curso forçado-. 

Dahi nascem os Nossos embaraços e· a exl;re~a dependencia em: que 
vivemos para com O· cambio. . 

Nos paizes de circufaçào . fiduciaria, de· papel moeda, corno o nosso,, 
as oscillaç©es cambiaes pod.em ·ser bruscas, como• tantas vezes nos tem 
S·ucced!ido, variando as taxas. entre os. 1imites mais -longi111q1110s, por isso 
que para o pagamento no esf.rangeiro é. misteir lançaF mão . dos saldos 
da nossa exportação ou comprar com ·a nossa moeda - ql!le é papel - o 
ouro estrangeiro de que carecemos, o quàl, ·assumindo assim, em tal 
caso,. as funcções de mercadoria rara ; torna-se tanto mais caro, quanto 
mais intensa é a procura que delle se manifesta no mercado dos cam-
bios. 

Ora, sendo o cambio a reJação do valor entre o dinheiro do nosso · 
paiz e o ouro, é obvio que tanto mais elevada fôr a taxa campial mais ' 
barato · se nos torna o ouro e mais valioso o nosso papel.( E~ por isso que 
não comprehendo o empenho revelado por tanta gente de jugular o cam-
bio na casa dos 15 dinheiros, quando a alta cambial, emprestando maior 
poder acquisitivo á ·nossa moeda, faz baixar o preço das cousas, bara-
teando a vida, tornando-a mais folgada não a certas classes determina-
dainente, porém á massa geral elos que constituem a communhão bra-
zileira, do norte ao sul do paiz. 

Para , encontrarmos a taxa cambial que màis convenha ás futuras 
.emissões da Caixa e melhor se adapte ás condições do nosso meio eco-
nomico, é necessario conhecer e estudar os elemen~os que occasionam 
o agio do ouro, a elevação ou a quéda do cambio, porque só assim, 
tendo-se em vista o nosso balanço ec·onomico, a capacidade de no,ssas 
industrias e a estabilidade dos nossos recursos financeiros, poderemos 
determinal-a com a mais relativa segurança. 

Relacionemo-nos, portanto, com esses factores e estudemol-os 
separadamente. 

. ' 
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O agio do ouro, a alta ou a baixa do cambio, escreve· C. Supino : 
- (ECONOMIA POLITICA 1 pags. 237 e 238) - exprime a differença do valor 
entre os metaes e o papel moeda ·e varia segundo as circumstancias 
seguintes 

a) Procura e, offerta dos metaes preciosos para liquidação de contas 
no estrangeiro; ou na opinião de Loria - a balança internacional dos 
pagamentos. 1 

b) O credito do Estado e a maior ou menor duração do curso for-
'çado. 

e) A quantidade de papel-moeda em circulação. 
Analysemos a situação ·do paiz sob cada um desses factores. 
Ha mais de oito annos que nas transações commerciaes que entre-

temqs com os outros ,paizes nos tem sido favoravel a respectiva· balanç~. 
sendo . o valor de nossas exportaç.ões, nos ultimos annos, superior, em 
avultadas sommas, ao das nossas importações, do que nos tem i;esul-
tado consideraveis saldos a nosso favor; e como a nossá situação eco-
nomica continua a ser prospera, cotando-se a hóns preços os nossos 
principaes productos de exportação, não. é temerario conjecturar que con-
tinuaremos a occupar, no estrangeiro, a · posição , de credores; isso tor-
nará mais intensa a offerta do ouro por parte dos nossos devedores, mais 
accelerada 'a . procura do nosso ~linlíeiro, maior o poder acquisitivo do 
nosso meio circulante, além da rrmeza da taxa cambial e mais accen-
tuada tendencia para a alta. 

Os quadros seguintes provar,n=o. asserto : 

QUADI\() 

( 



" Comtnerc.io exterior do BraziL 
' 

(EXCLUSIVE O METALLICO) 

-;.:: -
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IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO RELAÇ;i\O 
- entre 

ANNOS . - - ~ importação 
Equi,;alente Equivalente Equivalente e 

Mil réis papel 
em f, Mil réis papel 

em f, 
Mil réis papel 

emf exportação 
"'" _,... ... 

~ 

,_ . . -
·-- I'-

1901. -. . .. , .... 448. 353:353$ 21.377~70 860.826:694$ 40 .621 993 412.473:341$ 19.244.723 52,6 % 
1902. -: . . .. " .. . 471.114:120$ 23 .279.418 - 735.940:125$ 36.437.456 2611.826,:005$ 13.158.038 63,9 % 

81 
190~ .... . . - . .. . ~~ 486. 488:944$ 24.207.811 742.632:278$ 36.883 :175 - 256.1~:334$ - 12.675 .364 65,6 % -1904 .. ... . ... . 512 .487 :889$ 25.915.423 776. 367:418$ - 39.430.136 263. 779:529$ 13 .51_4. 713 - 65,7 % . --
i905 ... : .. ... . 

14.813 .063 454 .994:574$ 29.830.050 685 .456:606$ 44.643.-113 230.462:032$ 66,8 % . . ~: 1906 .......... 499. 286:976$ 33 .204.041 799 . 670:295$ 53.059 . 480 " 300.383:319$ ·. 19.855.439, 62,6 % 
1907 . .. ·: .... ·-: . 644. 937:744$ 40.527.603 860. 890:882$ 54 .176.898 ' -215.953:138$ 13.649.295 74,8 % - ,. 
1908 ... ' . . .. . . 567. 271 :63'6$ 35.491.410 , 70;,:_790:611$ 44.155·.280 138 .518:975$ . -8.663.870 80,4 % 

':l.969. : . -: : . : . --: . 592.875:929$ 37.139.354 1.016 .590:290!f ,, 63 .724. 440 . 423.714:343$ - 26.585.000 -

1910 ijaneiro- "'. agos-
~ ~: -io):" . . :.-. ·;· -. e'- : ~ - . 29.391.205 - - 37:266 .066 - , ·' - - ., .- -- -

-. ~. -,. 
-~ - ., " 

.-- ~-- -· - - - - ·- -
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Quan'to ao credjto do Estado e a mais ou menos proxima cessação 
do curso forçado, os factos faHam melhor e m:ais aJ:to do que as nossas 
palavras . 

1 O paiz, por todos os membros da Fedl.eração, gosa da mais inteira 
<eonfianÇa no exterior, sa.tisf::+_zendo o Thesouro, até adeantadamente, 
todos os seus .compromissos 00m os credores esitrangeiros; é ã.s$im que 
r.esgatamos, com muãta van.tag.em, © empnestimo de 1869 e vealizamos, 
com o mais estrond0so successo, a oonversão de consideravel parte de 
nossa D.ivida .externa. E si ainda vivemos, .em .abspluto, no regímen do 
curso forçado, a verdade é que, em breve, 1çom a approvação deste pro-
jecto, nos e:acontraremos em posição mais vísinha çlo almejado e,c;copo, 
por isso que se restauram por comp1eto, as disposições na 1ei n. 581, 
de 20 de julho de Hl99 - .que or.eou o fundo .cle resgate e d.e garantia 
e se dá ás quantias que os c0nstitu.em, até agora dlesviadas do fim a 
que deviam servir, o seu verdadeiro e utilíssimo destino. 

·Com relação finalmente .a0 ultimo dos facto·res qtte estudamos, 
não nos encontramos em po.sição menos lisongeira. 

Desde 1896 o Governo da Republica não emitte mais nem uma , 
cedula de curso forçado, achando-se o papel-moeda em circulação redu- · 
zido á somma de 627.057:261$ e como o fundo de resgate, segundo @s 
dados fornecidos pe1o Sr. Presidente da Republica em mensagem diri-
gida ao Congress0 em 3 de maio 1 d@ anno corrente, dispõe até a·quel'la 
data, de 9.438:359$ que devem ser applicados á queima do papel-IIloeda, 
reduzfo:~se-ha a nossa circulação ;,i. 617.618:902$ de notas de curso for~ 
çado. 

Da analyse, pois, a que subfX1ettemos a nossa situação economica 
e financeira sob a acção dos tres factores determinantes do agio do 
our:o, maior ou menor taxa .can1bial, segundo as indicações da Eco-
nomia Política., somos forçados a co.ncluir qu~ a taxa de 15 ou mesm1!l 
a 16, lembrada para o padrão dFJ.s :aovas emissões da Caixa, não nos 
parece corresponder mais ao estaçlo real do nos'so meio economico e ao 
desenv-0lvimento das forças productoras do paiz, afigurando-se-nos mais 
natural buscar uma taxa que, oscillando entre 15 e 20, possa ser a média 
razoavel, e essa · taxa que se nos afigura naturalmente indicada é a de 
1:8 d. por 1$000. 

Nem se poderia dizer que é por demais brusca a mudança de 15 
a 18, deixando-se em abandon:o qs dous numeros da nossa escala cam-
bial, o 16 .e o 17, pois se não foi brusca a transição de 12 para 15, que 
operou o Congresso Nacional, preff)rindo esta ultima taxa a de 12, acl.op-
tada no primitivo projecto, menos sensível é a passagem de 15, que é 
o cambio actual da Caixa, para 18, quando todo o mundo sabe que os 
extremos entre 12 e 15 são mais djstantes do que os que vão de 15 a 18 .. 

A escolha da taxa de 18 · pa~·a as novas emissões da Caixa, apre-
sentaria, Sr. Presidente, sobre qualquer outra que lhe seja inferior, uma 
vantagem de excepcional importancía, a qual seria - matar a explo-
ração e o jo'go que, nos ultimos mezes, fez abarrotar de ouro as arcas da 
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· Gaixa, àttingindo-se, de chofre, ao maximo de · 20 milhões esterlinos, 
deberminado pela ,Jei . 

Adoptada a taxa de 18, sómente procurará a Caixa de Conversão 
o ouro que reprei:entar, devéras, as nossas economias, ,as sobras dos 
nossos saldos no balanço dos pagamentos, o ouro necessario ás transacções 
legitimas do commercio e dos bancos, por isso ·que, traduzindo esta taxa, 
com muita approximação, as verdadeiras condições '.economicas' e finan-
ceiras do paiz, o que a fará coincidir, por muito tempo, com o cambio 
real, durante toda esta quadra estarão banidos da arena os especuladores 
do jogo, pois não lhes será facultado· .comprar cá fóra libras esterlinas 
a preço mais barato para vendei-as na Caixa a preço mais caro. . 

·Ainda nos será dado, Sr. Presidénte, jogar com outros elementos, 
no sentido de reforçar a nossa convicçãó de ser a taxa dé 18 d . por 1 $ a 
que, no momento actual, mais se approxima da nossa situação economica 
e melhor poderá satisfazer ás necessidades e aspirações de toda a nossa 
verdadeira industria e do nosso co.mmercio legítimo, em um periodo. mais 
ou menos longo. 

O Sr. Joaquim Murtinho, em seu relatorio de 1898, quando ministro 
da Fazenda, d.outrinava do modo por que adeante vae transcripto,. a 
propos•ito da nossa situação economica e financeira e tendo em conside-
ração o total da nossa exportação e a quantidade do papel-moeda :circu-
lante, concluía que a taxa cambial, dada tal situação devia sen repre-
sentada pelo quociente resultante da divisão do valor da exportação 
pela somma do papel-moeda circulante, o que se póde exprimir assim: 

T _ b. 1 valor da exportação 
axa cam ta = papel circulante = o; 

<e Calculou-se o anno passado1.- diz S. Ex. - o valor da 
nossa exportação/ em 24, 5 milhões esterlinos e •Se admittírmos 
que elle não decresce este anno, podemos dizer que a nossa 
potencia emissora é de 217. 000:000$, ao par, correspondentes 
aos 24', 5 milhões esterlinos. 

Para que os 735. 000:000$ que constituem a nossa circu-
lação possam representar os 217. 000:000$ ouro ou os 24, 5 
milhões esterlinos, é ·necessario que o valor de mil réis .seja , 
mais ou menos 8 penêe, numero ql.le exprime a nossa taxa 
cambial, na hypothese de que a nossa exportação não desça de 
23 milhões esterlinos . ' · 

Si o importador precisa de ouro para pagamento no exterior, 
o exportador precisa de papel para pagamento aos productores 
do Brazil. · 

Si o papel procura comprar o ouro, este; por sua vez, pro• 
cura comprar o papel. Aos 24, 5 milhões esterlinos offerecidos 
pelos exportadores ou seus intermediarios apresentem-se os 
735. 000:000$, valor de nossa circulação papeL 
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Ora, o preço do ouro e dJ'papel, como o de todos os ohjectos., 
é regulado pela lei da offerta e da procura, é uma relação que·, 

'· reduzida á sua forma mais simples,. exprime-se por um quociente. 
Nestas condições o preço do · nosso papel deve ser repre-

sentado pelo quociente de 24; 5 milhões esterlinos . divididos 
por 735. 000:000$, isto é - 1 

5.880.000.000 
i'. 24.500.000 )< 240 = 735 .000.000S = 8 - pence. • 

''Realizaram-se, então, as previsões do illustrado ministro ~ a fórmula 
por S. Ex. lembrada resistiu á prova dos factos e foi por elles confirmada. 

Appliquemol-a, pois, á nossa situação de hoje o procuremos tirar 
disso os ensinamentos que ella nos póde proporcionar. 

Assim, tomando-se para o calculo, não o valor de nossa exportação 
em o anno passado, mas urr:ia média razoavel, que poderemos obter 
dividindo por 3 a somma total da exportação do paiz nos tres ultimos 
annos, teremos : ' ±: 

Exportação de 1907: ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 54; 176. 898 
» de 1908 ... . : ... . .. . .. ... , .... 44 : 155.280 

" > de 1909.. . . . ....... . .. . . . .. . . ' 63. 724.440 
1 Total dos tres anpos.. .. ..... .. ... . 162 .056.618 

f'. 162.05\).618 
. 3 

Fazendo-se applicação ao caso da fórmula referida , isto é, dividindo-se 
este ' valor provavel da nossa (lxportação futura por 627. 000:000$000, 
que constituem ainda o nosso meio circulante, teremos : 

12.964 .259.280 
i - 54 .018 .872 X 240= , 627 = 20 pence 

' Nem será licito, de boa fé, dizer que a média por nós escolhida 
es teja fora da realidade das cpusas por se tratar de futuro, embora 
proximo, porque si no 1.0 trimestre de 1908 a exportação se elevou a 
±: 11 . 393. 522,, perfazendo-se no total . do mesmo anno a somma de 
±: 44. 155. 280, não é extravag1:1nte calcular em 54 milhões esterlinos, 
o . valor médio de nossas futuras_ exportações dentro de um periodo de 
tres annos mais ou menos, quan,do só em oito mezes deste anno a expor-
tação já attingiu a 40 milhões de libras e o preço de todos os generos 
exportaveis promette conservar-~e em alta. 

Convencionada a idéa, Sr. Presidente, de recolher-se a actual emissão 
da Caix:,a, para fazer-se uma nova sob o paqrão de 16 ou outro mais elevado, 
mister se faz assentar a maneir~ mais pratica e equitativa de a realizar, 

' ' ! 
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' dada a differença que hoje · se nota entre o valor nominal ·das notas da 
Caixa e o 'Valor real. das libras ou do ouro, pela elevação do cambio á 
taxa, de 16 1 /2 d. por 1$ ou mais. · 

_ Não se me apresenta · sem embaraços essa operação, pelos motivos 
que passo a expôr. 

. ' ' 

O §'2.0 do art. 1.0 da: Jei n. 1. 575, de 1906, estabelece: 
J 

. « § 2.º O ,ouro que a Caixa de . Conversão receber em troca · 
dos bi,lhetes que lemittir será conservado e:µi deposito e não 
poderá, ser destinado em caso algum, •nem por ordem alguma,' 

1 a ·outro fim que não sei a o de converler ao typo de cambio fixado, 
os bilhetes emitfidos, sob a responsabilidade ·pessoal' dos membros 
pa Caixa de Conversão e com a garantia do Thesouro Nacional'. n 

O art. p.0 , dispõe : 
I 

Art. 5.0 Os marcos, francos, liras e dollars, além da libru 
esterlina, servirão para a con:stituição1 do deposito de quç trata 
o art, 1.0 , guardada para os e/feitos de emissãQ e' conversão 1a taxa 
estabelecida no mesmo artigo para as libras, esterlinas e as taxas 
a ella correspondentes para as moedas a que se refere este artigo. 

Tendo em vista as disposições claras destes dous textos, a conversão 
das notas existentes, a substituição dos bilhetes uns pelos outros .ou a 
entrega do ouro depositado, se deverá fazer pelo cambio fixado na lei, 
isto e, á taxa de 15 d., decorra ou não ao portador da nota con,versivel 
qualquer prejuízo pela differença entre o cambio da emissão e o cambio 
real com o estrangeiro, haja ou não a favo~ delle hicro: ou vantagem por 
essa differenca. - · 

Se, assi~ é, ,quando se cotejam as 4uas disposições ácima , citadas , 
a mesma conclusão não deflue de outros textos da lei. 

Do § 1.0 do art. 1.0 poder-se-ha inferir doutrina inteiramente opposta, 
isto é, a obrigação que, moralmenteLcabe ~o Governo de re·stítuir, em 
dinheir9, ao portador de cada nota conversível, a differença que, de 
facto, ha entre o preço do ouro no mercado e o valor nominal da cedula 
que se converte, por isso que, tendo a lei conferisJo aos bilhetes da Caixa 
curso legal com poder liberatorio, a todo mundo impoz a obrigação 
de recebei-os. 1 

Este ponto, aliás, ficou elucidado pelo Sr. Adolpho Gordo, quando em 
sessão de 3 de setembro de 1906, applaudia a creação da Caixa e encarecia 
as ·extraordinarias. virtudes della. ' 

Opi~a S. Ex.: 
· cc Mas, dizem, aquelles· bilhetes · conversíveis nã9 teem 

curso forçado. Que importa? O que é curso fovçado, o 9u~ l 
curso legal? 

) 
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O curso forçado tem por fim tornar obrigatoria a accei-
tação dGs bilhetes do banco ou d<:> Estad'O por seu valor nom~nal 
nas transacções, dispensando · ou o Estado ou o banco ·que 
emitti:u -esses bilhetes de reembolsal-os em especie e ,.á vista. 
Curso legal é a circulação dos bilhetes conver.tiveis 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 é a inversibilidade ou .a conversibilidade de bilhete. 

O bilhete que tein cur~o legal, diz Gauwés,, tem curso 
forçado, porque o credor é obrigado a recebel-o em pagamento, 
mas., acçrescenta esse notavel economista (lendo) : « il vaut 
mieux éviter l'expression cours forcé qui a une signification 
différent que l'usage a consacré : le cours forcé est la circulation 
de papier-monnaie ou de billels non convertibles en espece ». 

Leon Say, em seu Dictionnaire des Finances, diz o seguinte: 
» Le cours forcé créé pour les regnicoles, l'obligation ·de 

recevoir en payement le papier qui fait l'office de numéraire, 
sans pouvoir en ef{iger la convertion en monnaie metallique, 
les institutions d'Etat ou les banques qui l'oilt émis, étant 
dispensés de l'obligation de le rerribourser à vue : 

II rie doit pas pire confondu avec le cow·s légal qui lout rendant 
l'ac'ceplalion du fJiapier-monnaie obligaloire pour lous, garantil, 
par conlre, aux porteurs, le droil de le présenter au remboursemenl 
et de recevoir de numéraire en échange. )) 

O mesmo diz Boccardo em seu Diccionario de Economia 
Política: 

« Corso forzato s'indica la circolazione di quei títoli fidu-
ziari, che la legge obbliga i plivati ad accetare nei pagamenti 
al loro valore noininale, esonerando la instituzione che li ha 
emessi da! dovere di converteli ih moneta metallica ·alla. loro 
prezentazione. 

II corso legafo · non implica sinon la pri'ma di siffale condi-
zione. » 

Não preciso fazer outras citações por m'e 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 Convérsão 
emittir, terão-effeito libera'torio, ·é intuitivo que entrarão fá tal-
mente, na circulação, com o seu valor nominal. 

Supponhamoi;i que, depois de emittidas, vá alguem a um 
banco, ou a um b~.mqueiro ou .a um ~egociante 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 J6. 
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Supponhamos que a divida é importante, de 1. 600:000$, 
por exemplo. Dirá o credor : « Não posso receber essas notas· em 
pagamento, ·porque, com · ellas só poderei adquirir 100 . 000 
libras esterlinas, emq'uanto . que, com as notas inconversiveis, 
comprarei as mesmas 100. 000 libras e .a.inda 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 oprigado 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 luci:o.s' e perdas, mas terã o maior 
interesse, a fim dre evitar qualquer prejuizo, na circulação 
das notas que recebeu, com o seu valor nominal. (Apoiados). 

(ANNA~s, volume V, pag. 137, 1206.) ' 

Nem de outro ~Ódo pensava o autor do projecto, o Sr. David Cam-
pista, qua.ndo, em sessão de 1.0 de setembro do mesmo anno, affirmava ·: 

. . 1 
« Haverá, então, razões para ser preferido . o papel ·de 

curso. forçado, embora produzindo valor menor? Ninguem as 
vê e ném se as póde imaginar ... 

O SR . .SERZEDELLO CoRRÊA. - Dá um aparte. 
O SR. DAVID CAMPISTA. -Não ha, nem póde haver razão 

alguma que determine essa preferencia lesiva dos interesses do 
vendedor do ouro, porque o papel emittido pela Caixa de Con-
versão tem curso legal no paiz. · 

A moeda .de curso legal, ensinam os economistas, é aquella 
que o credor não póde recusar em pagamento. ' . 

Confesso, senhores, que- tive a maior das surprezas ao ver 
que se punha em duvida essa noção que se me afigurava um ponto 
tranquillo em materia de legisla.ção e de pratica monetarias. 

Abram-se os dicCionarios, os compendio s de economia J 
política e nenhuma divergencia será encontrada a respeito. 

Distinguem-se sempre o curso legal illimitado e o curso 
legal limitado. A moeda que gosa do primeiro, não póde ser 
recusada pelo credor, qualquer que seja a somma do pagamento; 
a moeda que possue o segundo, pód·e ser recusada além de 
certa importancia. 

Si, por exemplo, tenho a pagar 10 milhões de francos, 
posso entregar ao credor moedas de ouro, que não podem 
ser recusadas; mas, si eu pretender .. efiectuar o pagamente. 
<laquella sorn:ma .em moedas de prata de um franco, por exemplo, 
o credor póde recusar o pagamento integral assim constituído. 
E' uma questão de direito. 

·0 nobre Deputado Sr. Barbosa Lima já perfeitamente 
frisou este ponto, citando Gidde, Witte, etc. 
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, O curso legal comprehende o curso forçado, mas não é a 
mesma cousa que este. Não ha curso forçado que não seja curso 
legal;. mas ha curso legal q,ue nãG é curso forçado. A conver-
sibilidade do bilhete é o criterio em que se . baseia a distincção. 

Quando duvidas pudessem surgir neste particular, nada 
mais facil do que definirmos no_ projecto ·o que seja o curso 
legal dado ás notas da Caixa de Conversão. 

Não o fiz porque considerei como uma redundancia tal defi-
. nição e uma lei que contem redundancias é uma lei def_eituosa. 

Assim esclarecido este ponto, fica de pé a affirmativa feita 
no sentido de não ser verosímil -a preferencia pelo papel de 
curso forçado em valor menor do que o do papel emittido pela 
caixa. >> (ANNAES, -yolume V, pag. 94, 1906.) 

Ora, assim sendo, tendo conferido a lei ao~ bilhetes da Caixa curso 
legal, com poder liberatorio, não pa.rece justo que aquelles que os rece-
beram entre as notas do nosso papel de curso forçado, soffram o prejuízo 
resultante da differença dos dous cambios, o cambio da Caixa e o cambio 
real, quando o grande numero dos qu~ hoje possuem as notas conversíveis 
não ,foram os depositantes do ouro que ellas representam; estes sim, 
é que deviam ser, se possível fosse, coagidos ao resgate ao cambio da 
Caixa, recebendo em especie e com o mesmo valor, o ouro que _lá deposi-
taram, por isso que, quapdo o fizeram não podiam allegar a ignoraíicia 
do § 2.0 , do art. 1.0 , da lei em debate. 

O contrario é mais dq que injusto; é iníquo. 
Inimigo que fui da creação da Caixa, não posso, comtudo, negar a 

necessidade dessa restitui~ão, ou melhor, desse supplemento, porque não é 
justo nem moral que o poder publico imponha á Nação o recebimento de 
uma moeda, com valor certo, sob a responsabilidade do nome e do credito 
nacional, não lh,e concedendo a faculdade de recusal-a no correr de suas 
transações e pagamentos, para convertei-a, mais tarde, em outra menos · 
valiosa, o que vale dizer - deprecial-a. 

· E' incontestavel, Sr. fresidente, o prejuízo que -vai soffrer o Thesouro 
publico si vencedora for -tista justíssima opinião, prejuízo que será maior 
para o futuro si, por ventura, mais uma vez se . verificar a hypothese de 
ser attingido o limite ma:icimo dos depositos da Caixa e surgir a coinci-
dencia da alta do cambio sobre o padrão agora adoptado para as nova~ 
emissões conversíveis; issq mesmo· porém valerá por um merecido castigo 
á política de experiencias e tentativas, de innovações arriscadas e arti-
ficios· vistosos por que enveredou, nos. ultimos annos, o Governo da Re-
publica. (Muito bem. Muito bem. O orador é cumprimentado.) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em d_iscussão 
Emenda com p art . . 1.º do projecto a seguinte emenda ao 

Affonso Costa. projecto n. 7 de 1910: 
, 40 art. 2.0 - Onqe se diz.: 16 dinheiros, diga-se : 

18 dinheiros. - Affonso (;'osta. 
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SESSÃO DE 1.º . DE DEZEMBRO 

O Sr. Rod~l~ho Paixã: - Sr. Presid'~nte, não t!>ma'ria pa~te 
neste importantissimo debate, si nao houvesse collaborado na decretação 
da lei creadora da Caixa de Conversão e si não visse na solu,ção do problema 
ora abordado pelo Congresso Nacional o interesse de todo o paiz e não o 
interesse local ou de zona. 

Trata-se, como o declarou o honrado Senador Pinheiro Machado e o 
teem repetido v.arios proceres do meµ ·partido, de .umâ: q,uest,ão que diz 
respeito á fortuna publica e particular da nação brazileira; de um grave 
problema de cuja solução depende o nosso progreS$O ou regresso ao ponto 
inicial da nossa vida e conomico-financeira nos tenebrosos t~mpos coloniaes. 

O assumpto que ora me chama · á tribuna aão devia ,ser alistado, 
como o não foi, entre as questões que a disciplina partidaria sóe fechar 
em dado momento; porque deve ser estuda9.o e amplamente di$catido 
á luz, das leis e dos principios da sciencia eco~o:mica e da . sciencia .das , 
finanças. (Apoiados .) ' 1 , 

Encerra elle pontos de doutrina que poQ.em ser encarados sob aspectes . 
inteiramente diversos· por aquelles que se batem sob a mesma bandeira ' 
politica, por membros conspicuos do mesmo partido. 

N~o me anima, senhores, o intuito d~ atacar lf. adrp.inistração do 
Dr. Leopoldo de Bulhões; como 

1
0 declarei, ainda h~ · pouco, a() discutir · 

o projecto qµe fixa a despeza do Ministerio da Industria, Viação e Obras ' 
Publicas para o exercicio de 1911. / , ' " 

O illustre ex-Ministro da Fazenda, com ·quem, aliás, tive di-yergencias ·- I 
politicás, é um homem ql}.e, .possuindo um activo de importantes serviços 
ao paiz, merece o respeito de todos nós, os representantes da n.ação 'nesta 
e na outra casa do parlamento brazileiro. (Apoiados.) · 

· Para ser considerado um benemerito, basta que lhe creditemos o 
serviço prestado ao paiz com a volta antecipada. á amortiz1ição da sua 
divida externa e conversão de parte da mesma divida que vencia juro 
á taxa do 5 % em outra sujeita â de 4 ·% ao anno. , 

J ámais fui, não sou e ·não hei de ser, abyssinio; não apedrejarei, 
portanto, aquelle que desceu hontem as escadás do poder governamental. 

Si, com S. Ex. não mantive sempre relações cordiaes, ora . as man; 
ten,b.o, pelas suas qualidades moraes e superior talento. · 

Senhores, o projecto modifica o apparelho conhecido sob o nomEf de 
Caixa de Conversão, restaurando, nos termos das disposições legislativ,as 
que os instituíram', os fundos de garantia e de resgate do papel-moe\}a, ele-
vando a 16 dinheiros por 1$000 a taxa cambial a que se re'fere o art. 1.9 
da le~ n" 1.575, de 6 de dezembro de .1906, e revogando os arts. 9.? e 10 
da ..... mesma lei. ? 

I 

i 
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A determinação da taxa cambial não deve ser arbitraria, feita ao 
sahor de cada um, porque ella, taxa cambial, depende da situação eco-
nomico-financeira do paiz, situação essa de que precisamos ter completo 
e · exacto conhecimen.to ao abordar problemas1 da ordem daquelle que 
procuramos agora resolver. < 

Para aquelles que, como o honrado ex-Ministro da Fazenda, estão 
convencidos de que essa situação é nimiamente lisonjeira, justifica-se 
fJ. elevação da taxa a 18 pence por 1 $; para mim, po-rém, que estou con-
vencido do contrario e a legião ID.umerosa dos que assim. pensam, a so-
lução razoavel será a. elevação da taxa, quando muito, a 16 pence por 
1$, conforme propõe o projecto em debate. 

Acceíta a taxa de 16 pence, e neste ponto, confesso, sou um vencido, 
é mister verificar si as modificações propostas pelo proji;lcto garalil!tem 
á Caixa o desempenho completo das. suas funcções capi.taes relativas á 
estabilidade da taxa cambi•al, em periodo mai~ ou menos long0, e o pre-
paro do paiz para a passagem ao regímen metallico ou do bilhete. conver-
sível á vista e ao portador. Segundo· penso, 0 projedo n. 7 é defic"iente 
neste particular; por isso apresentarei emendas que, debaixo do mel!l 
ponto de vista, lhe poderão corrigir os_ defeitos e colmar as lacunas . 

Ó illustre ex-Ministro da Fazenda, no introito da sua segunda e:kpo-
sição dirigida ao ex-Vice-Presidente da Republica, exprime-se deste 
modo: · 1 

• 

« Desde a l~i de 1846, que . fundou o actual padrão, ·até 
1906, quando se institu~u a Caixa de Gonversão, em periodo 
de 61 a:irn,os, qµe abrangeu, aJém de difficu1dades menores, 
crises como as de 1857, de 1864, a guerra do Paraguay, .as aper-
turas de 1875, o jnflacionismo de 1889 a 1898, o encilhamento, · 
as ruínas do decennia de 1890 a · 1900, a revolta, a guerra civil 

. no Sul, a crise qos bancos de setembro de 1900; nesses 61 an-
nos, a média cf,lmbial foi de 21 451 /1952 dinheiros por 1$, 
approximadamente 21 1 /4. >> · 

Senhores, este negocio de médias é cousa muito séria; o nobre Depu-
tado pelo Districto Federal Sr. Barbosa Liiµa disse neste recinto que 
ellas surgem como verdadeiras legiões, cada qual mais pavorosa! 

A estatistica (sciencif.l da) manda que a média seja tirada de ele-
mentos homogeneos, de ~lemen,tos de. igual precisão, tendo-se muita 
cautela com os elemento~ de valor diversos e preferindo-se a média 
dos termos individuaes á dos valores médios; visto, em regra, a média 
das médias não corresponder á média dos termos. 

A média deve ser tirada de termos cujos valores ·absolutos não 
sejam muito diversos entre si, .pondera ·Filippo Virgilli, quando se trata 
de uma série de caracter eistatistico (isto é; de uma série ele J!henomenos 
que ·apresentam ,certa constancia em suas ·manifestações) e- accr.escenta 
que nas séries de caracter dynamico (isto é que revelam tendenoia," para 
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o movimento contínuo)· será opportuno, quandG for possivel, reunir os 
elementos, era grapos parciaes, que manifestem \!lill augmento regular (1). 

Todo o ml!lNdo póde tirar médias e frear convencido de que eUas 
re'.Presentam certos phe:nomenos physicos ou· socíaes no momento con-
side·ra·do ou dl!hl'ante. certo período de tempo, q~rnndo, ·rnuit\).s vezes, 
ellas iUudem o caso q,taie se tem em vista determiE:ar phantasiando, por 
completo, os factos defeituosamente observados. 

Não sei si o illustre ex-Ministro da Fazenda se valeu .da média das 
méd~as da taxa cambial durante os 61 annos decorridos de 1846 a 1906; 
si assim procedeu, não se deve ter muita segl!l.rnnça no resultado obtido, 
mormente por se tratar de um plienomeno de caracter dynamíco, qual 
é a tax~ cambial em paizes onde impera o curso forçado, que varia irre-
gularmente, de mo"do descontinuo1 e rapido, ora acima, -ora &baixo, do 
padrão estabe1ecido Ji>©l! lei. 

F1ôJ?a preferiivel que S. Ex. sommasse 0u mandasse sommar tad0s 
os bermos individl!laes da taxa officiaI do dia, desde 1846 até 1906, e os 
dividisse pelo numero total dos mesmos termos ou taxas, obtendo assim 
rrtédia mais proxima da verdade no caso em questão. 

A média exhibida pelo Dr. Leopol:d!o de Bulhões não se resente só 
desse vicio, pois provém da somma de termos' niuit0 afastados em seus 
valores, os quaes deviam formar grupos diversos, c·omo ensina Messe-
daglia e 0tl:tros- estatísticos eminentes. · 

Realmente, que confiança póde inspirar a média da taxa cambial 
provinda da somma d~ médias anúuaes que variaram entre os limites 
afastados de 29 1 /8 pence por 1$ ~m 1851 (como póde ser verificado no 
quadro demonstrativo da_§ taxas maximas, mínimas e médias do cam. 
bio., etc., organizado pel0. Dr .. José Cand!ido da. Sil:va, presidel\l'te da 
CaWl!lana• Syndical d0s Corretores de F11!ll.!ld0s Publieos do Rio de Janei•J?0) 
a -7 3 /16, em 1898, quando a taxa descer.a · a 5 5. /8, p0nlto de :maiJ<1ia 
inflexão da curva representativa das variações do cambio no .Brazil? 
. Era natural qae, no anno seguiate ao da ei:ued.a do padrão de 43 1 /4 

para 27 dinheiros e nos subsequentes, até 1863, inclusive,, que ' formam 
um periodo de. 17 annos de relativa tranquillidade para o paiz, a média 
da taxa cambial não se .afastasse muito, como não se afastou, d'o padrão 
de 27 pence por 1$000 .. 

Outro tanto não podia acontecer no periodo anormál de 1864 a 18'88, 
em que tivemos de luctar, desesperadamente, contra o dictador do Para-
guay, em uma guerra tile extermínio, que nos obrigou a'os maiores sacri-
ficios de sangue e de dinheiro; em que as epidemias da febre amarella 
e óutras flagellaram a Capital do Imperio e a secca nas ex-províncias 
do' R@rúe determinou o dispendio da elevada quantia de U.i-63:906$174,, 
segundo o calculG· do faHecido Senador Castro Carreira. 

(1), Vide pag. 71, do Manual de Estatistica, traducção do Sr. Augustq Dias Car-
neiro, 1.9.08. 

.. 
' 
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Por maioria de razão e forçada pelo encilhamento, pelas ruinas. 

do decennio de 1890 a 1900, pela revolta, pela guerra de Canudos, crise ' 
dos bancos em 1900, desgraças que o illustre Ministro da Fazenda enu-
mera na segunda exposição, a taxa devia se afastar do padrão de 27 di-
nheiros por 1$, descendo da casa 22 9 /16 á de 5 5 /8 e obrigando o paiz 
ao regimen do funding-loan, para se não despenhar no abysmo da ban-
carrota. · 

Conclu~-se, portanto, que a média provinda de 'termos tão_ afastados 
uns dos ·outros não póde servir de criterio para a elevação . da taxa cam-
bial a, 18 pence, acariciada pelo Dr. Leopoldo de Bulhões e a maioria dos 
altistas nacionaes. -.... 

·Si S. Ex. houvesse tirado a média da taxa cambial durante o pe-
ríodo de 1890 a 1906, em que o paiz ha soffrido· as consequencias da pas-
sagem do regímen monarchico parlamentar ao republicano presidencial, ·, 
teria encontrado a média approximada de 11,909 dinheiros por mil réis, 
a qual influiu sobremodo no animo- daquelles que defendiam. a .. taxa 
de 12 para o recebimento de ouro na Caixa de Conversão, valendo a 
libra esterlina 20$ justos. 

O illustre Deputado por Pernambuco Sr. Affonso Costa, cujo nome 
declino, data venia, procurou justificar , a ffxação da taxa cambial em 
18 pence, affirmando a existencia de um grande saldo entre o valor da 
importação e o da exporta1ção e empregando a formula Murtinho 

Valdr da expÓrtação X 27 
Taxa cambjal = ----. -----Papel circulante 

_1 

S. Ex., nãó há: negar, desenvolvea brilhantemente a sua argumen-
tação, mostrando que estu<,la com o maximo carinho os aridos assumptos 
economico-financeiros, tratando-os com muita compefencia e belleza 
de fórma! 

O SR.· AFFONSO CosTA, . .,._.. Tenho apenas boa vontade para" estudar 
estes assumptos. ' 

O SR. RonoLPHO PADl'.ÃO. - S. Ex., no entretanto,. carece de razão, 
o que vo.u demonstrar vuléndo-me do proprio Jornal do Commercio, 
defensor acerrimo da taxa de 18 pence, que nos diz em o seu retrospecto 
deste a.nno, á pag. 7 : · 

« Enuncia-se desta fórma a situação cambial : 
O/feria: 

Valor da exportação realizada durante o anno. . . . . . . . . ;t 63. 724 :440 
Importancia do capital 'novo leyantado no mesmo espaço 

de tempo, segundo o detalhe que damol:l no retros- · , 
pecto .................. :....................... ;t 20.077 .176 

A transportar....... . . .. ~ 83 .801.616 
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Transporte . . . . ....... '. . $ 83·. 80l;: 616 
Procura : I ' 

Valor da iwportação realizada durante 
, o anno findo ...... . : ..... . .... . . ;f 37 .111. 748 

Valor dos Jqmais encargos externos ... , , ~ 20.400.000 r ±: 57.511 '. 748 

Deste saldo, porém, cumpre abate~· : 
20 % .d~ margem, commissões e 'despezas 

do capital ·novo . .... . .... . " .. , . . . . 
Vales ouro tomados, mais ou menos .. . 
Especies monetarias· imp,ortâda~ ..... . . 

Saldo disponível. .. , ............... . . . ,. ' 

1.0 semestre de ·l910 a decorrer: 1 

Ofterla; 
Valor da eKportação : , 

l 1 /2 .mi'lhões de saccos de café a 39 slül-

4.·015.43p 
8.600.000 

J; 26.289.8p8 

8. 777. 694 f 2L393 .129 

i: 4.896.739 

; , 

lings ....... _: .. .... ..... . . · .. . ' ... .i: 2,925.000 
.. 22;000 toneladas· de borracha a ;f 480 . . ;f 1O.560 . 000 . 
Out ros pr~ductos . na mesma conformi- t 

1 ', 

dade do 1.0 semestre de 1909..... ~ 5. 790.QOO ;f 1'9.275.000 
1 

~ 24.171. 739 
Procura: 

Valo'r da importação, cerca de ...... .' . . 
Yalo_r dos demais encargos externos ... . 
Vales ouro :,. tomar, mais ou menos . . . 

;f 18.000.000 , 
:f , 10.200.0QO , , 
~ 4.300.000 ·;f 32 .500.000 

1 ' 

Deficit próvavel . . ......... .. .... '. ;f 8. 328 .. 261 

1 

Contra este deficit , porér:ri., ha que contar com o , capit'al· novp, a 
entrar nos seis mezes; mas o lastro da Caixa de Conversão tem estruc-
tura para fornecer toda essa importanci,a, quando mesmo ,nada vie~se,. 
de capital novo; ·de modo que ao retomarr:ri.os a exportação do café, ' 
ila nova safra, os elementos que interveem no balanço economico esta·rão 
provavelmente em equi1ibrio1 e · , · 

Já veem ' 1os meus illustres collegas a insubsistenica da base em 
que se apoiou o illustre representante de 'Pernambuco para a, justjfi- · 
caçao da taxa de 18 pence, que, na opinião de S. Ex., é o expoente ,da 
situação economico-financeira do pa,iz, no momento. ' 

Para fortalecer a sua desenvolvida ' argumen.tação, S. Ex. se valeu ' 
• t4 I 1 1 r 

CAIXA DE CONVERSÃO 191'0. - VOb. U. 7 

I ' 
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·da formul~ Murtinho, por meio da qual chegou á taxa cambial, não 
·de 18, no triennio de 1907 - 1909, mas de 20 pence por mil réis 1 

Disse S. Ex. : 
<e A taxa que nos parece resultar da combinação razoavel 

de todos esses elementos é a de 18 dinheiros por 1$, taxa que 
ha pouco vigorava nos bancos estrangeiros e no do Brazil e 
foi até a escolhida pelos nossos banqueiro<> em Londres quando 
assignámos o funding-loan . · 

Adoptada a taxa de 18 dinheiros, sómente procurará a 
Caixa de Conversão o ouro que representar, .devér;:i.s, as nossas 
economias, as sobras dos nossos saldos no balanço dos pap-
mentos; por isso que, traduzindo essa taxa, com muita appto-
ximação, a situação economica do paiz, ella coincidirá por 
muito tempo com o cambio real, banidos da arena a espe-
culação e o jogo, pois não irão, de certo, comprar ouro mais 
caro para depo·sital-o n~ Caixa a preço mais barato. 

Ha ainda um facto, Sr. Presidente, que falla a favor deste 
modo de pensar. 

• O Dr. Joaquim Murtinho, quando Ministro da Fazenda, 
em seu relatorio de 1898; dizia que, dadas certas circumstan-
cias, a nossa taxa cambial deve Sfr representada pelo quoci-
ente resultante da divisão do valor da exportação pela somma 
de papel-moeda cirQulànte, o que se póde exprimir assim : 

. Valor da exportação 
Taxa cambia\ = 1 . 1 = x. pape c1rcu ante 

Ora, tomando-se para o calculo não o valor de nossa expor 
tação no ann0 passado mas uma média razoavel, que pode-
remos ol;>ter dividinpo por tres a somma total da exportação 
do paiz nos tres ultimos annos, teremos : · 

Exportação de 1907 . . ... . . ....... : ... .. . 
Exportação de 1908 . ... .. . . ... . ...... . . . 
Exportação de 1909 . .. . . . . . ... . .. . ..... . 

Libras 

54.176.898 ' 
44 .155. 280 

..Ji3.724.44-0 

162.056.61~ 

'f 162.~56.618 = 54 .018.872 f 

Applicando-se 3r formula, te~~os : 
12.964.2?9 .280 

f54.018.87*X240= G27 =2il 
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<( Não será licito, Sr. Presidente, dizer de boá fé que a 
média escolhida esteja longe da ,realidade, pois só em oito 
mezes do actual exercício a exportação já se elevou a mais 
de 40 milhões de libras sterlinas e o preço de todos os nossos 
productos exportaveis conserva-se 'em alta bem accentuada. n 

S,, Ex. não se lembro:u, todavia, de verificar si foi normal a extraor-
dinaria exportação de 1909, a qual excedeu de 19.569.160 sterlinos 
a de 1908. 

E' ainda o Jornal do Commercio, no seu citado retrospecto·, que 
nos dá conta da avultada sahida do café no decurso do segund0 se-
mestre de 1909, com antecipação do que deveria ser exportado no pri-
meiro semestre do anno corrente, si não,, fosse limitada a exportação 
dessa preciosa rubiacea. · 

A prova -da existencia de um factor anormal no valor da expor-
tação relativa ao anno de 1909,. factor que tende a desapparecer por 
completo, é que no exercício corrente a exportação, d.e accôr~o com 
os dados conhecidos, não attingirá á cifra elevada de f, 63.724.440. 

A formula Murtinho, que discuti, por vezes, nesta Casa, leva a 
conclusões absurdas; mas S. Ex., valendo-s~ dessa formula .. ." 

O SR. AFFONSO CosTA. - Como elemento. subsidiario. 
O SR. RoooLPHo PAIXÃO- ... tira a média · da exportação nos tres 

ultimos exercícios e chega a determiqàr1 a taxa de 20 pence por 1$, a 
qual, de accôrdo com a formula citada, devera ter vigorado nesse período 
da nossa vida económico-financeira. . 

Ora, senhores, eu tambem me posso utilizar da formuJ,a Murtinho, 
não empregando, porém, a média ,d'o valor da exportação n'o triennio 
considerado, .sim esse valor no exercício de 1908, em que elle é repre-
sentado pela cifra de f, 44.155.280, e determinar pat a esse exercício 
como determinei, a taxa de 16, 9 pence por 1$ ou sejam, approximada-
mente, 16, 15 /16; ' , . 

O SR. AFFONSO Costa. - V. Ex. não póde fazer a previsão de que 
a nossa exportação no anno vindouro se reduza a cerca de 44 milhões 
de libras. 

O SR. RooOLPHO PAIXÃO. - V. Ex. não póde tambem prever que 
o valor dessa exportação attinja o maxinío de 64 milhões esterlinos ou 
mais. 

O nobre Deputado sommára tres termos afastados entre si e tirou 
a média :. é o caso ª ·que me acabo de referir das médias viciadas, que 
não inspiram confiança a ninguem, mórmente determinada por uma 
formula incapaz de fornecer o resultado que teve -e~ vista o seu genial 
descobridor, cuja competencia ·extraordinaria em materia de ec?nomia 
política e finanças reconheço' e admiro profundamente. · 

Vou demonstrar, ainda uma vez, os absurdos a que essa formula 
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' dã fogar. (Trocam-se muitos apartes entre os Srs. José Bezerra e Affonso 

Cosia.) 
Peço aos meus illustres collegas um pouco de attençã«? para a lei-

~ura que vou fazer do seguinte trecho do discurso· que proferi em 1903, 
sobre o projecto de orçamento da receita -para o anno seguinte: 

1 

« O Sn. RoooLPHO PAIXÃO .. - Vou analysar agora a nossa balança 
internacional e ver si tivemos saldo .ou debito nos dous ultimos exer- · 
cicíos. 

Clamam os fanatizados pelo empirismo da queima do papel-moeda 
convencional, que, boa 'ou mã, é a nossa moeda . q'uasi exclusiva, contra 
a especulação dt:!senfreiada dos bolsistas, causa unica, ,segundo elles, 
da baixa e oscillações da taxa cambial. Citam, e~ prova de suas alle-
gações, o facto economico observado da co-existencia de taxas cambiaes 
de 9, 10, 12 pence, etc., por 1$000, e uma exportação cujo valor é duplo, 
ou quasi duplo do valor da importação. · · 

Senhores, não conheço melhor argumento contra a dou~rina finan-
ceira do emenintissimo Sr. 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 apresentada pelo illustre Dr. Mur-
tinho, e que tanta celeuma levaittou dentro e fóra das duas casas do Par-

i . lamento Brazileiro. 

Essa formula é representada pela seguinte igualdade : 

. Valor ouro da exportação X 27 
Taxa cambial=~ ' Papel em circullj-ção 

cujo 'segundo termo é uma fracção. A fórmula, como se vê, dá valores 
que podem variar de O ao infinito; porém não os dá negativos, os quaes 
indicariam que o portador, por exemplo, de uma cedula de 1$ era de-
vedor de um certo numero de prnce a qualquer individuo que a quizesse 

' carregar no bolso. Si a taxa fosse igual a - · 1,· - 2, - 10, etc., o frete 
a pagar, em' ouro, a quem se incumbisse de trans'portar essa carga . tão 
suja, importaria ~m 1, 2, 10 ~inheiros, etc. Ora, si o valor ouro da expor..l 
tação augmfntãra após o 'Fund{ng, si foram incinerados, no periodo de 
1 de setembro de 1898 a 31 de maio de 1903, 113.018:649$500 de papel-

' moeda inconvertível, ou cerca de 15 % \fo que se achava em circulação, 
qual o motivo, por que esse acprescimo do numerador e decrescimo do 

. denominador da fracção representativa da lei verificadora da taxa cam- , 
' bial não influíram, proporcional e directamente, no valor da mesma 
taxa? Gomo se explica,.partícul!ifrizando o phenomeno, o .facto d~ não ter 
variado, sensivelmente, o valor sterlino durante o período de 1,901 a 19037 

1 

quando a differença para menOf1 11de papel-moeda foi .de 18 .508:057$500, 
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como ·o pondera, em exélamação amarga, o illustre relator, á ·pag. 14 
do parecer e~ ·debate? 

Essa exclamação, que estilla pungente ironia, foi lnna scentelha 
àe luz que penetrou as informes e negras cin.zas desse infortunad0 papel, 
o qu\11, como o hollandez, ·paga o mal que não fez 1 O illustre relator, 
com a franqueza e causticida,de de expressão que o caracterizam deveras, 
derramou agua fria na fervm.a· da incinero-mania de alguns· .dos 'nossos 
financistas. (Riso.) · 

O phenomep.o, senhores, · ~ perfeitamente explicavel, de accôrdo 
com a sã · doutrina da Balança Internacional, que é cousa• diversa da 
imprestavel e obsoleta theoria da Balança do Commerciq. · 

Os resultados fornecidos por aquella nos darão o motivo desse t 
quasi estacionamento da taxa cambial .na casa de 12 pence por 1$, apezar 
do · valor ouro da exportação · haver . augmentado e diminuído ·· a, quan-
tidade de papel-moeda em circulação. 

Vejamos ,: 
\· ' 

Em 1901, o valor ouro da exportação foi de ;t 40. 621. 993 e o pàpel 
em circulação des.ceu a 680. 451 :05$$; a taxa . cambial 'média devia s'er 
igual, portantó, conforme' a lei Murtinho, a 14,33 pence e .não a 11,40625, 
como aconteceu. , 

Sendo o valor da libra sterlina a es·sa: taxa média official ·= 21$041,56, 
segue-se que a quantidade ·de papel-~oeda em cir.culação co~respQp.
deu, em média, no citado exercício, a ' 5:: 32.338.432, em vez de 
~ 40 . 626. 369..'...2-2, á taxa de 14,33, ou menos ;t 8. 287. 937-2-2. 

No exercicio de 1902,' segundo os calculos da Repartição de Esta-
tística Commercial, que relevantes serviços tem prestado· ao· páiz, sob a 
direcção intelligente do ·sr. Willeman, auxiliado por um pess9al activo ' · 
~ cum1pridor de seus deveres, o valor da exportação attingiu á impor:-
tancia de ;t 36. 437. 456. 

Durante o mesmo exercício, a quantidade de papel ~m circulação 
era de 675.536:784$; logo, de conformidade com a lei Murtinho, a taxa 
cambial média devia ser igual a 12,945, oú sejam 13 pence, e não a 11,956, 
ou sejam 12 pence7 comó succedeu. . 

· Essa quantidade de papel em circulação a 31 de dezembro do ,citado 
exercício, que devia valer, á taxa de 13 pence, 5:: 36.591.576-14-2, ' J 

apenas valeu ~ 33. 776.839-2-0, ou menos 5:: 2.814. 737-12-2. · , 
O parallelo entre os resultados fornecidos pela fórmula constitue , 

uma verdadeira decepção para aquelles que attribuem a melhoria di;> 
cambio á queima do papel-moeda inconvertível. 1 

· De facto, em 1901 o valor ouro da exportação foi de ;t' 40.621 .'993 e, 
em · 1902, de · ~ 36. 437. 456, · ou menos ;t 4 .184. 537. A taxa caµi1'illl 
fornecida pela fórmula foi igual a 14,33 no primeiro exercício citado ' 
e a 12,945, no segundo, donde a differença para menos, neste, de 1.385; 
ao passo que as taxas médias officiaes (11,40625 e 11,956.) accusam a 
diflerença para mais de 0,54975, ou a discordancia sensível de 1,93475, 

I 

1· 

j ,, 
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quasi dous pence! que deve intrigar bastante o illustre ex-Ministro da 
Fazenda e os seus discipulos em materia economico-financeira. . 

Eis ahi o absurdo resultànte do empirismo, em voga, da queima 
do papel-moeda, que nem siquer chega para as urgentes necessidades 
do paiz, com o fim, completamente negàtivo, de melhorar o cambio e 
valorizar, por conseguinte, as ·cedulas restantes l 

Senhores, creio que posso explicar o phenómeno em poucas. 'palavras 
e vou fazei-o, confiado em vossa benevolencia para commigo. 

Commette erro de economia política, é erro grave, quem disser 
que em um paiz onde 'o valor em ouro da exportação cobre o debi'to 
total no exterior a taxa cambial se conserva, durante longos annos, 
muito abaixo do par, como entre nós acontece. 

E' racional, · é evidente que, não havendo necessidade de ouro ou 
cambiaes para a liquidação de debitos nas praças estrangeiras, o papel-
moeda, com o seu valor nominal, servirá de instrumento par.a todas 
as transacções commerciaes e outros actos da vida em que se tornar 
preciso. 

E' carencia manifesta de observação dizer-se que o Brazil. produz 
de mais, quando elle• nem siquer produz a metade do que dev.era pro-
duzir para attender ás necessidades da sua vida Interna e solver, annual-
mente, o seu debito nas pragas estrangeiras! Senhores, só' produzimos 
demais o café, dando logar á de~~alorização i'mmensà a que elle chegou ; 
essa rubiacea, preciosíssima outr'ora, representa em libras sterlinas, 
cerca da metade da nossa export11ção total, como o demonstra o seguinte 
quadro. » 

Veem os meus nobres collegas a manifesta discordancia entre as 
taxas fornecidas pela fórmula lVj'urtinho e as taxas officiaes correspon- · 
dentes aos exercicios financeiros de 1901 e 1902. . 

O absurdo manifésta-se no tacto de ter sido a taxa média official 
igual a 11,40625, em 1901, quan\io o valor ouro da exportação attingiu 
a cifra de ±: 40. 621. 993, re a 11195600, ou mais 0,54975, em 1-902, em 
que esse valor desceu a ±: 36 .437 .456, ou menos ±: 4. 184. 537. 

1 O SR. AFFONSO CosTA. - E' preciso levar ao computo que a dimi-
nuição da expontação póde coiqcidir com a importação do ouro que 
corresponde á exportação de mercadorias (1). 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO. -- Fica, portanto, provado que o illustre 
Deputado por Pernambuco não se devia utilizar da fórmula Murtinho 
para justificar a elevação da taxfl. cambial a 18 pence por 1$000. 
,-- O SR. AFFONso CosTA. - Ci~ei-a apenas como elemento subsidiario . 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO. -- Fallou-se aqui em quebra do padrão 
fixado pela lei de 1846, ponto este que não póde ficar sem respesta da 

/ minha parte; porquanto dessa qrebra de padrão não cogitárá a lei de 
1 

(1) Em 1902, o valor da importação de especie metallica e notas de bancos estran-
geiros montou, a.penas, em 8. 766:234$. 

' 1 



-103-

6 de dezembro de 1906, cujo art. 2.0 ·garante o pagamento, ao cambio 
de 27 pence, das dividas do Estado contrahidas em ouro. 

O Brazil, desde que adoptára o padrão de 27, tem pago as suas 
dividas em ouro, externas ou internas, a essa taxa, e continuará, de 
certo;· na rigorosa observancía desse dever de honra, a ·que não poderá 
fugir impunemente. l · · 

Senhores, vou apresentar ao projecto duas emendas, uma das quaes 
substitutiva do mesmo projecto, e que é a seguinte : 

«·O Congresso Nacional decreta : 
I 

Art. 1.0 - Fica elevada a 16 dinheiros por 1$ a taxa cam-
bial a qúe se refere o art. 1.0 da lei n. 1.575, de 6 de dezem-
bro de 1906, fixado no maximo de ;t 40.000.000 o valor das 
emissões de que trata o art. 3.o, e executado o · disposto no 
art. 4.º da mesma lei, quanto ao troco dos bilhetes emittidos 
a 15 dinheiros. 

' 
.. \.rt. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrario. n 

~. 

Essa emenda não revoga o 'art. 9.0 da lei creadora da Gaixa de Gon-
versão, como o faz 'O projeCto; isto porque o citado, artigo encerrB; uma 
disposição por mim lembrada em tempo, e quie repu~ava e reputo neces-
saria para o completo funccionàmento do importante apparelho que 
íamos .experimentar e que era uma consequencia do fallado Gon:venio 
de Taubaté. \ 
, Sempre considerei o fundo de .resgate corrio um fundo nocivo entre 

nós, onde não havia e não ha superabundancia de meio circulante ; a9 
passo qu_e reputo o de garantia como dos melhores que figuram na receita 
~special da Republica. 

E' ·mistér que as minhas palavras sejam comprehendida:s, a fim 
ne não ser desvirtuaüo o pensamento · que ellas exprimem; notem bem 
os meu? illustres collegas : tenho por nocivo o fundo de resgate, t al 
comei o creou a lei n. 518, de 20 de julho de 1899, porque, sendo elle 
destinado á queima do papel-moeda, pura e simplesmente, se.m lhe dar. 
succedaneo, prejudica o desenvolvimento economico do paiz . 

Firme n~sta opinião, apresentei á Gamara , na sessão de 17 de maio 
d.e 1904, um projecto, completaménte justificado, e que assim . rezava : 

«'O Congresso Nacional decreta : 
' 

Art. 1.p - Fica extincto o iundo. de resgate do papel-
nioeda creado pela lei n. 581, de 20 de julho ;de 1899, passando 
todas sµas consignações . para o fundo 1de ~amortizaçã<>' dos 
emprestimos in.ternos. · 

.J 
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. Art. 2.0 ...:_ Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 17 de maio de 1904. - Rodolpho Paixão .. » 

' Este projecto mereceu longo e delicado parecer do ,illustre Dr. Da-
vid Gampista, a quem fôra distribuído pelo Presidente da Commissão 
de Finanças, parecer este que concluía pela rejeição do mesmo projecto 
e que foi subscripto pela maioria da citada Gommissão. 

Em sua primeira, exposição acerca do assumpto de . que se trata, 
disse o ex-Ministro da Fazenda, Dr.' Leopoldo de B.ulhões: 

« Resolvendo alterar o destino do fundo de garantia, corií 
. o .empregai-o na . operação de resgate, o Congresso Nacional 
esqueceu o objectivo delle e deixou o papel-moeda circutante 
desprovido da protecção que a lei de 1899 lhe assegura. ' Por 

· si, apenas. o fundo de. resgate serve pa,ra reduzir a massa das 
cedulas em· gyro, mas não serve para valorizar as que per · 
manecem em circulação e cujo quantitativo, reputado exces 

. sivo naquella époc1;1, só a pouco e pouco se avizinharia do 
necessario ás exigencias das transacções internas. 

Effectuado o resgate da somma superflua, o papel rema-
nescente ficaria indirectamente valorizado, como mercadoria 
offerecida em bolsa de cambiaes e por esta procurada; nem 
por isso, entretanto, a sua v~lorização, como moeda, teria 
crescido, porquanto subsistiria ella como simples nota pro-
missoria, sem data de venéimento, isto é, como titulo de liqui-
dação inexigivel. Noqtros termos : o resgate como que se limita 
a podar as ramagens exaggeradas da arvore enfraquecida, para 
que ella não succumbfj.; não fornece, porém, á planta a nutrição 
de que carece para qµe adquira o vigor preciso. 

o fundo de garantia . realizava este officio tonificador·: 
accumulava ouro em deposito e, á me'dida que o valor do depo- . 
sito ia augmentando, ·a cedula ganhava em contra-valor certo, 
que o calculo transformava em approximações , ;progressivas 
da data do trôco, ou da rehabilitação completa do meio cir-
culante. 

Tínhamos, desta arte, dous fundos de regeneração do 
papel-moeda a actuq.rem em sentido inverso, partindo cada 
um de , cada p{llo e caminhando ambos para a mesma zona 
equatorial : coi;n o de resgate,, diminuía-se a quantidade do 
papel-moeda; com o de garantia, aurificava-se a massa res-
tante, melhorava-se a, sua qualidade. » 

. Eu . penso, ?º contrario, 9,ue o fundo de garantia actua na ra~ão 
directa da , valorização do pap~l de curso forçado e o de resgate na m-
versa . São dous fundos que não se completam, porque o segundo marcha 
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em sentido opposto ao primeiro, . diminuindo o meio circulante de que o 
paiz tem necess~dad~ para se desenvolver ·e progredir em todos os ramos 
da sua i;ictiv:.jda'de economica. ' , ' 1. 

Si .estivesse convencido da inflacção do papel ·circulante, seria o 
defensor· acerrimo da incineração de grande parte do mesmo, até. que 
elle attingisse o qµantum indispe'nsavel para as .transacções do p'aiz; · 
penso, entretanto, que não exfate semelhante e tão , apregoada supera-
bundancia e já provei aqui a pouca razão dos defensores da queima, 
continua e illimitad.a, do papel de· curso forçado. " 

As estatistícas mostram que em varios paizes , onde as transacções 
commerciaes são facilimas e que dispõem ·de apparelhos aperfeigoados, 
por, intermedio dos quaes se liquidàm contas de milhões e milhões ester-
linos, sem o dispendio . siquer de uma libra, a circulação morretaria dá, 
per capita, maior quociente que no Brasil. E' preciso que não nos esque-
çamos de que vivemos em um paiz de popula·ção rarefeita, disseminada 
por vastis·simo territorio; em um paiz onde os meios de transporte são, ' 
em geral, poucos, máus e caríssimos. 1 ' 

, A . circulaç.ão de papel de curso forçado, que é a nossa moeda, soffre 
. as consequencias desse nosso relativo atrazo material e uma dellas é 
a. demora inevitavel d~s . remessas de quantias necessarias para o 1 paga-
mento de divjdas ,.nos' grandes centros commerciaes e industriaes que 
abastecem, de . varios artigos importados do estrangeiró

1 
ou. fabricados 

no· paiz, as localidades do interior. · ' 
A prova de que não ha excesso de meio circ,ulante está · no facto 

por todos nós observado da c,obrança da taxa onzenaria de 1 e 1 1 /2 % 
ao mez pelos. poucos emprestadores de dinheiro nessas localidades. 

/ 

O SR. CALOGBRAS·. - Quer dizer que a maior parte desse nume-
' rario está no littoral, donde a · conclusão que a quota indhridual não . 
pode ser tomada em relação á população do, Brasil, mas sqmente á da 
facha ºdo littoral. · 

O SR. RóooLPHO PAIXÃO. - Em alguns paizes de maior circu-
lação monefaria, na Argenti:µa, por exemplo, observa-se o mf)smo facto; 
afü, no entretanto, a quota por 9ahitante attingia em 1897, sem va-
riaç'ão sen'sivel até .1903, a elevada cifra · de 132$240, emquanto que a 

, nossa era nessa occasião igual a 37$6H. 
A abundancia de numerario no littoral não obsta ·a carencia no 

interior, onde ' o dinheii:o é obtido com enorme sacrificio daquelle que' 
s.e vê · na dura necessidade de fazer emprestimos. Quantos · fazendeiros 
e commerciantes riao teem aliehado as suas propriedades pelo terço do 
respectivo valor para 'obterem numerario com que saldem as suas ·contas? 

, Fui e sou um convencido de que não era e não é excessivo o meio 
circulante de que dispomos para as nossas necessidades prementes. Si 

, houvesse entre nós superabundancia de papel-moeda de curso forçado 
era de esperar que a circulação para1lela de 320·.000:000$, emittidos 
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pela Caixa de Conversão fie 1906 a 1910, produzisse a tão temida inflação 
de que nos fallou o illustre representante de Pernambuco e que o cam-
bio, conservado a 15 pence, graças áquelle apparelho economico ,- finan-
ceiro, não attingisse a taxa de 18 1 /4. 

O argumento dos altistas, apoiado na inflação do meio circulante 
produzido pela Caixa, é por conseguinte, contraproducente; delle não 
podem lançar mão, bona {ide, os ferozes adversarios dessa engenhosa 
creação do Governo transacto. 

Senhores, a consequencia immediata da fosufficiencia de nuine- · 
rario é a paralysação da lavoura, das industrias, do commercio e de todas 
as actividades productoras do paiz, debaixo ·do duplo ponto de vista 
material e moral e na mais ampla accepção destes vocabulos. Repito 
estes despretenciosos conceitos qull emitti nos consideranda justificadores 
do _pr.ojecto n. 19, de 1904, que extinguia o fundo de resgate do papel-
moeda inconversivel: (LB.) 

Agora, pergunto eu: elevada, de repente, a 18 pence por 1$000 a . 
taxa cambial, a que ficará reduzida a lavoura do café entre nós; ella 
que ainda representa mais da metade do valor da nossa exportação para 
o estrangeiro? ! . 

A que miserrimas ·condições ficará tambem reduzida a industria 
extractiva da borracha, ora tão ameaçada pela concurrencia nos mer-
cados da Europa e da Ameril~a do Norte e que constitue a segunda e 
importantissima parcella desSf( valor? 

· O pR. AFFoNso CosTA. - ,- Dá um aparte. 

O SR. RoooLPHO PAIXÃO. - Óh ! Senhores, mas todo pai~ neces-
> sita de renda; somos um Estado independente e organizado á moderna, 

temos marinha e exercito regulares e um funccionalismo civil enorme, 
bastante exaggerado para as nossas necessidades no momento; preci-
samos pagar essa gente, que n,ão se11ve de graça, porque não vive do ar; 
precísamos attender a serviços indispensaveis á nossa vida de povo 
civilizado; precisamos desenv.olver as nossas vias de communicações, 
melhorar a navegabilidade dos nossos rios, dar melhor organização e " 
amplitude aos nossos correios e telegraphos, sanear as nossas cidades, 
prover á assistencia dos desvaljdos da sorte, velhos e 'creanças que vagam 
pelas ruas e praças desta e qe outras capitaes; ptecisamos instruir a 
mocidade, repleta de esperanças e incendida de patrio amor; tudo isto, 
po~m, requer dinheiro, e m11ito dinheiro! (Apoiados; muito bem do 
Sr. José Bezerra.) , 

' Onde buscai-o, entretant<.>, si .estancarmos as fontes de onde pro-
mana a nossa parca receita arfnual? ! 

o SR. JOSÉ BEZERRA. -,- Morra a lavoura, morra -a. exportação, 
mas salve-se a patria ... 

O SR. RoooLPHo PAIXÃ.q. - Os acerrimos defensores da taxa de 
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18 pence, que subtrahirá dos agricultores e industriaes 2$667 em cada 
libra, procaram consolar os expoliados, exclamando : cc Tudo baratearã 1 ,, 

Baratear, como, pergunto eu? Isto é pµra fantasia, porque as oscil-
lações da taxa cambial não se reflectem immediata e proporcionalmente 
nos preços correntes. Si nos grandes mercados este facto é observado, 
muito mais o ~ nas pequenas praças do paiz, nos remotos municípios, 
onde a unica lei que regula os preços de quasi todas a.s utilidades é a 
da offerta e da procura, lei basica da sciencia econ'omica. 

O camarada ou peão das fazendas ou estancias, bem como os ope-
rarios e criados das pequenas cidades, villas e freguezias não vencem 
salario variavel com a taxa de 10, 15 ou 20 perice por mil réis ; elle é 
pago de accôrdo corri a offerta e procura 

1
de trabalho . (Apoiados; muito 

bem.) 1 

As merçadorias importadas do exterior soffrem, não ha negar, alte-
ração nos respectivos preços; isto, porém, se dá paulatinamente e de · 
modo pouco sensível : tirem, portanto, da lavoura e das industrias cerca 
de 3$ por libra e ellas que se arranjem como puderem ! 

O S.R. AFFONSO CosTA. - Quem é que tira? 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO. - VV. EEx., que mandam trocar uma 
libra esterlina 'por 13$333, em vez de 16$, sem se lembrarem que os fac7 
tores precipt,1os da riqueza nacional, que são os lavradores ·e industriaes, 
teem, em grande maioria, de solver compromissos por elles contrahidos 
á taxa de 15 dinheiros e não p'odem, de momento, diminuir o salario 
dos seus empregados : pergunto aos nobres Deputados altistas - não 
perturbará, profundamente, a vida economica do paiz esse salto na taxa 
cambial, de 15 para 18 pence? E uni paiz de vida economica perturbada 
ou paralysada póde seP um paiz prospero? (Trocam-se muitos apartes. 
O Sr. Presidente chàma a allenção.) 

Mediante ~mprestirrios, bem ou mal contrahidos, póde o Estado, 
como o individuo, viver vida folgada e milagros/, durante determinado 
período de tempo; e~gotando-se, porém, . esse recurso extraordinario, 
volve á situação financeira peor do qu e aquella de onde sahiu ao efFec-
tuar semelhante operação de credito. 

O paiz que não floresce debaixo do ponto de vista economico é um 
paiz, financeiramente perdido, porque ouro é o que ouro vale, permit-
tam o logar commum. 

f O precioso metal, ou o signal representativo do mesmo, não cae 
das estrellas ou das, nuvens que passam; elle é o resultado da producção 
exp9rtavel para o exterior e só della provém entre nós, visto não termos 
capital circulante armazenado que saia no caracter de emprestimos e 
volte com os juros accumulados. 

Sendo essa exportação a unica fonte da moeda necessari'a ás nossas 
transacções no estrangeiro, precisamos, senhores, ter o maximo 'carinho, 
todos os desvelos possiveis para com as classes que produzem e fazem 
circular os seµs prodUctos. (Apo{ados.) 
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O SR. CosTA PINTO. - Si se elevasse o cambio e se désse· ao· Úa-
balhaçlor salario equivalente, tudo se1 normalizaria, mas isto não se dá. 
(Trocam-se muitos outros, apartes.) 

O SR. ·RonoLPHO PAIXÃO. - No Brazil o papel-moeda de curso 
forçado nunca attingiu depreciação igual á dos assignados em França, 
a qual foi 99,66666%; de sorte .. que o louis d' or, de 24 ;t, era comprado 
por 7. 200 ~ em assignados. 

Quasi que aconteceu o mesmo na Au~tria, onde, em dada época, 
100 florins de prata eram comprados por 1. 200 em, papel. A maxima 
depreciação que temos observado entre nós foi a de 79,17 , %, corre~-
póndente á taxa de 5 5 /8, de rapida duração em 1898. , 

Foi nesse meio çirculante malsinado, foi nesse papel de forso for-
~ado que haurimos as nossas energias economicas, o sangue . que avigora 
ó nosso corpo, ainda não robui:;tecido completamente, porque . salÍimos, 
hontem, da atrophiante vida colonial. 

. Eis a razão por- que sou contrario á incineração continua e impen-
sada do papel inconvertível,. apezar de não ser papeUsla, na accepção 
rigorosa do termo; visto anhelar pela entrada no ' regímen metallico., 
que é o da moeda sã. 

Como conseguir, porém, este desideralum? Respondo: animando 
as nossa~ industrias, mór~ente a agricolo-pastoril, por meio de crite-
riosa protecção tarifaria '( premios que estimulem a iniciativa parti-
cular; .facilitando o transrorte rapido e barato de mercadorias desti-
nadas ao consumo interno e externo, construindo novas estradas de 
ferro e de rodagerp. e melhorando as existentes; aproveitando a navega-
bilidade relativa dos nossps grandes e pequenos rios no interior e nas 
proximidades do líttoral e desobstruindo as cachoeiras, corredeiras e 
outros obstaculos opposto$ á navegação por barcos e vapores de calado 
apropriado; transformando as nossas ínnumeras e possantes quedas 
d'agua em força e luz, facilitando, assim, a tracção pela energia elec-
trica e barateando os productos de nossas fabricas; · nobilitando o tra-; 
balho pela educação e düieipJina do povo; desenvolvendo, 'em summa, 
as forças viva~ armazenadl,l.s, inutilmente, em nosso v~stissimo . e deshabi-
tado territorio. · , 

1 
1. 

Para aproveitar e desf!nvolver as. forças vivas da nação, temos neces-
sidade de papel-moeda em dóse sufficiente; isto não ,quer dizer que eu 
deseje novas emissões . (apartes) e que não advogue, sinceramente, a ,1 

valorização da massa de notas .inconvertiveis circulantes por . meio do 
fundo de garantia, que considero como dqs mais fecundos entre os creados 
no paiz e cuja recomposi~ão desejo com o maximo empenh~ . 

O Jornal do Commerp'o na sua 1campanha altista, procurando de-
fender o ex-illustre Minis~ro da Fazenda, estampou em o numero de 
7 de novembro ultimo urpa interessante varia em qile se lê o . seguinte 
trecho: ' ' 
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« O fundo de garantia', actualmente, segundo a ult,ima 
mensagem, é de z 8.069,.093. Delle, porém, .já foram affectas 
a 1 difierentes fins as seguintes parcellas : ' 

Pela propria lei que o instituiu foi o Governo au-
torizado a retirar, para a~xilios ao commer.:. 
cio em caso de crise , excepcional, a somma 
de 2Q.000:000$ em papel, qµe ao cambio · 
de 18 ·d., requereria ............... .. ... . . ±: 1.500.000 

Por lei de 20 de setembro d
1

~ 1900 foi au,torizado 
o deposito; no Banco do Brazil, de:. ..... ±: Í .ooo.·ooo 

Por lei de 30 de dezembro de 1905 · foi o Go-
verno autorizado a emprestar em Londres, 

, ao' mesmo banco, para a carteir;;i cambial , 
rp.ais .... .. ........ . ...... . ..... " . ....... ·~ 1,.000.000 

Pela lei de 6 de dezembro de 1906, que instituiu 
a Caixa de Conversão, foí o Governo auto- , 
rizado .não só a operar em cambio, com-
prando e vendendo lettras, mas tambem a 
tirar do mesmo fundo e . empregar nessas 
operações até a somma de .............. .' .. ±: '3.ooo /o ooo 
São, portanto, ao todo . 1 •• ' •• '. • •••••.•• • : •• . ±:'. 6.500,.000 

1 

de que virtualment~ se · acha desfalcado o fundo de garantia, 
delle restando apen,as o saldo de ±: 1. 569. 093, o qu,al nem . 
mesmo se póde dizer intacto, porque a citada lei de 1906, no ' 
art. ~.0 , o transferiu integralmente para a Caixa de c:.lonversão, 
sem que, comtudo, tenha sido ·até agora 'revogada, de ·modo 
expresso, a lei n. 581, de 20 de junhq de 1899, que o instituiu. 

E'. assim que se demonstra quanto ' temi de inconsistente, 
arbitraria e perve_rsa a mais forte accusação que os baixistas 
de cambio articularam! contra o Sr. Ministro da Fazenda. 1> 

Ora, Senhores, os emprestirnos feitos ao Banco do Brazil foram, 
porventura, uma dadiva do Thesouro a esse estabelecimento de cre-
dito, que nos tem custado os cabellos da cabeça,? Não constituem elles 
uma divida a pagar; não figuram, acaso, no passivo do mesmo banco? 

· Os tres 'milb,ões esterlinos retir~'dos do fundo 
1

de garantia para op~
rações cambiaes ter-se-hão evaporado? Essas cambiaes não foram eµ-
viadas · aos nossos banqueiros em Londres e levadas a, credito do Thé-
so_uro? Respondam o Jornal do Commercio · e aquelles que lançaram mão 
d? fundo. de garantia, ~esvirtuando por comp'leto os fins a que o mesmo 
fora destmado p~la . sabia lei que _o creara. , 

{r 

1 , 

'~ 1\ 

1 , 



- 110 - , 

Na introducção do seu ultimo relatorio apresentado ao ex-Presi-
dente da Republica, declara o Sr. Dr. Leopoldo de Bulhões: 

r 
« A conta do fundo de garantia accusa a receita até 1909, 

de 89.651:199$621 ou z 10 .085. 759-18-9, da qual, dedu-
zida a importancia emprestada ao Banco do Brazil, a desti-
nada ao pagamento .á Bolívia, em virtude do Tratado de Petro-
polis, assim como a que foi transferida para o fundo de re~
gate do papel-moeda, no total .de z 4.(}21.666-13-4, i·esta 
a · somma de z 6.064.093-5--5 que, 

1

'addicionada á renda do 
Acre, para indemnização do pagamento feito á Bolivia; eleva 
o saldo a z 8. 069. 093-5--5. » · 

O saldo do fundo de garantia é, portando, na peior hypothese, de 
' z 8. 069. 093-5 - : e acceito-o para base da minha argumentação em 

prol da conversão de papel-moeda, dentro de alguns annos, a ta:x;a de 
27 pence por mil réis, que é o nosso padrão monetario '. 

Na longa justificativa das emendas que vou apresentar, os meus 
illustres collegas verão delineado o meu plano e os meios propostos 
para a sua cabal execução; não a le.io, porque a hora está adeantada e 
eu lhes não quero fatigar a preciosa attenção. 

Senhores, tenho defen~ido e hei de continuar a defender, com todas 
as energias de que sou cap::i z, a protecção criteriosa á lavoura e ás indus-
t rias viaveis no paiz, afim de melhorar as suas condições economico-
financeiras e preparar-lhe caminho seguro para a entradà no regímen 
metallico ou do bilhete con,vertivel á vista e ao portador. 

A acção do Congresso neste particular, em que peze ao. illustre 
Deputado Sr: Honorio Gurgel , ha produzido· fecundos resultados, como 
era de prever. · 

O SR. AFFONsq CosTA. - Dá um aparte. 
O SR. RonoLPHO PAIXÃO. - Quando defendíamos nesta Casa, eu 

e o,utros representantes dq meu Estado, a elevação a 30$ do imposto 
de 15$ por cabeça de gaqo vaccum importado do estrangéiro para o 
córte, os representantes do Districto Federal, combatendo essa patrio-
tíca medida, exclamavam : cc Querem nos -impor o regimen da fome 
pela carestia da carne 1 Mtnas não tem gado para o abastecimento do 
Rio » e quejandos argumentos. 

Pois bem, senhores, o imposto alfandeg.ario por cabeça de gado 
vaccum foi elevado, como propunhamos, a 30$ por cabeça, e nunca 
se comeu carne tão boa e tão barata no Rio, em S. Paulo e outras grandes 
Cidades do Brazil como agqra, em que esse_ imposto vigora. Ainda mais, 
o siock de gado de córte e~istente em Minas é superior ás necessidadei; ' 
dest a Capital e de S. Paulo ; para que a industria pastoril não soffra 
naquelle Estado e nos de Goyaz e Matto Grosso, as consequencias da 
offerta maior que a procUJ.'la, tornar-se-ha mister a exportação de gado 
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de córte para· outros mercados do~paiz e mesmo para os mercados estran-
gciros. · -

Dessa . proteção á i:adustria pastoril, uma das mais ·nacionaes que ~ 
possuímos,. resultou, poFtaríto, enorme beneficio para o paiz, que tem 
evitado . a importação de milhôes de cabeças de gado argentino para 
serem abatidas nesta Capital e em outras cidades populosas, e ·a conse-
quente e~ortação de ouro parà pagamento desse gado. . 
· Do mesmo modo, com relação á manteiga ,nacional... 

O SR. AFFONSO CosT~. - Com relação á manteiga, ngs do Norte 
estamos pagando as consequencias, comprando o genero nacional mais 
caro que o estrangeiro. · 

O SR. ~onoLPH~ PAIXÃO---:; .. , •·· O me~mo facto se deu; deixamos 
· de importar milhões de kilos do pr:oducto estrangeiro inferior ao nosso, 
annullando em parte esse factor d.~ depressão cambial. 

· Em sua substanciosa mensagem apresentada ao Congresso mi-
ne~o este anno, diz o meu il!Ustre patrício e prezado amigo Dr. Wen-
cesláo Br.az : 

• (( co:Uti~úa: em franco progresso a industria pastoril. { 
. A exportação do gado vaccum, que em 1908 foi de 260. 269 
cabeças, subiu em 1909 a 269. li6. A dos suínos attingiu a 
73,561, tendo sido de 56. 975 no anno anterior; a do toucinho 
foi de 4. 564 .484 kilogrammas, quantidade esta superior á 
dos quatro ultimos annos; a das aves subiu a 2. 960. 227 kilo-
grammas, maximo de export,ação conhecida até hoje; a do 
leite, que em 1908 fqi de 5.633.881 kilogrammas, maior expor-
tação até então havida, alcançou em 1909 7 .155.315 kilo-
grammas; a do queijo, que em 1908 foi de 4. 761. 397 kilo-

. grammas, attingiu em 1909 a 5.069.800, maximo verificado 
até hoje; a de couros, que em 1908 foi de 198.569, subiu a 
255.423 em 1909. 

A manteiga, cuja exportação chegou em 1908 a 1.481.519 
kilogrammas, numero até então inattingido , foi em 1909 .de 
2 .'300 .422 kilogrammas, relevando observar que este producto 
apparece nas estatisticas de producção com o maximo expor-
tado de 85.003 kilogrammas em 1899. · 

Em 1901 sua expor~ação elevou-se à 285,251 kilogrammas; 
epi 1903, a 542,712; em 1904, à 1.026.414; em 1905 e 1906 
não soffreu mod"ficação apreciavel, subindo em 1907 e 1908, 
respectivamente, a 1 .461 .565 e 1.481.549, para attingir em 
1909 a 2.370.422.n 

Esse extraordinario augmento na producção e exportação da man-
teiga mineira foi, não ha negar, devido á taxa proteccionista sobre o 
similar estrangeiro, de inferior qualidade e .até· nocivo á saude dos seus 
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' consumidores. Os dois milhões e cerca de quatrocentos mil kilos de 

manteiga mineira, consumidos no Rio, em S. Paulo em outras locali-
dades, representam milhares de contos de réis que ficam no paiz valo-
rizan,do o seu meio circulante e dando trabalho a 'c.entenas de braços. 

O SR. AFFONSO CosTA. - E ·para beneficio dessa industria, no 
norte pagamos este genero excessivàmente caro. / 

O SR. RonoLPHo PAIXÃO. - Entretanto, si Minas e outros Estados 
não produzissem manteiga, continuaríamos a comer a Demagny, pro-
ducto inferior ao nacional e que é f;:i.bricado exclusivamente para a 
exportação. Essa manteiga falsificada, porém, não nos chegaria · de 
graça, ella não seria de certo produzida em Isigny para nos ser man-
dada - de mão beijada : havíamos, si não tivessemos a nacional, de 
adquiril-a por milhares de contos 'de réis, por mais do' dobro -do . que 
ainda despendemos com ª ' sua importação e de outras manteigas estran-
geiras. Devemos, pois, continuar na orientação protectora das nossas 
industrias viaveis, conjugando todos os esforços nest:e sentido, em mani-

'i festo proveito do paiz. , 
UM SENHOR DEPUTADO. - Protecção pela tarifa, difficultando a 

entrada do producto estraageiro, vá, não é juntar á prqtecção tarifaria 
a da desvalorização da moeda. 

SR. RonoLPHO PA1xio1. ~ Não defendo a prot~cção a industrias 
fantasticas ou inviaveis, si:n,1 ás que se podem desenvolver e . prosperar 
no paiz'. A industria do manganez, tão .promissora de expans~o, não 
pode viver sob o regimen de taxa superior a 15 pence por mil réis. Aban-
donando essa industria á sorte triste que lhe está reservada, ella mor-
rerá fatalmente, privando d.e trabalho mi_lhares de indivíduos ora occu-
pados na .extracçã0 desse rqineri,o e annullando uma parcella não dimi-
nuta do valor da nossa exportação. (Apartes .) 

O SR. CALOGERÁS. - y, ·Ex. está se referindo a uma industria que 
em um computo de 70 milpões de libras por anno representa algumas 
centenas de libras. 

O SR. RonoLPHo PAIXÃO. - Sim; mas é uma industria nova, de 
·muitissimo futúro, que merece a maxima protecção dos poderes publicos; 
é uma industria viavel, mas que precisa, para se desenvolver, de protecção 
tarifaria e tambem -de ca!n,Pio favoravel á sua exportação. · (Apartes.) 

Não me parece razoavel que asphyxiemos no nascedouro as industrias 
que não podem viver e prosperar, actualmente, sob o regímen do cambio 
alto : toda a industria viavel é digna de protecção e bem andaram aquelles 
que neste recinto desfraldqram a bandeira proteccionista, sob a qual 
combati e ainda combato. !}. protecção pôde ser dada por meio de taxas 
aduaneiras, frete barato, premios aos lavradores e industriaes e por outras 
medidas decretadas pela Ul)ião e pelos Estados. (Apartes.) 

Já abusei por demais O.a attenção dos meus i~lustres collegas (não 
ªMiados) e a hora está finda; vou, portanto, terminar, 81· .. Presidente; 
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antes, porém, de findar a minha despretenciosa oração, repetirei . os 
•seguintes conceitos que emitti . quando discutia ' o projecto que orç;lva a 
receita geral da Republica para o exercício de 1903: 

« Lastimo, 'devéras, a · orientação economica e financeira 
de alguns de nossos estadistas ' responsaveís pela sorte da Repu-
bliCa; permitta Deus que nós, os que ·a combatemos, dia e noit_e, 
sem treguas, não tenhamos o táste fado de Cassandra, a desven• 
turada filha de Recuba e de P,riamo, que vaticinou a destruição 
de Troya, mas ninguem lhe deu credito. Si continuar a incine-
ração do papel de curso forçado, sem que o possamos substituir, 
pela moeda metallica ou por bil.hete bancado convertível. á 
vísta e ao portador, este pobre paiz ficará completamente. 
liquidado, dentro de meia duzia de annos. As condições finan-
ceiras de uma naÇão, de uma soci~dade anonyma ou de qualquev 
individuo. podem-se tornar prosperás de um dia -para ~utro 
em virtude de emprestimos bons ou máus; mas, si a naçãô·~ a 
sociedade anonyma ou o i'ndividuo .não crearem n.ovas e ab1m-
dantes fontes de renda·, ver-se-hão, uma vez esgotado esse , 
recurso extraordinario, em situação pei0r que aquella que deter-
minára as alludidas operações de credito. » ' 

Estas palavras, proferidas ha sete annos, eu as repito hoje, sem lhes 
tirar siquer uma virgula. Penso agora c9mo pensava em 1902 e .deixarei 
a tribuna, Sr. Presidente, convencidn de que tenho clefendid<? idéas 
aprove~taveis e uteis ao meu paiz, as quaes, quando não possam influir 
efficazmente para a solução do grave problema que hora nos assoberba, 
servirão, ao menos, para mostrar aos meus generos0s eleitores e a todos bs 

. meus concidadãos a pur.eza das minhas intenções e a sinceridade com 
que degladio · em prol dos princípios por ,mim · abraçados em materia 
economico-financeira. · 

Verão elles que não cerro ouvidos aos clamores que se levantam 
de toda a parte por medidas que, assegurando a prosperidade do paiz, 
o conduzam a uma situação florescente e pacifica e o tornem feliz e respei-
tado dos povos civilizados da terra ·! (Muito pem, muito bem. O orador 
é vivamente felicitado .) · 

O Congresso Nacional decreta : 
' ' 1 

Art. 1.° Fica elevada a 16 dinheiros por 1$ a taxa cambial a que se 
refere"o art .. 1.0 da lei n. 1.575, de 6 de dezembro de 1906, fixado nc:> 

maximo de 40. 000 1 000 esterlinos o valor das emi'ssões 
Emendas de que trata o art. 3.º e exec~tado o di~posto no 

R. Paixão. art. · 4.o da mesma lei, quanto ao troco cios bilhetes 
emittidos a 15 dinheiros. ' 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario. 
Si este substitutivo não for acceito, ,ofiereço ao projecto a seguinte ' 

emenda: 
CAIXA DE CONYERS,\.O 1910. - YQL, 11. 8 

{ 
r 

,, 
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· Onde eonv<Í\er ·: 
A.rt. !() 1Go:ver.110, no !fim ·de 1C'aia exerci'Cio ifilnarneeiir.0,, ic0nWJeriber~ 

em ouro, á taxa que es'tiver vigorando na roa•ixa de 1Qonvers:ã:o, ·a-renaa 'em 
pl:lpd a!lrecadada p-ar.a 10 fo1::1do •t1e ·ir:esgate. 'ªltlfll!llsl s.ea.,ás~mmada á do fundo 
~ garantia. <wead0, co:ma(i) ,aqu.eJJ-e, ·t»'.ela l:ei .n. ifi8[, ide ".2(),de àl111lib:ta de 1899. 

Art. !A .m'ffiiade •da •renda <em :OUll(I) <c!l.@s ,relferirl(!)s lf>imdl1s :será appli-
·cad-a, ann.,u:a~menít~, ·á slil'listituijçã0 ·de lP.aiJi>.el~m.oe.cta im:c.@nwensivel por 
hirldiretes da lGai"Xa cle 1C:@n.vers1ã'@, s·enrdo fog.G> 1i.n'dim.era<ilas :as rcedlrullas substi-
·tuidas. 

tl\rl. •Os ~undos de resgate re ·d:e :garani:iia p-ed'.erã'o 'S'er refor:çados 
par ·nevas consigna:çõ·es ·espeuiaes, em ou-r0 'l'.'>u pa'pe'l, •e a-ngmento da 
·qrrefa ·em ouro qu-e ao segnmcro :está sende ·~tesfürada. 

Art. .Quanao a ímp@rtancía da outra metade dos recursos pro-
vin.dos desses 'funilos, ae,posi'tada uen'.tro ou 1fóra do paiz,, r.e;presentar, 
ao cambio de ·27 ,pence por mi1 .reis~ va1lo.r :\gual ao da :metaà·e do papel-
moeda de curso 'foq~aào .em cir&:ulação,, ser:ã o mesmo !P.apel ·substituído 
por bilhetes conver-'tivéis ao referido camb'io,, desde ;que as condições 
economico-financeiras do .Pafa aconselhem semelhante meãida. 

Sala das sessões, 1 d.e ,dezemhr,0 ..de 1910. _,. R. P.aixão .. 

1 J i(lJ·S'l'I F'IC:A. TI'V A 

Repves:en,taTutfe .mie um !E;stadr0 ~., a;pezar .dlta 1sua assomibrasa :dqmieza 
minerni, ocm!llba no ·s.111,1,l!>-.sólo aw.ane, :v:i~e qu<asi .que ,e:xdu'óiiv,a~nit:e da 
iill.d\tlstr.ia agi;iiCGJl'l!Hpa:storiJ .e ;nun:ea me tendo mG"Sftr-a:d0 a:Jililieiu .ás · <il~s:clll!ss'ê:es 
·brawad.as no ·G:Wl'gnessl!l 1'fa.rcfonial áeenca da 1s·0ih&tção ·dos :~aVies iprob'ltem:as 
<l{ll!le teem. .ass:61i>evhadco ,<;> nosso ip)'.aliz (<il<esmie a :p>r:o.oiama;ç:ão llil;a Rrepuihiilica, 
Rão poss@ e l'l:em drev.o silenc1ar ®amte ido .cltebate qmi .om •se '.f'eTe ie·m torn.u 
do melindrosíssimo projecto n. 7, do anno corrente. · 

N>ã@ 1 Hei ·de •ma:!liliif-estJlir, c·@;mil a maiCl>T fr.aRque~a .e ·sincenidade, o 
mem. pensament@ :a respeLt<i\' 1clJas m0di'tl:caçõ:es ;piF:o~ectiadais Jm.(O :apJl>arelt1.o 
conheódo .sob{!') oorne <ile \Çaixa d.e Gon:vioosã10, SIJ;J1l ·qmire ·,p.eze 1a ~!hefes ;e 
~migos .dedicado-s, cuja .orieFita1~'ã@tten:h@ pmour.alilc0, s.emifi>r~., :e@mpr.e'hendter 
e seguir gostosamente. 

Paira acima de quaesquer preoccupa;ções ,políticas ou fiinanceiras 
que, no momento, me possam dominar o espirito, a defesa dos legítimos 
inter.€sses da i:~He'Ct'ividade brazileira1 da qual 'e parte 'importante a rica 
e vasta zona .qu-e, em cinco tiienníos .consecutivos, me ha conferido a 
honTa immereci<lia de a reuresentar nes'te iramo do Congresso Nacional. 

Vou, portanto, abordar o problema ·ora preposto pelo Poder Execu-
tivo áo Legisia'füvo, o ·qual, certo. não é d"e facíl soiução; visil:lo o, compli-
carem diversas 'quantidad()s mui 'Variaveis e subtis que ~scaparam á 
clarividencia dos firranós!ta;s ·"e ·financ·eir.os 1qu1e 'º puziet:am eim ·equação 

Não ·serei ·eu, hnmihlle e 'Obscuro signata't'io das emendas nrot>icv:adoras 
desta ~xposição de motivos, quem determinará, . com a precizão mathe-
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maHca .ex~giv1eõl .em .as.su.mptos qu.e ginam no -campo des.has.tado d:as sci·en-
ei'as exaetas, 'º valiG<r .d·e :ineog1üta .a:ssim 1ennedada, .. quand.o .se ·entrecr.nza;rn 
outras apavorantes, que tambem precizam ser despidas da TDup.agem 
esph.yngetica ·em i[lll!e era se .aprnseil<ltam .. 

E' men@s des,p.reteneiosa a missão que me i!mp:<i>'Ilh.t>:; ella não w1tr.a-
passará os :estr..tiiitos '.limites <l..e algwns ·c.aikufa1s aigebrioos e ,aaibhmetic.Gs, 
os quaes sóm.,en1J;ie ie:Dgem mér.as sü:.mpLi,fil.cações de fb1rmulas ,e alinha-
meifillto de .alga4'Í:Sm@S, «il;e ende 's111r.gãr.ã-0 soll'llna!S ;positivas IOO:l n~gativas, 
pr@vadas e ermtr.a-p:llovadas. 

Vejamos~ 

iCon:sidenei ~ <0:@nti.mu.o .a 'OOilll:siideru o · !Íl.l!Ii11<ili<i> de ;garantia cl:Jl papel 
,1fo ~in·.so fo11!$.a~;o rc;om@ da<S m:a.ls fe:cimnüas C'l-.eaçõ:es •lll@ igowern:@ ·Gam@os 
S:aHes, p11oiusame1nJtii iifüHilllinad© ' p:efa. ooueililração :do ,gr.ande e geniàl 
estadista .Dr . . J ra,oquim M11!l!rtimbo:;· mas n11:me:a morní &e :amones :p:elo fumdo 
de <i'esgailie, 1cuja :ao_ção negativa na .e:co:n@.mia· ;i;iacio!lil.ail .ann.u:hl.a, por com-
pile:bo, a ·positiva do ollJtro q'JWe; <e!lllll .m:á !L1:0ra, Ih.e 4i©ira g.emiooi;ad@ .. 

Bem :sei ·que tesf;;a .:m:ãll> foi e ·n..em é a opiiniã@ .d.aqu.eUe 1eminente ibr.azi-
deim,. JI"el!igiosammient:e .abraçadia -e rsegúida peli@ Dr. LeopoMo 1d.e Bulihói,es, 
cuja 011Jmp·etfem:cia ;n'a gest:ã@ das finanças neste :e ilíl.0 ' iJil.assado ql!lad•nie.rumfo 
:se via.e, dia a d:ia, ewidl:enoiamrd@ .. Hen:s·o, fo,ol;avii:a, 1Jilllie -os "oita,<iJ.oo foadQs 
não « parlem, cada um, de cada po'hl. ccaminhfit.m:d@ rambo-s 1pu1r.fíl 1Q ,m·esma 
zona equatorial; o de resgate, diminuindo a quantida;de do papef-moeda e, 
o de garantia, aurificando a massa restante n, como o d·eciara o itlustre 
Min:istro <la F'Ml:end:a .em sua e;x,posiçio de m@tiv@s feil.ta a0 Br. Pll'esiolente 
da Republica e ·tmT ,este envíada ao C@n.gr~ss@ •eom a merrsargem de '23 -de 
abril proximo findo. 

(} fundo rde resgate annulla a benefica acção do fundo de garantia, 
em vez de refurÇa:l-a, porque obsta ao deseiwolviménto das 4)Q;rças econo· 
micas da Naç.ão. Mantenho a opinião de que um paiz novo, carente de 
capital, 'J'l<'>Ss:uicl@"r de vastissimo e despovoado terótorfo., sem vias de 
communicações nlllJffierosas que liguem o centro á peripheria, sem correios 1 
e telégraphos qu.:e possam satisfazer ·a..s necessidad-es •c@mma'l.ls :da vida 
social e cujo regímen tributario é defeituosissimo e pre~ario, precíza 
de moeda bastante, mesmo deprec'iada,. para ·activar o ·séu progresso 
physico, morai 'e íntellectual. 

Dimín,uir, pelo processo da incineração, a moeda que póssuimos 
para ·os effeií:D'S immediatos ou mediatos da acquisição -de productos, 
de proprie<il.ad:es ou pagamentos de qul}esquer serviços, e'tc., ,quando não 
está c'1a:ramemte ·poovada a sua superabundancia, jámais me par.eceu e nem 
me parece de bom ·alvitre, a despeito das affirmações em contrariõ de # 
algumas summ'id~óles financeiras deste e do outro hemii·spherio. 

Para1yzadas a producção e exportação para o exterior das nossas 
mercadorias •e diminuida, por consequencia, a . impo·rtação de generos 
que l'l.âG proGl.flilizim,Qs ou não podemos produzir, mas de que precizamos 
para 'º no:ss& 1Consumo,, a que fic.arão reliluzidas., ·dentro em pou.co, a receita 
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- ·da ·união e a fortuna pulfüca e particular dos Estados que a formam e 
della dependem ·quanto a certos serviços de natureza federal ou mesmo 
estadoal? 

Em 1905, conforme demonstrei algures, o valor da nossa expor1tação 
fôra egual a 396. 731 :130$, ouro, sendo o café representado pela cifra 
respeitável de -190.404:576$, a borracha pela de; .. 128.140:168$ e 29 arti-

; ·gos diversos pela insignificante cifra de . .. 78 .186:376$000. 
Em 1907, o valor da exportação do primeiro artigo foi representad9 

pela cifra de 253.867:410$, ouro, o do segundo pela de 121.690:757$ e 
o dos demais attingiu a de 106.014:259$000 (1). 

A receita ordinaria, extraordiriaria e especial arrecadada no ultimo 
dos exereicios citados montou em 509 . 907:684$919, convertida em papel , 
a'O cambio de 15 dinheiros por mil réis, a import'ancia arrecadada em 'Ouro. 
Pois bem; os impostos aduaneiros figuram neste total com a elevada cifra 
de 324 .897:889'$857, ou sejam 63,71 % de toda a receita arrecadada! 

Estes quadros são, ·devéras , edificantes; pois mostram, á luz da · evi-
dencia, o perigo de uma baixa repentina no preço dos dous principaes 
artigos da nossa exportação para o exterior, baixa esta que se reflectirá, 

·de modo t emeroso, na renda da União e dos Estados que os produzem, 
<l'evorando, ao mesmo t empo, a fortuna de milhares de pessoas cujos 
capitaes estão envolvidos .na cultura ·do ·café, na extracção da borracha 
e no com'mercio desses val1osos productos. 

( 1) Em 1908, conforme ve.rifico no Boletim da Estatística ·Commercial ·que acabo 
de receber, os valores em m<ieda ouro da exportação dos dous artigos foram os 
seguintes : 

Café . . .. ... .. . ......... . .... . . ... . .. .. ... ....... 204.·794:136S'OOO 
Borracha ..... . . .. ... . . . . ....... ... . . . . . .. ..... . 104 . 752:333$000 

Somma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309. 546:469$000 
·Demais artigos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 944:902$000,.' 

Differença a favor dos · primeiros . . ... .... . . . .. . . . 226.601:567$000 

Em 1909, esses valores subiram a : 
Café .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. 55.7 :0708000 

Borracha~ 

Mangabeira ......... . ... .... . . . ..... . ...... . . . 
Massaranduba ... .. .. .. . .. ..... : . .. . . . ... . .. . . . 
Sorva . .. . . . . .. . .. . . .... . . ... . ..... . . . . . .. . .. . 
Seringa . . . . ... .. ... . .... . . . .. . . . ....... .. .. . . 

Somma .. . . . . . . .. . . . · . . .. . . . .. ,. . . ... .. .. . 
Demais ar bigos ... . .. . . . .. . . . . . . . ... . .. . . 

Total, ouro ... . .... . ... . . . . ........ .. . . 

Differença a favor dos pr,imeiros (ouro) ..... .. . . 

997:720$000 
8 . 476:534$000 

10:227$000 
158 . 745:784$000 

465 . 787:3351i 000 
100 .652:124$000 

566. 439:459$000 

365 .135:211 $000 
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Diz Jacques Lyon, com muita sabedoria, a pag'. 824 da µioderna 
collectanea - Queslions Monélair:es Contemporaines : 

'« Mais il ,conv:ient d'observer que les produits agricoles consti.tuent 
de beaucoup l'élément le plus important des exportations argentines 
et brésilienn.es; le solde créditeur que ces deux· Etats possêdent d,e ce· 
chef sur l'étranger est donc à la roerei, ou d'une mauvaise récolte, ou d'une 
maladie du bétail contre laqueUe toud les Etals importeurs édicteraient 
aussitôt, et le faít s'est fréquemment présenté, desmesures prÔ1hibitives.,, » 

E conclue, depois de apresentar um quadro 'd'a exportação argentina 
em 1902 e 1903 : · 

« Au Brésil la situation est à, peu prês .la même, avec cette aggravation 
qu'un seul produit agricole, à savoir le café, représente à lui s~u1 ; parfois, 
plus de la moitié de l'exportation totale du pays; c'est ainsi qu'en 1903 
l'exp@rtation totale du Brésil s'élevant à 870.823 contos, celle du êafé 
atteignais 509. 598 contos. 

Na sessão de 20 de novembro de 1905, discutindo o projecto r.eorga-
' nizador do Banco· da Republica, disse eu : 

«No correr da discussão do projecto, entre outros oradores, º' illustre· 
representante do Rio Grande do Sul, que é um apologista do fundo de , 
resgate, declaroíi qµe sabia haver nesta Casa ,opiniões contrarias á,s de, 
S. Ex., entre as quaes a minha;· pois que S. Ex. me considerava, nem só• 
contrario ao fundo de resgate, como ao fundo de garantia. 

Houve, neêessariamente, equivoco da parté do ,illustre representante· 
do 'Rio Grande do Sul1; porquanto, inimigo do fundo de resgate, nas 
condições actuaes do paiz, s.ou um dos maiores apologistas do fundo de' 
garantia, fundo este que eu considero como dos melhores creados até hoje. 

Condemrio o fundo de resgate, e já tive a infel,iqidade'de apresentar um 
projecto neste sentíd'o ... 

O SR. M"oREIRÁ: DA SILVA. - Infelicidade por que? 
o SR .. RoDOLPHO PAIXÃO._, .. ,. porque semelhante projecto mereceu 

a condemnação completa da Commissão de Finanças;·mas, apezar disto, . 
continúo a manter a minha. opinião, de que o fundo de resgate é comple.-
tamente nocivo ao paiz, nas condições actuaes dá nossa v;ida econom~ca e 
financeira. 

Não estou fóra, absolutamente, do t erreno da discussão; por<J,ue a 
reforma do Banco da Republica foi apresentada com o intuito de regu-
larizar a taxa cambial, intuito combatido. pelo illustre representante 
de S. Paulo, tendo como consequencia. essa re,organização a melhoria 
da mesma taxa que é producto de varios factores, entre os quaes o illustre 
relator do segundo parecer,, o Sr. Dav.jd Campista, considera c.om,o mais 
importante - o fundo de, resgate. 

Trata-se, por conseguinte, , de um problema compl,exo, ao qual estão. 
presos diversos assumptos,. como, o referente ao fundo, de resgat,e, a qµe 
sempre prestei e contínúo a prestar a maior attenção. ' 

I 

' 1 •l 

' 1 
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A.p0iando o· proj·ee.to· relativo· 3.'(i)S estatutos· d0· Ba'IJ!cG· da Republica, 
não quer isto dizer que eu estej:a de aeeôrd·o col'tl:o' i1llrnsfre repreS'entante· 
de MJmais: e com a maioria (),1111 l!p!las:it mma:mimidade <!1.1a1 Cmmmissão de: Fliinanças 

, desta- l:a:mara. e muitos. iUustres' eoUegas:, ms «quaes e@nside1mm como 
sQ~uçãQ uuica do prohliemai eco,moroii<w-finran:eeü·(i) a1 q.1flleima OIDfiS.taiEtte· do 
pa;peI-nr.t<'>eda, essa incil!l!ero-memT.a rei}{/}GJf.lfte, sem qu:e s:€ e@'gite. d0 Skllcce-
d·a!Jll!eO>, 111@; <!liia d«!l, amanhã , desse nruero ciir<i',uiliamme,. sauiguce máil!I', s~m O· cpwail, 
t©da.'Vi'ai, ©> @17ganismo e.e1H1omie:OJ e fi.narnteeirlllr do paiiz :m:ãio se des.envo1verá.. 

Não considero o fundo de resg,ate o medicamento proprio para 
com:Oater o maI que nos depaupera; ao contrario, tenfio:.-o. na conta de 
medicamento negativo, incapaz de trazer melhoras ao estado enfermo 
d'o pàiz, perfeitamente clernorrstrado· pdas· lamenta:veis c~mdi'Ções em que 
ell'e se encontra:, como se póde· veri~fi'car no interi'or... -

O SlR. RARB0BíA LIMA- ~/wonicamenfü);. - Não apoiado·., E a Avemtla? 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO. - Gonsidero medicamento negativo, 
p0rqnwe ,. na mi'Jl'hat opiniã©, não tem~s papel-moeda enm excesso, d.esde 
que a moeda em circulação (não poss1Jllimos P'l!lt11a S'Íinã:o• 0• papel ínconver-
tiv.el)j é: inferier ás, ne.e.essidades. do paiz. 

J!sto, tem sido. provado pela ímw;r.ensa e. tambem lll~sta Casa p.o.r 
v:airiQs, S.rs .. Deputados,. entr.e outros. o Sr. Francis.e.o, Bernairdiino, que,. 
em importante: discurso, se· 1tornou éco. das, queixa1n, cfa la:vou.ra, a qm.al 
agoniza á ming,ua de. dinh~i:ro, á Iningua do i.11.strlilm:e:nto - capital,. 
vendo-se. por iss©. obrigada a recebeF a moeda esb·ara,gell:a, ou mesmo 
a naciCilnal,, á cl!lsta da. depreciação completa dos. se.us. prQtluctos. 

Jái tive occasião de. a.p,i;es:entaE llLm qµa:dro ·e: ci.ta,rr a parecer de. eco-
n0mistaJS, e financeiirns,. p,rovando, que ai nossa eire.1illa.§ãO é: inferior, per 
c<Jipila,, á,s. :ne.c!ils.si.dades; clo p:.iiz .. El o argrnµento Qppost0 a essa demons-
tração foi que as nossas coqdições economicas não eram as mesmas. da 
Europa e dos Estados Unidos do Norte, onde a porcentagem de. rn1me-
rario é, aliás, maior. , 

:Essa· ~l'Fgumentaçào·, porém, é: contraprodacente·; p:orque·, a levar-se 
em· confa ais c11ndiçõ'es espe.cía8S' d!a1 :n'Ossa terra, deV'iamus ter maiof'' 
qi:ralili\icl'adle· de· meio cireu•Fante; p:er eapifa, do· Cft'l'e· esses p:aízes cJla: E'uropa 
e os E'stad0s· Unfdl'ls da' Ame:riea do Norte, nos' quaesi ©' cretlíto está de-
senvolvido, o systema bancario tem attingido á perfeição e onde ha 
outros' meios para o a•prove~ila:me'.l'lto· c&mpletl'I' da· lllll'Oe.da, torna:rrdo-se 
eHai, por c©n:s·eguinte, menos' neeessa:ria: paira as transac~õ'es. · 

G11Jm'O tez ver o ill'ustre Sr~ Vfe'fra Sfmto· em uma das· suas maiS' 
bdl:a:s· e: nnporta1'1\teS' C01'l'íerene.ras. l"eaifümdia:s nesfa Capiita•I, a:s condiç'Ões· 
d!O'· :rrO'SSO' pa.fz: sfü)o · iil:teiiramenite favoraveis á maior :p:orcentagem per 
cwpita, cl'e m0eda., p'e·rquantl'>' f)· B'rnzff p(!)ssue immeflsey, teFrítovio, ·é carente 
de communicações, luta com um systema de credito: dlefeítuoso e parte 
da sua p'(!);pu1'açã<!J· ~os e11»lOE•<ifS est\nangeirl'ls) guar-dal nl'I' mealheirO' as pe-. 
quena:s ec'O'.l?l~m.iaS' que faz, á espera. dle um dado- Il!l'Qrl'JJl'ernt(!) para as enviar 
á mãe-patria. 
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O. Hlus.tre; Relatou do p.a:ue.ee:r .ccnitrario a@; p.i:oj ect@ Fela.ti•\(01 á eocti:m:ig~'à@ 
' cl:©• fu;nclt>, de. resgate nãei :feci11.l1 este pont..o• im@.ortante. . 

s. .. Eb~ .. rrã.o· FR~ c0..n..-wern~.eM cl1e. q11e. es,te. paiz,. ctim(!Jtm•nto tenn'<l- me-
none& tnansa~j)es . do. lifllle! ar 1Thg,J.aterr:a.,, França, Estad©s lJmi«l.os e1 QlJIJtr©s, 
poss.a- disl)jlens:a·u maior. quanti<dadie. de• moeel.ar. 

S.. E~. Tuã.o. a·p.teseRtlllil: um st» a11"gµmeiil.1t@,. :m;ão a.presentou- al'gaIDismos 
que: -wiessem. destruii' ai @;Jjlinião, IJ.<:>r mim sustenta:da Iilesta, ~ama.ra' e 
defendicl:ru. p<il1l' \'ifJ.IDi·<ilS ec:tilrromistas,. entlte· @s· li{;uaes o ~llustre Dr. Vi1eiira. 
Sou .. t@;. 

Eisi ro narzã~,, SP .. PresideRte-, p:or· 11·1rn. mall1l!Tuefl'.h(j); a mínha. affiITTinalíiva< 
- de ser o fundi®clte resg,ate um funrtle>, n:@:ci~©· á1, vic±a. e.c0nomi.ca-. da. Nação, 
Utl111' t1uaid0: lif1we <deMe se-J1· eX)tiamto .. P0;r.· is.s.©1, qi,ra•ndo nã·@) <if\Ueiram drenar 
a. Peli1da cl•es.se; ftind-Or ])'aira ©· cle am~rtizai'k·fü:» dos- emp.r:eshim@ff" im11titrmmxs, qu·e, 
a·e m~:n<ils~ 1se-jai el[a cJ!e(!J;ita.cl.a a0: fü.md<»; dte• ga•ral!ilitia, <ifue: é-,, a. me-w ver, 
um.i llMl.s :rnelilliwes,, l!lilili1 d©.s ma.is p.R0>ficN©s c·r(ilados· l'LO JBraiziL Lom:ge esil©'l'.I! 
de subscrever' a opinião do iJ:LustFe ne:pme8'en•tanJie. de· S ... I?:ii.m.hi>,. SI:' .. Ga·,..' 
~(ilãO · Ca·rViaJha.I ;, mesmo. p@F<IiWe: nàfl' }il©~S.©" c<:>iJill€eber: <Wmo, S1 .. E,x. avan-
§ass~: m~a· pno;pe.s~çãe q!l<l!&l· ª' q;l!l!e es.ll.á1 nn· seu p«rec-en ·- d'€l Iiiã(j) eeneoo;re·rr 
e.JWl· :ruada- (ilsse füi11ll;cli@ Ii'-ara m·e:L1rnuia diaS! coacliiç@.es finan.c.eira31 do• paüizJ. '' 

I . 
Na; sessão de 19' d'e setembro cfe f9Q6', tomando parte no .óril'han_-

tiSsiíno debate sob,r.e· o proj,ecto cread,or da Cai:irn de Con\líersão,, de.fendi, 
com todas as minf1as forças,, a lei n. 58t,, de 20 d'e julllo de: I899, na 
parte rel'ativa ao fundo de garantia, assiºm me exfornand'o : 

( 
«• Q .. n'li-ndo di(,l: garallltira,, uma· das . matlis fü~cu:nd'aa. a.ne.açõ:es; da nossa 

v.-ida1 fina11Meir,a (11; qj,ue de;viia. ser iarlia:ngivel,, de' accônll.:© ce.mr 01 JOODSam:enfo 
dos legisladores que o e.@l<.l.C.(ilb.e11am,; a@11i.wran:d©· e:rubrCI) :fim. <;Fe: Rão1 o 
<d.e e1;mip.uestiroos a0· Ban6@ cla:. Repwblie,a1, em ép©cas. cie· anises m©:ne:tarias, 
co.m.Q, a. de. setembPO• d @; 19kl@~. (ilStá basta!Blte c;lesfal:cad10,, em vi11tl!lde. da 
·(ilE.-treg,a de-. uIJn. milhã©, es;i;,e:rHIIlo1 ªº' ciba:<di© est:abéJecimnnto1 de cwe."€1li.t0 
e de; Gr~us 1;111.'iJ.J;iões· á B@Liv~a;,. p@1' :llorça «I;Q 'Ji'ra.ta:ldo de; P-'et11opJ;©[iSJ.. 

Esse, fü.in!iL11J;, · <tomo· o de r.esgat.e, <tr:1m0 @ d(,l am.\ilrtiliaiçãa d@s: em.-
p1nestimos, inteErues ,. "l!l!l!€l ag.11çam> (!)> appetitei d@; G:'oiwem.@) para despeza'S 
J1ão previstas, deve S(ilr i'll'cep.Ji>i:rna:·d0: á· <l:ai,xa: de Gon;v;ers:ãn, com<tl õl pu0-
pon.h@: E.as• emendas- qpe: ~ou ler á. Cama!lla·. S'er.á1 Ur.r:l! m.ae.hi.lil'isrno efficaz 
paua, ma.nter ai e.stabiiLidia@e) d•@ cambi©. á: ta•xa, tlre· 15J p-ei;r:ee, wiitando 
.b.ai~as ~©ntimw.s e- aiec:eiera:das-, . e, um fa:ct.0;e Í:ml)Do:nila!Ilte. da:. passagem 
·parai o regi4lllel'l'" met.a.Uie.® ou <il,@ Jbi!lilíiete co]))vrentitwek em: 01Wl70:-, â v1-sta e 
ao portador. O app:a:rel!ho1 eonstmrfie: <lo; pr(J).j•e.ct.ol phxd.ei C!lbs:bar· á\ alta~ 
.cemfJ e .. demt(!)nsimairam bocfrlh<a'lílftemel'l:t:(il. O> i•llllsfa;e 11ei;mesentant(il) d~~ .. Paulo, 
·o S.rr . .AGl.o:lp_h<ã· G0Pd©1,, e. a· Sr:. IDa">Wirll. GaIDJii)]istai ;. ma:si, a1 meu werr,. nã©: e:wii-. 
tará a baixa, quando as con-clii·§©.es el!lOamomic:as do: p.aii11, s:e: te>.ml!amenro 
peiores. Não acredito mesmo que o commercio faça parede. nas. suas 
vendas, d.e. c@ntado,, como. se. afigµra ao eminente ec.onomista,, °' Sr. Dr. 
V.iei~a 53outfü, O bilhete: e©Jrrvmrsivel' á h.aoca <llie-- Hi di;mheiillos11 el00Jli.1itid<i>i p.elai / 
Caixa de Conversão, << terá o curso legal, possuindbi; d'e.· e~nformidarfe< com! 
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a emenda do Sr. Barros Franco, effeilo liberaiorio para lodos os contractos 
e pagamentos em geral, exceptuados os referidos no arf. 2.o da lei, e será 
·resgatado e pago a quem o ~nlregar para ser trocado por moeda de ouro 
~a mesma caixa. » Servirá elle para pagamento de impostos federaes, 
estadoaes e rnunicipaes, tendo, por conseguinte, larga circulação. Si o 
cornrnerciante A o não acceitar em troco da sua mercadoria, que o não 
aceite, porquanto exercerá um direito que ninguern lhe negará; mas os 
seus collegas B e C, não lendo pela mesma cartilha rotineira, far-lhe-hão 
concurrencia terrivel, abrindo as suas gavet~s á moeda-papel repre-
sentativa de urna certa quantidade de ouro em deposito 1;1a Caixa. A, 
por fim, cede~á, se não quizer perecer na lucta pela vida. 

A alta não será possivel deante dos qbices que lhe antepõe o appa-
relho em via de creação ( 1); outro tanto, pprém, não acontecerá quanto 
á baixa, porque a incineração de cedulas, no valor de tres, quatro ou 
Cinco mil contos de réis, será impotente para a conter em sua rnàrcha 
continua e accelerada, corno acabo de dizer. 

' Si a taxa cambial descer, supponhamos, a 14 pence, os tres mil 
contos de renda média annual do fundo de resgate reduzidos a cinza, de 
accôrdo com a doutrina do illustre relator, produzirão o accrescimo 

.insignificante de 0,4545 %, elevando a taxa cambial a 14.06363, desde 
que se aceite a formula do Sr. Joaquim Murtinho, estadista de largo 
descortino e firmeza de princ~pios, acerca da relaç~o da taxa cambial 
com o valor ouro da exportaç~o e a quantidade do meio circulante exis-
t ente em dado momento. 

o meio lembrado pelo hqnrado relator é, portanto, inefficaz i pre-
cisamos empregar outro que nos livre a todos nós de uma baixa de cam-
bio calam.itosl\, verdadeira des~raça para o paiz. 

Ninguem advoga mais do que eu, com o calor que me é proprio e 
a maxima franqueza, os palpitantes interesses da lavoura nacional; 
entendo, todavia, que não devemos sacrificar em bepeficio della, tão 
sómente, as outras classes activas da Nação, que não podem elevar o 
preço dos seus serviços, soffreqdo, por isso, as consequencias atrozes de 
uma taxa cambial infima, que poderá attingir, ·como já aconteceu entre 
nós, á miserrima casa de 5 5 /& de pence por 1$000. 

·Si tal acontecer, quod Dei1s averlal, como a União, os Estados, os 
municipios hão de satisfazer oi:; seus compromissos em ouro, sobretudo 
estes e aquelles, que não teem o recurso da cobrança em tal moeda de . 
urna certa porcentagem sobre os tributos que impõem, dêntro dos limites 
traçados pelo& recursos dos res;pectivos habitantes? 

Estas modestíssimas considerações merecem a attenção dos . meus 
illustrados. collegas, que devem encarar o problema do ponto de vista 
econ.'omico-financeiro e tambem, do político. 

(1) Estava entãq, ,confesso-o sinl)eramente e da melhor vontade, longe de· prever 
" a enorme entrada de capitaes novo~ no periodo de 1907 a 1910: mas, continuará 

ella durant~ muito tempo? 
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Senhores, as .minhas emendas não destróem, sacrilegamente, as 
imagens representativas dos fundos especi,aes a que me hei teferido, 
ás quaes prestam ardoroso culto os regenevadores de nossas finanças 
estragadas por motivos e erros que não vem a pello recordar. 

, Elias manteem o fundo de· resgate, ,t<omo o de garantia, como o de 1 , 

amortização dqs emprestimos inter.n.os; procuram aperras movimentar 
esse ouro e papel destinados á diminuição de nossas dividas .- e @ papel 
moeda inconvertível é, tanto quanto as apoiices geraes emittidas em 
varias épocas da n,ossa historia: financeira, uma verdadeira divida, e 
das mais gravosas, attentas as perturbações de que é causa efficiente. 
Antes qe justificar as referidas emendas, vou mostrar aos distinctos 
collegas presentes, que ,me estão ouvindo generosamente,, o estado dos , 
tres fundos especiaes, que, segundo penso, devem ser incorporados ~. 
Caixa de Conversão. n · · · 

Foram estas as emendas que aqui reproduzo, · convencido de, que, 
se houvessem sido acceitas tal como as propuzera o seu humilde aut~r, 
não teríamos chegado á situação grav;issima em que ora nÇ>s vem~s, i:la 
qual ·precisamos sahir quanlso antes e com muita prudencia. 1 

· « Ao art. 4.º Onde. se diz : (( em prazo nunca menor dtl séis mezes iÍ, 
diga-se: em prazo nunca menor de 12 mezes. 

Onde convier : 
Art. 5.0 - Ficam incorporq.dos ~ Caix~ de Conversão os {fundos 

de resgate e garantia, do papel-moeda em circulação, creados pela . lei. / n. 581, de 20 d'e julho de 1899, bem como o de amortizaç,ão dos em· 
prestimos internos, creado pelo decreto n. 4.382, de 8 de abril de 1902. 

\ 

Art. . - O Governo, no fim de cad,a exe~cicio financeiro ,, con-
verterá em ouro, ao cambio de> dia, a renq'a em papel ar'recad'a,da para 
os tres fundos supra referidos, recolhendo á Caixa de Co:o,versão o .. pro-
ducto liquido, em especie, de todas as verbas e quotas ,consig:fu.adas aos 
mesmqs fúndos na lei annua da receita geral e especial da Republica. 

Art. . - Quando a taxa cambial descer de 15 dinheiros ester-
linos por mil réis, a Gaixa de Conversão substituirá por bilhetes con-
versíveis em ouro. uma ' somma de papel-moeda inconvertível, cujo valor 
n~al não exceda á metade da irnportancia, tambem em .ouro, arrecadada 
para os tres fundos de que tra,ta o art. 19, devendo . entregar, mensal-
mente, á Caixa de Amortização, as cedulas substituída~, afim de serem 
logo incineradas. O não <mmprimehto desta obrigaç,ão annullará as dis-
posições âos artigos precedentes. 

· Art. . - Desde que as condições economico-financeiras do paiz 
o permittam, os tres fundos incorporados á Caixa de Convevsão por 
esta lei serão reforçados por tributações novas . e augmento das qudtas 
em ouro e· papel que ora lhes s&o annualmente consignadas. 

Art. • - Quando os recu
1

r,sos provindos dos citados fundos espe-
ciaes representarem · :valor igual ao do papel-moeda d!) cur!Jq · forçado 

' ' 
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existente em circulação, será o mesmo papel coil!verbid.o em moeda-
oar0, ao, cambi.o de 15 dinheiiros ester1in:os po,r mil réi,s .. »· 

Não desej·0, actualrnen.te, que o fundo de aI'l'l-©Ftiza~ão dos empres-
timos internos· seja incorporado á: Caixa de Gonversãe , já que elle vae 
ter a applica.ção' determinada· pela 1ei que o creou; cemcordo, mesmo, 
que os fundos de resg-a:te e d:e garantia do· papel'-moeda circulante v0l-
f\em ao regímen anterior á lei n. 1. 57'5, de 6 de tlezemhro de 1906, mas 
com a co:ndição de ROS ~evarem eUes, em acção conjugada, ao suspimdlo 
regirn.en meta1liee, sem abalo da vida economica e fi,nam::eira do· pai·z. 

Proporei, poFta:nto, que o Governo, no fim de cada exercício finan-
ceiro., cenverta em ouro, ao cambio de· 16 pence por mil réis, a renda 
em pape·1 d('). fundo de resgate e applique a metade da importancia em 
euro1 qt:1e. for apUTada dos referidos· fundos, .á troca de papef moeda 
de curso forçado por bilhetes emitt~dos pela Caixa d'e Conversão·. 

Esta medida não produzirá a inflação assás temida: pelos anii-pape-
lisfos de tocllos os paizes 0nde os governos· lançaram mão do cursa for-
çado, para attenderem a prementes necessrda:des·. Rea.hnente, desde que 
se conserve o limíte maximo de 20 milhões esterlinos para o deposito 
rnetallico na Caixa de Conversão, o papel cfrculante das duas especies 
não poderá attingir a elevada cifra que ora attinge - de 947.075:261 $500. 

Acceita a taxa de 16 pence por mil réis, o valor d.os bilhetes. con-
vertíveis não ultrapassará, ~lentro do prazo que estabeleço, a cifra de 
300dl00:000$ e o das notaq inconvertiveis irá diminuindo até baixar 
á de 450. 000:000$, ou seja o total de 750. 000:000$000. 

Deste modo irá diminuindo a massa do papel inconvertível, gra-
duàlmente substituído por bilhete trO'cavel em ouro, a taxa de 16 pence, 
ou á que f~H· · estabelecida: de accôrdo com as 6rcumstancias eeono-

micas do pa:i:z: 1 

Por seu tafilo, irá aagmentancto a stock ou encaixe metaFlico pre-
ciso para a el'ltra:da franca e segura rro regímen da moeda-papel, que 
é o das nações de boas finanças, na phrase de economistas doutrinarios, 
mui eitados· enrtre nós. 

Em sua &ubstanciosa n:Hinsagem apresentada aJO' Congresso na: aber-
tnra da prese1i1te sessão legi~lativa o Sr. Presidente. da Republica nos 
d!á a grata neticia da exister+cia dos seguintes saldoo;' : 

Foodo. de resg.ate. . . . . 9 .438:359·$592 
Ou sejam) em ouro, ~ taxa de 16 pence 

por mil réis ..... .. ,·.... ..... .... . 5 .593~101$980 

Fimd@ de garantia : 

i'. 8. 069'. 093-5-5, ou sejam . . . . . . . . . . . '71 ~ ~26::170$077 

Somma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. 319:2.72$057 
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ID:e 1!9@@; ai ]1906, i·nclusive, º' hlrndo, ~e. ga>-
rarntfa produziu a remia d•e. . . . . . . . 51!:! . 91711:361$367 

JiY\:Jr. sua··vez ©' fund''O de resgaile- prodá:âu 
ll'(l)S. eitades exerc~óos a renda de ' 
2'1. 38'@:661$05.f, Ol!l' sejam,, ao; caw:-
bio de 16 pence.. . .. ............. 12.6~0~1]).2"1$365 

SAi>mma .... . ...... - . .. . '. . - . . . . .. n.644:388$,132. 

Média da rem.clla em am:uo· de a•mbas os 
fundos no septennio. . .. . . . . . . . . . . . 10 . 377:769$819 

Esta média poderá attingir no período de 1910 a 1936, 20 annos, · 
a cifra , não exaggerada, de 15. 000:000$, ou cerca, attentas á elasti-
cidade das parcellas constitutivas da renda dos fundos de resgate e de 
garantia e a melhora das condições economicas d.o paiz que, dentro 
em pouco, ha de cl!Jlh-er os · benefrcios: decQrrentes· dias medidas decre• 
tadas pelo Poder Legislativo nestes ultimos annos e postas em pratica 
pelo Executivo, com louvavel solicitud~. 

As em.endais que ora> proponho, tm·namfo intangível' ·a metade da 
imp@.rlanciia· que· fQr airrecadadla em cada exerci'Cio fmanc·erro pa:ra os· 
referidos · fün•('.fü:Ys e alil'rindi0 aos· mesmos novas fontes· de renda, deter-
milrarã'O «!>· encaixe do e1:w0· amoedado imfficfonte para servir de lastro·, 
em pFaizo CJ'.Ue' Ill.'ãúi exced'ei'á de 20· annos, á emfasiãa clie papel1 conversível., 
na razão do dobro dess·e lasitm. 

Si< esta.beleeiimentos de credito, cem ou s·em carader· o.fficial · teem 
emittido em. outroer JllalÍzes IH11 ra,zã0· de tripla· d.'o encaixe meta>Hico, porque 
não; pID·<dierã> em~ttir o 1;'11.esouro FedernF <'>11' qua·Fquer· banco nacional a 
ql!le' o. (i;©v'el'no· eoHe·ed'el' tal pri~iPegi0' ma: razão de 2':2, qu-a'l.1rd@ a's .nossas 
C01P.tdiçôes e'CEITlOBÚCO-HHaI!feefa'as. aconsefüa:rem esta medida? 

A · massa de papel em circulação, em 31 de março ultimo, attirigia 
a s@mma clle· 6271.0175·:26"1$500, eo:nf&rme· affirma: a m'easagem supra-
ótada , s·omma. essa que., n©' fim dle 20, annos, si' tanto-, estará reduzida 
a. 3501

• 00(1)~000$000, mais eu IilTewos, par força da incineraç,ão média 
annual de 12. 656:250$000 de papel inconvertível, ao cambia de 16 pence, 
de desconto e perda de)' val©,r de' m:otas; recolhidas· Ol!I' de· notas perdidas 
O'l!l Íil'l.l!lti·l1zaidas pl(l}·R qnaiesqlil!er aeci:d!entes dos que diairi.all!llente se dão 
em t<!>d©s; O'lil'· Jil"a:Ízes tilio pliarreta <iJ!llli® habitamos. 

01. encaixe nm1~taH~1€@1 relativ@' â Hl'e1'il'lldie da 1mp€>rtanei1a arrecaeia:cfa 
aninualmente ... palla> 0.s1 filcruS' fon:«fios, attingirá nes&a. época a cifra de 
15<iU)([).ô:(i).@:0$,. eooelusive 08' jur@s que ess·a importa•:acia possa veneeT 
dentro ou fóra do paiz. 

Som:ma.nd(!);-se as cl.uas: pe.reéllla& @fo réis 77 .3'~9:2?2$05.7 saldo exis-
te:IDJfte: cl:os Êi.m:dos <ile resga·te e cle; ga.xaatia , e· füO'. 0©~:(!)0@1 $; t\ern:-se a ·quan-
tia dte, 2271.319::272'$0&7', que ell'cede filie· 52.319:2.if2$1il5-7!; á necessarra: 

• 1:, 



-124 -

para a emissão de moeda-papel na razão de 2:1 e consequente passagem 
ao regimen metallico sem quebra do padrão de 27 pence por mil réis. 

Póde ser que labore em erro, mas sou um convencido da verdade da 
doutrina que hei prégado sempre quanto á inefficacia do fundo de res-
gate, tal como fôra instituido, para a valorização do papel de curso for-
çado em circulação.· 

, Assim pensando, o'ff.erecerei ao projecto as seguintes empndas que 
concretizam as minhas. idéas a respeito do magno e melindroso assumpto 
ora discutido, calorosamente, por todos que se interessam e se esforçam 
pelo progresso material e moral de nossa querida patria. 

SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO 
\ 

O Sr. Honorio Gurgel. - Sr. Presidente,. pretendo dizer sobre 
este assumpto apenas quatro palavras. Não venho fazer um discurso , 
nem com arroubos de oratorfa expôr theorias ou demonstrar . talvez 
algum ponto obscuro do assurppto. Venho simplesmente, numa língua-. 
gem terra a . terra, justificar o meu voto contrario á fixação do cambio. 
e, ainda mais, contrario á fixa~ão em taxa tão baixa . 

Parece-me que nós, em materia economica, desejamos ser um phe-
nomeno teratologico, porque somos o unico paiz do mundo que, em vez 
de procurar valorizar a sua mo~da, procura deprecial-a. E o fazendo por 
esta fórma, quel/ramos as traçlições desde a proclamação do Império, 
desde que o paiz se transformou de colonia em um . paiz indepen-
dente. 

Os males de que nos queiJ~amos, da má qualidade da moeda, veem 
da nossa metropole; veio de lá o papel-moeda inconvertível, a principio 
emittido como apolices com juros e depois, por um alvará, transformado 
em verdadeira moeda. 

Assim o diz Coelho da Rorha e assim o demonstra. 
Transportado para o Brazil, por· effeito da invasão dos francezes 

em Portugal, a corôa portugueza, inaugurando. o novo reino. da Ame-
rica do Sul, trouxe para cá tarpbem a súa circulação metallica de ouro 
e a circulação metallica de prata; poi;quanto Portugal, como as demais 
nações europeas, tinha o padrã,o ouro e a moeda fi,duciaria ou divisio-
naria de prata. 

Aqui chegados, levados, talvez, por theorias esquisitas ou pelas 
necessidades de· momento, sem reflexão, os governantes ~essa eppcha 
entenderam que o. meio de sofver as crises provenientes das lutas ao 
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-sul do Brazil, no Rio da Prata, as guerras cisplatinas, as guerras contra 
Artig~s, a tentativa da constituição de um vice-reinado no Prata, reinado 
em que,.., seria collocada, como monarcha, a rainha Carlota Joaquina, 
era, como o fizeram em 1810, mandar cunhar a moeda hespanhola que 
valia 600 réis, dando-lhe o valor de 960 réis. , 

Começámos então nossa vida de moeda mal . preparada, da moeda 
'falsa legal, emittida pelo governo. · 

Dabi para cá, · raro é o exercicio, raro é o anno financeiro que não 
tenha sido fechado com deficit e avu.ltado. E o recurso de que se tem 
lanl;ado mão para cobrir esses deficits tem sido sempre e sempre os empres-
timos externos. · ' , 

E' bem conhecida a historia da luta e da grande difficuldad,e com que 
enfrentaram não só às diversas assembléas legislativas que se succederam, 
desde a Constituinte, como tambem os governos, para retirarem da circu-
lação o cobre,. que era falsificado. , 

A este proposito, dizia Lino Coutinho, nesta Casa, que o negocio era 
t ão vantajoso que uma libra de cobre, que naquella épocha se cqmprava 
por 18 vintens, produzia cunhada 2$000. 

O SR. AFFONso CosTA. - E ás vezes acontecia o contrario. 
Hoje a vantagem ·está. em descunhar. 
O SR. HoNORI.O GuRGEL. - E' ver(iade. 
De modo que, Sr. Presidente, o Brazil ficou verdadei'ramente innun-

dado de moeda de cobre de tedas as qualidades e emittidas falsamente ot1 
legalmente. 

Mantenho a minha affirmativa: continúa, portanto, no nosso meio 
economico, .a má moeda; .continuamos por essa fórma a nunca pode/ 
mos ·conseguir circulação monetaria eín. ouro; continuou., portantq, o 
nosso padrão a ser um verdadeiro padrão ficticio. 

Embalde, em .1833, os legisladores da 'Regencia quebraram o padrão 
portuguez, para marcal-o a 43 1 /2, elevando o valor da dobra de 6$400 
'ª 10$000. 

O cambio subiu· um pouco; mas as emissões de .papel moeda fizeram-no 
baixar. · 

Em 1846, Hollanda Cavalcanti conseguiu, em uma votação rapida, 
nesta Casa, fixar o padrão a 27, creando a nossa moeda de ouro de 20$, 
equivalente a 432 pence, dando, portanto, á nossa oitava de ouro o valor 
de 108 pence e logicamente, mathematicamente o valor do 1$ ~ quarta 
parte de 108, isto é, 27. 

· Não tem sido um mero desejo não satisf~ito a consecução do cambio 
a 27; nós o temos tido durante muitos annos. E, continuando a affirmar 
que o Brazil, em materia ·economica, representa um caso .teratologico, 
direi ·que ·em •certos exercicios, ·como o de 45 a 49, com um de'ficit na · 
exportação, tivemos cambio alto, •e nos exercicios seguintes, com .saldos 
na exportação, tivemos cambio baixo. 

' 1 

1 ' 



O Sa . .ÂF:l.WNSO :GasT.11.. - ,N,ão teriam aihii exercido ·iinif.l..u.eneiia <G>s 
em prestimos'? 

O :SR. H0No.RIO GuRGEL. - 'Por emquanto .estou 'fazendo a biist0ria 
da· nossa moeda. 

E, para continuar a demonstrar 4l{Ue o estudo dos ff).ctos da nossa 
vida financejra e economica 'leva-nos, as vezes, a conclusões a'bsurdas, 
vou, amparando-me na o.pinião de um ilh.istre ex-min.is'tro da iFa,zenda, 
luminar desta Casa duran.te nuito tem}'>o., mostrar gue :as emissões .de 
papel-moeda contribuíram para a .StUbida .do cambio. 

A regra geral é que a má moeda expe1le a boa, que a .a®und.ancia 
de papel inconversivel ir.a.z naturalmente a eleva,çãe .do ;p:reçD &o ~@uro e 
que nos paizes, .como o n.oss.0, ,que não teem .cir.c.ula,çào metaJl'ica, .em <que 
todo o .serviço :de trocos é feito 1p.or meio d.e pa.pel inc0wv.ernivel, a moeda 
ouro é uma mercadoria, como outra quaLquer, sujeita á 1ei da .0Il.erta .e da 
.procura. Da.hi ae conclue <[.ue as emissões devem contribuir para augmen:tar 
o valor do ouro .e, portanto, para o .cambio .baixo. 

A esse respeito, na sessão ,<iJ!e il.8 d.e mar..ço de .187.9., o .Sr. visc(i).J.J.de d.e 
Ouro Preto, então ministro da Fazenda, · demonstrava e citava até factos 
recentíssimos, ·d<e ·abril <daque'He an:nu, em (IJUe um:a emissão de-00 m:il.ei:mtos 
lançada na praça pelo então ministro d.a Faze.FJ.da. o .Sr. Gaspar da .Silveira 
Martins, tinha feito o cambio subir de 22 e 1 /4, em que estava no mez da 
emissão, a 23 e depois a 24. 1 

Disse :s. Ex: . . q:u:e n:ão era, p.e'l'tanlt@, a iníflllllenoia das ·em~ss'êrei!l, o que 
con.tl'ibuia para que a ·cambio 'S•Nlbisse ·0u ·deseesse. 

O que é verdade, e disse S. Ex., é que na situação premenlte em •«!J:•ue 
se .acbava a '}!lr.aça', ·s0'b a pres~ão rda ·ql!l·e!bra .de varios bawc'Os, a <enussão 
foi uma esp-ecie 0dé inj·eeção tonfoa .cfada n:o 0rga.FJ.famo d@ .eommer.mo, 
porque, reítrall'It&0s fodos 'OS ·Cfl.PÍ'taes 'e ·quasi que ·abofü:los ,os <Q.escoEtt@s, 
não restavam ao commereiante mcies de .agir, de trabalhar, e essa .emisS'ão 
tr'omrn uma mass-a de dm'heirro q11ire lhe facidítaw3. as itram'Sarrcgõ:es.. Foi 
essa a >expl~eaÇão da'l!l:a. 

Acredito antes que, ao que obedece, o que provoca a alta oa a .!fua.ix-a 
·é o v-aler maior ott menor :da n;©ssa pr.oducç'ã1Q: Acr.ecl·ilto que si, :amanhã, 
descobrirmos uma abundante mina de ouro e pudermos export'a.>1~@, !O 

n.osso cantbie frá acima de ·.par, 1eomo .. es:be'V!e ià1Ur.amt:e ,0 tempo em •que se 
de'lll a crise .ing'leza. 

Antes die 1844, d·U!rante o ;'temp-@ em ·ll{'&'e se :d:el!J. .a crise c;to :Ballll:co 
Ingt-ez, o papel moeda tinllm va~or'S'N!flePÍl(lY.r a© ouro. 

O SR. ÁFFONSO CosTA. ~ Mesmo nos dias anteriores á queda do 
I,:nperio. · (1 

O 'SR. iffo<N•ORII© rG1urn;vGEL. _. P:aizes ha ~ue ,pT-eiferem t0 paiprel :a© our.0. 
Tem se airg.umentad©., p.©lr mais rd:e .11m:a vez, e:m ve-laçã@ •á .fixação 

d.o camhw, tpi:ue .eHe isó se tem wrmtid@ e:xchrSJi·v:;mi;elilt:e -úlev:Í'cd-0 :á iCail<rn 
de Conversão. 
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O SR. AF.FONSO 1CoSTA. ,.- O que é falso. 
O SR. HoNOR10 'GuRGEL. - Isto demonstra que nem todos os pheno-

menos relativos á estabilidade cambial, durante esses períodos, teem 
sido estudados :õom attenção. 

Os ·estudos da .Caixa de Conversão teem absorvido fl.S attel'lçôes de 
modo ;que outros factores que oen:correram. f>:all'a .q:ue a taxa s·e ma'Rtiv~sse 
por aquella fórma. não são ·coru1ecidos, são .pouco estu.dados. 

Pergunto, que va!ro.r terá a Caix;a .d.e Conversão par.a manter e ·cambio 
uniforme, si se der uma conflagração :social? 

O SR. LINDOLPHO GAMARA. -Assim, não se póde argumentar. 
O SR. Hom:mrn GU.J\GEL. - E' p.reciso .argumentar com ,tudo iss@. 
O SR. AFFONSO CosTA. - Está até no numero do qu~ eh.amamos 

em economia política factores moraes. 
O SR. LINDOLPHO CAMARA. - Dá um aparte. 
O SR. Ho11Hmr'lil GuRG;EL. - Percfüo. Mas .a Caixa <!lie Conv-er.são é 

um instrumen:fl,o de diefesa. Eu chamo Caixa d.e C@.nversã@ po11qw.e lhe 
clã@ este FJ.Ome~ mas ililia realidade eifa não é cl.re iconve1:1são, é uma «~aiixa de 
deposito. 

Caixa de Conversão? Está a1qui .na lei :ai!'gentina ! tO ROffile item. grande 
importancia. · . 1 

A lei argentina define o que é caixa de · conversão.. . 
A prova de que a Caixa Rão é <le co!'lversã·o, é •que,, 1si VV .. ·Exs. apre-

sentarem a um dos guichets da Caixa,, papel, não receberão ouro. 
O que se deu n'll Argentina foi que com o papel inconvertível se recebia · 

ouro, .d.a mesma maneira. Ahi está ·o que .é Gaixa de Conversão. Entre 
nós a Caixa é apenas um tampão .para impedir a alta .e mmca podendo 
impedir a baixa. Basta uma falha de colheita, uma colh.eita insignificante 
para provocar a alta. (Ha apartes.) 

Absolutamente não póde, u.m :paiz como o noss@, em. .que a c-irclil.lação 
é apenas papel, com a promessa ide ·diinheir.o .... :(Dünrsos apartes interr1Jm-
pem o orador.) 

O SR. LINDOLPHO CAMARA. - .Então um d<!ls fins da Caixa é a não 
elevação do cambio? . 

·· Ella não permitte .a eleva·ção do cambio. Re,gistre-se. 
O SR. HoiN<OfH·(i) GuRGE'L. - A Caixa imped>e a alta do cambio 

porque impede a val0Ti'zação d.e nossa •m:@eda. 
Si o cambio chegasse ao par, nós faríamos natural-mente a convers'ã!~, 

desde que nós conseguíssemos que o nosso papel conversiViel ;y:alesse 
ouro. O que acontecia é que nós teríamos valorfaad-0 nossa moeda. 

O SR. LrNDfülPHO 1CAMARA. - <O mel!I. aTgumento é o seguin'he: diz 
V. ~x .. que a ®.0ta Jllià'O vale na.da e diz uma verdade e accrescent-a que 
quer o cambi© afüi>, pea·qu.e o ·c·ambio alho vaforiza a rr01ta . Eu ·digo a 
V. Ex. qu.e não tem r-a;zãei, porque .si V. Ex. •q·wer na a'Ctu:aHdadé converter 



-128 -

nosso meio circulante de 623 milhões ao par, teria de lançar mão de 
70 milhões esterlinos, ao passo que sendo ao cambio de 15 só teria que 
lançar mão de 40 milhões. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Muito bem; acceito o argumento. Mas o 
aparte de V. Ex. mesmo ;esponde. Com o cambio ao par, o nosso papel 
ficará tão valorizado que valerá 70 milhões em vez de,' 40 como hoje. 

De sorte que si V. Ex. hoje póde comprar uma certa quantidade de 
ouro com duas moedas, daqui a pouco poderá comprar a mesma quanti-
dade de ouro com uma moeda apenas: 

Onde o prejuízo ? 
Eu sou altista, quero a alta provocada pela producção, pelos mesmos 

factores que na Italia elevaram o cambio, sem ser preciso lançar-se mão 
de Caixa. 

O SR. LINDOLPHO GAMARA. - O que foi então que determinou a 
alta lá? 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Foi simplesmente a economia e o imposta. 
Não houve lá Caixa de Conversão, não se prendeu o cambio, não houve 
prohibição, entretanto o papel italiano alcançou uma grande alta sobre os 
outros papeis da União Latina. 

A Italia impopularizou-se, mas fez isto. (Pausa.) 
O Sr. Dr. Joaquim Murtifho, quando ministro da Fazenda, conseguiu 

n seguinte resultado : 1 
. 

Recebeu o cambio a cinco e o qeixou a 14 1 /2. ' 
O SR. LINDOLPHO CAMA,RA. - Que fez elle mais do que os outros? 
O SB.. HoNORIO GuRGEL. - O que 'fez elle? Salvou-nos da bancarrota 1 
O SR. Lrno.oLPHO CAMABfA· - Mas por effeito de que? 
O SR. HoNORIO GuRGEL 1 - Oh ! 
O SR. LINDOLPHó CAMA,RA. - Foram as economias rigorosamente 

impostas a toda a administração. Com taes factores não ha ninguem que 
não seja assim. 

O SR. HoNORIO GuRGE~ .. - O aparte de V. Ex. está justificando 
exactamente o que eu queri~1 : que foi a politica italiana applicada ao 
Brazil que fez com que, na a1iministração Murtinho, o cambio que tinha 
t:ahido a 5 21 /32, valendo a libra 40$430, subisse até quasi a 15 . 

. Quando se decretou a Caixa de Conversão o cambio estava a 17 3 /4. 
{Ha diversos apartes.) 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Onde é que não se joga em cambio, si 
o jogo, a especulação, é uma consequencia do commercio? Nós vivemos 
a dizer : (( E' o resultado da j,ogatina, é a especulação n; mas onde é que, 
havendo commercio, não ha í1 especulação e o jogo? (Apartes.) Jogou-se 
durante a vigencia da Caixa e a prova está nos 12 milhões para aqui 
transportados e que absolutarpente·não representam a economia nacional. 
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d SR. LxNDOLPHO CAM.ARA. - Não nouve jog0 ne~h~m. (Ha outros 

apartes.) 
O SR. HoNo 10 GuRGEL. - , Houve' simplesmente o jogo seguinte: 

a taxa da praça regulava sempre dous e tres pontos acima da ta:ira da 
Caixa. 7' , . 

. O SR. LINDOLPHO GAMARA. --"'. M.as isto ha de succeder se:rp.p~e 13 em 
todos os paizes, ~esmo naquelles que teem a circulação metallíca, pórqu,e • 
. não póde haver cambio sem uma fluctuação qualquer. (Ha outros apartes 
dos Srs. Calogeras, Affonso Costa, José Bezerra e outros Srs. Deputados.) 

O SR. HoNolH0 GuRGEL. - A oscill~ção que ha, n~sses paizes é a 
que provém da d'espeza com o transporte do ouro, é o frete do dinheiro, 
da mesma fórma que V. Ex. em uni saque paga o 'frete, como o . paga~ 
bordo, si mandar o dinheiro em especie. ' 

Estas é que são as despezas. Aqui, no Rio, não. Eu vou ler, para 
V. EJf:. ver: a média do cambi@ na praça ei:a : (Lê) ' 

Ora', nestas condições, comprando os bancos as libras p or este , 
preço, vendiam-nas á Caixa a 15, tirando em mjl libras um lucro não 
pequeno. 1 

Ora, ahi está a razão da importação dos li milhões,de libras. (Apa f.tes.) ' 
O que V. Ex. diz' (referindo-se ao Sr. Lzndolpho Gamara) é que as' taxa& 
chegaram a este ponto por effeito do jogo e quando eu affirmo que du,rante 
a vigencia da Caixa o j0go se fazia legalµiente, au;x:iliado por ella propvia, 
V. Ex. contesta. 

O SR. LrnooLPHo CÀMARA. - Ist0 não é jogo. 
O SR. HoNORIO GuRGEL. - Pois comprar ,a ~5 3 /4 e v~nder a 15 l /2 

não é jogo? Então, não sei o que é jogo. ( Trocdm-se apartes 1entre os 
Srs. Affonso Costa, Lindolpho Cam9ra1 José Bezerra e oulr,os Srs. Depu- ) 
lados.) ', · 

Peço a V. Ex. que me defina a que é jogo. 
O SR. LmDOLPHo CAMARA. - Jogo· é Ó que se fazia antigamenpe n:a 

bolsa e o que se faz actualmente. Isto, a que V. Ex. se refere, .não,, é j.ogo. 
O SR. HoNORIO GuRGEL. - Comprar p@r um preço e vender po,r 

outro não é jogo? Mandar vir a 16 9 /16 e entregar a 15 não é jpgo? 
E' jogo quando. na praça do Rio de Janeiro se compra a 16 e 1 f8 

e vende-se a 16, ou quando se faz remessa a 15 1 /2 e , encontra-se a 15. 
Quer em uma hypothese, quer em outra, é sempre jo'g,o; porque o dinheiro 
'não ficaria nem em Buenos Aires, nem na Republica Argentina, nem nas 
arcas do Banco de Londres, nem nos· subterráneos do Bànco de França; 
viria para a Caixa de Conversão, si essa viagem lhe fosse lucrativa. 

O capital não tem 'patria, não tem política; visa o lucro, a .b@a 
collocaçã'o. · · 

Si não encontra a retribuição de 700 rÇis em cada libra, o que equivale 
a muitos milhares de contos em certa somma, certamente o capital não 

•CAIXA DE CONVERSÃO 1910. - VOL. II. 9 
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virá. (Trocam-se aparies.) Não contesto que uma massa de nove mi'1hões 
esterlinos não esteja prestando serviços reaes ao paiz. 

Agora pergunto a V: Ex. : depositados no Brazil, que lucro teem os 
depositantes? · 

Si amanhã o Banco de Inglaterra elevar a taxa de juros e fôr mais 
valiosa para o ouro, elle emigrará todo para aquelle paiz. 

o SR. ~ OSÉ BEZERRA. - Supponha que o Congresso mantenha a 
taxa de 15, qual o lucro que teria o especulador? 

O SR. HoNORio GuRGEL. - Nenhum. 
O SR. J osÉ, BEZERRA. - Logo o defeito não é da Caixa e sim do 

Governo, que quer alterar a taxa e desmoralizar a Caixa. 
O SR. HoNoRro GuRGEL. - Affirmo que não apprehendi bem o 

. argumento de V. Ex. Fiquei em branco. 
O SR, JosÉ BEzERF\A . ....:...,. Si V. Ex. permitte, eu o repetirei. O capi-

talista traz para aqui uma libra para vendel-a por 16$ á Caixa de .Conver-
são, certo de que póde comprar a mesma libra por 15$ e auferir o lucro -
de 1$000. 

Digo eu : que lucro teria, onde iria a Caixa procurar a libra por 
15$000? 

O SR. HoNORIO GmtGEL. 1 Em parte nenhuma. 
o SR. JOSÉ BEZERRA. - s~ não tem lucr~ algum, a resp~n_sab~lid.ade ' 

cabe por certo áquelles que montaram a Caixa tal qual for rnstítmda. 
O SR. HoNORIO GuRGEL. -- Qual então a vantagem de a montar? 

Essa é uma hypothese gratuita, que V. Ex. faz. 
(Ha varias aparies). 
O SR·. HoNORIO GuRGEL. -- Quem os qualifica de jogadores e especu-

ladores é o Sr. Lin\folpho .Cama,ra. Eu disse que commerciar é especular, 
e assim é entendido em toda a parte do mundo. O negociante que compra 

,, uma partida da farinha de trigq. em New-York, por um preço, e consegue 
vendei-a nos confins do mundq por preço mais · elevado do que aquelle, 
faz especulação e obtem lucros ljcitos. ' 

Especular não é roubar, não é fazer conto do vígario; especular é 
fazer transacção mercantil. (Ae_arles .) · 

Qual o meio de elevar artificialmente a'. taxa? Artificial tem sido até 
hoje a taxa de 16, como foi a de 18. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Queira tomar nota, Sr. Deputado Affonso 
Costa. 

o SR. Ho~ORIO GURGEL. -,- v.· Ex. talvez não me compreheudesse. 
N~o quero que a Caixa fique retida na taxa de 15, como não O, quero 
na t axa de 18. ·Acho que, parf!. a valorização do nosso meio circulante, 
a Caixa representa um trambo\ho que deve desapparecer. 

O SR. LINDOLPHO CAMAij.A. - Para voltarmos aq regímen ci'as 
oscillações. 



1- 131 -

O SR. CoSJA PINTO. - E. dos orçamentos com difier.ençai> .en!)rmes 
para pagame,11t0 de despeJ;as externas. 

O 8'R. H(l)NORIO GuRGEL. - As despezas .011çarnentarias no .estra_n-
geiro não sã.o feitas ao .eambi(I) da Caixa, mas ao cambio de 27. 

Pelo contrario, talye..z tivessem<;)s hoje o cambio a 18 .ou 17 3 /4, 
si não existisse · a Caixa. 

O SR. Jo.SINO DE ARA·Wjo,. ~ .Sj não .creas.semo.s .0 artificio dmi f1;mdos 
de garantia e resgate, ond.e. estariar,nos? 

O SR. CU'\l<C~.NATO BRA<:>A ,(ao orador). - P;i.ra V. E,x. só n?º é im-
Ínoral queimar papel a 27. , 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Acho que é faltá <le .coragem dC}s que 
sustentam o cambio a 1'5 í'ião propôr immediartamente a quebra do 
padrão, porque en:tã0 não se daria a anomalia de ter (1) nosso paiz ·padrão 
de 12 para as tarifas de Alfandeg.as, de 15 para a C:aixa de ;e;omvers'ã.0., 
de 27 para pagamentos .externos, de rn para º f.unding-lo.an .• ,, 

O SR, C1<N.CINAT.0 BBA.G:A, -~ Essa critic.a .é par~ os homens d«> c:ambio 
livre, não para os que crearam e querem a Caixa de Conversão. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Se nós tivess.emos seguido a :PPlitfo11. 
do Sr. Murtinho. até hoje ... , 

O SR. Crnc1NATO B~AGA. - Não é possível em materia de moeda 
existir uma nação .que não intervenha no valor della. 

O SR. HoNoRw GuRG.EL. -~ 0'1.!.vi o aparte, mas .eu direi a V# Ex. 
que o paiz mais rico do .mundo, o .qu.e tem su,as finanças melhor~s., o que 
tem encaix13 de ottroJ :i\.ãi;> ·é o Estadp que intervem na mo,eda, - .é firo 
França, oude toda a moeda pertence ao Banco de França, 

O SR. CINCINAT.O BRAGA. -.- O geverno francez: i.nterverfl. no cambio 
pela maneira a mais desp0tica de todos os povos civilizadot> do ~unçlo. 

O SR. HoNORIO GuRG;EJ,. ~ O Banco de Fnmç.a .é gov.e,rnado pelos 
seus accionistas., que o gove.mo Jiscalisa. 

O SR. C1NC1NATO BRAGA. - E' uma lei do Estado que dá es.se di-
.reito ao Banco de França. 

O SR. HoNoRIO GunoEL. -Como .enÚ:e nós ; oo começo da .nossa yida 
nós demos ao Banco do Brazil o direito exclusivo de emissão. 

O SR. C1Nc1NATO BRAGA. - Era uma boa lei, era a defesa mone-
taria do pa'iz, em materia de moeda. 

O SR. Ho.NORIO (iURGX:L. - Ma,s onde está a interv.en~ão rnonetaría 
da França, a intervenção do governo? 

O SR. ClNCINATO BRA.GA· ~ ,Está na lei .que auto11izo1J, uma cor-
poração a defeo.deri em vez delle .. .. 

O SR. HoNIQRIO G.{qRGEL. ~ Está niss(I)? Pois não está. 
O SR. C1NCINAT0 BRAGA. - Se citasse os Estados Unidos eu ftearia 

mais quieto. · 
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-o SR. HoNORIO GuRGEL. - Não saio da França. 
O SR. CINCINATO BRAGA. - Cita· justamente o paiz de mais inter-

venção, não só em moeda, como em toda ordem de relações sociaes, 
promettendo agora até a intervenção na distribuição da fortuna. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - A defesa da fortuna publica franceza 
está na intervenção do Estado. 
/. O SR. CINCINATO BRAGA. - Não é da fortuna publica, da moeda 

dos cambios, na politica reguladora dos cambios. 
; O SR. HoNORIO GuRGEL. - E quem protege a · riqueza, a fortuna 

publica? , 
E' o Governo da França intervindo? 
Não. E' o trabalho' obscuro, é o pé de meia, é a moeda de ouro, 

a · menagere, aquella que vive poupando, para ajuntar Louis por Louis, 
para comprar titulos de renda, é a grande ·massa. 

O SR. C1NCINATO BRAGA. - Então lá é o livre cambio? 
O 1SR. HoNORIO GuRGEL. - Pelo contrario, é proteccionista. 
O SR. CrNCINATO BRAGA. - Porque? Sinão para · defender a for-

tuna publica e o trabalho nacional? ' 
O SR. HoNORIO GuRGEL. - E' proteccionista, actualmente, por 

politica. 1 

O SR. CrNCINATO BRAGA. ,- Seja pelo que for, mas é. \ 
O SR. HoNoRIO GuRGEL. - Só em 1860 foi livre cambista e a 

'producção e a industria duplic~ram em dez annos ·e apresentou o espec-
taculo de 1867 ao mundo as~ombrado com as leis de Napoleão III, com 
os tratados de' commercio. 

O SR. CINCINATO BRAGA. - Os livres cambi::;tas, hoje, na Europa, 
são só os poetas. 

O SR. HoNoRro GuRGEL. - E a Inglaterra? 
O SR. CINCINATO BRÁGA. - A Inglaterra não serve de base. 
SR. HoNORIO GuRGEL. -· E os Estados Unidos, que dentro das 

suas tarifas rigidamente proteccionistas, teem as tarifas livre-cambistas · 
para os tratados e accôrdos com as diversas nações? . 

O SR. CINCINATO BRAGA. -- Isso não prova nada. 
O SR. HoNbRIO GuRGEL. - Estou mostrando que não são só os 

poetas, como disse V. Ex., os livre-cambistas, porque para fazer o Brazil 
livre-cambista bastava que ais nações européas ·imitassem o exemplo 
da Allemanha elevando o preço do café. 

V. Ex. deve se recordar dGt grande celeuma que se levantou quando 
a França pensou em elevar a t axa sobre o café. (Apartes .) 

O Banco de França é· um. banco onde entram o Estado e o par-
ticular. 

UM SR. DEPUTADO. - De que maneira? 

( 
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O SR. HoNORIO GuRGEL. - O Estado deu apenas· o . privilegio da 
· emiss,ão e nada mais, como acontece com o Banco da Inglaterra, da 
It~lia; ~e Po~tugal, da Allemanha, e todos os . outros bancos coloniaes 

1mperiaes. 
O SR. CINCINATO BRAGA. - Não me incommodo com o orgão .que 

tenha de exercer a funcção, mas o que é facto é que é um privilegio 
dado por lei. Ha· a: intervenção do Estado. ' 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Se V. Ex. entende que isto é int~r
venção, então o Estado intervem em todos' os actos .sociaes, intervem 
em tudo, desde o registro de nascimentos até o attestado de obito. 
(Apartes.) 

' O SR. PRESifiENTE (fazendo sôar os lympanos). - Peço aos Srs. De-
' putados que não interrompam o orador. · 

o SR. HoNORIO GURGEL. - Aqui se dá a intervenção pela reacção 
dos bancos. ' · · 

I~tervenção chamo eu a acção da Republica Argentina, creando 
um instituto, como é a Caixa de Conversão, marcando um preço , de 
ouro e um preço da 'emissão. Intervenção chamo eu o que fez a lei de 1906. 
. Mas, dar um privilegio a um banco que se rege pelos seus estatutos, 

que se rege pelos seus accionistas, pela· sua directoria eleita, tendo apenas 
· um governador nomeado pelo governo, é cousa differente. 

O Estado tem seu fiscal que é o governador do banco, como o 
Estado tem seus fiscaes junto a diversas emprezas, nas estrfldas de 
ferro, etc. 

O 'sR. C1NCINATO BRAGA. - Só para intervir; para não intervir, 
o fiscal seria uma excrescencia curiosa. 

O SR. HoNORIO GuRG.EL. - Nós, na civilização, ' vivemos s?b· a 
acção do Estado a todo o instante. 

(Cruzam-se dfoersos d.parles entre os Srs. Cincinalo Braga, Affonso 
Cosia e Lindolpho Gamara.) ' · 

· Quando em 1870 se fazia o Tratado do Franckfort e $e exigia cinco 
milhares, . o governo francez .. erf! um governo fraco, que tinha sahido 
de uma insurreição, de arruaças. Elle tinha dentro do paiz uma oppo-
sição de um partido que acabava de deixa~ o poder e pujos elementos 
principaes occupavam. as mais altas posições no Exercito, tinha contra 
si o velho partido leg~timista e o orleanista e - mais do que ist~ - o . 
governo de então luctava, estava .a braços com a maior insurreiç~o 
que teve a França, com a revofução de 18 de março - a Commuiia. ' 

Um governo, nestas circumstancias, como poderia defender a riqueza, 
se procurava defender a sua vida governamental? Entretanto; quando 
a -França ·necessitou dos cinco milhares, os obteve e - honra lhe sej·a 
feita - não careceu do curso forçado ... 

1 

O SR. CosTA PINTO. - Mas foi decretado. Ir 
' O SR. HoNoRIO GuRGEL. - Mas não careceu. 
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O Sit. CINcrNATõ BR.&GA. - Dá um aparte. 
o SR. HoNORIO GúRGEL. ~ a (( pé de meia )) francez foi que ma'l'l-

teve à integridade da França; não foi a intervenção do governo. 
O SR. CrNCINATO BRAGA. - Acceito essa affirmação para tírar 

todas a& consequencias. 
O SR. HoNóRIO Gu:RGEL. - Esta affümação V. Ex. a tem etn tod0s 

os historiadores. 
'Petn-:n'a, por exemplo, em Olivier, no cc Imperio Li_beral ». 

O SR. GINC!NATO BRAGA. - V. Ex. poz a qaestão no verdade1ro 
teI'reno. 

O que resolve a situação de um paiz, no terreno economico, é a 
fortuna particular. O que desejo é que esta doutrina não seja somente 
applicada á França, mas tambem ao Brazil. 

Q SR. HoNoRIO GuRGEL. - Eu tambem. D_esejaria até que com 
16$ não se comprasse apenas uma libra, mas duas; 

Instituir a riqueza public~ e procurar desenvolvel-a; educar o 
pE>vo para este instituir o c1 pé de meia » brazileiro, isto deve ser o nosso 
ideal1 o nosso desejo e para isto devemos trabalhar, porque\só por esta 
fórma é que teremos a protecção dos nossos capitaes e da nossa riqueza. 
O mais é artificial; porque, como já disse, a Caixa de CoDversão é um 
meio artificial de prender o cambio. úahi, porém, a impedir que pos-
sam0s, por eflleito do valor 1paior da nossa producção, importar ouro 
e elevar o valor do nosso mei,o circulante, desejando manter indefinida-
mente o cambio a uma taxa, isto é que não. 

O S.R. CrNCINATO BRAGA .. · - Ahi está a encruzilha.da onde V. Ex 
toma á direita e eu á esquerda. 

O SR. HoNORIO GuRGEI .. - O regímen Murtinho, do fundo de 
garantia e do fundo de resgat('l , dispensa a Caixa de Conversão . (Apartes.) 

Nós queremos ter a aspiração e o desejo de conseguir uma cousá 
que até hoje nenhum paiz conseguiu, nem póde conseguir, porque é anti-
humano. 

Como impedir que haja qscillações na compra e na venda do ouro , 
que é uma mercadoria como outra qualquer? Por esta íórma chegaremos 
á theoría do imperador do FJaiti que decretou um dia, que os preços 

,, das diversas mercadorias seriam taes e taes. (Apartes.) 
O que VV. Exx. querem é prender o cambio na taxa de 15. (Apartes.) 

. Mas, o que é que VV. E J,{X. querem? O preço de 15 para todas as 
transacçoes? 

O SR. CINCINATO BRAGA. - Então?! V. ·Ex. não o quer a 27? 
O SR. HoNORIO GuRGEL. ~ Si fôr possivel. E' a aspiração; quero 

caminhar para isto. 
O SR. CINCINATO BRAGA. - E quando chega{'. a 27? 
O SR. HoNORIO GuRGEL. ~Poderá ir acima de 27. (Apartes.) 
Quando se proclamou a Republica em 89, o cambio estava a 28 1 /2. 
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O SR. C1NCINATO BRAGA. - Dá um aparte. 
O SR. HoNoRIO GuRGEL. - Mas, nós temos economia nacional? 
UM SR. DEPUTADO. - Si não a t~mos, devemos procurar tel-a. 

· O SR. HoNoRIO GuRGEL. - Não procuramos fazer como o fez a 
França. . . 

Nós não ·facilitamos a vida, encarecemol-a diariamente. Como 
havemos de procurar instituir, assim, o pé de meia? Como é que pode-
remos obter e'COnomía nacional si nós, por todos os meios, o que faze-
mos é difficultar a vida nacioP.al, é difficultar a vida do operario? O que 
poderá acontecer? E' como, disse Ferri na Argentina : As taxas baixas 
trazem corpo censequencia o anarchismo. 

O SR. LINDOLPHO GAMARA. - E' muita fantasia. 
O SR. HoNoRIO GURGEL. - O miseravel proletarío que pagava 

10 pence por kilo, 167 réis, hoje, ao cambio de 15, paga 341, mais do 
dobro. 

UM SR. DEPUTADO. - O salario delles tambem vae subindo. 
O SR. HoNORIO GURGEL. - Isto é que é preciso p:covar. 
Cliama,m-nos de ourophobos, de inimigos do ouro, quando absolu-

tamente não o somos. (Trocam-se apartes.) 
As variações cambiaes hão de se dar no Brazil, como se teem dado 

em toda a parte. 
Querer-se prender o cambio por meios artificiaes é uma' loucura. 
O SR. LINDOLPHO GAMARA. - Então, V. Ex. não quer e não acre-

dita n;l estabilidade? 
O SR. HoNoRIO GuRGEL. - Acredito na estabilidade da moeda; 

quero a moeda, quero o valor da 19oeda, mas o valor real da moeda. Eu 
não quero crear uma instituição artificial, qi,ie só tem por fim. aproveitar 
a uma parte do Brazil e sacrificar o resto de paiz. (Trocam-se muitos 
apartes.) · __, 

O pequeno lavrador, este não lucra cousa nenhuma. 
Com a alta do cambio lucra o pequeno lavrador, porque se abaste-

cerá de mais artigos com o mesmo valor acquisitivo, porque comprará 
tudo mais barato. (Trocam-se muitos apartes.) 

Então, eu peço licença para mandar á Mesa uma emenda baixando 
º' cambio a 1, porqu~ assim será a satisfação dos abasti'ldos e dos indus-
triaes. ' 

Um grande escriptor inglez diz que, deante de uma situação dessas, 
era preferível que os paes pobres entregassem ás classes elevadas da 
Inglaterra os seus filhos para alimentação dos ricos, porque era prefe-
rível que elles fossem devorados a que fossem ser mendigos e miseraveis. 
E' preferível que fiquemos miseraveis e pobres, cointanto que enrique-
çam os especuladores da faça negra. Esta é a verdade. 

Foi o povo, a casta explorada durante tres seculos e que até hoje 
ainda guarda o rancor de 13 de màio ... 
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O SR. LINDOLPHO GAMARA. - Isto está em moda agora. 
O SR. HoNORIO GuRGEL. - Não é moda, é a verdade. 
Vou mandar á Mesa uma emenda fixando o cambio a 1. (Risos.) 
O SR. LINDOLPHO GAMARA. - Não gracejemos. A questão é seria . 
O SR. HoNoRro GuRGEL. - Não é gracejo. Assim teremos uma 

quantidade enorme de papel, pois o que precisamos é de papel e não 
de cambio. Precisamos decretar, como a França, que será fuzilado aquelle 
que não acceitar os assignados. Si fizermos assim chegaremos ao supremo 
gráo de progresso e de riqueza, na opinião de VV. EEx. 

O SR. CosTA PINTO. - Na nossa opinião, não. Isto não é opinião 
de ninguem. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Comprehendo perfeitamente, Sr. Pre-
sidente, que sem a elevação da taxa c;ambial nunca chegaremos a satis-
fazer a velha aspiração do Imperio de termos moeda, cousa que até 
hoje não temos porque nem á propria nota da Caixa de Conversão se 
pode chamar moeda, uma vez que ella apenas representa um recibo, 
um titulo de deposito. 

Só poderemos conseguir uma boa circulação pela valorização do 
nosso meio circulante, de accôrdo com o systema e o regímen do Sr. Mur-
tinho : imposto, economia, , fundo de r.esga_te, fundo de garantia. 

UM SR. DEPUTADO. - Ainda ha poucos dias ouvi V. Ex. levantar 
a~ui uma grande celeuma, coptra os impostos e applaudi com enthu-
siasrno. 

O SR. HoNoRro GuRGEL. - O que sustentei e sustento, como regra 
geral, é que os impostos são elevadíssimos, ao mesmo tempo que as 
classes privilegiadas gozam da isenção de direitos para materiaes, obras 
primas, etc. 

As estradas de ferro, as grandes emprezas, importam tudo sem 
pagar um vintem de direitos; podem, portanto, ter o sarcasmo, o mo-
tejo para quem censura a elevação dos. impostos, porque os não pagam. 

' Só nos dous exercícios, de 1908 e 1909, as isenções montaram a 
mais de quatro milhões esterlinos. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - V. Ex. se refere ás emprezas de estradas 
de ferro? 

O SR. HoNORI.O GuRGEL. - A todos quantos gozam de isenções; 
não personalizo, fallo em geral. 

Naturalmente, repito, par1a esses os impostos não são pesados, não 
ha até tarifa para elles. E os c1ue gozam da enorme vantagem de deixar 
de pagar esses direitos são os mesmos q:ue desejam que o cambio esteja 
bem baixo. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Porque a grita contra a isenção relativa 
aos machinismos para a lavourii, a qual, na realidade, não _existe? Trata-se 
da importação de inachínas cf.ue não fabricamos e qµ.e se destinarn a 
melhorar a producção, a baratear o seu Cl!Sto, a concorrer para o desen-
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volvimento do paiz. O nobre Deputado, que é um funccionario .inteHi-
gente, cujo talento todos nós admiramos, como se quer levantar assim 
contra o resurgimento da lavoura? l Desculpe-me, mas acho que, a bem 
de seus creditos, deve retirar estas asserções do discurso que' vae pro- . 
nunciando. · 

O ; SR. HoNORIO GuRGEL. - Não retiro, porque manten1ho o · que 
digo. 

1 
O SR. JosÉ BEZERRA. - V. Ex. suppõe que o lavrador vive a im-

portar machinas? Infelizmente, não tem capital para isto; paga os 
demais impostos, contra os quaes, aliás, V. Ex. tanto clamou, e a isenção 
só approiveita a rari nanles. Demais, 0s collegas de V. Ex., nas · alfan-
degas, procedem de modo rigoroso relativamente á lavoura; assim, 
não ha 30 dias importei um apparelho que custou 8:000$ e em relação 
ao qual paguei na alfandega mais de 1:600$ ! Si isto é isenção .. . 

O SR. PRESIDENTE. - Peço permissão ao orador para lembrar que 
a hora está a findar. 

O SR. HoNO'RIO GuRGEL. - Vou concluir, Sr. Presidente. 
O que sei é que, ide accôrdo com os dados officiaes, as ~senções de 

direito montaram, em 1908 e 1909, a 64.401:021$, o que, a cambio 
de 15, importa, em~ 4 .025.063-17-0. , 

Ahi estão, Sr. Presidente, confirm;mdo a minha asserção, os docu-
mentos officiaes. Para esses, naturalmente, os impostos não são pesados, 
porque não pagam nenhum; para estes o camfilio deve ,,ser de 15 ou 16. 

Mando á Mesa uma en:ienda fixando a taxa em 17. 
Isto é apenas uma capitulação, pela certeza de que não tenho o, 

sufficiente valor para afastar do caminho da regeneração da nossa moeda, 
esse trambolho qu·e se chama Caixa de Conv.ersão. Si encerrasse em 
mim todos os votos da maioria, com certeza f.aria desapparecer esta 
peça; mas, como não posso fazel-o, procuro minorar-lhe a acção e o 
meio que encontro é elevar um pouco a taxa para que paguemos por 
men0s a oitµva de ouro que importamos, para que paguemos 6$355 pelo 
ouro que a Caixa quer manter ao preço de 7$200, dando ao povo o pre-
juízo de 800 réis em oitava. 

Mando a minha emenda apenas como uma confissão da minha 
falta de forças para fazer derrocar a Caixa. Si pudesse não dei~aria 
de fazel-o porque acho que manter 'o cambio baixo, quando a taxa póde 
se elevar, quando o nosso m{!io circulante póde se valorizar, , quando nos 
podemos approximar do cambio ao par e voltar aos ultimos tempos do 
Imperio em que o papel valia mais que o ouro; - acho que impedir por 
todos os meios que isto aconteça, mantendo a nossa moeda avariada, 
importa em applicat ao nosso paiz o celebre supplicio de Mezencio, de 
que nos falla Virgilio, que. consistia em amarrar 4m cadaver a um corpo 
vivo e encher a sua ,circulação de pús e sanie. 

(Muito bem; muito bem. O orador é muito cumprimentado.) 

·; 
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Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em discussão com o projecto 
a seguinte emenda : , 

·. Ao art. 2. 0 : Onde se diz<< 16 d. >> - diga-se: « 17 d. n· 

Sala das sessões, 10 de novembro de 1910. - .Honorio Gurgel. -
Tavares Cavalcanti. 

SESSÃO DE 3 DE DEZEMBRO 

O Sr. Honorio Gurgel. Sr. Presidente, historiando, hontcm, 
a vida do meio circulante do Brazil, eu tive occasião de sa.lientar o quão 
perniciosa foi a intervenção dos poderes publicos nas nossas questões 
financeiras. E comecei por dizer que o primeiro acto de intervenção, 
exactamente no regimen da moeda brazileira, foi a falsificação da moeda 
e que dahi teem decorrido todos os males, quasi sempre provenientes 
da inte:i;:venção· governamental. 

Aparteado pelo illustre Deputado por S. Paulo, que, infelizmente, 
não se acha presente, ·o Sf. Cincináto Braga, que affirmava que nos 
paizes mais cultos a intervenção do Governo sempre se fazia sentir em 
questões de. moeda e, conte~tando a S. Ex., disse eu que a França exac-
tamente era o paiz que cor+seguiu ter, no seu banco nacional, a 'maior 
quantidade de ouro, em caixa. S: Ex. affirmava que era exactamente 
o paiz onde a intervenção mais se fazia sentir. · 

Sr. Presidente, ·os autores que teem tratado destes assumptos são 
os primeiros a affirmar o quanto é prejudicial a interveriçãci do Estado 
nos negocios peculiares aos Bancos, nos negocios referentes á moeda. 

Per.tence ao Estado o qireito de cunhar a moeda, ou de lhe de.ter-
minar o peso, o toque; uma vez feito isto, por' lei, concedido o privilegio 
de emissão a um Banco, ou, :p.ão havendo privilegio, outorgada a liber-
dade de emissão, é sempre perniciosa a intervenção do Estado nos nego-
cios peculiares á moeda. 

Disse-se que a França era o paiz onde a intervenção do governo 
mais se fazia sentir nos assl,lmptos monetarios; posso, entretanto, affir-
mar, ao ·contrario do que declarou em aparte o nobre Deputado, que o 
que salvou a França e os capitaes entregues ao Banco foi a circums-
tancia de não se tratar de 4ma instituição do . Estado. · 

Não é minha a opinião; é de Thiers, chefe do governo da Defesa Na-
cional, que diz que « o .Ba:p.co salvou-nos, porque não era um Banco 
de Estado »; e, mais, que, « a grande vantagem de um Banco assim 
organizado, por acções, particular, era estar ao abrigo da apprehensão 
do inimigo », donde se d.eprepende que, si o Banco de França fosse,. como 
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declarou o íllustre collega, uma instituição dependendo unicamente 
do Estado . e 'na qual este tivesse intervenção constante, aquelle esta-
beleciment<:Y1 em vez de prestar ao paiz o auxilio de seus capitaes., para 
pagamento da indemni·zaçãa, teria sido considerado boa presa pelo 
exercito aillremãO' que occupava o paiz. 

_O que; não só por occasião· da paz ·de Francfort, como na época 
da sublevação,. da Communa, salvou o Banw de Fran~a, as economias 
francezas, a riqueza dO' paiz, foi exactarnente o facto de se tratar de uma 
instituição 'independente, não de uma institiúção do Estado. 

Isto vem provar que, naquelle paiz, onde se póde dizer que 0 Estado 
intervem eín tud@, 0s legis1adores tiveram o bom senso de não o fazer 
intervir nai gerencia e no governo dos negocios financeiros-: ou mone-
t arios. · · 

A opinião que sustent(i) aqui. está citada por Gonan, pag. 30'3; edi-
çã0 de 1908. 

O que, por seu lado, contribuiu. tambem para que o Governo da 
Defesa Nacional obtivesse os cinco bilhões de francos lil/ão foi a inter-
venção do Governo; foi, como eu disse, o pé de meia, a economia par-
ticubr do homem do povo, d@ trabalhad0or, do operario, do lavrador. 
E quem o diz tambem não sou eu.,. é Léon Say que, ap·resentando o rela7 
torio das operações de cambio que teve de executar em nome do GovernÓ . 
francez para passar aquelli!- enorme quantia de Paris e Londres para 
Berlim, afim de satisfazer a indemnização de guerra, assim afirmou no 
fim do seu trabalho. , 1 

Vê.-se po» ahi que é o proprjo representan.t'tf,o governo francez 
quem affirma que para o pagamento daquel1a enorme S<?mma o .Estado 
absolutamente não- interveiu, não foi buscar recursos no credito e appellou 
apenas para o capital do peque.no prop·rietario, do pequeno negociante, 
do pequeno lavrador, do operario, etc. 

1sto vem em apoio da minha affirmação de que é sempfe prejudi-
cial a intervenção do Estado nos negocios, quer financeiros1 quer mone~ 
t arios. 

Achou-se extraordinario., Sr. Presidente, que apresentandq-me 
eu como adversario da Ca~xa, contrario áquelle instituto, houvesse en-
t retanto enviado á Mesa 'uma emenda, fixando o cambio em 18, como 
também se estranhou a m.Í•nha affirmação de que sómente nós, os bra-
zileiros, tínhamos procurado tratar das nossas finanças pela fórma por 
que fizemos, send& um caso unico na especie .. . 

Como p1·ova de que a minha affirmação era errada ou leviana, foi 
, apontada a Caixa .de Conversão da Republica Argentina e a quebra do 

pàdrão, no Mexico. 
Qua:nto a esta, a quebra do padrão, absolutamente :não influe e, 

assim., :não vale a pena tratar deste ponto; porém, quanto á Gaixa de ' 
Conver,são argentina, preeiso dizer -que é eHa um instituto completa-
mente differente do nosso. Lá existe realmente uma Caixa de Conversão, 
porque qualquer individuo que apresente áquella repartição uma certa 
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quantidade de papel inconversivel 'recebe em troco papel conversivel 
á taxa de cambio em que foi instituicla a Caixa, isto é, 44 centavos por 
peso; porém, si qualquer pessoa levar á nossa Caixa. de Con~ersão certa· 
quantidade de papel da mesma natureza, nada receberá. , 
' A nossa Caixa de Conversão, portanto, nada converte, limitando-se 
a receber ouro em deposito e dar um .recibo. ~ 

Fica, pois, de pé a minha affirmação de que só o Brazil tem um 
instituto desta natureza, pois que o argentino, apresentado como símile, 

r é inteiramente differente, tem funcções muito melhores, muito , mais 
uteis do que as nossas. O dinheiro, lá, os capitaes . que para . lá vão, não 
se limitam a essa operação da emissão da moeda sob -a base do ouro rec·e- · · 
bido; alli vae-se além: substitue-se o papel inconvertível pelo papel 
ouro. 

Afiancei, Sr . . Presidente, e continúo a afiançar que o cambio baixo 
vem favorecer apenas a uma parte do nosso paiz; a certas class~s não 
favorece e muito menos á massa geral da população. E para demons-
trai-o, trag'o aqui a opinião de um escriptor inglez, muito conhecedor 
dos nossos assumptos financeiros e que os estudou com uma minucia 
de quem nelle se enfronhara perfeitamente, e expoz com uma franqueza 
e synthese inglezas a verdadeira situação e o verdadeiro desejo dessas 
classes a que me refiro. ~ 

Estudando os motivos 'da depreciação de nossa taxa cambial, o 
mesmo escriptor diz: « Mu~tos mezes antes de 15 de novembro, data 
da proclamação· da Republica, o Brazil apresentou o notavel pheno-
meno de um cambio acima do par, quer dizer que o credito braziieiro 
subiu tão alto que o 1$ papeil valia mais que o 1$ ouro. » 

A comparação feita poll este publicista inglez da situação do Brazil . 
com a da Italia, com a da Hespanha, com a de Portugal e com a da Russia, 
demonstrou que os factos acJui verificados são os mesmos que lá se dão; 
as causas da depreciação d.o nosso cambio, como as causas que lá se 
deram, são as mesmas; os rreíos de evitar este facto são igualmente · os 
meios de que alguns lá estãq lançando mão. 

O Ministro da Fazend\'l da Russia lançou mão da conversão da 
moeda, a Italia poz em prp.tica um meio identico, procurando saldar 
seus orçamentos sem deficit. 

Portanto, não foi creando institutos, como a Caixa de Conversão, 
que elles fizeram a estabilii,mção da moeda; porque - e este facto é 
·importante - quando um paiz tem a circulação . metallica segura e .. 
forte, quando a base de sua riqueza é solida, acontece, como aconteceu 
á França. 

Depois daquella enorme lucta, âo esmagamento daquelle paiz pela 
Allemanha, havendo, como houve, necessidade de fazer-se a maior 
cambial que tem tido todo q mundo, de pagar a outro paiz tão . elevada 
somma de dinheiro que qua13i escapa á imaginação, é preciso dizer que 
o cambio se manteve no me~mo pé, havendo apenas uma pequena diffe-
rença de centimos, que se ppdia dizer - a despeza . que se fazia com 9 

1 • • 
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expediente ~a transmissão do dinheiro; não houve uma baixa de um 
nem de dous ou de tres p'Ontos, houve uma baixa de centimos, visto que 
o que era vint.e e cinco e vinte e dous centimos passou a ser vinte e cinco 
e cinco centimos. 

" O SR. CosTA PINTO (depo,is de pedir e obter permissão para dar um 
aparte). _:_ Uma parte da indemnização foi satisfeita em metal. Isto 
fez retirar da circulação da 'França uma grande quantidade d.e moeda 
metallica. . 1 

• 

Este phenomeno contribuiu para que o cambio se mantivesse, ·para 
que uma situação brilhante permanecesse. . 

Sim, porque não foi sómente em ' cambiaes que o pagamento se J 
fez á Allemanha. 1 Lembro esta circumstancia porque ella concorreu para, não obstante 
a 'enorme passagem .de capital da França para a Allerb.anha, não so:ffrer 
o cambio sensível depressão. ' 

1 

O SR. HoNoRIO GuRGEL. - ·Aceito o aparte. Mas o ,nobre Depu-
tado' sabe que nas arcas do Banco d(l França havia depositada grande 
quantidade de ouro em barras, e o ouro em barra ou em pó, cotnq S. Exi 
bem sabe, . representa moeda. O ouro, pela ·sua natureza particÜ.lar, por 
uma convenção especial é sempre moeda; e~teja cu~hado ou não, sempre 
sé recebe o peso ouro por uma equivalente em. !fiOeda. 1 

/ 
Portanto, continúo a repetir: a retirada dessas barras de ouro, 

equivalentes a um certo nume~o de milhões de francos, .não produziu 
absolutamente abalo algum na economia nacional. (Apartes.) 

E' muito ·conhecida a anecdota financeira do Banco de Inglaterra, 
sa~vo por uma remessa de b~rras de ouro, depositadas pelo Banco de 
França. . . , 

O Banco de Inglaterra, depois de tres dias de corrida, 'estava quasi 
a fechar as suas portas,. quando o Banco ·de .França veiu em seu soc-
corro, fazendo o deposito de grande numero de barras de ouro,. 

A simples noticia desse deposito fez com que cessasse a corrida 
immediatamente, fazendo ren'ascer a confiança naquelles que tinham 
confiado ao Banco os seus capitaes, porque si o Ban.co de França,.. faz.ia 
t~o grande deposito é porque confiava na solidez do estabelecimento 
inglez. / . . 

Portante•>, não colhe ·a objecção porque, ou remettido em · pó ou 
em barras, o ouro é sempre moeda.. / 

Era, . pois, grande , parte dos recursos existentes na . ~rança · que 
era .transportada para a Allernanha ;'. era uma - porção da economia fr(l.n-
ceza, entregue· em pagamento á Allemanha ;· fosse de qualquer · fórma, · 
represe'ntada por ouro em barra ou em moeda, era · valor transportado 
definitivamente para o estrangeiro. 

Releva notar que a solidez e a confiança foram de tal ordem que 
o cambio não estre~eceu, que as difierenças de pontos foram insigni-
ficantes; e. decretado o curs9 ' foq~ado, para fazer frente ao que podia 

1' 
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parecer uma crise, o Banco de França não necessitou delle, continuaJ.ll.do 
a manter o seu curso metallico. 

Isso acontecia em um p:aiz que acabava de ser esmagado pelo estran-
geiro, que tinha passado por uma revolução interna ' que substituiu as 
suas instituições por outras differentes, como tambem tinha acabado 
de ter na sua capítal, que foi cercada, uma das mais .sanguin!?lentas 
revoluções do mundo, e teve os seus mais bellos edificios destruidos. 
E a industria parisiense, que representa muitos milhões, durante um 
mez ou varias semanas, ficou completamente paralysada. Todo.s esses 
prejui'zos, todas essas causas de depressão economica não se fizeram 
sentir, de modo a tornar vacillante o capital francez;; o credito da· França 
se manteve da mesma fórma, com alterações insignificantes. Isso, Sr. Pre-
sidente, vem provar que o que torna realmente forte e verdadeira a 
organização fi~anéeira de um paíz é a ·economia. Só assim , os capitaeii 
resistem, como resistiram, a crises, · como as qu.e acabei de ()nunCiar. 

Entre nós, digo eu, desde a independencia que Iuctamos pela nossa 
circulação metallica. Até hoje nãe> a temos consega<ido -sínão epheme-
r.amente; temos usado diversos proce,ssos artificiaes·, ·recunhando moedas, 
creando emissões com a garantia de um terço em ouro, creando a Caixa 
de Conversão, fazendo a queima do papel, cobrando direitos, em sua tota-
lidacle em ouro, cobrando-os em parte. 

De todos os meios, de i todos os processos temos lan-çado mão para 
fazer a nossa circulação m1etallica; não temos, p<wém, lançado mão do 
unico processo regul'ar, que seria a economia severa. 

Abandonemos as nossa~ pretenções de potencia americana ; acabemos 
com as grandes despezas r:nilitaTes ... 

O SR. CosTA PINTO. -.- Então devemos vender os nossos nav.io.:s, 
o S. Paulo, o Minas Geraes 1e B_ahia, par.a fazer o resgate do papel moeda? 

' O SR. HoNORIO GuRG;EL. - Não digo que -seja para o resgate do 
papel, mas para a construc9ã0 das estradas de ferro, que são verdadeiras 
arterias que hão de levar o sangue arterial a logares que hoje estão s,em 
pr0gresso, logares que, si t~em lavoura, não podem vencler os productos 
de seu trabalh0, p0,rque a despeza ·com 0 frete é onerosa e a diffieuidaâe 
de trazei-os ao mercado fa~ com que sejam perdidos. 

Ha uma definição ingle;w e muito bem applicada. Os inglerles divid,em 
a m0eda em du.as partes: a moeda sã e a moeda má; elles não chamam, 
como nó.s, a boa moeda, a metallica; elles chamam-na de boa saude. 
Essa m.o.ecla de boa saude é-a que temos procurado obter e que ainda agora 
-0 p11ocuramos por meio da Caixa de Conversão. 

Tive a honra de ap·reseff~ar uma emel'lda fixando a taxa 17 .Julgar-se-ba 
talverl qae para quem se mofltrou como eu aiclversario da Ca1ixa, que ·tivesse 
cabido em uma contradicção. Mas estou convencido que não conseg11'iria, 
como hontem tive occasi·ão de dizer, supprímir esse instituto. Procurei 
obter o maximo que me parecia 4!J:Ue se p0dia attiagi~ no momento e era 
a taxa del 7, Não desejo m~mter para · me~ paiz, eternamente legal, uma 

' . 
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moeda depreciada, sem esperar1 sem poder absolutamente conseguir 
elevai-a ao seu par natural, sem pelo menos procurar 'o mais possível 
approximar-se do valor da moeda que nos serve de padrão, porque, 
decretada, como parece, por mais um largo prazo, uma taxa unica, 
decretamos desde já a depreciação da nossa moeda, por todo esse tempo: 
Póde o nosso trabalho se valorizar, a nossa producção crescer, os nossos 
generos subir de valor, como áctualmente teem subido a borracha e o 
café; tudo isso não irá influir na gran,de massa da riqueza nacional; 
tudo isso, ficará preso, sempre e sempre, á taxa .rr,i.antida pela Caixa de 
Conversão. . 

Nós teríamos que continuar a pagar 177 francos e 50 por 100 francos 
fraricezes; continuaremos sempre a pagar o ouro estrangeiro com 77 
e 80 % de agio. Isso vae ·repercutir em toda a yida economica do paiz : 
.no aluguel de casa, no que se come, no trabalho, em tudo isso vae perdur.ar1 

durante todo esse tempo,,sobre a nossa vida e, muitas vezes, inutilmente . 
O SR. BARBOSA LIMA. - Dá um aparte. 
O SR. · HoNORIO GuRGEL. - Argumenta-se que uma nação não 

perde com a depreciação do seu meio circmlante, cem a desvalorização 
de seu dinheiro, e diz-se que o prejuízo não está nisto, e sim nas fluctuações 
do cambio, como si estas não ~ossem uma consequencia da desvalorização 
da moeda,! 

Procuram curar um symptoma, e não tentam tratar o doente como 
deveria .ser tratado. 

Si tivessemos moeda sã, não haveria apsolutamente fluctuações 
de cambio. Ellas se dão porque, sendo o -0uro, no caso da nossa organi-
zaç.ão monetaria, uma mercadoria, que não possuimos1 que temos de 
importar, adquirindo-a por · meio de papel, segue-se que a maior ou 
menor affiuencia de ouro ~o mereado importa em diminuição ou augmento 
de seu preço, sendo, pois, necessaria menor ou maior quantidade de 
papel para o óbter. · 

Ora, si em vez de termos .a eirculação de papel inconversível, tives- · 
semos moeda sã, como haveria fluctuação? 

UM SR. DEPUTADO. - Seria insignificantíssima, 
O SR. HoNORIO GuRGEL. - Precisamente, equivaleria, muitas 

vezes, somente ao preço do transporte e do seguro. 
Agora, nós acceitamos a nossa situação, tal como está, e dízemds : 

pagaremos o ouro estrangeiro com o agio de 80; não queremos verificar 
si estam~s em condições taes que nos permittam pagai-o com o .agio 
de 20, 30 e 40 l · . . ' 

· Ha a crença de que todos lucram com o cambio baixo, de que o paiz 
inteiro tira dªhi resultado. 

O SR. BARBOSA LIMA. - Não ousam sustentai-o, abertaf:9ente, 
. pel'o menos, tanto que, quando ,se lhes falla em cambio a 6, recuam. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Ha quem ouse. , e então se argumenta 
que o cambio baixo · impede a drenagem dos capitaes, que, por .ser o / 
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Brazil habitado por grande numero de europeus, teem de ser enviados pal'a 
os paizes de origem destes. Julga-se, então, que essa sucção de capitaes 
póde ser obviada pelo cambio baixo, pela depreciação da moeda. 

<;>ra, isto absolutamente não acontece, porque, qualquer que seja o 
cambio, o italiano, para exemplificar, envia sempre pa11a a sua patria 
certa quantidade de dinheiro; si póde mandar cem liras, remette esta 
quantia; si só póde enviar cincoenta liras, vão ' as cincoenta. O certo é 
que elle não faz muita questão da taxa cambial e effectua sempre as 
remessas. 

Si consultarmos os balanços dos bancos d1:1 Napoles e de Genova, 
das duas principaes praças marítimas da Italia, notaremos a quantidade 
de dinheiro enviado da America do Sul e dos Estados-Unidos, dinheiro 
que representa verdadeira drenagem de capitaes, sendo mandado em 
pequeníssimas parcellas. 

E que mal haveria que isto se désse com o cambio alto, em vez de · 
baixo? Seria simplesmente necessaria menor porção de dinheiro para a 
operação da remessa, porque com menor somma em 'papel se adqui-
riria a mesma quantia em ouro. 

Assim, não colhe mesmo este argumento de que o cambio baixo 
impede a drenagem de capitaes. 

Mandei tambem á Me~a, Sr. Presidente, uma emenda procurando. 
regenerar o nosso meio circ1tlante. · 

Esta emenda determin.fJ. que sejam depositados nos cofres da Caixa 
de Conversão os fundos de garantia e de resgate, afim de serem applicados 
ao resgate do papel inconversivel. 

Nstas condições, dou á nossa Caixa de Conversão a faculdade de que . 
usa a caixa argentina, isto ·~, a minha emenda tr~nsforma a nossa caixa 
de depositos ·em caixa de conversão. Produzindo, se me não · engano, 
os fundos de resgate e de g~rantia cerca de oito milhões, será uma massa 
de 100 ,ou 120 mil contos ql\e póde ser annualmente resgatada; e sendo a 
nossa circulação approximfJ.damente de 623 mil contos, em cinco ou 
seis annos teremos feito por completo a substituição do papel inconver-
sivel por papel conversível. 

A SR. AFFONSO CosTA. -:- Os dous f'qndos de resgate e garantia não 
dão 100 mil contos por an~o. · 

O SR. HoNORIO GuRG•~L. - Pois digamos 50 mil; e ·em 12 annos, 
não contando com a perda de notas, os extravios, as que cahem em com-
misso, etc., que montam a 20 %, teremos a substituição da nossa moeda 
depreciada por moeda conversivel. 

Já veem os meus coll~gas que, absolutamente, não desejo, desde 
que não posso extinguir a Cpixa, sinão aproveitai-a para fim mais util do 
que o de cofre do dinheiro que alli levam; retiro-lhe este papel passivo, 
fazendo com que ella entre em nossa vida nacional como um elemento 
de progresso. 
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Deixa de ser simples mealheiro para exercer a funcção de substituir 
o nosso meio circulante, que é máu, por um bom .. 

Poder-se-ha dizer, e esse· é o perigo da emenda redigida pela fórma 
por que está - ·que dará em resultado a quebra do padrão de 27para 1·7. 
A observação · póde ser até certo ponto razoavel. E o . que temos feito 
de 1906 sinão decretar o padrão de 27 para. 15? O que temos feito sinão 
decretar esse padrão provisorio de 15, padrão aliás que se deseja manter 
por dous, tres, quatro' e- cinco anmi>s, ou por tempo indefinido? Isso 
aliás fizemos sem um inquerito prévio, um inquerito financeiro ou indus-
trial que viesse ,demqnstrar qual era o verdadeiro estado. eponomico , do 
paiz e qual a taxa verdadeira e exacta que devia ser applicada á emissão 
das notas pela Caixa de Conversão. Por uma forrriu)a empirica nó~ che-
gámos a 15. · 

'" O SR. J os É BEZERRA. - O J ornai do ,Commercio assegura . que a ; 
taxa de 15 não foi elevada, yisto que o Sr. Campista teve de despender 
o fundo de garantia para evitar que elle descesse. , 

O SR. HoNORIO GURGEL. - Não .foi tan,to assim e a prova é que •' ' 
na praça estava a 16, quando se decretou a Caixa de Conversão. 

Não posso comprehender que interesse teem os bancos, ,os especu-
lad0res, os homens que gesta~ das ,desddas e subidas de cambio em vender 
barato o ouro quando o Governo desejava pagar 'mais caro. 

O SR. 'RI~Emo Ju.NQUEIRA. - Dá um aparte. ,,i 

1. 

'1 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Elles , vendiam a, quem fosse tomar 
ca:mbiaes. '1,. 

Portanto, si elles tinham uma tabella acirha de 15, quasi a 16, co~o 
,, não achar que esse cambio fosS'e ,real e verdadeiro e qu,e para mantel-o 

fosse preciso gastar tocj.o o· fundo de garantia e fazer saques para Londres? 
Agora mais Ufllª extravagancia na nossa vida financeira : a appli-

cação da fórmula Murtinho trouxe o cambio de 15 e 16 quando se creou 
a Caixa de Conversão. Elle subiu ponto por ponto até 16 e esse .facto não 
ha de ser contestado porque ~ da historia de nossos dias. 

O Sr. Murti:ó.ho conseguiu do' extremo deprecia,do de cinco elevar 'o 
cambio a 16. 

O '8R. J ost BEZERRA.:_ E' a política de que 'v. Ex: falla : economias, , 
de noves impostos, ainda com auxilio do funding-loan. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Em que auxiliava o funding-loan? 
1 

O SR. JosÉ BEZERRA. -Não tinha necessidade de entrar no mercado 
de cambiaes. J 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Tambem hoje não temos . necessida,de 
de .entrar no mercado de cambiaes para enviar para ,a Europa capitaes 1 
em ouro, para pagamento de juros. ' 1 

Gobrando parte dos .impostos em ouro, o Governo não recor,re . ao 
mercado de cambio, desapparecendo assim esse gra~de freg,uez que con-
tribuía para as fluctuações do cambio. 
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Desde que o Governo se retira dG merca<;lo, ·as flJ.ictuações deixam 
de existir. 

Já uma occasião o Governo, em vez de tomar cambiaes ao Banco 
do Brazil, tomou-as a uma casa bancaria particular. Outra vez o Sr. vis-
conde de Ouro ·Preto, em vez de passar cambiaes em lettras, passou-as 
em carregamento de café, isso com o intuito de evitar as fluctuações. 

Portanto, retirado o Governo do mercado, cobrando parte das rendas 
em ouro, que receio podemos ter das fluctuações de cambio tão temidas? 

Tambem não colhe o argumento de que com as fluctuações do 
cambio fazem os especuladores grandes fortunas, porque o unico meio 
de se ter boa moeda não é de antemão decretar o agio que temos de pagar 
pelo ouro, mas crear a sua circulação metallica, a moeda sã. 

O SR. Josrno DE ARAUJO. - A Caixa é o melhor caminho para isso. 
O SR. AFFONSO CosTA. - A Caixa é um trambolho. · 
O SR. HoNORIO GuRGEL. - Pois si se confessa que o meio de evitar 

a oscillação do cambio é à circulação metallica, como se ha de obter uma 
substituição, uma organização completa, perfeita, si nós marcamos o 
preço que devemos pagar pelo ouro? 

Agora, dizer que não devemos fazer circulação a 27, a lq ou 16, estou 
de accôrdo que se ·não tentasse fazer repentinamente a conversão do nosso 
papel, seria um acto de loucur

1
a; mas vamos, como a creança que se faz 

homem, pouco a pouco, dese11volvendo ·as nossas fontes de producção, 
procurando favorecei-as, fazen~o as economias necessarias, tendo todo o 
cuidado com o orçamento, arrecadando perfeitamente as . nossas contri-
buições, . os nossos impostos, porque . nós não precisamos, felizmente, 
augmentar um real _de imposto ao contribuinte; basta qüe haja Úm pouco 
mais de cuidado no systema da arrecadação, para que a renda suba. 

O SR. PRESIDENTE. - Ü~lservo ao nobre Deputado que a hor:;i. está 
a findar, · ' 

O SR. HoNoRIO GuRGEL. -.- Vou concluir, Sr. Presidente. 
Portanto, resumindo tod~ts as minhas considerações feitas hontem 

e hoje, rapidamente, direi que sustentei que a intervenção do Estado nos 
negocios financeiros do Brazil tem sido sempre perniciosã , e é uma das 
causas da instabilidade do m~io circulante. 

Sustentei que não é vani'.ílgem neste paiz marcar de ante-;mão qual. 
o agio de ouro que se deve p~gar ao estrangeiro;. que ao contrario, esse 
agio deve ser o resultado do nosso trabalho, das nessas economias. 

Sustentei que a nossa suprema ·aspiração, em vez de ficarmos amar-
rados a uma bola de ferro, qu.e não deixa subir o valor da nossa :moeda, 
será nos livrarmos della e irmps fazendo gradualmente com que o nosso 
meio se valorize, de modo a chegarmos a ter a desejada circulação mone-
taria, isto é, que o brazileiro para enviar dinheiro para qualquer paiz 
estrangeiro não necessite pag~r o agio que paga actualmente. 

Sr. Presidente, as nações ~ó são independentes, por completo, quando 
são economicamente indei:ienqentes. 
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A independencia não consiste simplesmente na independencia 
politica, no direito de decretar leis, de executal-as.; consis(e tambem 
na independencia economica, na independencia do trabalho, dos capitaes. 

E o unico meio de sermos completamente independentes, o unico 
meio talvez .de evitarmos futuras complicações, será termos boas finanças; 
seguir o preceito do barão Louis : ter boas finanças para ter boa política. 

E' necessario termos boas finanças, porque teremos boa política; 
pois um paiz que tem boas finanças, em que a vida é farta, em que a 
moeda é sã, está livre de co:µflagrações. Quem .é feliz não luta. 

Só, pm:tanto, um paiz, esmagado pelos pesados impostos., só um paiz · 
que caminha no regímen constante de deficits {l emprestimos, só neste 
paiz é que o povo grita e se sente mal. . 

Si estivesse convencido de que com a Caixa de Conversão, ,. com .. 
o cambio a 15 se conseguiria esse desideralum, não teria o capricho de -
manter uma opinião q\rn não fosse verdad~ira e iria formar com aquelÍes . 
que querem o cambio a 15 e até mais baixo. 

Por einquanto, porem, estou convencido de que o unico meio para 
realizare ssa aspiração é ter moeda boa e sã, e para isso o que é precTho é 
libertar da intervenção governamental as nossas economias e a nossa 
p~oducção. (Muito bem, muito bem; o orador é felicitado pelos seus collegas 
pres'entes.) 

Ao art. t.o, accrescente-se : 
Paragrapho ~nico. As .notas. inconversi~eis do Thesouro serão trocadas 

na Caixa <,!e Conversão por bilhetes emittidos na fórma do art. 1.º da lei 
n. 1. 575, de 6 de dezembro de 1906, effectuando-se 

Emendas. o troco á razão de 17 d. por 1$, sendo a somma total 
· . . · dos fundos de garantia e resgate recolhida annual-

mente á Caixa e applícada ao troco referido, que ~erá feito todos os annos 
até a totalidade recolhida dos referidos fundos até completa substituição 
do papel do Thesouro pelo da Caixa. 

Sala das sessões, 3 de dezembro de 1910. - H. Gurgel. 
.. ... 

Sub-emenda á emenda do Sr. Honorio Gurgel : 
Em vez de 17 d. diga-se : - 24 . 

. Sala das· sessões, 3 de dezembro de 1910. - Bulhões Marcial. 
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SESSÃO DE 5 DE DEZEMBRO 

O Sr. Lindolpho Camara. - Sr. Presidente, dous grandes males 
nos flagellavam desde o inicio da nossa naciónalidade [ um, póde-se dizer, 
secuJar - a instabilidade cambial; outro, semisecular ~ a febre amarella. 

Estes dous factores do nosso descredito e da nossa desmoralização · 
deram-se as mãos no meio da jornada e cada dia cavavam mais funda a 
tumLa que nos havia de sepultar como um povo sem acção, sem iniciativa, 
sem energia para reâgir contra a obra nef~sta e aviltante dos dous inimigos 
conjugados. 

pecorreram longÚissimos annos até que um dia fomos cobrar na 
nossa propria fraqueza a coragem precisa para enfrentar tão poderosos 
agentes destruidores da nossa reputaÇão. 

A rotina e o respeito supersticioso por velhas doutrinas medicas e 
economicas nos detinham o ~asso, emquanto que aquelles factores da 
nossa aniquillação moral e m11terial não mediam a extensão do mal que 
nos causavam. 
' A medicina, desesperall(!,ada de encontrar o agente therapeutico 

que combatesse os effeitos do~ mal no organismo humano, rendeu-se aos · 
ensinamentos da hygiene moqerna e, com a simples demolição de velhos 
pardieiros que nos infeccionav19-m o ambiente, com a abertura de avenidas, 
pelas quaes penetram livrem(jnte o ar e a luz, :vimos fugir espavorido o 
phantasma da febre amarell~t que tantas e tão preciosas vidas ceifou 
á sombra da nossa inercia. 

Era, pois, uma questão qe simples saneamento materfal. 
Outro rumo não . podia 11er indicado para a exterminação do outro 

factor que nos deprimia o credito e nos empobrecia - a instabilidade 
cambial. 1 

Era preciso romper a· couraça do livre cambio; era necessario sanear 
o nosso meio circulante - e\>Sa lympha já tão ·corrompida e .estragada 
pelo · virus · do curso forçado ,_ e engendrar o apparelho que operasse 
esse milagre tão maravilhoso, como maravilhoi;ia brotou da picareta 
destruidora dos monturos q·µe habitavamos a pureza do nosso meio 
materiail, hoj e completament~i expurgado dos detritos do mal levantino. 
' Coube, Sr. Presidente, l\'.OS, legisladores de 1906 a iniciativa dessa 
obra fecunda e gloriosa, que ~anto offende agora a pudicícia dos eternos 
e ingenuos sonhadores do caxµbio alto. 

A Caixa de Conversão ~ uma conquista da politica experimental 
.e, sómente ella, com os moviq:i.entos rythmicos de seu funccionamento 
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- semelhantes aos do coração _.:.. é cap'az de restabelecer a vitalidade 
do nosso organismo econoinico-financeiro, recebendo o· ouro por uma , 
auricula e despejando-o pela outra na circulação. 

E'., entretanto, a este apparelho ideal, como o . qualifica Ed-
mond Thery, e qúe, nem uma só v~z · desmentiu a sJ,ia efficacia durànte . 
todo o periodo . ma~cado para a experiencia da sua funcção, ' é a . este 
apparelho que agora .se dirigem as Ü).vectivas e os apodos dos ,levitas do 
cambio livre, esquecidos . de que O· ,credo que ainda . prégam j1á conta; 
entre nós um seculo de desmoralização. 

Feitas estas ligeiras · considerações; Sr. Presidente, passarei a estudar 
o assumpto . em seus varios aspectos e o farei examinando, uma por 
uma, as questões levantadas pelos adversarios. da Caixa. 

Na historia cambial do paiz já' se póde assignalar dous periodos, 
perfeitamente distinctos - o . que vem do Imperio . e da Republica -
até 1906 - e o que decorre de 1906 até hoje. 

O regimen que dominou até 1906 eu o denomino 'das oscillações 
cambiaes irreprimiveis; o regimen da jogatina da Bolsa, que assim como .· 
gerava grandes fortunas, da noite para o dia, occasionava · tambem 
a desgraça de muitos; · 

Essa jogatina foi tal, chegou a um periodo . de · tamanha immorali-
dade, que para definil-o basta registrar nos Annaes da Gamara o movi-
mento do cambio no dia 4 de julho de 1900, dia em que foram affixadas 
nos bancos e registradas. na Cama_ra . Syndical 33 taxas diversas, no 
curto espaço de seis horas, mediando entre uma e outra taxa apenas 
11 minutos 1 

Para dar· uma idéia do modo pelo qual se realizavam as operações 
cambiaes então, o presidente da Gamara Syndical · transcreveu em seu 

· Relatorio de ~907 a seguinte tabella que pessoalmente cppiou, affixada 
por um banco estrangeiro, no mez de junho de 1896 : . 

« O banco ... saccf1 nas seguintes condições : 
« Para tomadores legitimas sobre caixa matriz ·ou, banqueiros 

1Qd; . , ,1 ' 

,« Para bancos sobre caixa filial de Pariz - 953; 
« Para especuladores (com a decla,ração do nome do tomador) sobr.e 

caixa matriz - 1Qd. · 1 
Para o primeiro ,vapor. , 
Não se fará excepção alguma nas condições supra mencionadas. » 
A paridade legal, isto . é, o idolo do cambio a 27, e atraz da qual ' 

correm os artista.s como . creanças em busca . das · bprboletas, só -. tive- . 
mol-a no Imperio, transitoriamente ,. apesar do braço- escravo, e isso 
mesmo, por effeito do ouro . que entrava ~o paiz pôr occasião dos em- ' 
prestimos externos. 

De 1857 a 1889 'só tivemos cambio par em 1858, 1859, 1860,, 1862) 
1863, 1864, 1865, em seis me2es e meio no anne de 1875, no~ ultimos 



150 -

tres mezes de 1888 e, em 1889, durante oito mezes, segundo Ruy Bar- , 
bosa em sua plataforma presidencial á pag. 58. 

O presidente da Gamara Syndical em um estudo que fez retros-
·pectivo do movimento cambial do paiz, dentro de 50 annos, isto é, no 
periodo decorrido de 1857 a 1907, verificou que, no Imperió, de 1857 
a 1889, apenas por tres vezes a taxa poude manter-se invariavel e inin-
terrupta: duas vezes no anno de 1860, vigorando 24 3 /4, . durante u:r:i;l 
mez, isto é, de 28 de fevereir9 a 28 de março e a de 27d de. 8 de outubro 
a 19 de dezembro, isto é, dous mezes e 11 dias; no anno de 1889, man-
teve-se a taxa de 27 3 /4, durante um mez e nove dias, a contar de 22 de 
fevereiro a 10 de abril. (Relatorio do presidente da Gamara Syndical, 
de 1908, pag. 5.) 

Foi na Republica e após a installação da Caixa de. Conversão que 
se poude constatar maior periodo de estabilidade cambial. 

As operações da Caixa de Conversão :começaram . em 22 de de-
zembro de 1906, encontrando o cambio da praça a 15 3 /16, e termi-
naram em 31 de maio do corrente anno (1910) com o cambio official 
.á vista sobre Londres de 15 3 /4. 

Durante um espaço ininterrupto de 3 annos e 5 mezes, o cambi,0 
permanec·eu dentro da taxa de 15 d. 

E houve mesmo, Sr. Presidente, um período de ·fixidez absoluta 
na taxa media de 15 5 /32, ~ue decorreu de 20 de dezembro de 1907 
a 22 de abril de· 1908, isto é, num periodo de 4 mezes. (Relatorio da 
Camara Syndical, de 1908, p~g. 5.) 

Depois de attingido o liIDrite maximo dos depositos, na importancia 
de 20 milhões. esterlinos, o C3rmbio, vendo-se livre do apparelho que o 
refreiava, voltou, como era natµral, á sua dansa primitiva e ahi temol-o, 
depois de .percorrer as taxas dil 16, 17 e 18, de novo acastellado na taxa 
de 16, mais por um capricho 40 que como expoente verdadeiro da nossa 
situação economica. 

Contra a precisão funccf 6nal do apparelho que ºse chama Caixa 
de Conversão articulam os seus adversarios o fact6 da rapidez com 
que de uma certa data em d~ante foi o our'o se accumulando em suas 
arcas, de modo a inutilisal-o por ter attingido o maximo dos seus depo-
sitos. 

O phenomeno em nada depõe contra o instituto, antes, pelo con-
trario, affirma a sua efficacia. 

,. Mesmo nos paizes de circulação metallica, o cambio oscilla entre 
dous pontos, que são os que permittem a importação e a exportação 
do ouro, e si isso se verifica e:rp. relação a paizes de moeda sã, com maier 
razão se dará tratando-se de paiz de curso forçado. 
· . O exaggero dos adversarips da Caixa está pois em querer que este 
apparelho não permitisse nerr} mesmo essa ligeira oscillação que a boa 
moeda não póde. reprirnir. 

, Esquecem, além disso, qtj.e o ouro é ávido de interesse e que, desde 
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qu~ não .encontra lucro· em um mercado, procura 01~tro, onde melhores 
vantagens lhe sejam asseguradas. 

Na época do maior affiuxo para o nosso mercado, ·o Banco de Ingla-
terra havia baixado de 5 para 2 % a sua taxa de deposito e este facto, -· 
por si só, explica as grandes entradas de ouro que tivemos, a partir de 
outubro de 1909, sem fallar nos 1grandes emprestimos que lev;antámos 
no exterior e num factor moral poderoso - a presença de um ministro, 
manifestamente ad'versario da Caixa, que nenhum interesse tinha em 
defendel-a: -

Para melhor elucidar este ponto e para qu·e não possa a minha 
opinião ser acoimada de apaixonada ou injusta, deixo que por mim 
falle o Sr. Edmond Thery, director do Economista Europeu, que diz 
o seguinte: 

<< O Dr. Leopoldo de Bulhões, Ministro das Finanças dos 
Estados Unidos do Brazil, teria podido, desde o mez de março 
de 1910 (observo que no mez de março não teria sido possível / 
pelo facto de só em abril se ter reunido em se:ssão extraordi-
naria o Congresso, mas poderia ter tido lagar logo no" começo 
deste ultimo mez) propôr a elevação do limite da emissão 
fixado pela lei de 6 de dezembro de 1906 e fazer ·decidir pelo 
Congresso brazileiro que esse limite fosse elev.ado, por exem-
plo, a 640.000 contos ou ;t 40.000.000, ou mesmo a um milhão 
de contos, isto é ;t 62.500.000. . 

O Congresso certamente teria· votado a elevação indicada , 
sem modificar nenhuma das disposições da lei de 1906, pois 
a Caixa de Conversão tinha realmente CO'rrespondido a todas 
as esperanças· dos seus creadores. 

Ma~ o Sr. Bulhões, por motivos que elle .ainda não ·expli-
cou bem, é partidario de uma elevação do cambio brazileiro 

· ao seu antigo par de .27 d.; elle sustenta, pois, que a taxa de 
conversão de 15 d '. , prescrípta pela lei de dezembro de 1906 
não corresponde mais á verdadeira situação economica e finan-
ceira do Brazil, e, para justificar a sua opinião, . elle affirma 
qúe a alta ~obrevindo desde o mez de abril ultimo « é a conse:. 
quencia exclusiva de factores economicos independentes de 
toda a intervenção governamental. >l 

Isto equivale a querer illudir-se com palavras, porque 
o Sr. Bulhões não ignora que os principaes destes factores são 
os emprestimos que o Brazil tem tontractado durante os annos 
de 1907, 1908, 1909 e 1910 e que esta fonte de rendas de ori-
gem exterior é absolutamente accidental. 

Eis aqui a compàração, por períodos de · tres annos, dos 
emprestim9s emittidos desde 1901, pela União dos Estados 
.Federaes e as Mu:µici-palidades, abstracção feita ·dos empres-
timos de conversão : 
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Annos 
Milha!'es de libras 

esterlinas 

1904 . ... . ............... .... .. ..... . 
1905 ............ : . .. ... ... : .. .. . ... . 
1906 ............................... . 

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

Média annual ....................... . 
1907 ............................... . 
1908 ............................... . 
1909 ........ •,• ........... · .......... . 

Total. .. .. . .. ... . · .......... . 

3.577 
13.813 
9.000 

26.390 

8.796 
7.224 

20.600 
7.581 

35.405 

Média annual. .. ........ ; ........... ; . 11 . 802 

E' preciso accrescentar que, durante o t.o trimestre de 
1910, os emprestimos exteriores brazileiros ultrapassaram 
sete milhões de libras e que a média annual dos excedentes 
da balança commercial do Brazil, que tiniha sido, como já 
dissemos, de z 16. 06, . 000 para o período triennal de 1904 
e 1906, attingiu apena~ a z 16. 289. 000 para o período de 1907 
e 1909. 

Por conseguinte, são as importações de ouro, tendo por 
objecto trabalhos pubpcos e emprezas de toda a especié, effec-
tuados com o· auxiliq de emprestimos estrangeiros, publicos 
ou particulares, desde 1 de janeiro de 1907 até. o mez de abril 
de 1910, que coniribuiram principalmente para encher a Caixa 
de Conversão . . 

A cifra elevada do excedente commercial de 1909 
(z 26.612.000) contribuiu igualmente, em uma grande pro-
porção, é innegavel; lfllªS é preciso não perder de vista, por 
um lado, que as circl,lmstancias favoraveis do anno de 1909 
para a exportação bra,zileira (alta do café e da borracha) não 
se repetirão certamente todos os annos, o exemplo do }.o se-
mestre de 1910 é um~t prova disso, e, por outi'o lado; que os 
novos impostos extedores brazileiros podiam reduzir-se con-
sideravelmente, quer por uma crise de credito especial no 
Brazil, quer por uma çrise geral, paralysando por um tempo 
mais ou menos longo a faculdade de emissão dos grandes mer-
cados europeus . 

Tudo isto prova, pois, que a suspensão do funccionamen.io 
da Caixa de Conversã0;, nas condições previstas pela lei de ·6 de 
dezembro de 1906, foi um grande erro que será pryeciso reparar 
o mais depressa possive,l. 
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Com e,ffeitl:>, graças a este ·instrumento ideal, o Brazil 
podia accumular ' no seu territorio sommas enormes que não 
custariam nada ao Thesouro Nacional nem aos contribuintes 
nacionaes e que penetrariam nà cirbulação. publica ao mesmo 
titulo que os golds cerlificates dos Estados Unidos' ou os bank 
notes do Banco de Inglaterra circulam nos respectivos paizes. 

A emissão. destes bilhetes gar.anfia ao cambio ' brazi{eiro úma 
estabilidade quas'i absoluta e a sua circulação, ainda mais larga, 
teria dado, no conjun,to cla moeda nacional, um ponto de apoio 
comparavel ao · que 'os greenbacks americanos recebem hoje 
da massa de ouro accumulada nas caixas 'do Thesouro Federal. 

Era, sem · risco de especie alguma, um encaminhamento 
certo para a conversão do ·papel-moeda, e isto sem prejudicar 
os fun'.dos de garantia creados pela lei de 20 de julho de 1899. 

Pensamos, pois, que o Governo brazileito procecl,erá sen-
satamente elevando, no mais breve prazo possível, o limite 
de emissão da Caixa de Converção a 640. 000 con~OS\ ' o mi-
nimo, quite a elevai-o, ainda mais, si esta margem for insuf- , 
ficiente no futuro. » 

Assim, porém, não entendem os adversarios da Caixa, que num 
verdadeiro accesso de aurophobia pensam que se deve inutilizar o appa-
relho para que o cambio possa subir e empreste, por esse meio, « uns 
toques de ouro » ao nefasto papel-moeda, que tantos sacrificios tem 
custado á Nação inteira. 

Não. querem a moeda de ouro, cujo brilho lhes offusca a, vista e 
perturba a' razão; querem, sim, o. trapG ,amarrotado e immundo . que 
se chama nota inc.onvertivel e que, i1'ludindo-se a si proprios, suppõem 
poder valorizar-se pór modo artificial, como facil seria. dourar uma 
pílula ou um disco de cobre para passai-o como de ouro. 

Sr. Presidente, os adversarios da Caixa não se entendem entre si. 
Uns, como os nobres e illustrados Deputados Srs. Affonso Costa 

e Honorio Gu:rgel, querem a extincção do apparelho, que c~nsideram 
um trambolho. Outros, como o digno .Sr~ Barbosa Lima, entendem que 
a Caixa só faz impedir a alta, com o que está de accôrdo tambem o 
Sr. Honorio Gurgel. ,. 

O operoso Sr. Affonso Costa pensa que ella não impede a ·alta, nem 
a baixa. , , 

O Sr. Francisco de Toledo Malta, em artigo que publicou no Jor-
nal .do Commercio de 12 '· de novembro findo, não obstante ser adver-
sarío da Caixa, é de opinião que ella offévece algumas vantagens. ' 

São suas as. seguintes palavras : ' 
j ' 

« A Caixa de Conversão póde servir de reservatorio á 
moeda metallica, que é substituída por um titulo que obriga 
o poder publico a paga'r a mOlJda recebida por um v.alor fixo . . 

, .. 
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Dahi nascem quatro vantagens : 1.", a do portador da 
moeda ter a certeza de que poderá tirar os proventos que tiver 
em vista, lançando-a i:J.a circulação representada por um titulo 

· de divida e, receber, mais tarde, a mesma moeda por um valor 
fixo, que préviamente acceitara; 2. ª, a de evitar a baixa . do 
valor da moeda fiduciaria existente pelo accumulo ou cons-
tante injecção da moeda · metallica introduzida na circulação 
pelos titulos que a representam; 3. a,. a de facilitar o augmento 
de resgate de papel-moeda sem lastro metallico que o garanta, 
pelo estimulo que naturalmente se opera em todas as fontes 
de producção com abundancia do numerario; 4.ª, a [de abreviar 
a conversão do papel fidudario, de valor instavel, pela moeda 
em especie, de valor certo, pelo crescimento constante das 
fortunas publica e particular, que impellem a valorização do 
meio circulante, apenas garantida pelo credito publico. n 

Para. o Sr. Toledo Malta a Caixa preenche todos os fins para que 
foi creada, menos um. Ella evita a baixa de valor da moeda fiduciaria, 
facilita o augmento do resgate do papel-moeda e abrevia a conversão 
do papel fiduciario de valor 'instavel, mas pensa que ella não póde im-
pedir a alta do cambio, quando as condições1 economicas do paiz a favo-
recem. · 1 ' 

O digno Sr. Leopoldo de Bulhões, pontifice da grey altista, assi-
gnala como um defeito dlJ/ Caixa o poder que ella, tem de impedir a 
alta do vãlor cambial do pf!.pel-moeda e, como consequencia, tambem a 
baixa. · 

Eis como elle se exterr+a na sua primeira exposição enviada ao Con-
gresso em mensagem do Sr. Presidente da Republica, de 23 de abril 
do corrente anno : 

cc Attinge a cerca de 234;.000:000$ a somma dos bilhetes 
emittidos. Reunida . semelhante emissão á importancia do 
papel-moeda em circulação, temos .um total de quasi 865.000:000 
absorvidos pela actividade nacional. A' primeira vista, .não 
se póde averbar de exorbitante esse total, porque o me~o 
regular de julgar da demasia de circulação é o cambio, · ou 
o troco de bilhetes, com relação á moeda inconversível ou á 
conversível, respe,ctivamente. A Caixa de Conversão, com a 
sua iax.a de ló, iinpediu que o valor cambial do papel-moeda 
subisse .e, consegu{ntemente, impediu . lambem que, após a su-
bida, baixasse, nq medida dos excessos possíveis de emissão. 
Alémf disso, os b\lhetes da ' c ·aixa se associam, mas não se 
confundem, com (> papel-moeda. As duas circulações sãÓ, por 
assim dizer, tangentes; e si as curvas que desenham fazem 
penetrações reciprocas, passam estas despercebida,s quanto 
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ao quantitativo emittido, porquanto nos encont~amos em con-
dições especiaes e pertúrbadoras : temos ouro que entra e papel-
moeda que carnbialmente não se move. n · 

Não obstante, o honrado ex-ministro da Fazenda não é daquelles 
que peâem a extincção do

1 
apparelho e, continuando a sua exposição, diz : 

« Sob o aspecto da gestão financefra do paiz não se nos 
afigura tranquillizadora a cqnjunctura. Uma crise de producção 

, póde ser particularmente íncommoda e de effeitos ruinosos. 
Como quer que seja, convém que a Caixa funccione como aié 

agora, na qualidade de apparelho emissor a 100 por 100. Si 
affectar aos seus bilhetes, a crise eventual encontrará o corret tivo 
especifico no troco, ou na elasticidade propria das notas conver~ 
síveis,' mas não nos é dado fixar com. antecedencia a f órma do 
confiiclo que se abrirá entre as duas moedas, a do Thesouro e a 

. da Caixa, na hypothese imaginada. n 

Ainda nas considerações que em maio fez ao Sr. Presidente da 
Republica quando lhe annunciava haver a Caixa attingido o maximo 
dos depositos, o illustre Sr. Leopoldo de Bulhões diz : 

cc Comprimido o cambio por ·este ultimo (a Caixa de Conver-
são) emquanto não preenchido o maximo de emissão, foi durante 
t?l prazo detida a marcha ascensiQnal 1 normal desse índice 
da riqueza publica . Essa foi e é ainda a funcção propria da c aixa, 
nwelada por todo o processo elaborado da lei, confessada em 
todos os documentos publicos; nunca apparelho qµebrador do 
padrão de 1846, sim instrumento regulador da ascensão progres-
siva, prudente e calma da cotação do papel-moeda ·circulante, 
relativamente ao ouro. ' 

Esse lado benefico da óreação ·de 1906 cumpre ser mantido 
e methodizado com previdencia ». 

Reina portanto grande confusão nas fileiras oppostas . quá,nto ao 
ponto atacavel do bene{ico apparelho, que, na opinião do Sr. marechal 
Hermes da Fonseca, « deve ser conservado e aproveitado como ~actor 
da valorização gradual e progressiva da moeda ». 

Sr. Presidente, não será de mais trazer á Gamara a maior clareza 
acerca do mecanismo e funcção da Caixa de Conversão. 

· O seu mecanismo existe em quasí todas .as grandes nações. A carteira 
de emissão do Banco de Inglaterra entrega a quem o solicita ouro por 
papel e vice-versa . · 

A Thesouraria Nacional dos Estados Unidos e o Bii.nco Imperial 
da Russia fazem o mesmo. 

A necessidade .de.·um apparelho semelhante entre nós já era sentida 
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em 1846 pelos impugnadores da lei desse anno, que fixou em 27 d. o nosso 
padrão monetario, pois diziam. elles « que não conheciam medida capaz 
de fixar a relação entre o ouro e papel que não fosse a da fundação de 
um banco emissor de notas conversiveis em metal á vontade do portador. » 

E qual é a funcção da caixa sinão emillir ·noias conversíveis em metal 
á vontade do portador? 

E como preenche ella essa funcção? 
Do modo por que o descreve Pierre Denis em seu livro - O Brazil 

no seculo XX - á pag. 126, a saber: 
« Quando o cambio sobe acima. de 15, ·todos os portadores de ouro 

affiuem á' Caixa para ahi trocar o seu ouro por papel a Uma taxa mais 
vantajosa do que· a offerecida pelos bancos. 

A Caixa absorve, pois, ouro·e as suas emissões augmentam a circu-
lação geral do papel. 

, Por esta dupla razão, tornando-se o ouro raro e abundante o papel; 
a Caixa impede a alta. 

O cambio não pode, pois, exceder sensivelmente á taxa de 15. 
Si, pelo contrario, o cambio baixa, valendo mais o ouro na praça 

do que o papel com o qual elle se póde obter na Caixa, os portadores de 
papel convertível apresentam-se nos guichets da Caixa e reclamam o 

. ouro. 
O ouro reentra na circulrção e a baixa pára ». 
E' principio admittido, até mesmo pelo Sr. Leopoldo de Bulhões, 

que uma das funcções da C~ixa é impedir a alta e a baixa do cambio, 
portanto conseguir a estabilicfade cambial, não tendo, pois, razão aquelles 
que o negam. · 

O nobré Deputado Sr. A.ffonso Costa, disse tambem que « a Caixa 
não nos encaminhou para a circulação metalica, fazendo, ao contra-
rio, o · paiz retroceder nesse caminho ». 

Engana-se S. Ex. . 
Nunca foi mais assíduo i:i mais intenso o resgate do nosso papel de 

cuq;o forçado do que no regimen da Caixa. 
Tomando ao ultimo rel1;1tori0 do Ministerio da· Fazenda os dados 

necessarios, temos que 'O resP.ate effectuado de 1898 a 30 de setembro 
de 1910 eleva-se a 165. 286:304$700. · 

Abatida desta somma ~ importancia de 41. 714:650$, do resgate 
que teve logar de janeiro de 1907 a 3Q de setembro de 1910, em pleno 
regímen da Caixa, fica a de 123. 571 :654$700, que representa a impor-
tancia total resgatada de 1&98 a dezembro de 1906, anteriormente á 
Caixa. Deduzida desta a de 91.000:000$, do resgate obrigatorio, em 
virtude do funding-loan, resta a importancia de 32.571:654$700. 

Procuradas as medias a~nuaes temos ; 

Para o período de 1898 a 1906 ....................... , 3. 600:000$000 
Para o período de Hl07 a 1910 ..... . .................. . 10.400:000$000 
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Conservada a média de 1898 a 1906, seriam precisos 173 annos para 
a retidda dos 623 milhões de contos de papel de curso forçado existente 
na circulação, ao passo que, com a média de 1907 a 1910, o prazo fi'cará 
reduzido a 60 annos, isto é, quasi a terça parte do tempo. 

Ha, além disso, . para· facilitar a solução do problema, a existencia 
de 20 milhões esterlinos, já espalhados na circulação, que m'ais·nos appro-
xima da c'Onversão. 

Não só, pois, pelo resgate do papel de curso ' forçado como pelas 
emissões da i moeda papel, cada ·dia nos avisinhamos mais da circulação 
metallica. 

Até aqui 1provado fica que a Çaixa, como bem observa ~dmoncl 
Thery, correspondeu a todas as esperanças do~ seus creadores e por c.on-
seguinte a sua conservação impõe-se aos espiritos calmós e prudentes., 
que sabem ·pesar as responsabilidades e que veem na estabilidade da 
moeda a salvaç.ão do paiz. 

Foi este mesmo espírito de ponderação que ·levou um dos orgãos , 
de mais respeitabilidade da imprensa ca11ioca, Q Paiz, que tanto com~ateU: 
a creação da Caixa, à vir collocar-se ao nosso lado, escrevendo o seguinte, 
em seu editorial de 28 de setembro findo : 

' 1 
<< A ,fixidez do valor da moeda durante estes ,quatro annos 

provocou essa corr;en~e colossal de capitaes estrangeiros para 
o Brazil, que vierain empregar-se em vias-ferreas, em construcções 
de portos, em emprezas industriaes de diversas naturezas, 
provocando este período de engrandecimento e de prosperidade 
de que todos nos orgulhamos, pelo impulso que esse, auxilio 
·veiu dar a todás as ini'ciativas uteis, estimulq.ndo as forças 
vivas da l'f ação. · 
' O mesmo espírito conservador que levou -O Paiz a combater 
a novidade do estabelecimento da Caixa de Conversão, leva-nos 
agora a bater-nos pela continuidade da política que ella iniciqu 
e que nada aconselha a abandonar. 

Está provado pela experiencia que esse apparelho em. nada 
impede a valorização dp meio circulante, tendo a vantagem 
de impedir as bruscas oscillações da taxa , cambial, espectro 
que, além dos prejuízos imprevistos a que sujeitava o commercio, 
impedia a entrada franca de capitaes estrangeiros ho nosso paiz. 

·Por que havemos então de insistir, por espirito ide escola, 
por preconceito de doutrina, por amor proprio descabido, ·em 
negar a evidencia e em contím,iar a guerrear uma inst\tuição 
cujas · bases podem não ser scientificas, n1as cujos resultados 
maravilhosos ahi estão patentes? 
· . A nossa sinceridade e · o nosso patriotismo revoltam-se 
contra isso. 

O illustre Sr. Joaq1:1im· Murtinho declarou, em presença 

'I 
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do ministro da Fazend·a, na reunião da commissão de finanças 
do Senado, que, si não fosse a Caixa de Conversão, o cambio 
estaria a 24. 

A autoridade de S. Ex. no assumpto leva-nos a acreditar, 
sem mais exame, na sua categorica e formal affirmação, que, 
longe de ser um argumento contra a Caixa, é uma razão a mais 
para que desejemos a permanencia della. 

Não somos partidarios do cambio baixo. Mantemos illte-
graes os nossos pontos de vista pela valorização da moeda 
até o limite legal do padrão de 27. 

A ascensão rapida da taxa, longe de ser um beneficio, viria 
provocar um desequilíbrio e uma perturbação profunda na 
vida economica da Nação. 

Queremos a valorização da moeda pela ascensão gradual 
da taxa cambial e, para obter esse resultado, i a funqção da 
Caixa de Conversão é um elemento preciosíssimo. n 

Mas, mantido o apparelho, devemos ampliar-lhe a capacidade 
emissora? 

Em vez de 20 milhões esterlinos, deverão ser 40 milhões? 
A Caixa não foi creada sinão para receber ouro e lançal-o na circu-

lação. · · 1 

Temem os . àdversarios da Caixa que a elevação para 40 milhões 
das emissões conversiveis produza a inflacção do meio circul{lnte. 

E' vão esse. receio. 
A inflacção nã.o se poder;í dar : primeiro, porque ao passo que t .em 

entrada na circulação a nota da Caixa, vae sendo retirada a nota incon-
versível; segundo, porque a m,aior parte das emissões da Caixa fica depo-
sitada nos bancos, facto que encontra sua explicação na lei de Gresham, 
em virtude da qual a má moeçla expelle a boa, o que já tivemos occasião 
de observar entre nós, visto gue as notas da Caixa, só depois que esta 
deixou de funccionar, é que l'lfiluiram á circulação. ' 

Mas mesmo que se désse a inflacção nenhum prejuízo nos adviria 
. della, porque encontraria na ::pahida da moeda o seu prompto correctivo . 

A inflacção que se deve tl)mer e evitar é a do papel moeda, porque, 
tendo a sua circulação limitada pelas fronteiras do paiz, ahi permanece, 
sem outro remedio que não seja o seu resgate e queima. 

Espírito~ superiores opina,m pela elevação dos depositos. 

Edmond Thery assim se .fllanifesta : 
« Pensamos que o Governo brazileiro procederá sensata-

mente eleva,ndo, no mais breve prazo possível, o limite de 
emissão da Caixa de Conversão a 640.000 contos, o mínimo, 
prompto a eleval-o ainda mais, si esta margem for iilsufficiente 
no futuro. n 
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O Senado Buy Barbosa em sua plataforma presidencial diz : 
cc .A logica do systema, na sua expansão natural, exige 

que o Congresso Nacional, com à antecipação conveniente 
para animar o espirito de iniciativa na direcção desses commetti- .. 
mentos, autorize asl emissões conversíveis, além do limite agora 
prescript~ . » 

O Dr. David Campista, que com tanto brilhantismo defendeu a 
creação desse· instituto e que não só foi o seu cread'or, como o ministro 
que pr:esidiu a sua installação, /me disse, em carta de 5 de julho deste . 
anno, que tornei publica, ,; que o limite de 20 milhões foi uma concessão 
á política do tempo, que receiav~ inflacções ». · · 

Resta-nos, Sr. Presidente, resolver a magna questão da taxa de 
emissão. . . . . 

Qual deverá ser? ...:.__ A de 15 que permai:ieceu duranty todo o período 
de funccionamento da Caixa, isto é, quasi quatro annos? 

A de 18 pedida pelo Sr. Leopoldo de Bulhões nas· proximidades 
de deixar a pasta da Fazenda? 

Ou a de 16'que vigora actualmente? 
Na minha humilde opinião tudo o que em materia de cambio tem 

occorrido de 31 de maio do corrente anno, dia em que a Caixa cessou á sua 
funcção, pa'ra cá, não passa de méro artificio - q.uer no sentido da alta, 
quer no sentido da baixa. 1 

O expoente verdadeiro da situação economica do paiz é a taxa 
de 15 d., essa mesma que foi fixada em 1906 e que em 1908 correu immi-
nente risco de baixa, si não fosse a resistencia empregada na sua defesa 
pelo então ministro, Sr. David Campista. 

A situação, de então para cá, não apresenta nenhuma sensivel 
modificação que autorize caminharmos ao lado dos optimistas. 
• A taxa de 15 d. não se póde com rigor dizer que seja uma taxa baixa. 

Ella satisfaz, em geral, as aspirações das classes productoras do paiz, 
a ella adaptaram~se todas. as operações realizadas nesse longo perioçlô 
de quatro annos; é ainda . em torno della que gyram todos os interesses 
da Nação. · 

A sua mudança, desde que não é compatível com a real situação 
economica do paiz,· vale por um_ grande abalo, uma grande perturbação 
nas nossas relações commerciaes, sem proveito nem mesmo para as classes 
consumidoras, mas com prejuízo certo e inevitavel para o proprio Governo, 
que perderá, com a depreciação da nota conversivel a· cambio de 15, 
quantia nunca inferior a 19.000 contos. 

E' bem claro que em assumpto de tão magna importancia não 
posso ter opinião propria, mas é exactamente por ter lido e ouvido 
os mais competentes na materia que penso que se deve manter a 
taxa de 15 da lei de 1906, ampliando-se a capacidade emissora da 
Caixa. ' 
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Eis como Edmond Thery descreve a nossa situação economica : 
« E' o excedente das exportações sobre as importações 

commerciaes que constitue a grande . fonte, póde-se dizer, . a 
unica fonte das receitas exteriores do Brazil; é pois, necessario 
estudar a sua importancia.. · · 

Em 1909, o Brazil exportou 63. 724 .4-;10 libras esterlinas 
de productos nacionaes; sol)re os quaes o café figura no valor 
de libras 33 .475 .170 e o cc caoutchouc » no valor de libras 
16. 9?6 .001. Isto equivale a dizer que estés dous artigos forne-
ceram mais de 82 % das exportações brazileiras. 

O augmento das exportações totaes, em 1909, foi de 
i 19. 569. 160 respectivamente ao par, isto é, a 27 pe:µce, ouro, 
por 1$, e o cc caoutchouc »figuram só elles no valor dez 17.577.363 
ou seja perto de 90 % do augmento total. Assim se explicam 
as variações que podem sobrevir de · u·m anno para outro, em 
seguida a uma boa ou má colheita, a uma alta ou baixa sensivel 
no preço destes dous productos. ' 

Para corrigir estes accidentes de estatistica, basta agru-
par os resultados de tres annos consecutivos e delles tirar a· 
média annual, como no quadro seguinte : 

COMMERCIO EXTERipR BI~AZILEIRO DE 1898 A 1910 
Em milh~zres de libras esterlinas. 

Annos 

1898 .................... . 
1899 ......... '. . .... ... . . 
1900 ................... . 

Média .............. . 
1901 ................ ... . 
1902 ............... .... . 
1903 ... .... .. ........ .. . 

Média .............. . 
1904 ................... . 
1905 ...... . ... . ... ..... . 
1906 ......... ........... · 

Média . .... . ........ . 
1907 ..•................. 
1908 ...... . ............ . 
1909 ................... . 

Média ......... ..... . 
1. 0 semestre : 

1909 ................. . 
J 1910 ................... . 

Importações 

27.708 
26.569 
25.151 
26.476 
21.377 
23.279 
24.208 
22 .955 
25.915 
29.830 
33.204 
29.650 
40.528 
35 .491 
37 .112 
37. 710 

16.908 
21.131 

Excedente de 
Exportações exportações 

30.023 
29.330 
33.161 
30.838 
40.622 
36.437 
36.883 
37.981 
39.430 
44.643 
53.059 
45. 711 
54.177 
44.095 
63.724 
53.999 

23.499 
25.019 

2.315 
2.761 
8.010 
4.362 

19.245 
13.158 
12.675 
15.026 
13.515 
i4.813 
19.855 
16.061 
13.649 
8.604 

26.612 
16.289 

6.591 
3.882 
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Appro"imando as médias annuaes dos tres ultimos perío-
dos triennaes observados, chega-se ao resultado seguinte : 

Períodos l!llpot tações Exportações Excedente 
_,_ 

11901-1903 . . .. . .... .. .... 22 .. 955 37.981 15'.026 
1904-1~06 ..... . . '. .. .. . .. 29.650 45. 711 16.061 

' 1907-1909 ........ . .... '. 37. 710 53.999 16.289 

E' bem evidente que a média trieµnal das exportações 
augmentou d.e z 7 .,730.000 entre o 'periodo 1901-1903 e o pe-
riodo 1904-1906, e de ~ 8.288.000 entre este ultimo e o pe-
riodo 1907-1909. Mas as importações seguiram uma prbgressão 
quasi analoga, pois que, em summa, a média triennal dc;>s 
excedentes das exportações ganhou apenas z 1 . 035. 000 no 
ultimo periodo e « tão sómente · ±: 228. 000 entre o periodd 
de 1904-1906 e o pe'riodo 1907-1909. » ' : , 

Por conseguinte, o desenvolvimento 'consideravel das1 
exportações brazileiras, sobrevindo entre 1901 e 1909, não 
melhovou de um· modo muito sensível a1 balança dos regula-
mentos exteriores do paiz . 

. Os magnificos resultados do· ;mno de 1909 não podem ser 
considerados isoladamente, porque se deveriam lhes oppôr 
os do anilo de 1908, que foram muito mais medíocres, ou os · 

' do anno corrente de 1910, cuj·o primei~o · semestre 'se annuncia• 
muito mal em relação ao primeiro semestTe de 1909. 

' ' 
Quanto á questão da taxa, o illust.re eyonomista assim . ~e manifesta' : 

cc Deve-se manter a taxa de emissão e de conversão a 
15 d., . ouro, por mil réis, ou convém elevar essa taxa a 16, 17 , 
ou .18 d., assim como o Sr. Bulhões parece desej.ar, ' e assim 
como se tem aventado em alguns orgãos cla in,iprensa brazileira? 

Pensamos que toda a alteração na taxa de 15 d., seria 
um grande erro, de que o' interesse geral do Brazil teria que 
soffrer, cedo ou tarde. 

1.º Porque nada prova qu~ as taxas de 16, 17 ou 18 d. 
estivessem mais em relação com as · condições · economicas . e 
financeiras actuaes · do Brazil, que a taxa de 15 d., pois nós 
sabemos, . de um modo certo, que os emprestimos exteriores, 
contratados durante os tres ultimos annos - e que são apenas 
operações accidentaes - teem contribuído largamente para 
encher a Caixa de Conversão e fazer subir o cambio brazi- ' 
lei,ro, desde que essa Caixa teve de ,suspe'nder as emissões de 
notas conversíveis; 

{ 1 
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2.0 Porque a producçã0 do Brazil está ainda .no periodo rudi-
mentar, visto que elle exporta .só realmente café e caoutchouc 
(82 % das exportações totaes), e, pelo contrario, importa 
perto de 20 milhões de libras esterlinas de p11oductos manu-
facturados e cerca de 10 milhões de productos alimentares. 

Toda a alta do cambio brazileiro, dando 'á moeda de ouro, 
no interior do Brazil, um valor mais baixo,' será prejudicial 
aos exportadores · brazileiros, que são pagos em moeda de 
ouro, e essa repercussão será prejudi~ial tambem á producção 
brazileira actual, que deverá baixar os preços em 1 $ do seu 
café e do seu caoutchouc, para os pôr em harmonia com o 
preço dos mercados consumidores. 

3.0 Pelo contrario, toda a alta ·do cambio brazileiro, dando 
ao papel-moeda i:Í.acional um poder exterior de acquisição 
maior do que dantes, facilitará a importação no Brazil dos 
artigos manufacturados e dos productos agricolas; e isso tor-
nará mais difficil a creação de industrias locaes e o desenvol-
vimento da cultura indígena, sem as quaes a balança dos regu-
lamentes exteriores do paiz seria sempr.e aleatoria. 

4.0 A Caixa de Conversão fundada pela lei de 6 de de-
zembro de 1906, tendo emittido, até á hora actual, cerca de 
320. 000 contos, ou s~1jam 20 milhões de libras esterlinas, de 
bilhetes conversiveis a 15 d .. por 1:$, desde que se dê uma ek.o-
vação de cambio a 16 d., pqra os novos bilhetes .a emittir, 
isso consagraria immt1diatamente, para os 320. 000 rcontos de 
bilhetes antigos, uma perda de 11,8 % á taxa de 17 d., e 16,6 % 
á de 18 d. 

Ora, essa depreciação d·evia .ser supportad.a pelo The-
souro Naéional, e os . bilhetes reembolsaveis a 15 d., ,deviam 
ser substituidos por j:lilhetes a 16 d., porque, si se deixasse 
subsistir uma differença de valor entre dous bilhetes, prove-
nientes da mesma Caixa, comprometter-se-hia certamente a 
·confiança publica de que toda a circula-ção fiduciaria deve 
gosar, meITTno ' quando é convertivel em especies, e assim po-
der-se-hia destruir Uifl instrumento que chegará a permittir 
ao Brazil regularizar l3- sua valuia sem nenhum sacrificio. 

5.º Emfim, si, por outras razõ.~s que não são immediatas, 
mas que, comtudo, se devem prever, a balan-ça dos paga-
mentos ~xteriores brazileiros, que · muitos factores tornam 
muito fa~oravel, se tornasse, pelo contrario, desfavoravel, 
durante alguns annos - e isto se tem visto em paizes mais 
adiantados no ponto cye vista economico que o Brazil - seria 
muito mais facil de pefender a estabilidade do cambio na-
cional com a taxa de conversão de 15 ,d., qirn, . com as de 16, 
17 ou 18 d., o que, aliás dispensa qualquer commentario. 
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De tud.G que precede resulta, ·p@is, que -0 / Governo do 
Marechal Hermes da Fonsecà, o novo Presidente dos Estados 
Unidos d0 Brazil, servirá realmente ·OS interesses desse grande 
paiz, mantendo <> funccie>namento da Gaixa de Conversão, 
nas condições previstas pela lei de 6 de dezembro de 1906 e 
contentando-se simplesmente de elevar o .seu limite dti emissão, 
pelo menos a 640.000, isto é,.40 . QOQ .000 de libras esterlinas. » 

Esta e a opinião de um estrangej.ro qN'e nos. observa e est~da com 
imparcialidade, ·p@r amor á seiencia ·economiica, sem ligações comnosco; 
mas não é para desprezar tambem a 101p.inião daqael1es <que convive~ 
cm:p.riosco .e que nos estudam mais de perto. 

Não são menos sensatas, menos acceitaveis, as considerações feitas 
acerca deste assumpto pelo ex-director da Estatística Commercial, o 
Sr. J. P. Willeman em artigo que publicou na Gazeia de Noticias e que 
sã0 os seguintes : 

.« A .qMestão da taxa é uma questão nacional e, como t li.I , 
deve .ser c0nsiderada, não sob o ponto .de visto local da con-
veniehcià .ou inc0nv:eniencia par.a certas e determinadas in-
dustrias e zonas, como o café em S. Paulo ou a borracha no 
Amazonas. · · 

Devid0 aos altos preços .a .que tanto a borracha como o 
café, actualmente se -<:Gtam, é possível olhar com certa fodif-
ferença uma alta de qMasi 7 % no cambio e um.a baixa corres-
pondente nos seus preços. · 

Mas, com as outras industrias, como o assucar, o 'man-
ganez ou a herva-matte., cuja margem de lucros é sempre 
fraca, ,o mesmo não acontece. Subindo o cambio,, ·estas não 
teem remedio senão reduzir ainda mais o misero soldo que 
pagam .aos seus operarios ou .succMmbfr perante a concur-
rencia com os productos mais baratos .de outros paizes. 

O assucar já com difficuld.ade se exportava .ao cambio de 
1'5 d.; com o cambio a 16 d. será a exportação mais difficil, 
si .acaso não cessar. 

O manganez que, mesmó a 15 .a • .achou difficil a concur-
.rencia com o producto da India, onde o custo da producção 
é mais baixo, ainda maior difficuldade encontrará com o cam-
bio a 16 d., e talvez tambem deixe ,de sahir. 

:A industfia nascente do ferro, já duvidosa a 15 d. , será 
impossível a 16 d. 

Muitas industrias ha, afinal, .que Tlão pódem <S0Ilrer a re-
.ducçãe> de um rerul 1no preço de seus · p!roduotos, sem serem 
1obr.igadias a redu zi!l' o soldo do pessoal. 

Em G:ampos, isto já se deu, coq:w já se deu ou se dará 
.em toda .a · vasta região onde ~e cultivam a canna, .o algodão 

) 
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e o cacáo, e onde se' trata da extracção do manganez, do ouro 
ou de ferro. 

Sempre precaria, a vida destas industrias tornar-se-ha 
ainda mais penosa, porque ba~xando os preços ' dos seus pro-
ductos 7 % que sejam, isto importará em reducção corres-
pondente aos soldos do seu pessoal. -

· \ Diz-se levianamente que industrias tão precarias não 
devem ser conservadas e o melhor é .que ellas morram ... 

Mas dellas vivem e se alimentam milhares de 'familias 
brazileiras em Pernambuco, na Bahia, na Parahyba do Norte, 
em Alagôas, no Maranhão e no Rio de Janeiro, onde, com a 
industria assucareira, muitas dellas se defendem e com ella 
florescem ou vem a morrer. 

Porque o café ou a borracha,, nossas maiores industrias 
estão bem, não é licito pienosprezar ou esquecer os menos 
favorecidos, que afinal empregam um grande numero de braços 
no trabalho. 

Si passassemos a tirar contas, qual seria a importancia 
relativa, estimada pelo numero de pessoas occupadas nessas 
industrias, juntando-se· as do café e da borracha e comparando-as 
ás demais? 

Elevar deliberadalmente o cambio, quando ha tantas in-
dustrias em condiçõe~ tão criticas e condemnar milhares ou 
talvez milhões de brazileiros ao sofirimento· seria uma cruel-
dade que sómente 'ª irreflexão poderia attenuar. 

Diz-se que a sitµação economica justifica a alta de 15 
a 16, mas, até agora, :p.inguem. foi· capaz de proval-o. 

O facto é que, desde o tempo do Presidente Rodrigues 
Alves, o Brazil tem vjvido de emprestimos . E' a emprestimos 
estrangeiros que devemos, não sómente ter podido elevar e 
conservar o cambio d~ 12 a, 15 d., mas tambem importar as 
~ 20.000.000 da Cai}\::a de Conversão. ' 

De 4ezembro de
1 

1906 (a data em que se al;>riu a Caixa 
de Conversão) até hoje, o capital levantado no exterior alcan-
çou a ~ 105.000.00Q (CENTO E CINCO MILHÕES DE 
LIBRAS ESTERLINA.S !) 

Desta enorme somma, sómente entraram no Brazil as 
~ 20.000.000, depositadas na Caixa. 

Que foi feito, poi~, das 85.000.000 restantes? 
Si a economia nl'j.cional está em tão bôas condições, por 

que não entraram ess~s i: 85. 000. 000 tambem no paiz? 
Claramente porq\1e foram exigidas para effectuar paga-

mentos no exterior, s~m o que o balanço de pagamentos não 
se . teria effectuado e o\ cambio, longe de subir, teria baixado. 

Lêmbremos que, para efliectuar o, balanço economico, foi 
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preciso no's utilizarmos -de ~ .85. 000. 000, tómadas "emprestadas 
no estrangeiro 1 

O recurso dos empreslimos já está quasi esgolad9. Usaram 
e abusaram delle demais os Governqs federal, esladuaes e muni:.. 

· cipaes, de maneira que, com excepção do Rio Grande do Sul, 
Matto Grosso, Goyaz e Piauhy, não fica terra a que emprestar. 

Circums,cripto e&te numero, ' que haverá no nosso balanço 
de favoravel e na nossa situação economicá tão carregada? 

Outro mo~ivo, poréqi, existe e, por certo, dos mais graves l 
Em poucos ·a1mos .- tres, quatro ou. cinco - a nossa ,in-

dustria de borracha estará empenhada· na lucta pela, vida c,om 
o Oriente. · 

Daqui em diante a producção do Oriente , augmentará 
.. annualmente em proporçoes assÚstadoras, ' até ' chegar,· em 

1916, a 70.000.000 qe toneladas de borracha, o duplo da pro- · 
ducção brazileira, - igualando a de hoje, no mundo inteiro. 

Com augmento tamanho de' ,supprimento, ~s preços não 
deixarão de baixar, como no Oriente se espera, talvez a 2$ 
ou 4$ por ·kilo. , 

A estes preços, a concurrencia do p~od'llcto · 1amazonico, 
onerado ai:p.da com pesados impostos de 20 e 25 %, deve ser 
difficil ou talvez impossivel. , 

Em '1909 a borracha ·contribuía: c;om ;\?, 19. 000. 000, OU· 
sejam mais de 30 % do nosso activo internaoional. 

o que .terá então de favoravel o nosso tão presado balanço 
economico, quando como par~ce inevitavel, a citada contri.:. 
buição ficar reduzida. a cinco ou seis milhõés de libras ou desap-
parecer?, 

Pensar em elevar o cambio e assim, augmentar, ainda ' 
mais . o custo da producção, em contingencia,s como estas, 
será não sómente imprudencia, mas, até obra de suicidio 1 

Que o futuro da borracha é negro e ameaçador é corrente 
affirmati:va de qualquer Deputado amazonense. 

Por que, pois, agora, quando o equilíbrio orçamentado 
a 15 d. está assegm:ado; por que sfc11ificar· vantagem tãa real 
e positiva, em procura de um ideal que quanto " mais se trata 
de approximal.:o, mais elle foge 1 · 

1Tudo, absolutamente tudo, aconselha a conservação do 
cambio a 15 d., que é ainda a base sobre que todas as tran-

' sacções internas estão assentadas. JJ 

Sr. Presidente, sei que tenho .por demais fatigado a attenção d.a 
Gamara, mas não posso deixar de lêr-lhe os importantes períodos que 
encontro no editorial d' ,A 1 mprensa do dia 3, ·cujos conceitos hão de 
calar forçosamente no animo daquelles q:ue sómente vi~am, o interesse 
·da communhão bra,zileira. ' 
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K O grande argumento dos que prop1!1.gnam a elevação da 
taxa do cambio, é o de que, graças a isso, a vida S'e barateia, 
e a grande massa da população aufere dahi vantagens con-
sitleraveis. Admittam.os que seja absolutamente verdadeiro o 
argumento, e pedimos ql!l!e, em consciencia,, nos, Fespondam 
si alguem acredita que, de facto, pela elevação da taxá cam-
bial, de 15 a 16 d., a vida vae baratear, isto é, os preços das 
utilidades nacionaes e estrangeiras de consHmo gera·l vão sof-
frer, por esse Eado, qualquer reducção. Não haverá quem 
se aventure, de boa fé, a fazer semelhante affirm.ativa. Por 
conseguinte, do pôi.l!lto de vista do interesse co:rnm.um. apon-
tado pelos altistas, a elevação a 16 não adianta nada. Em. 
eom.pen.sação, as desvantagens são pate.l!ltes, quer para a col-
lectividade, quer para o Tfuesouro. Para aquella, as desvan-
tagens. resultam já da circum.stancia de que. varias industrias, 
so,bretudo agrícolas, soffrerão grande prejuizo, prejuizo que 
reverterá, immediatamente, sobre o trabalhador, que, ou 
ficará sem trabalho, ou verá teduúdo o seu salario,. j·á da cir-
cumstancia de que muitos contractos, feitos na hase de 15, 
diffieilmente se manterão e exigirão alterações que, igualmente, 
se vão reflectir no preça, já assentado, da mão· de obra. Para 
o Thesouro, as desvantap:ens resultam do· facto de. ficarmos com 
1!1.m meio circulante con~titui:do por notas inconversiv9is, notas 
conversiveis a 15 e cori.versiveis a 16, e, como essa balburdia 
trará a anarehia e o d j"scredito, os poderes p1:iI>licos 'se verão 
caagido·s, taci<ta eu exnressamente, a supportarem o prejuízo 
resultante de conti'miarem a circu}ar· as notas conversíveis 
a 15, com o mesmo valor das a 16 o que praticàmente repre-
senta a perda inutil de 19 mil c.ontos. Si não ha proveito para 
ninguem. e, ao contrario, ha prejuízos reaes para a sociedade 
e para o Estado, na alteração da taxa de 15, é perfeitamente 
l!l;ll'la falta de senso tor;nar effectiva essa alteração. Por outro 
lado, para os que perderam a fé na efficac~a das pan.acéas valo-
Fizarloras do meio oircnlain.te, e não veem outro m~io de resol-
ve:rmos o prohlema d©i curse> foFçadO', senão convertendo o 
papel-moeda á taxa que fôr possível, ha toda a vantagem, 
moral e pratica, em ni~@ transigir com o& que pretendem a 
taxa de 16, sómente pqra estabelecer o principio da elevação 
gradual da taxa do cambio .. » 

Ahi tendes, Srs. Deputados, o pequeno subsidio de informações 
qae ves veio o:tl!ereceF o mais o:bscuro e ma.is incompetente represen-
tante dia Naçã.o. 

Não é com simples theo11iaf) que havemos de nos governal" e de 
fazer a felicidade da Republica.. 

A observação e a experiencijl são os ph.anaes· de>S" pe>;vos m@dernos. 
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Só ~s resultadCDs do methodO'I experimental .são posiHv:Qs e somente 
elles, deverão estabelecer as normas, da bôa politica e da bôa adininis'-
traçãa. 

A Ca~'xa de Con.versã0> preen:cheu todos. os s.eus fins, reprimindo 
a instabilidade do cambio, facilitando o resgate do papel-moeda e appro:-
ximand'o-n0s1 da circula~ão metallica. 

Despirezal-a S'€H>ia lilii.ll erro ; s:erra ahrir mão de um factor importante 
clia :nossa Fiqare~a. 

A -mamutel'l!çã0i da taxa de U), d .. impõe-se at'l& esp.hl!'itos·, serenos, aos. 
esp~Fitos conseivadores.r qlile. bem veem qil!le as nossas. condições eco-
n©micas nãe> sã:@, tão. 1isonj.eirais· na realidade, q.ttanto parecem, por effei:to 1 

de lM'ti.fil.cios engendrados por· vã.as .cap:rich0s· .. 
Por igl!l!al a:s mossas condições finanrceiras são precarissimas. Os. 

nossos depositos de ouro. em Londres d'esappa:recerám,. e.orno por en-
Carl!l!to, e conforme a C@1mm.irssão de. Finanças. ouviu da bocca do aetual 
Sr. Mim:istrm, da F'aiz~ndia, é. preciso reconstituir 0s f;taRdos de resgate e 
de garantia, desviados da sua app1iica~ã0 especial. 

, 'Só ~ estabilidade cambral nos permittirá restabelecer as forças, 
perdidas: e só a Caixa de Gonve:cs.ão· é capaz: dte· ref:Feiar o cambio. (Muito 
bem; muita bem. () arador é cumprimentado por.· ledas es Srs. Deputados 
presentes.} 

O Sr. FelisbeUo Freire. {1). - Sr. Presi:d.ente., eu Jilã(,). espel1a:Va 
que me coubess·e iJ. palavra hoje. P0deFei apenas i:ruáar a disc1t1ssão do· 
proj.e,eto, porque desejo enearal-o de·baixo de ·muitos pollíl.tos de vista. 
Sem elementos na mão, sem estatistica, limitar-me-hei horie a censide-
raç·ões. gemes sobre o as.s.1!1impto. 

Sr. Presidente·, a disel!l!ssão d.este projecto dis]>erta smgg,estivos 
commentarios sobre as opiniões que correm hoje a respeito do pra.blema 
mon:etario do paiiz, em confara:sie eom lll opiniãí@ de hont.em S8"bre, li> mesmo 
ass;umpto. 

E. esses. commenitarios: seJJãa fanto ou mais, suggestivos quanto· 
all!al:yisam@s a opiniã0 da iimpu;ensoa e.wapéai. 

)ifos. primeir@s dias, da Rep1!1Mica, Si;. Presidente, es minis:tnos da 
Fazenda viviam debaixo de wma ~eção. <em11stlante e dfa1ecta do- toq1:1e 
da »mprensa eur.0.péa, que: os punhai em confrontt'l• c.om. 0s. min1ist:ros do 
I:mp:erio, jllilstamenfo ,ten,d0< pôr JD@nto d.e paFtida a questã@> dai tax~ eam-
ID>ia~., 

.. Quando., por incidentes: politic.os, a eai:rilibio. baixava, lilima nota 
de angusti:a se. ]azia sentir neste mesm('), Parlamento. 

· Não foi uma, nem duas vezes, Sr. Pvesidente, qllle e1!lJ ti·ve de. 11>bser-
vratr a irnpwessão dole<r<ãsa e prn.fatÍcl!a qwe se faúa 111.0 espirít0. <ilos repre-
selllrtantelil' ela Nação, pelOl faeto da baixa: do carnibio. · 

fl.) Es.te' discurse nãe- fl>i· reviste> pef©• orael0r~ 

( 
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E a impr7nsa européa não perdia .occasião, nem opportunidade 
de atacar a competencia e a capacidade dos ministros da Republica 
através da baixa do cambio, pondo-os em confronto com os ministros 
do Imperio, cuja política sempre foi incontestavelmente .do regímen 
da alta cambial. 

No recinto deste Parlamento, quando as taxas do )llercado cam-
bial desciam, diversos illustres representantes da Nação cogitavam de 
medidas, apresentavam-nas á Mesa, chamavam a attenção dos collegas 
pará ellas afim de se encarar, de se ponderar sobre a crise cambial, fre-
quentemente revelada pela baixa. E a imprensa européa, em torno de 
ridículo, para tornar bem evidente a incapacidade dos ministros da Repu- · 
blica não perdia nenhum algarismo da baixa, e um dos jornaes de Londres 
com -muito criterio o com muito espírito chamou o cambio de phantasip.a 
negro dos ministros da Fazenda da Republica . 

Sr. Presidente, essa situação tem uma expressão subjectiva, que 
é preciso pôr em confronto com a expressão de hoje. Emquanto naquelle 
tempo todo o mundo achava um desastre, uma crise, um alarme, uma 
dissolução da vida financeira a baixa do cambio, hoje a imprensa européa 
applaude a baixa do cambio, tece-lhe elogios, faz-lhe uip.a apologia-
completa, criticando aquelles que propugnam pelo regímen da alta., 

E' um contraste, mas é uma pagina da historia do paiz, que é pre-
ciso estudar, inquirir, analysar e buscar as causas diversas para ver o 
autor ,da mystificação : si é qu~m hoje própugna pelo regímen da alta, 
ou si a imprensa européa, que ~.wtualmente propugna pelo da baixa. 

Não posso Sr. Presidente, entrar na essencia do debate sem inquirir 
desta preliminar. 

V. Ex. e os dignos collega& que me ouvem não se terão esquecido 
da gr~nde personalidade politiça, do distinctó republicano, que foi o 
Sr. Aristides Lobo. 

Recordo-me, Sr. President~, de apreciar as agonias daquelle espí-
rito, e de ver a impressão profunda, nelle causada pelas noticias, que 
aqui nos chegavam, de ter o carrfbio baixado na praça do Rio de Janeiro. 

E nãd era apenas naquelle r:iminente republicano que se fazia sentir 
a influencia pela quéda do campio; em toda fl. Gamara dos Deputados, 
o effeito era o mesmó, identico e semelhante. 

Lembro-me de que, em um desses dias )llemoraveis, em que o· cam-
bio, em 1891, desceu muito, o iIJustre repu~lic·ano, então Peputado pelo 
Rio. Grande do Sul, Sr. Demet;rio Ribeiro, apresentou requerimento .á 
Gamara, no sentido de ser eleit11 uma Commissão para estudar, com o 
maximo interesse e cuidado, a situação financeira da Republfoa, e propor 
os meios de resolver o problema. · , 

O notavel Sr. Aristides Lobo, a proposito ·desse requerimento, ·em 
<]'.Ue se pedia o estudo sobre o processo de resgate do papel moeda, sobre 
a opportunidade e conveniencia de uma revisão dos contractos com os 
bancos emissores, sobre o padr(io da moeda fiduciaria, sobre o limite 
das emissões, o Sr. Aris~ides Lobo apresentou, em· sessão de 28 de agosto 
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uma indicação, suggestionada pelo mesmo requerimento, 1 a qual foi 
approvada, indicaçao em que dizia : (Lê.) , 

, Tenho necessidade 'de buscar estes . elementos historicos, distantes, 
longínquos, para fundamentar o meu conceito, quanto ao phantasma 
da baixa perante os estadistas da Republica éntão, em confrontõ1 hoje, ' 
com apologia da baixa pelos estadistas da Republica. Quem tn'y~ti-
fica ?) (Pausa.) · , , • 

A indicação do Sr,. Aristides Lobo foi approvada. , 
Entre a sessão da apresentação do requerimento do Sr. Deme- ' 

trio, a 20 de agosto, e a sessão da apresentação da indicação do Sr. Aris-
t ides Lobo, a 28 de agosto, deram-se as memoraveis sessões que 1foram 
occupadas exclusivamente ,por dpus illustres banqueiros que, 'entrh nós, 
despertaram a convicção e a crença de que eram not'abilissimos finan-
ceiros. Refiro-me aos Srs. Mayrink e Conde de Figueiredo. 

Foi, Sr. Presidente, uma verdadeira' briga ,de, gallos. As sessões 
de 25, 26 e 27 de agosto, entretidàs pela capacidade dos · homen~ que 
despertaram a convicção na Gamara de que eram notabilíssimos finan-
ceiros, foram exclusivamente occupadas por elles. ' 

Vimos, desde logo, que a questão descambou francamente para 
retaliações pessoaes, e para , a desistencia das· responsafuilidades, que ' 
um e outro faziam da debacle bancaria, que já se manifestava na Repu-
blica. E nós Membros do Congresso em 18~1, ·pouco praticos nas ques-
tões financeiras e bancarias, não tivemos a meno,r ' orientação util ·em 
semelhante debate, ao qual me refiro unicamente por causa da suggestão 
do temor, que a baixa do'· cambio ins'pirava. 

Um jornal de Londres chegou a aconselhar aosi estadisfas da Repu-
. blica que decretassem o sitio para o cambio. E os estadistas da Repu-
blica de 1890 até 1898, consideraram sempre §!. baixa do cambio como 
uma calamidade á vida financeira do paiz. · , 

Hoje a situação é inversa. A baixa do cambio tem apologia da , 
imprensa européa e a solidariedade e apoio de eminentes espirites dest a 
Casa, . 

Mas porque esta transformação d,.e opiniões? Porque se trocaram 
os papeis? Porque hoj!'! se faz a apologia daquillo que hontem .se con- , 
demnava? Porque a baixa do cambio, phantasrna negro dos ministros 
de então, ·hoje é a estrella promissora da salvação do paiz? , 

No t erreno da historia humana não ha facto sem causa. E' pos-
sível que, na explicação que vou dar qo facto, haja erro de minha parte, 
haja mesmo a suggestão profunda da convicção em que .estou de que o 
paiz qe regímen de moeda inconversível não póde prosperar, nem expan-
dir sua economia com sua moeda desvalorizada . , 

Isto· é o mesmo que conceber um organi,smo qtJ.e, para ter a vita-
lidade completa e absoluta, precisa de orgãos doentes, ayariados, le-
sados. . , " /' . 

A Europa, Sr. Presidente, é o negociante do ouro ' perante a ~me
rica: 

. / 

' . 

,, 
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Todo o negociaBte tem o. maximo interesse de vender a sua merca-
doria caro; é o sentimento de avareza intrins·eco da fimcção commercial, 
e a Europa, como l!lnico negociante de ouro perante a America .d© Sul, 

,., perante· o Brazil, tem necessidade de vender o seu Ol!lro· çaro,, e não de 
vender o seu ouro barato. 

Tem necessidade, per conseguinte, do cambio baixo'. 
Si me perguntará : porque antes de 1890 a Europa não pensava 

assim? 
Por uma razão muito simp]es, Sr. Presidente, a politica do Imperio 

foi de cambio alto;. sómente quatro meze.s,. ou um ai;mo,, digamos, da 
gl!l!erna do Paraguay, 0 calilTubio descel:l: a 14. 

Mas, durante todo o periodo do Imp·erio de 1822 até. 1889, 0 notavel 
1iv1:e dü meu illus:tre c,0llega, Sr. Calogeras demonstra exhuberante-
mente que a média foi 21!. 

Logo, a Europa Enmca teve no terreno pratico,. op·portunidade 
de realizar esta exploração nos· p.aizes americail!l.0s, da moeda imcon-
versivel que é o. cambio baixoi. 

Ella nunca suspeitou que houvesse este bom negocio, que é sugges-
tionar estadistas da America, homens; de boa fé,. para <'J:Ue ~antenham 
em seu paiz o regímen do camhi0 baixo, porqtl!e á sombra desse regímen 
é que. a mercadoria ouro fica mais: cara, e, p.0r isso mes:mo1, co!l!l!vem ao, 
seu. megoéianter que é a Euro~'ia. 

N© tempo do Imperio r,ã0 se delll um facto prati.co· que desper-
tasse este novo processo de jogo,. esta lil.Ova my,stificação e exp;loração. 
contra os americanos. 
. Parece-me, pon c0:nsegufnte, Sr. Presrdente, que o facto historico 
· p-0.r mim assignalardo da tranpÍ0rmaçã0 das opiniões da i1mprensa eur0péa 
daque1le. tempo para a's opip.iões de hoj:e, parece-me que a explicaçã0. 
que eu acabo de dar, satisfaz;, pelo menos,, O· meu espírito. 

O SR. PRES1DE'NTE. -+- Ohservo ao nobre Deputado que a hora 
está· finda. 

O SR. FELISBELLO FREJIRE. - Nesse caso, Sr. Presidente, cónti-
nuarei as minha1s consideraçpes na sessão de· amanhã. .. 

SESSÃO DE 6 DE DEZEMBRO· 

O Sr. Felisbello Freil!'e ~movimento de. ailenção:). - Sr. Presidente, 
apenas formulava e.u, honteim,. o suggestivo contFaste entre as opiniões 
de lfontem e as de hoje, da imprensa européa e de grande parte daim-
pren.sa brazileira, s.obre o p-11oblema-monetari:o do paiz., V. Ex. dign©u-se 
advertir-me de que estava terminada a hora da sessão. 
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Eu apena~ esboc·ei o meu pensamento sem os ele·mentos de prova 
na mão. 

Te:nd(i)-me sido concedida a palavra sem eu esperar, estava. des-
tituido de eiementos para convencer a Camara da verdade ,da minha 
observação" 

As opiniões de hoje,. que :liazem a ap;(i)logia manifesta e incontes-
tavel do regimen d(j) cambio· bajx(j), estão em completa: C(j)'.IJ.trad.icção . 
€Om as opiniões de ho:atem, q1t1.e viam no cambio baixo a dissolução, da 
vida financeira do paiz, a prova :mais inconcussa da incapacidade dos 
ministr0s da Republica, em summa, a perspectiva de lililil1a verdadeira 
dehade. 1 

A imprensa et1.ropéa, Sr. Presidente, concorria para formM esta 
opinião, como. mdispensavel á regeneraç_ão finalilceira da Reptlih1ica, 
isto é, o cambio alto. 

O programma financeiro do eminente Sr.' Ruy Barbosa é, incon-
testavelmente, impeccavel sob o ponto de vista doutrinario. 

O· notavel brasileiro foi, durante muitos annos, o objectivo e o alvo 
da:s mais pi;-oftlndas criticas e da mais acerba condemnação, justamente 
porque dizia que o regímen inflaccionista, que se creou á s0mbra do seu 
programma financeiro, foi a causa unica e exclusiva da queda d'o cambio. 
Era atravéz da quéda do cambio que se criticava e que se atacava o pro-

1 gramma do primeiro e nofavel Ministro das Finanças da Republica. 
V. Ex. ha de lembrar-se de duas sessões memoraveis no Senado da Repu-
blica, que foram todas preenchidas por dous notabilissimos discursos 
do Senador pda Bahia, o Sr. Ruy Barbosa, discursos que passaram á 
historia com o nome caracteristico suggerido e lembrado por um notavel 
publicista brasileiro, o Sr. José Avelino, que os denominou - o ultimo 
canto do cysne. 

Estão aqui os dous discursos dos dias 1 e 2 de novembro de 1891. 
\ , Estes disçursos s•ão o repositorio mais eloquente e m.ais verdadeiro que 

eu posso ter, para demonstrar a atmosphera geral dos espíritos, de con-
clemnar o: regimen dos cambi0s baixos. 

Não é. um livro l'l.o:Vo para nenhum dos membros da Gamara dos 
Deputados. 

Quem estuda'. finanças brazi1ei1ras, quem quer estudar a evolução 
da, vi-da financeira da RepubÍÍca, l'l.ão pótle deixar. filie conhecer estas 
duas memoraveis peças. 

Pois bem, o eminente Sr, Ruy Barbosa, que foi taro.bem objecto 
da ·condemnação a roais franca da imprensa euroipéa, transcreve, no 
seu bello trabalho, trechos daquella imprensa, qure vêm servir de prova 
á verdade da minha observação de historiador, isto é, a eXistencia de 
um tempo em que a condemnação dos cambios baixos era um verda-
dei110 postula.do financeiro. 

Uma revista franco-sul-americana,. de março de 1891, apreciando ' 
a transmutação da corrente de capitaes entre o Brazil e a Europa e o 
C('):ntrario, dizia, eom muito esp.iriito ; 

/. 

í 
) . 
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« Estamos neste momento em p~esença de um phenomeno econo-
mico bem curioso. 

Outróra os capitaes europeus emigravam para o Brazil, afim de ahi 
crear novas industrias, construir caminhos de ferro, explorar minas e 
linhas de navegação, fundar estabelecimentos .de credito, etc.; hoje estes 
capitaes voltam para Europa, não porque elles se julguem mal entre 
nós, mas porque nossos capitalistas .esforçam-se de recomprar o que 
podem destas industrias e estariam de posse dellas si o agio do ouro 
subindo a 28 %, não lhes tivesse · mostrado que era tempo de parar. 

Não nos queixamos da politica si a baixa do cambio continúa a 
accentuar-se. Emquanto se quizer comprar as industrias exploradas 
pelos capitalistas europeus, em fogar de crear novas industrias, o agio 
do ouro continuará a subir; e essas industrias custam muito caro, custam 
os olhos da cara. ii · 

Dizia o Le 'Brésil, jornal da época, que se publicava Jm Paris : 

<<A politica tem talvez mais do que a balança commercial, 
exercido um.a influencia sobre a marcha e as oscillações deste 
barometro que se chama cambio. Elle subirá si 1ella é sábia 
e descerá desde que ella dê o. menor signal de sahir da lega-
lidade. Si eu foss

1
e membro do . Congresso, suspenderia em 

minha janella ess~: indicador automatico e regularia minha 
conducta por suas ~ndicações. 

E' o indicado~· infallivel do gráo de confiança que inspi-
ram ao publico seius representantes no Parlamento e os po-
deres supremos no paiz. i> 

Eu desisto, Sr. Presideµte, de citar, gastando tempo e aborrecendo 
os meus illustr:es collegas, com a leitura de tantos trechos de j@rnal 
inglez, , italiano, francez e até portuguez, porque todos obedecem 1a essa 
mesma orientação, todos condemnam o regímen do cambio baixo. 

Quando o eminente Sr. Ruy Barbosa, com provas inconcussas 
que aqui estão neste livro, vem demonstrar a sabedoria do seu pro-
gramma financeiro, de que; todas as criticas eram destituidas de fun-
damento, não houve por c~rto um jornal europeu que viesse provar a 
inverdade das suas arguiçõ~s. 

Eu marquei aqui no fr,vro. todas essas indicações. 
Mas o que eu não poi;so silenciar é que o autor dessa bellissima 

m@nographia, incontestave~mente um dos melhores livros que se tem 
escripto .sobre o cambio ~o Brazil, entre na campanha .pela Gazela de 
Noticias, que me honrou com um ineditorial, confirmando a verdade da 
minha observação de psychologia historica, não posso , silenciar, digo, 
que esse escriptor que fez ~té a maior apologia dos cambios altos, venha 
agora defender na imprern~a brazileira as vantagens e a importancia do 
regímen do cambio baixo. f'Tão posso furtar-me ao desejo de ler aos meus 
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distinctos collegas esse pequeno trecho, que' traduz perfeitamente ,o 
pensamento do esc,riptor inglez. (Lê.) \ 

Por consequencia, Sr. Presidente, firmou-se este principio :, houve 
uma. época em que se defendeu 0 cambio alto; hoje as mesmas pessoas 
defendem o cambio baixo. Por que? Qual a razão .deste antagonismo, 
dessa c0ntradic,ção? Naturalmente o in"teresse . Eu hontem esbocei, na 
minha humilde opinião (não apoiados geraes), qual era o interesse. A 
Europa é negociante dê ouro, e o· negociante tem s·empre interesse de 
vender sua mercadoria pel0 mafa que ella pnssa dar. Dir-se-hia, como 
disse a Gazeia, não por que a Europa1 preeise de ouro, mas porque ella 
não poderá ser i.ndifferen'te á venda ·dQ ouro ao 'cambio de· 13 ou a 18 di.: 
nheiros por 1$000: Tal é a verdade que não póde sofüer contesta

1
ção. 

Exemplifiquemos: ~ 100.000, ao cambio de 18, compram 432 saccas 
de café, pelo preço actual; mas essas mesmas 100.000 libras ao cambjo 
de 13, que importam em 160:000$ comprarão ... 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA. - V. Ex. esquece ·que o preço do caf~ ' 
. t 1 seria ou ro. · .> • 

o SR. FELISBELLO FREIRE. - Eu já ·esperava este apa te. ' ' 
Eu sei a influencia que o cambio exerce sobre 6 preço das merca~. 

dorias : isto é um principio corµesinho. O cambio, quando sóbe, baixa 
o preço das mercadorias, i'sto é, em terreno doutrina:c:io, mas, perante 
as estatisticas,· nem sempre se observa isto. ' 

, Está aqui a tabella em que se demonstra · clarami;mte que nem 
sempre a taxa de cambio influe no, preço elo café; não preçiso ler; 
o nobre Deputado póde ver na pagina n. 417, da obra ·do illustre Sr. Ca-
logeras. 

O SR., Luiz AnoLPHo. - J?' uma tabella expressiva. 
O. SR. FELISBELLO FREIRE. - Tem razão o meu illustre· 1collega; 

é uma tabella expressiva. , 1 
, , 

Mas·, continuando· nas consider:i,,ç0es em que estava, quand9 · fui' 
aparteado pelo illustre Deputado , de Minas, 100.000 ~ , não podem 
comprar o mesmo numero de sac'cas de café ao cambio de 18 ,d. ou1ao' · 
cambio de 15 d. Naquelle càmbio, a somma de papel moeda é muito 
menor que a somina de papel-moeda do outro can;tbio, porque em um 
caso é 130:000$ e no outro é 160:000$. Está claro que o ouro volta pai:a 
a Europa, mas, .sob fór:ma de productos expodaveis e em tanto maior 
quantidade, quanto mais báixo é o cambio . Eis porque a Europa quer 
cambio baixo. 

Sr. Presidente, seria inefficaz e inopportuno discmtir eu a Ca'ixa 
de Cónversão, demonstrando o seu caracter artificial como apparelho 

, '.regúlador da nossa vida monetaria .. Desisto ~e encarar este lado do\ pro-
blema, porque tomo a questão conforme ,o direito escripto : existe a 
Caixa, funccionou durante tres annos e tanto e 0 nosso dev.er, em· nome 
do patriotismo, é melhorar aquillo que nós acbanios de·máu '.. . 1 

O $R. CALOGERAs'. - E por que não supprimir? 

1 ' 
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O SR. FELISBELLO FREIRE. - .Sr. Presidente, abordemos a qiu.estã@' 
da· Gaixa, sob o, ponto de vista economicó; teDiho depois de examinar 
o pon.to de vista _p0liticô e em seguida o parlamentar. 

Estudem.0s o lacl.o ecoÍÍlomico. 
A nota saliente do debate, a .qll1e tem .servido para abrir as -cor-

rentes divergentes, é a que!iltão da · taxa que ·deve !iler esc@lhida piara 
base das emissões da Caixa. ) 

Razãô de s0®ra tem e nosso distincto ·C01U:ega Sr. Cal@geras, quando 
na sua impo,rtantissima monographia :sa·l·ienta, a pr@posito do elementô 
bi:storic0 da lei de J.906, o caracter· arbitrario que s.e evid.enciou na deli-
bera:çã@ dô Congresso, escolh.encl.o :a taxa de 15 e fixando o deposib@ 
em vinte milhões, porque, no terreR@ iplratico, no mercado mo:netario , 
o cambio estava m'lll.ito le muit0 acima de 15. 

·A Gamara dos Deputados ha de ter nm con·ceit@ real, correcto, 
do que seja cambio em pa>iz . de moeda llI1conversivel; la-a de tambem 
ter o conceito de que a taxa do cambio deve representar .a verdade da 
situação, do movimento economico do paiz. 

A taxa do cambio é o mesmo que o gráo de temperatura num orga,.. 
nismo febricitante, gráo de temperatura que exprime fielmente as oxy:. 
dações interiores do mesmo organismo. · 

Não posso comprehender 'a taxa de cambio senão como um pheno-
meno exclusivamente scient~'fico, inteiramente fóra do factor humano, 
se nós queremos que ella exprima a verdade da ecm.:wmia do paiz. 

O eminente ex-Ministro da Fazenda, Sr. Leopoldo de Bulhões, teve 
grande facilidade, definindo-a « fórma visivel, monetaria, da situação 
economica do paiz. )) 

A lei da ofl'erta e da procura, que regula o preço, applica-se ao ouro, 
porque em um pa1z de mo\:)da inconversível o ouro é uma verdadeira 
meir.cadoria. 

Ségundo a maior offert;3. ou procura, a taxa camibial sobe ou des·ce 
c@mo ·eons·equencia fatal e indispensavel •desse mpvimento; e, ,aos dous 
fact@,r.es .que represeID.>'tam esta 'lei, nós chanrnremos 0 activ-0 e o·passivo 
do paiz. Chamava-se, na ve1ha ec<m@miia, balança commercial do activ-@ 
e o passivoi, oonstituiindo-se exéiusivamente d:e fact0res 'Commercíaies; 
mas .a .balMiça commercia:J :qão póde, por certo., apan1har -e compreh-encl•er 
todas :as trocas, todas as per·m.:Y.ta!il qtle se dãô <fo um paiz para ou<tro. 
Gr.andes somiililas de capital são importadas e exportadas, sem que figur.em 
como factores de importaçã(;) ou ·exportação. 

Mas, si o activo e o pas(Sivo do paiz, são a base, a fórrnttia, a 1·ei .q'.'l'l'e 
<ilete-rmina a cifra da taxa cambia1l, vam0s ver, ·sr. Pr.esid-ente, ·qual 
dev;e ser a taxa sobrn que s·~ faça a emissão da Caixa ·de CônveTsã·0, em 
face do unico elemellllt0 de ordem sci-entifica de que ·dispomos, para ·c'hega'r 
á ooindusão mais ou·menO's il-Pproximada da verdade. ' 

Entrando na questão economfoa, chamo a attewção -da •Gamara 
para os seguintes quadros 1 
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1 

VALO,R OFFICIAL VALOR QF.FICIAL RELAÇÃO ' 

da da DO VALOR 
' da import?-ção PERIODO 

EXPORTAÇÃO OURO TMPORTAÇÍ\O OURO 
- - e exportação . 

(Réis) (Réis) -
(Réis) 

1- 1861-64 . . .. . 562. 797:447$ 459 .108:000$ 81.5 % 
2-1865- 69 . . . .. 673 . 937:583$ 723. 646:000$ 98 .5 % 
3- 1870- 75 . . . . . 1 . 247 .117:691$ 931.208:000$ 74.6 % 

r 
4-187.6- 85 . • . . . 1. 952. 568:266$ 1. 739. 914:000$ - 91. 4 % -
5-1886-89 . . . . . 913. 549:029$ 914 . 947:000$ 89 .1 % 
6-18@0- 92 ... . . 796 . 601:767$ 849. 240:425$ 106 .6 ,.% 

1S93 . .... 291 . 830:271$ 271 . 504:457$ . 77. 2 % 

6 :538 . 402:'054$ d 5 :788 .'728: 882$ 89.1 % 
'! " 

ANNOS 
MÉDIA · 

IMPOR TANGIA EXPORTAÇÃO DIFFERENÇA 
DO CAMBIO ' 

1 

: 
1895 .. . . . 9 15/16 470. 057:943$ 696.360: 354i + 226.372:211$ 
IJ:896 .. . . . . 9 . 1/6 553 . !)47:203$ 044 .·057:870$ ·+ 140 .110:.667$ 
1897 .. . . . . . i 7 23/32 '557. 463:260.$ 669 .774:045.$ + 112. 310:335$ 1 

1 

1898 .. . . . .. , '] 3/:Jlô 
1 

563 . .03'.7.;843..$ 636 . 255 :553$ i + :13 . 247:531$ 1 

1899 . . .. . . 7 '7/1:6 .374. 465~282$ ' 575 .755:786$ + :2@11.. 341:514$ ' ' 
1900 .. ... 1 9 1/2 434.178:778$ 946 .419:'363$ + '512. 731:541$ 1 

, '"";"' 1 1901. . . . .. 11 3/8 448.355:353$ 860. 926;646$ + 412.473:034$ 
1902 . .. . . .. 'l!1 3~/22 471.. :M4:il. 7@$ :135.040: 125'$ + 244. 826: 105'$ 1 

1903 . .. . 1 1'2 'iJ/32 
1 486 .488 :044$ '742. 632:278$ + 256 .145:'334$ 1 . . , 

+ 1904 ... . .. 12 7/32 512. 587:889$ 7:76.367:418$ ·263 . 779:529.$ 
1 

t905 . . . ' . " 1.5 !57/64 ·454.:994:574$ @85. 456:606$ + 230.462:032$ 1 

, ft 

r906. · . . 1'6 3/44 ,199 . 286:976$ :199 .'670:245$ + 3©0. 383 :S l!l$ 
1907 . . .. . . 15 

1 
644 . 937:744$ 860.801 :882$ + 215.955:138$ , 

1908 . . . .. 15 567. 271 :636$ 705. 791 :611$ + 138 . 5]8:975$ 1 

1909 . .. . . . 15 592.87.5:927$ 2 .. .016 .596:240$ + 423.714:343$ 
' 
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'· ' 
PERIODO CAMBIAL-MÉDIA IMPORTAÇÃO 

1895-99. 8 1/4 . 2.518.971:531$ 

1900-04. 11 15/32 2 . 352. 754:229 $ 
1905·09. .. 15 25/64 2 . 759. 366:857 $ 

' 7.631.092:617$ 

~ RELAÇÃO 

PERIODO EXPORTAÇÃO DIFFERENÇAS 
entre a 

UIPORTAÇÃO 
e a exportação 

1895-99 ... . . 3.222.203:608$ 703 . 232:077$ 78 .2 % 
l 

1900-04 . . . . . 4. 061. 385:830$ 1.708.631:601$ 57.8 % 
1905-0() .. 5.06°8.406:$84$ 2.309.039:727$ 54.5 % 1 . . 

' 12 . 351. 996:p22$ 4. 720. 903:405$ 61.8 % 

Uma questão de taxa ,cambial não é uma questão de palpite, é um 
facto economico scientifico que tem suas causas, seus factores. 

Sr. Presidente, durante o imperio e nos primeiros annos da Republica , 
de 1861 a 1893, isto é, 32 annos, como se vê dos quadros, durante os quaes 
devemos estudar os factores economicos, quer dizer o activo e passivo 
do paiz, chegamos á conclusão de que a relq.ção entre o movimento da 

· importação, ouro, em todo este periodo e o movimento de exportação, 
ouro, no mesmo periodo, é representada numericamente pela cifra de 
89 %- Logo, a differença entre 89 e 100, isto é, 11 % representa os saldos 
do paiz e são estes que vão, não só servir de base á estabilidade da taxa. 
cambial, como definir a sua cifra. . 

Devemos tirar destes 11 % as permutas, as trocas, as remessas 
de capital por particulares, in,dustriaes, colonos, etc.; tiremos destes 11 %, 
e para mim, Sr. Presidente, guanto mais delle se tire, maior razão tenho 
eu para affirmar aos meus illustres collegas que · a taxa cambial de 15, 
16 ou 17 não exprime as cqndições economicas do paiz no momento e 
sim, pelo menos, a de 18. 

Mas, já quero admittir que 11 % representem realmente o saldo 
do paiz de 1861 a 1893. 

\ 
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Ora, qual foi a' taxa cambia'l . que foi sustentada por esse saldo? 
Foi 15, 16, 17? Nunca, Sr. Presidente71 salvÓ1 o período ~a guerrá dó 
Paraguay, durante 'alguns mezes que , o cambio 'baixou a 14 pelá inter-
correncia da crise naêional que affectou profundámente á riqueza parti .. 
cular e publica. Como o nosso distincto coll~ga '.Sr. Calogeras demonstrou 
em sua monographia, a média foi 21. · · / , · 
. Logo, o que nos ensina,m os factores scientificos da taxa do cambie? 
Ensinam, que o saldo de 11 %, em 32·annos• determinou"uma média ' de 
21 d. e não 17 ou 15. ' , 1 

• 1 1 

O Sfü CosTA PINTO. __.'.__ E os emprestimos ~xternos? 
UM SR. DEPÚTADO. - Se teem os' emprestimos, teem tam}:Jein a 

sahida em ouro. 
O Sn. CALOGE~As. - Póde-se responder com a opinião quo. é attri-

buida ao Sr. Visconde de1 Ouro Preto - que a divida do Brazil representa 
se.u appàrelhamento industrial. · 

O SR.· FELISBELLO ,FREIRE. ~ Continuemos o estudo !fos fa:ctores. 
economicos de 1893 até fim de 1909. 1 . . 

Deixo de· lado as diversas parcellas deste quadro; apanho a . ~ua 
synthese, o seu pensamento, o seu espírito, em summa, os 'elementos 
de prova que elle fornece. · , ' , · . . ' ·' r. , 

De 1893 a 1909, a diflerença entre a impor~~çãq, ouro; e· exportação, 
ouro, -não foi mais representada por 89 %, como nos 32 annos do Imperio 
e, sim, por 61 %· . ' , 

Caminhamos, llconomicamente, muito. A Republica 'desenvi,>lveu-se 
muit9, materialm~mte. A sua expansão economica, foi nota;vel. A producção 
valorizou-se amplamente, consideravelmente, porque, em um pr:àzo de 
16 annos, a relação entre a exportação e impor:tação é de (H ·3, emquanto 
no imperio foi de 89 %' ;:- . 

Ora, 61 para 100 dá 39. 39 % representa saldo activo, saldo do paiz. 
· Agora, é o caso de perguntar aos illustres collegas ·que de~end,em 

a baixa: se o ialdo de 11 % manteve uma taxa de cambio de 21,'cómo é 
que.o saldo de 39 ha de manter uma taxa de 15? ' 

o SR. JosINO qE ARAUJO. _; o factor <;la taxa cambÍal riãó é só ··à 
balança do commer'cio. (Ha oulro~ ;' aparles.) . 
' O SR. FELISBELLo FREIRE . ..!.. Sr. Pre~idente ; não estou .discu-
tindo pelo prilzér de discutir. Comprehendo que no '.~ecinto desta Oasa, em 
companhia dos 'distinctos collegas, lucro mais em ouvir' do que eni fallar. 

Não tenho paixões, nem interesses. Si qualquer Çollega, que estejá 
em opinião divergente com o que ,sustento com estes dad9s, alcançar 
demonstrar-me, com os elem~ntos de prova de que . me esto·u sei:viriâo, / 
que á nossa situação economica, neste clomento, não é representada: por 
um saldo de 39 % .e que a taxa cambial deve ser muito acima t:Ie l<f~, 

\ cu teria o prazer de desistir das minhas opiniõ.es e de votar pela taxa 
~tê de 10 eu de 12; mas, ou estas estatistic'as são verdadeiras; e eu .e~tou l 

CAIXA DE CONVE~S.Ã:O 1910. - VOL. 11. ti, 
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sustentando princ1p10s verdadeiros, ou ellas não são a expressão da 
verdade e eú laboro em um erro; mas, ellas são feitas, não por mim, 

são· da repartição .official, · cre~da só para esse serviço. . / 
Logo, Sr. · Presidente, a taxa não póde e não de(Ve ser qe l~. 
O SR. JosÉ BEZERRA. - Estou de accôrdo com V. Ex., mas· pergunto, 

~penas : porqu~ razão não está a 27? 
· ·· O SR. FELISB~LLO FREIRE. - Porque a situação eGondmica não 

pérmitte ainda. · . ' · ' 
Sr. Presidente, ha outro lado do problema que preciza ser encárado. 
Os factores _economicos demonstram que a taxa não póde ser de 15, 

nem de 16, nem de 27; pelo menos de 18. . 1 

Mas ha uma pura illusão dos collegas ·que sustentam as vantàgens 
do~ cambio baixo. Eu sei que o cambio valoriza a produoção, · sei que 
()S productos de exportação, em virtude do cambio baixo, adquirem m~i~ 
papel-moeda., são vendidos mais caros; sei perfeitamente disto; ~ , é 
justamente á sombra dessa valorização de producção que se encontra a 
illusãd. E' uma pura illusão, porque é preciso ver o reverso da medalha. 

Si eu não posso contestar que a valorização dos pfodilctos exporCadós 
se opera sobre· o cambio baixo, eu tambem chamo a attenção dos collegas 

·para b que se vê c'omo consequencia funesta, desastrosa e prejudicial 
da collectividade com o cambio baixo. 
1' O cambio bai~o s~rve á in4ustria. A ,prÓposito eu po~dero. que no 
começo da Republica, quando <,)Sr. Ruy' Barbosa decretou o imposto 
do ouro, que foi profundamentie atacado, a industria brazileira veio ·á 

'.falia e se diss.e. (Lê) · - ' · , . . 
' Está aqui a 'industria brazileira, no começo da ·Republica, criticando 
'o' regímen da baixa do cambio para ella mesma. · · · ' 

Nós saberhos que o Centro Industrial do ' Br~zil. é hoje um, Cios mais 
açerrimos e fortes defensores do regímen da baixa. · Pois ben:i:, Ianc·emos 
uma vista de olhos sobre a acção·reflexa do cambio baixo em'toda a vida 
economica dó paiz. ' ''' 
· Não é só na valorização di} producção, porque, si a ·valerizâção 
da producção é assumpto respeitave'l, é tambem· respeitavel ~ 1 situaçfü1 
geral da vida dos brazileiros (apqiados), é tambem:nespeitavel fl 'situação 
dos operarios, é tambem rêspeituvd a situação gera! da CÍ!!c'lilação da 

.riqu~za, que não se centraliza em 10 ou 20 mãqs, ·ma? se ~xp.apde com 
,justiça por todas as' classes, porq:ue todas produzem. , , , 

' ' . ) 

O SR. JosÉ. BEZERRA. ___,.E' µma injustiça de V . . ~x. A lavoura não 
,soli'cita a .baixa cambjal, como nfü;> soliciia a red1;1cção de imposti;is ou dos 
vencimentos, dos funccionarios civis ou militares; apenas o que ,ella pede 
,é qu·e a deixem viver, que não se perturbe a vida cambial; O qu~ ell11 quer 
é a estabili<;lade do cambio. , . . · 
« D SR. FELISBELLO FREmE . .,...., Façamos a est.abilidade cambial, estou 
de pleno accôrdo,. mas nãp a 15. 

Sr. Presidente, comecemos p(,)r estudar a situação .dos operarios ~ 
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que é uma maioria incontestavel em relação aos capitalistas, isto é, aos 
industriaes ou lavradores, - comecemos por estudar a situação do ope-
rario, que é o productor do trabaJho, ~m o·qua'l não ha producção econo-
·mica; e. vejamos o que nos dizem a:s estatísticas. 

Começo pela estatística do Rio Grande do Sut, onde esse trabalho 
estâ brilhantemente feito. , · 

A Camara vae se admirar, por certo, da expoliação tremenda 'e 
profunda que o operario soffre em seus salarios com o regímen do cambio 
baixo. i 

O SR. Lmz ADOLPHo. - Em S. Paulo não pára colono com o cambio 
baixo. · 

O .SR. FELISBELLo FREIRE. '-- Sr. Presidente, ,uma, companhia 
Fabril de Tecidas do Rio Grande do Sul, no período de 1884~ 1894, dez 
annos, 'teve OS

1 seus lucros brutos, viu os seus lucros , subirem de 38:000$, 
digamos, a 1.074:000$000. 

Isto em dez annos. Quer dizer, os lucros subiram na relaç~o O.e 150 %, 
' emquanto que os salarios subiram na relação de 50 %· Eis á conta: de quem 

se valoriza a producção. A' custa do operario ! Eis aqui um quadro de , 
uma companhia do ·Rio Grande do Sul : ' 

Â.NALYSE DO MOVIMENTO DA COMPANHIA FABRIL E PAS1.10RIL 
1 

DO Rio GRANDE ~o SuL DE 1884 A 1894 

Capital realizado 
.600:000SOOO ....... . . . . 

Lucros brutos em réis .... . . 
Lucros brutos em ouro .. ... . 
Valor annual · do salario em 

réis .. . . .. .. . .. . ' ..... . 
Valor annual do salario ·em 

ouro . . ... . . . .. ..... . . . 
Média do salario' por dia em 

réis . .. . ......... . .... , 
Média do salario por dia em 

ouro .............. . . ,. 
Capital' realizado 

800:000SOOO . ... ... . .. . 
Lucros brutos em réis .. . .. . 
Lucros brutos em ouro . . .. . 
Valor annual do salario em 

réis . .. . ... . .... . ..... . 
Valor annual do salario em 

ouro . ..... . ...... . .... . 
Média do salaFio por dia em 

réis ... . . . . . .... . ..... . 
'Média do salario por dia em 

· .ouro ....... . ...... . .. . 

~ 

600:000$000 
37:692íj; O'o0 
29:241 $000 

96:000$000 

' 661000$000 

' 800:000$000 
128:882$000 
107,:401 $000 

200:782$000 

200:782$000 

1$383 

600:000$000 
52:426.3000 
36:056$000 

140:601·$000 

105:000$000 

. 1$600 

1$ 100 

800:000.$000 
117:465$000 
117:456.$000 

231:103$000 

2311103$000 

1$544 

1$594 

Média <;!.e 1884 
a 1894 

600:000 ~000 
40:450 1).000 
30:254$000 

174:356$000 

145:297$000 

1$512 

1$134 

1. 000:00.0$000 
151:258 :1; 000 
151 :598$000 

248:275$000 

180:000$000 

1$540 

1$450 

1 
1 
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Média de 188( 

D. 1894 
Capital realizado 

1 . 865:ooosdoo 1.000:000~ 000 .......... 1. 000:000$000 2. 688;000$000 
Lucros brutos em réis . .. ... 210:396!!000 321:660$000 678:184$000 
Lucros brutos em ouro . . . .. 182:161SOOO 192:837$000 389:689$000 
Valor annual do salario em 

réis ......... . '. ...... . . ' 268:819$000 396:961$0.00 499:449$000 
Valor annual do s~lario ém 

161 :25BSOOO ouro ......... ...... ... 192:980$000 il 7:431$000 
Média do salario por dia em 

réis .... ............... 1$166 . $989 $998 
Valor do salario por dia em 

ouro ..... . ... .... .... . 1$166 $989 $998 
Capital realizado . 

1. 498:818$000 ' 3.085:000$000 .......... 3. 085:000$000 3. 350:000$000 
Lucros brutos em réis ..... . 797:275"'000 1. 074:276$000 322:250$000 
Lucros brutos em ouro . .. .. 3i17:094$000 427:879$000 186:056$000 
Valor annual do salario em 

réis .. .. ........ . . . .. .. 655:904$000 29'1:225$000 
Valor annual do salarlo em 

ouro ... .. ......... ... . 221:000$000 172:000$000 
Média do salario por dia em 
, réis .... . ..... ......... $781 $939 1$163 
Média do salario por dia em 

ouro .. .. ... .... .. ..... $781 '$939 1$163 

) O SR. JosÉ BEZERRA. - Posso apontar outras que perderam até o 
c~pital. ' 1 

/ 
O SR. FELISBELLO FREIRE. - Não apresenta uma só. O meu collega 

poderá apontar companhias que sossobraram por inviaveis, porque entre 
nós tudo serviu de assumpto de exploração industrial, no tempo do 
ensilhamento. Crearain-.se companqias .até para levar-~os ao reino do ~éo. 

Vê-se, por conseguinte, que o qperario é sempre espoliado. E' sempre 
victima do cambio baixo, emquanto que o industrial enriquece á sombra 
delle. 

' Si fosse permittido mandar Qobrar· o salario . na razão do cambio 
do dia( ningem quereria cambio b;lixo. . 

Eu affirmo a. V. Ex. que si o 1egislador tivesse a coragem de dictar 
a relação , em ouro para os pagamentos internos do paiz, mandando ,que 
o salario fosse assim pago, ninguei;n desejaria cambio baixo. 

Valoriza'...se a producção á sombra do cambfo baixo, á custa de 
quem? 

De onde vem esta valorização'( Ha .de vir de alguma parte. 
Si o productor lucra, é preciso que alguem perca. 
O SR. DUARTE' DE ABREU. - Eu não posso absolutamente ·compre-

hender a conclusão a que .V. Ex. qµer chegar com esse argu,mento. 
V. Ex. diz que o operario te,m sido espoliado, mas não me parece 

que o tenha sido. O salariQ augmeutou. · 
O SR. FELISBELLO FREIRE. -- V. Ex. acha que é um augmento 
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real o de 1$600 a ·2$34Ó, em dez anri.os, quando o productor subiu de 38 
a 1 :014 contós? ' 

1 j /. 1 

Or S.R .' DUARTE DE ABREU. :--- O que i,a dizer é que essa P,roporção 
me parece justa, porqhe as fabricas representam largos cl'J,pitaes que 
se arriscam na explora,çil.o de uma industria, q.u'alquer; represent~m , · 
ainda a direcção do individuo, que 'é}ambem um, capital, aa· passo que 
o operatio. só entlla co,m, o r:;eu esforço material. , · / ,{ 

' ' ' ' ' ;,,_ . ' O SR. FELISBELLO FREIRE. ,- Chamo a attenção da Casa para um 
facto : ainda recentemente tivemos o cambio a 18; estamos' agora com 
elle a 16, ~a vendo uma differença de 2$ no valor da: libra. " ·i , ·, 

Pergunto : houve elevação do salario cio operauio? é' 

o SR. DUARTE DE ABREU. - o cambiQ' su iu graças aos artifi,cios 
que s~bemos. ' : : , t' 11 " 

O SR. CAL01GBRAS. __::__ Não apoiada; e,stá .avanga~dp 'uma: propo-
sição q~e ·não póde provar. 1 

f . , , 1ffiJ J.t.i 
. .O ' SR .. DUARTE DE ABREU. Si estas cadeir~s fal~assern, todas ·· 

diriam que o ex-Ministro da Fazenda elevou o cambio á custa 9-o nosso , 
d . h. 1 ' .q P.l m e1ro. / ,. 1 , "~:,i'Y.::t.1 · 

O SR. GALOGER.As: -;-- 'Será um raciocínio de cp.deira~ /~ 1não · cle-~~~ 
brps. ' ' " J ,., \ .:·rj 

' ' 
O.SR. DuARTE DE ABREm - ·E a prova é"que· quando cessaraqt e.s 

artificios ·o cambio •desceu. · · ' · ' ·,. ' · , : · 
" ' o SR. HOMEIW BAPTISTA. - B,aixop. por determ,inação 9.fficial., 

' J 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Eu· sei que nd .terreno1 da soiencia ' 
1 

se diz que a desvalorização da moeda ha de ter uma influencia no ati-
gmento de preço de .todas as cousas ; mas, é 'p~eciso observar que o 
augmento do salario é o ultimo que se dá na escala eco:rwµiica da vida 
do paiz. , , ,,, 

A ·valorização da moeda Eepercute · pri:rµ,eiram:ente nos productos 
exportaveis, depois nos productos internos de troca commercíal Q' só 
:vae repercutir µo salario depois de um lapso de mu~tos, annos. , ~ ~ 

A prova VV. EEx. a terão neste livro (mostrando) e ~o artigo edi-
torial da .Tr~buna, que vou ler. Chamo para este artigo· a attenç~o da-
quelles que contestam a ,a'.ffirmação, de que o op~rario sqffre so~ .. ·p regi-

1 men do cambio baixo. • • · : . , 
Mil saccas de café, por exemplo, valendo 60.POO Úa~cos, n~ .. razão 

de 60. francos cada ,uma, produzem, em taxas cambiaes progressivaµrente .. 
decrescentes de 18 d., 15 d. e 12 ,d., as segui~tes sommas ·em papel :. ' 
31:797$120, 38:156$520 e 47:696$580. ,, 

. Suppondo que os salarios pagos importam .em 10:000$, os 
', / dentes serão: 21:797$120, 2$:156$520 e 37:797$680. , '·' . " ' 

1· 
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Ora, com a somma dé 10:000$, os operarios compram em ouro : 

A 18 d ................................. . 
A 15 d .......................... · ....... . 
·A 12 d. · .............. , .. .... .. ... . . .. . . . 

6:666$000 ' 
5:555$000 
'4:444$000 

ou seu equivalente em utilidade. As taxas decrescentes des:valorizam, 
por conseguinte, os salarios. Em compensação, os excedentes acima 
oitados compram "em ouro : 

A 18 d ................................. . 
A J5 d . ........... .. ...... .... ....... , .. 
A 12 d . . ................... ... ... . .. .. . . 

14:532-$000 
15:643$000 
16:754$000 

ou seu equivalente em utilidades. As taxas decrescentes -valorizam, 
por conseguinte, os excedentes. A valorização destes saldos é precisa-
mente igual á desvalorização dos salarios. Realmente os operarios perdem : 

De 18 d. a -15 d ....... "' " ......... .. ...... . 
De 15 d. a 12 d .. . ............ ... .. .. ... . 

e os excedentes ganham : 

De 18 d. a 15 d ........ 1 •• ••• •. ..• • •... • • 
De 15 d. a 12 d ... . . . . . , ..... .. .. .. .... . . 

1:111$000 
1:.111$000 

1:111$000 
1:111$000 

Dahi conCiuimos : 1.0 que as taxas decrescentes não. favorec\)m 
a producção, mas tiram do salfJ.rio a somma com que ·vão beneficiar 
os excedentes do productor; 2.0 que o pedido de cambio baixo traduz 
a intenção de espoliar o trabalqo em favor do capital. 

O SR. DUARTE DE ABREU. ,- V. Ex. só argumenta quando a pro-
<lucção eleva-se de preço, mas não argumenta quando a producção 
desce de preço, como tem acontecido no Brazil, em relação ás la;vouras 
cafeeira e assucareira, e entreta:p.to o lavrador não baixa o salari'O. A 
mesma cousa se .dá com os industriaes; muitas vezes seus productos não 
compensam. E' um factor muito importante a attender-se. 

O SR. FELISBELLO FREIRE. - Eu estou estudando o defeito, na 
economia do paiz, dos éambios baixos ou altos. (Apartes. ) 

Eu não tenho paixão, estou -discutindo uma questao complexa 
para ouvir meus collegas e convencer-me do erro em que esteja porque 
nunca ouvi dizer, por ninguem ~ue escrevesse sobre economia política, 
que com a desvalorização da moeda o operario não soffresse profunda-
mente. Ghamam até a espoliação humana. O pauperismo europeu nasce~ 
e cFesceu á sombra da aristocracia territorial; o pauperismo brazileiro 
vae nascerá sombra da moeda do paiz. (Apartes.) 

O salario sóbe, não ccmtesto, ' pois não é nenhum marco miliario, 
mas é um factor de economia ; logo, ha de ter a profunda . influencia 



-1$3 -

dos outros faotore~ Mas, emquanto um ramo industrial; em lQ anno11, 
subiu de 37 contos a 1.074, o salario do operario ' subiu de 1 a · 6. ;Isto 
n_ão é uma espofiação'? (Apartes.) . 
i Funquanto o •lavrador lucra de 3'1 a 47 contos; o 1operari0 ·perd·é 
de seis a ·quatro, porque, si elle não perder, o lavrador não lucrará;• tantp 
não. lucra que si eu convidar a Camara dos Deputados . a· fazer o 1paga'-
m~nt0 d.0s colonos1 na razão do ca~bio do idia, ninguem· ·quer cambi~ 
baixo. · 1 ' , " 1 J 

O SR! RIBEIRO JuNQUEIRI\.. '- Com a estabilidade do cambiei dou 
meti voto ·e 'sou lavrador. \,' ' . 1 • ' • 

. O SR. F liÚsBELLo FREIRE. ·--- E' ·um ~cto . de •pât:tiotismb qut;i o 
Congresso podia f~ze,r. · : · · · · 1 • · 

1 • I , )1 l :.) 1' 

O SR. RIBEIRO JufilQUEIRA. - Agora:', com o càm,bio Qscillante, é 
que não se póde est!lr fazendo isso. ' ·· < · ' ' 

1 o SR. FELISBELLO FREIRE •. - Outro aspecto da' quesÚp, sr:I Pre-
si'dente. J~ aD;alys~n;i.t>s a influencia dos cambios bai~os ~obre urp . ~apto.~ 
economiCo, que, é . o tr~balho .; yamos estuda.l-a _q'uari.t o ao ,intere9se ,d!? 
Estado. Que sofire o Estado c.om o cambio bai,xo? O possuidor de ,6D;000$ 
em apoiices recebe tres contos por anno ao juro de 5 %· Supponhâmos. 
que o· cambi? estllja a 18. Si recebe ós trep conto·~ ~om . o cambio , a ~~;· 
com o can;i.b10 a 15 receberá os ID;esmos tres cohto7. . . 1 • . • 

Mas, pergunto :. o numero de cousas precisas á vida, os . objectos 
de USO, O ~estuariÓ, a alimentação, tudo isto }JU,e. elle C?mpra, cÇ>im ' ~:'000~ 
.ªº pa,m~io .de 18, ~óde comprar com os mesmos ~:090$ ao carµJ?io, de 15 . 
Absoh~tamente,· nao. , 1 . , , 

Qual é então o sentimento de justiça c{u~ e'x')st~ em ~st~r-se ._ f :i z!J,n'4°i · 
dii. moeda uma. especie ,de teclado \fe piano, 27 para aqui; 29, par~ acolá? 

O mesmo effeito que se dá na divida interna dá:-se' nos imposto;;r 
Por isso :rµesmo que o impos.to é pago em pa,pel á taxa de 50, p~rg.ue 'o 
outro de 50 é em ouro, ell'e fica sobrecarregado com os ' c~nrbios altos, 
Por conseguinte a influencia é prej'udicial no trabalho', no · Estado ~ 
no consumidor. O consumidor compra muito mais caro ,com ,,o cambio 
baixo do que com o cambio alto. Que praze'r ha em satisfazer aos inte-
resses de um milhãó de industriaes e lavradores e collocar-se em' uma 
situação angustiosa uma população de 19 milhões 1dé habitantes? 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA. - V. Ex. póde inverter o:baso. A m~ioria 
é justamente dos lavradores. '' 

1 O SR. FELISBELLO FREIRE. - Ha engano de sua parte. B'asta v.er-se 
os centros de ,população do littoral, onde . não ha lavr~dores'. (Ha um 
aparte.) . · 

'sr. Presidente, eu coheço. um pouco a lavóur.a de meu pai;i: e é por 
isto que faço esta affirmativa. . ' 

Vamos agora, Sr. Presidente, ao lado legal do' problema. 
A monographia do meu illust11e collega Sr. Calogeras diss'e muito 

bem que o papel-moeda tem dous conceitos. 
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1.0 , é preciso encarar o padrão. em relação ao pes.o e ao valor ouro 
de cada moeda. 

E' preciso encarar o valor do ouro em cada '1$000. Logo. temos: 
J.o valor, 2. 0 peso, do ouro. Estes dous conceitos fundidos formam o 
que se chama padrão monetario .. Ora, a lei que creou. a Caixa de Con-
versão dizem que não quebrou o padrão, escolheu uma taxa que servisse 
de base de emissão á taxa de 15. Logo affectou um elemento que carac-
teriza valor. · 

Mas, Sr. Presidente, quando se diacutia (é um ponto gravissimo 
e para o qual cha'mo a attenção de meus illustres amigos· que advogam 
a baixa), quando se discutia a lei de Conversão, um distincto membro 
desta Casa, o Sr. Paulino de Souza, chamou' a attenção para o conceito 
do curso legal que o projecto dava ás cedulas . 

.Ás notas emittidas pela Caixa se explicava logo que o curso das 
cedulas da Caixa era um curso legal, não era um curso foi:çado. · 

Mas, Sr. Presidente, infelizmente as cedulas da Caixa estão hoje 
com curso forçado; logo aquillo que o legislador não quiz que se fizesse 
é o que justamente foi feito. (Trocam-se varias apartes.) 

Meus amigos, quando se discutiu o projecto da ·caixa de Conversão, 
muita gente aventou os perigos de dous typos differentes de meiOs cir-
culantes. (Ha outros apartes.) O que eu quero dizer é que a Caixa de 
Conversão está de facto com o curso forcado. 

1 ~ • 

Sr. Presidente, o Brazíl obedece cegamente aos princípios da polí-
tica dos factos consummados. 

O nosso cambio começou corp. a paridade legal de 67, isto é, 1$600 
a oitava do ouro de 22 quilates; hoje, o preço é de 1$600,.,cóm'. a quebra 
do padrão em 1833 e · em 1846. · 

Agora pergunto : quebrámos le.galmente o padrão em 1833 e em 
1846? ' 

Absolutamente não; fizemos o que a lei da Caixa de Conversão 
fez agora : foi dado curso legal á l'!missão. 

E tanto não quebrámos, que a lei de 1833 reza : \. 

Nas e~iações publicas, era o curso •legal; não era em todo o pai~, 
nas transacções de individuo a individuo. 

1 A lei de 1846 declarava o mesmo. 
Curso legal em 1833 e em 1846. 
Qual f<?i, porém, o resultado pratico? 
Que não foi sómente nas estações publicas que o 1$ foi recebido 

como valor do novo padrão ; foi em toda a parte, para· todas as tran-
sacções, de qualquer natureza, sendo definitivame~te perdida a pari-
dade de 67. · 

O mesmo vae se dar com a Ca,ixa. 
o SR. Lmz ADOLPHO. - Então v. Ex. acha que o padrão é que-

brado? 

. ' 
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O SR. FELISBELLO FREIRE. -Sem duvida, porque essa moeda hem 
· \ ie facto o curso forÇado. , l • 

" Exemplifico: Supponha ,o ·nobre Qeputado .que o Governo lhe 
p1aga os juros da~ apolices com moeda da ·Caixa e não com papel .do 
11hesouro, a cambio de 16: · 

O SR. LUIZ AnoLPHo. - Si a taxa for fixada a 16, por exemplo,, 
haverá prejuizo. ' · :1 

. O. SR. F~LISBELLO FREIRE. - H;a agora. 
O Sn, . . L'urz A,n~LPHO, - Não; agora ha igualdade dE'.'. circums-:-

tancias! 
o s~. FELISBELLO FREIRE. - Pergunto : os 3.000$ ele ' juros, que 

V. Ex. recebe, sobre 6():000$ de çi.polices, sendo em notas da Caixa de 
Conve:r:são, a 15 dinheiros, valem o ~esmo que 3:000$ em pa,pel 9.o The-
souro, 11cotado a 16? 

O SR. LUiz AnoLPHO. - Actualmente valem, porque estão equi-
paradas as duas moedas. , I ' 

O SR. FELISBELLO FREIRE~ - Fallo do valor intrinseco: 
O SR. LUiz AnoLPHo. - Ah, bem 1 O valor intrinseco, sim, é diffe-

rente. (Ha pulros apartes.) ' · ' 
O· SR. FELISBELLO FREIRE. - Senhores, o Banco da Reptjblica 

t eve toda a razão defendendo seu interesse e declarando acceitar, em 
conta córrente, o dinheiro da Caixa, pagando co~, moeda da mésma 
especie. . 

Agora, o Governo exerceu uma funcção que nã9 podia exercer; é\ 
elle que vae quebrar o padrão. ( Trocaln-se apartes:} ·· 

Sinto-me fatigado, Sr. Presidente. A questão é muito, cçmplicada 
e tenho ·ainda de me occupar de outros pontos, mas desisto, de .fazel-o 
porque outros oradores virão esclar~cer o debate. Ent~e~anto, preciso 
dizer qual o resultado final das minhas modestas considerações. (/Vão 
apoiados .) -. 

Acceito em absoluto as conclusões da mensagem, datada de abr·il, 
do ex-Presidente da Republica, fixando, a taxa em 18 dinheiros e dando 
ao Poder Executivo a prerogativa dé fazel-a oscillar conforme a situação 
financeira e economica. 

o SR. LINDOLPHO clMA~A. - Isto é perigoslssimo. 
O SR. FBLISBELLO FRl!!IRE. - Desejo que fique consignado nos 

Annaes o modo de pensar do humilde orador. Não pretendo convencer 
a ninguem. · , 

O tempo demonstrará que si não elevarmos o valor da moeda pro- • 
gressiv~mente até á paridade legal, cfl,hiremos muito cedo nas crises 
profundas da sociedade européa, crises originadas á sombra d!i espe.-
culação que se quer realizar sobre a n,ossa moeda. · ' 

Não tenho ((apricho, vaidade ou interesse em que passe o modo 
de ver da mensagem de abril, mas apenas con:sidero-'a altamente sabia . (' 

;, 

• 1 
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e patriotica e como unica medida propria para nos levar á paridad!l 
de 27. . , l l 

Estabeleceu-se ha tres e meio annos a taxa de 1,5, os baixista~ 4e 
hoje querem conserval-a e querem que o deposito seja augmentad? 
em 20 ou 40 milhões. Consumiremos mais seis annos, com tres ;e mejo; 
nove e dez annos. Dez annos de uma taxa cambial. d~ 15; em 1,1m paiz 
de moeda inconversível com a paridade de 27, é, no terreno pra~ico1 ven-
dadeiramente a quebra do padrão. (Apoiados.) _ 

1 

Quererá a Camara dos Srs. Deputados assumir a 'responsa,bilidade 
de uma quebra ficticia, hypocrita, fraca, com medo da opinião publica 
européa, como se fez em 33 e 46? ' 

Si quer, muito bem, faça; mas, prescrever na lei que essa taxa de 15 
-é transitoria para, depois de passados tres annos vir a se querer 15 e 
passados mais seis annos ainda se querer a mesma cousa ; não, Sr. Pre-
sidente. Acceito, faço minhas as conclusões da mensagem, elevando ·a 
taxa a 18 e agradeço aos meus collegas a attenção que me prestaram. 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem.) 

SESSÃO DE 7 DE DEZEMBRO 

O Sr. Calogeras. -'- Sr. Presidente, creio não ser exageuado, nem 
indiscreto, antes traduzir 'P pensamento de quantos teem responsabili-
dades, 'proximas ou remotas, no actual momento político, affirmando 
que em phase nenhuma qe sua vida rep.ublicana o Brasil atravessOtf 
crise egual a esta que esta:µios presenciando. E quando se esperava que 
voltasse a calma inicial, e ~e fizesse a pacificação dos espiritos~ factores 
novos e imprevistos, cuja ac,ção não é oppor:tuno nem conveniente estudar 
agora, vieram obscurecer e complicar uma situação já de si gr:ave. E é 
neste ambiente, tão cheio de sobresaltos que se vem trazer propostas que 
valem pela propaganda, official de descredito do Brasil, e traduzem o 
mais audacioso assalto da ganancia capitalista. contra os direitos dos 
proletarios ou, para ser majs exacto, dos assalariados, de um modo geral. 

E' bem de ver, Sr. P residente,, que , desde que por essa fórma m.e 
pronuncio sobre o projecto em discussão e, dest'arte a condemno, asso-
ciar:me a similhante tentativa seria de minha parte commetter acto 

-inno1minavel. 
Della venho desligar, por completo, a minha responsabilidade pes-

soal. 
O SR. GINCINATO BRAGA. - O chefe dos salteadores é o Governo 

da Republica, que mando,1 o projecto. 
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o· SR. GAioGERAS. - V. Ex. terá occasião de me ouv.ir e erÍcon 
trará provavelmente resposta ao seu aparte. 1 

Não venho renovar aqui um. estudo theorico sobre a Caixa de Con-
versão, nem sobre o facto anterior que lhe deu origem - o Convenio 
de Taubaté.· 

O que tinha de dizer a esse respeito já o disse, sem exagero de de-
talhes, mas com as, minucias indispensaveis para bem esclarecer a minha 
opinião sobre esses dous factos. 

Si nesse trabalho, que corre impresso, em que tentei estudar a poli-
tica inonetaria do Brasil, procurei levar o meu exame até a ultima data 

\ em que me foi possivel colher dados, isto é até fins dé maio do · corrente 
anno, houve um aspecto da questão, comtudo, de que não cogitei e 
elo qual pensei não se pudesse cogitar, e que, não obstante, foi aven-
t ado na discussão, creio que no discurso do nobre Deputado o Sr. Lin-
dolpho Camara. . 

Refiro-me ao parallelo, por S. Ex. aqui estabelecido, entre os bancos 
de emissão e a Caixa de Conversão. 

De facto, não ctlrei .desse aspecto do problema ·porque me pareceu 
impossivel a confusão entre duas ordens de factos que se me afiguravam 
inteiramefite differentes ~ 

Desde que S. Ex. alludiu á possibilidade de comparações entre 
elles, , cumpre7me muito succintamente dizer o motivo pelo qual não 
os comparo e sim separo. 

Em todo banco de emissão, o phenomeno principal não é o que 
S. Ex. allegav.a - a compra do metal em barras ou em moedas e a emissão 
do papel moeda. Não. Essa é uma das faces da actividade dos bancos 
de emissão. · 

A principal, porém, não é essa : é a que ·baseia a emissão na somma 
geral das transacções, quer ,pelo desconto de effoitos, quer pela caução 
sobre títulos. Por isso mesmo é que um dos característicos das emissões 
bancarias, o que constitue uma das grandes vantagens da circulação 
fiduciaria nos paizes de moeda sã - vem a ser a sua elasticidade, a sua 
ada·ptação, o parallelismo absoluto que se estabelece, pelas modificações . 
das taxas de desconto, entre as necessidades do mercado e a somma da 
moeda ou do representante della, em circulaç·ão. Na Caixa de Conversão, 
a operação do cfeposito independe das co.ndições do mercado. Foi por 
esse motivo que não me . occupei do assumpto e que, quando o n'obre 
Deputado tratou de expor aqui a sua opinião sobre o probleina mone-
t avio em discussão, immediatamente sahi a contestar, na minha muito 
humilde opinião, que me parecia um equivoco tal equivalencia de func-
ções tão diversas. 

Dito isto, Sr. Presidente, passo a me occupar dos phenomenos 
rnonetarios a que assistimos, a partiF de 1 de junho deste anno. Não 
quero, como já disse, 'renovar o que a respeito escrevi em um livro que 
por nimia bondade . de ;meus cellegas foi aqui citado, e serviu de base a 

· argumen.tações deduzidas nesta Casa. 
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Lembro, apenas, que, por uma 'excepção lamentavel na tradição 
financ~ira do Brazil, que já vinha com quasi um seculo de existencia, 
enveredámos, sob o imperio de sentimentos, alguns muito te~peitaveis, 
muito nobres, outros 'que não mereciam · o mesmo qualificativo, envere-
dámos pelo trilho dos artificios financeiros que foram a Caixa de Conversão 

e o Convenio de Taubaté. 
Foi isto contestado, preliminarmente, ao dizer-se que o modo pelo 

qual se encheu a Caixa de Conversão era a melhor prov'a do acerto ,da sua 
creação e que de facto ella correspondia, ou pelo menos guardava certa 
proporcionalidade, com os saldos do nosso paiz nas suas transacções 
internacionaes. 

Peço licença para contestar a exactidão deste ponto. 
E' sabido que, ao ser iniciada a discussão da lei de 1906, o cambio 

tinha attingido a 18 pence, taxa não vista, havia muito tempo, e que 
ultrapassava enormemente aquella que se tinha suggerido, quando se 
tratara do convenio firmado em Taubaté, para servir de base ao novo 
apparelho então imaginado, e que estabelecia o nível de 12 pence. 

O Banco do Brasil sempre, com vantagem, em virtude de sua organi-
zação especial, moldada na lei de 1905, conseguiu fazer transacções que 
andavam até pela taxa de 18 e uma fracção; é verdade que transitoria-
mente. . 

Desde que, pela discuss~o havida, pelo proposito já feito, de adoptar 
soluções baixistas, ficou resqlvido o estabelecimento de uma taxa inferior 
a esta, e foi adoptada, finaJmente, a de 15, para o nível das emissões, 
fez o Banco do Brasil uma campanha eni sentido inverso, de modo a 
procurar approximar as taxus correntes no mercado, para as transacções 
geraes do paiz, daquella taxa que se sabia ia ser approvada pela lei de 1906. 

Por outro lado, prevend,o, como é natural e se faz em todo comll,lercio 
que sabe observar, o surto de uma situação economica que permittia aos 
que tinham de especular com moeda obter lucros perfeitamente lícitos, 
houve nos ultimos mezes anteriores á abertura da Caixa de Conversão 
um movimento de importaç~o de ouro que permittiu accumular no Banco 
do Brasil e em outros, prestes a ser levada aos cofres do novo estabeleci-
mento, uma somma respeitavel de milhões. Não ha nisso nada de repro-
vavel; foi uma especulação r,erfeitamente normal e. foi devido a ella que. 
a Caixa pôde galgar o nivel i:J.e cerca de seis milhões, attingido em agosto 
d'e 1907. Foi, portanto, p r~umerario importado em taxas superiores a 
16 e reembolsado depois peJa Caixa ao cambio de 15 d., que concorreu 
para accumular essa somma de depositos. 

Deu-se, como V. Ex. Bilhe, uma vez galgado este primeiro degráu 
de seis milhões esterlinos, a crise de 1908, que foi um anno de grandes 
aperturas, de grandes difficuldades financeiras, anno durante o qual as 
retiradas da Caixa se elevaram a quasi um milhão, {azendo com que o 
nível dos depositos se mant~vesse, com pequenas oscillações, entre cinco 
e seis, não chegando a seis milhões, até maio e junho de 1909. 

Aconteceu que o Esta~q de S. Paulo, no proseguimento de seu plano 

! 
/ 
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de defesa do café, tinhfl. estabelecido uma lei limitando a exportação 
annual desse producto. 

A safra de 1909 para 1910 apresentava, mais ou ménos, uns dous 
milhões a mais do que o limite que naque'lla occasião era, creio, de dez 
milhões de ·Saccas. Por outro lado, na mesma occasião houve uma certa 
melhoria na cotação desse producto. ' 

A alta, creio, representava approximadamente 2$200 a 2$500 por 
sacca. 

Era natural, portanto; que tál facto, já não o da alta, mas o da 
safra superior ao limite da exportação, fosse, como em todo commercio 
organisado e previdente deve ser, descontado de antemão por aquelles 
que se accupavam desse genero de negocio. 

Dinheiros foram introduzidos no paiz em moeda metallica, e deposi-
tados na Caixa de Conversão, sendo ali trocados á razão de 16$ por libra 
esterlina, para serem aproveitados, exactamente, esses dous .factores - a 
pressa do exportador em beneficiar d'o preço favoravel, e ao mesmo t emp9 
o receio de ser attingido o limite antes de cada um dos exportadores ter 
podido remetter o seu producto para o exterior, factores ambos que collo-
cavam o preço do ouro, isto é, o cambio, nas mãos dos possuidores de 
notas da Caixa. · , r. 

Dahi, á seguinte consequencia, perfeitamente comprehensivel : o 
dinheiro chegava aqui, digamos um milh.ão esterlino : era, logo depois de / 
cumpridas as formalidades impostas pelas leis alfandegarias, trocado em 
cedulas, á razão de' 16$-por libra; este dinheiro era então r.emettido para 
os pontos onde a sua applicaçãó fructuosa se podia fazer, o mercado de 
Santos, principalmente; enviado para lá, era empregado na compra de 
cambiaes,· mandadas estas para o mercado que fornecera 01ouro; aprovei-
tada a taxa ~ais alta, que, decorrendo dahi, se estabelecera no mercado, 
obtinham os importp,dores do metal, além da so~ma neces~aria para 
amortisação dos . capitaes qu

1
e tinham pedido a alguma ·operação de 

credito, que haviam aqui introduzido mediaI;J.te emprestimo, , um lucro 
constituido pela differença entre as duas taxas - a da emissão da Caixa 
e a do mercado livre - na compra das c.ambiaes que representavam nume-
rario, o qual voltava a0 paiz que o adiantara. 

Nada ha de extraordinario nisto; é uma operação commercial per-
feitamente licita. 

Graças a este factor, que nada tinha que ver com os saldos do Brasil 
em suas transacções internacionaes, f,oi galgado o segundo escalão1 de 
oito ;milhões, até o de vinte . 

. Era facil prever o caso. Coincidia com estas condições especiaes da 
safra e da exportação do café do Brasil uma alta extraordinaria do 
preço da borracha, o que permittia fazer operações analogas, menos quanto 
~ limitação da quantidade exportada, nos mercados da Amazonía. 

Este movimento altista, si quizerem, e o desenvolvimento da. i~por
tação do ouro desenharam-se em setembro e começaram a se accenLuar no 
mez seguinte. 
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Aqui está um graphico que permitte acompanhar facilmente o 
movimento: (·O orador mostra um quadro a seus collegas.) 

A partir de outubro,_ a curva foi em escala crescente, até ser attin-
gido o maximo de vinte milhões de libras , 

Não se dava, absolutamente, o tal phenomeno, de invenção indígena, 
dos saldos das transacções internacionaes, que já ouvi dizer pretendiam 
erigir em doutrina economica, mas, quer me parecer, só teria fóros de 
cidade nos domínios do dilettantismo financeiro. 

Assim foi que, desde novembro, encontramos em Santos a taxa 
15 7 /16, quasi 15 1 /2, e em Manáos taxa superior a 15 1 /2, chegando-

. mesmo a 5 /8. No Pará, desde outubro, a de fü 9 /16; em ·Pernambuco 
a de 7 /16, em. novembró, taxas essas que permittiam fazer em libras 
esterlinas o lucro de 500 a 600 réis. Comprehende V. Ex. que, em cada 
milhão importado, isso representava 500 a 600:000$ de beneficio. 

Essa alta, como disse, era facil de ser prevista. Aqui no Congresso, 
foi, desde dezembro, exactamente obedecendo á indicáção desse graph,ico, 
que tinha sido iniciado naquella occasião, apresentada uma emenda 

. permittindo ao Governo mover 'os depositos para attender a essa ~ituação 
nova que se desenhava. O Congresso não quiz occupar-se do assumpto. 

Já em janeiro e fevereiro o movimento ascencional se accentuou 
com mais intensidade, com mais força e, em fins de abril, já, os pedidos 
end.ereça~os por int~ress~dos ao Thesouro f'.'ederal para permittir o 
des1mped1mento rap1do na Alfandega de caixotes trazendo ouro do 
extrangeiro, elevavam-se a somma tal que faziam prever par.a prazo 
muito breve, q4ando nãq o ser attingido o maximo dos depositos, ao 
menos grande approximaç,ão deli e . . 

Os factos precipitaram-se e, mais tarde, verificou-se que já em maio 
esse maximo estava sendo attingido. 
. Procurou-se immedi3rtamente remedio em uma decisão do Poder 

Legislativo, mas por motivo que não vem a pello examinar,. preferiu 
o Cóngresso addiar a solução da questão. 

Mais desembaraçados, desapparecendo a acção compressora da 
Caixa de Conversão, os bancos extrangeiros sabendo - todo o mundo, 
na praça do Rio de Janeiro, estava a par da situação - sabendo que ia 
cessar esse estado artificial, foram alçando aos poucos suas taxas, a 
ponto de, em 15 de abril, já estarem as taxas beirando a 16. O. Banco do 
Brasil mantinha rigorosamente suas tabellas a 15 3 /16. 

Durante perto de 15 pias, si não me engano, mas talv.ez seja erro de 
memoria, durante um certo espaço de tempo, o Bane{) do Brasil este-ye 
praticamente fóra do mercado. 

Era natural : ninguen,.1 queria comprar a 15 3 /16, o que podia encon-
trar no mercado a quasi 16. Nel).hum negociante cambial procurava os 
seus balcões, e era corrente no meio commercial a chacota e'm relação 
a essa funcção reguladora do Banco do Brasil, por este proprio abdicada. 
Os corretores viviam a ch(1squeav e diziam que, a continuar assim, ll\elhor 
seria fechar as portas do estabelecimento. 
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Ac'havam-se já as taxas á 15 3 /4 e a 15 15 /16. _ 
O Banco do Brasil, para resarcir e para compensar os lucros cessantes 

de sua carteira cambial, durante todo o prazo em que praticamente 
estíve11a fóra do mercado, e, por outro l::\Q.O, para cumprir a s~a missão, 
decorrente da lei, de regulador do mercado cambial, o Banco do Brasil 
àffl'xou a; 4, d.e maio a taxa de 1(). . ,'1 

:Não fez, portanto, mais do que seg,uir a indic,ação de alta dada pelos 
bancos extrangeiros. 

Manteve essa taxa de 16 d. desde 4 de maio até 6 de junho, data na 
qual as tabellas se emparelharam nos bancoi? extrangeiros como no do 
Brazil. 

Ahi continuou ainda o Banco do Brasil a manter a sua tax.a de 16, 
e os ,, banco~ concurrentes continuara~ então o movimento que elles pro-
prios tinham desenhado. na casa d'e 15, e foram pouco ·a pouco alçando 
suas tabellas com pequenas differ

1

ença~. ' . . , E: .preciso declarar que emquanto foram puramente economicas as 
' causas que í'ntervieram nà fixação do c~mbio, as differenças entre as taxas 

do Banco do Brasil e as dos bancos ehrangeiros foram sempre mínimas, 
1 /~2 a 1 /8. · · · 1 < ' : 

De facto, os bancos extrangeiros,. puxançlo a alta, as differenças, 
creio que no maximo chegaram a 1 /4 a'cima do Banco do Brasil. E é 

· facil verificar a minha asserção: a tabella que transcreverei no meu dis-
cur,so .d'á prova .inconcussa da allegação que venho fazendo . Não custa 
citar alguns algarismos. , ' 

Diii~ eu · qu•e no Banco .do Brasif ·as taxas tinham emparelhado em 
6 de junho; começaram os bancos extrangeiros a puxar a alta desde o 
ilia 11. ~ o . Banco do Brasil continuou a manter a sua taxa de 16 até 
16 de junho. Já ahi seus concurirentes· estavam com o adiantamento 
de 1 /4 sobre o Banco nacional.\ · ' 

No dia 17 o Banco do Brasil affixou a mes'ma tabella de 16 1 /4; os 
bancos extrangeiros logo1 elevarám a delles a 16. 5 /16. . 

Continuou esse mdvimento ascensional, com pequenas alternativas, 
até o dia 17 de agost0. · 

Ainda na 'vespera, no dia 16, os bancos extrangeiros estavam a 15 /16, 
obedecendo continuamente.' ao movimento de alta progressiva, sem 
desfallecimento, como tendencia normal do ·mercado na qual nenhuma 
intervenção podia ter' o Goverh:o .. 

O' SR. D~ARTE DE ABREU. - Isto podia ter, e é o que dizem que 
houve. - 1, · • 

O SR. CALOGERAS. - Felizmente pel;:i s,ituação especial que sempre 
ltenho .occupado n'esta1Camara, sabe~se que uma affirmação minha póde 
iser um erro, mas é fructo de uma c0nvicção absoluta. 

Acontece que durante a gestão do ex-ministro Sr. Bulhões eu estava 
muit0 minuciosamente informado de toüo o movimento, de todas as 
deliberações tomadas, de modo que quanto (a isso posso afilrmar, dando 

'•· 
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como unica garantia da minha affirmação essa mesma affirmação, que 
de facto não houve em relação aos bancos extrangeiros o menor auxilio 
ou intervenção official : havia competição de taxas. 

O Stt. DUARTE DE ABREU. ·- Antes de V. Ex. terminar -eu dizia 
ao Sr. Cincinato Braga que a explicação que dava para os bancos extran-
geiros, na expressão de V. Ex. ,puxarem a alta, é que o Banco do Brasil 
auxiliava, cumpria os seus saques, ao passo que deixava de cumprir para 
os particulares. 

Já disse aqui, mais de uma vez, que o Banco do Brasil não sacava 
de accôrdo com a tabella que affixava . 

O SR. BARBOSA LIMA. - Essa já é outra face. 
(Ha outros apartes.) 
O SR. CALOGERAS (dirigindo-se ao Sr. Duarte de Abreu). - Acho 

que V. Ex. neste ponto está equivocado, e allude 11. boatos que só mais 
tarde começaram a circular. 

O SR. DuARTE DE ABREU. - V. Ex. não affirma ,a neutralidade, a 
imparcialidade do Banco do Brasil? 

· O SR. CALO GERAS. - Dotl a garantia que possq dar - o conhecimento 
pessoal que tenho de toda a orientação dada ao movimento cambial du-
rante todo o período ascensional. 

E' a garantia que pOflSO dar quanto a este ponto. 
Dizia eu que as tax;as vinham puxadas nos bancos extrangeiros, 

para a alta, até 16 de ago~to, marcando 16 7 /8 e 16 15 /16. 
Ainda durante o mez de agosto toda a differença foi. quasi sempre 

em favor das taxas mais i3-ltas nos bancos extrangeiros, quando o Banco 
do Brazil, querendo dar um passo para a frente e sondar o mercado, fixou 
pela primeira, vez a taxa d,e 17 no dia 17 de agosto. 

Na vespera a inda tinha affixado 16 7 /8, l /16 abaixo de seus compe 
tidores. 

O movimento vinha·-se fazendo progressiva e naturalmente pela 
lucta entre estabelecimeqtos que se occupavam do mesmo genero de 
negocio. Os bancos extraf.l.geiros não affixaram logo a taxa de 17, que o 
Banco do Brasil adoptara , Só em 27 de agosto affixaram a tabella de 17 
pela primeira vez. No mesmo dia o Banco do 'Brasil deu um passo para 
a frente affixando a taxa \ie 17 1 /32. 1 

Desde 31 deste mez 1 entretanto, já emparelharam novamente as 
taxas em 17 1 /4, e os bancos extrangeiros novamente, com todo o desas-
sombro e convicção, affixaram a taxa do Banco do Brasil. 

Estamos no mez de f)etembro. A 31 de agosto estas duas séries dé 
taxas estavam niveladas a 17 I /4. 

Já em 1 de setembro p Banco do Brasil marcava 17 11 /32 e os tíancos 
extrangeiros 17 1 /2. Port~nto, ha uma differença de 5 /32 e os extrangeiros 
á frente. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - A carteira cambial já não podia preencher 
o seu fim. (Ha outros apar~es.) 
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O SR. CALOGERAS. - Daqui a pouco vou occup~r-me exactamente 
da questão aventada pelo nobre Deputado por Pernãinbuco. 

O SR. CrNCINATO BRAGA. - Dá um aparte. 
O SR. CALOGERAS. - Estamos discutindo de boa fé: por·que hei de 

negar uma observação que, em essencia, reconheço exacta? 
V. Ex. sabe que todos os phenomenos que se baseiam na moeda 

fiduciaria, no valor do ouro expresso em papel, em todos esses phenomenos 
ha um elemento de apreciação ilidividual que constitue a essencia da 
especulação. ' ' 

Mas isto como todos os elem~mtos de especulação (especulação no bom 
sentido da palavra) não faz ma'is' do que exagerq, r tendencias, não fixa 
preços, exagera as correntes existentes. Isto quer dizer: em torno de uma 
situação média, determinada pelas condições geraes do paiz, esta serie de 
factos estabelece oscillações para baixo e para cima, como uma sinusoide 
relativamente ao eixo da comparação. 

Vê V. Ex. que salvo ao elemento quantitativo, na apreciação quali-
tativa estamos de accôrdo. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que em 31 de agosto, as ·tabellas tinham · 
emparelhado em 17 1 /4. Ahi começou o movimento de alta novamente 
encabeçado pelos bancos extrangeiros, até que em 12 de setembro, pela 
primeira vez, foi affixada pôr elles a taxa de 18. Só no dia seguinte o 
Banco do Brazil a acceitou, nivelando-se novamente com as taxas dos 
bancos extrangeiros ·em 18, e, seguidamente, adoptou 5 /32 e 3 /16, onde 
estava um 1pouco (1 /16) acima das taxas dos institutos congeneres. No 
dia 16 affixou o Banco do Brasil a taxa de 18 1 /4. 

Dizem muitos dos impugnadór{ls da sinceridade, da lealdade com 
que ' essa alta cambial se estabeleceu,, que, em todo esse movimento de 
ascensão, tinha havido grande intervenção, grande esforço por parte do 
Governo, ou por conta do proprio Banco do Brazil, supprindo coberturas , · 
aos demais bancos da praça. 

Tal supprimento de cobertura é uma operação commercial inteira-
mente legitima : nada tem de extranhavel; é uma tomada de saques e um 
Banco é um tomador legitimo. 

Assim é que, até 15 de setembro, data em que se deu a celebre 
reunião da Commissão de Finanças do Senado, reunião para a qual .terei 
de voltar dentro em pouco tempo, até essa data, o cambio tinha subido 
naturalmente, devido ao jogo natural e exclusivo dos factores economicos, 
formadores do preço do ouro em papel. 

A prova vae ser dada immediatamente. 
Já aqui começo a responder parcialmente ao aparte do meu illustl'e 

collega Deputado por Pernambuco, o Sr. José Bezerra, quando declara 
que as taxas eram nominaes. 

O SR. J osÉ BEZERRA. - Eu disse que a carteira do Banco do Brasil 
deixava de preencher o seu fim, que era estabilisár a taxa cambial. 

O SR. CALOGERAS. --;- A Carteira do Banco do Brasil não tem por 
CAIXA DE CONVERSÃO 1910. - VOL. li. 13 
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ftm €stab1Jisar a taxa cambial, mas regularisar o mercado; quer dizer, 
permittir que as taxas se estabeleçam constantemente, de accôrdo com 
as exigencias reaes das trocas. 

O Sii. DOMINGOS MASCARENHAS. -Facilitar as oscillações do cambio. 
O SR. CA.LoGERAS. - Fazer simplesmente o papel de volante, armaze-

nando energia nos momentos de plethora, para .cedel-a no momento de 
arrefecimento da machina, e servindo de freio para impedir o desenvolvi-

' mento de velocidades exageradas. 
E a prova, Sr. Presidente, a melhor p1'ova de que o serviço de cam-

biaes estava sendo effectuado de um modo perfeitamente legitimo e normal; 
de que os bancos sacavam francamente, comprando com a mesma facili-
dade as coberturas necessarias para honrar os seus saques, está' no seguinte 
facto : não nos importando com as reservas anteriores, vindas dos exerci-
cios passados, só no exercício corrente, de 1910, desde 1 de janeiro, ou 
melhor, desde o primeiro dia util em que se abriu o mercado de cambiaes, 
em 1910, até 13 de setembro, ante vespera da reunião da commissão 
do Senado, o Banco do Brasil (e isto quer me parecer que tem importancia) 
comprou coberturas no valor de 31 milhões 310 mil libra&, sendo os seus 
saques tão sómente de 29 milhões 620 mil libras. 

Havía, portánto, um saldq de coberturas, já neste exercício, sem 
contar com os recursos que vin):iam de traz e com as outras disponibili-
dades, sobre as quaes o Banco ppdia sacar em Londre~. O papel do Banco 
era, apenas, uma vez galgado u;m. degráo, firmar-se ahi, não permittindo 
recúos que não fossem legítimos. 

Eu tenho o resumo (para ri;sponder ao sorriso do meu nobre amigo, 
Deputado pelo Rio Grande do ~ul, Sr. Mascaren~as), das operações cam-
biaes do Banco do Brasil e vou fornecer a S. E'x:. os dados em que me baseei 
para affirmar taes algarismos, qt,ie não são fructos de invenção minha, mas 
sim a totalisação de parcellas colhidas diariamente pela secção de cam-
bio do Banco do Brasil. , . 

Em janeiro vendeu o Banco 5:: 3. 623 . 980; em fevereiro 5:: 2. 979. 033 ; 
em março ±: 2. 733. 007; em a~ril f: 3 .163 .199; em maio 5:: 4. 334. 046 ; 
em junho f: 2. 039. 394; em julho ±: 5. 268. 357; em ·agosto ±: 3. 541. 373; e, 
em setembro, nos 13 dias a que me refiro, o complemento. 

São estes os dados que qbrar;i.gem todo o movimento cambial do Banco. 
Cumpre notar que, no deµurso deste prazo de oito mezes, foram 

numerosíssimas (creio que cinco ou seis) as investidas dadas pelos Bancos 
concurrentes para verem si comieguiam abaixar a taxa cambial do Brasil. 

Este estava completamentei coberto, não só pelo excesso de cambiaes 
compradas por elle para as sua9 coberturas, como ainda por poder dispor 
de largas reservas que vinham de exercícios anteriores . 

De forma que taes investi(las não fizeram mossa na carteira. Basta 
dizer que houve mezes, como p de maio, em que foram vendidos mais 
de quatro milhões, e o de julh,o, em que as vendas se el.evaram a cinco 
milhões e 1 /4, quasi o dobro d~t procura normal. · 



-195 -

Foi nestas circumstancias .que se deu .o acontecimento notabilíssimo, 
do ponto de vista monetario, da reunião da C:ommissão do Senado, em 
15 de setembro ultimo. · · 

Cumpre notar que esta reunião já fôra descontada de vespera, 
como se sc:iube aqüi, não só por ~elegrammas vindos de Santos de torna.-
viagem,, como pelo affiuxo anormal de tomadores de cambio, desde o dia 
14 de setembro. 

Para o provar, basta dizer que, sendo a· m.édia de cambiaes vendidas 
pelo Banco, de cerca de 149. 000 libras, por dia, em todo o período anterior 
a 14 de setembro, já no dia 14 appareciarn tomadores no valor de 874.000 
libras, e, no dia seguinte, no dia da reunião do Senado, as tomadas se 
elevaram a 628.000, e, no dia 16 a L 150.000 libras . Continuou este 
movimento de tomadas. Em tres dias, a média diaria foi de quasi 900.000 
contra a média de 149. 000 que tinha sido, durante os 13 dias anteriores 
e creio que um pouco superior, como média, á do resto do anno, que 
andava de 130. 000 ou 140. 000. 

Sr. Pre'sidente, a partir desta occasião nunca mais se restabeleceu 
a calm;i, o que era natural. Os boatos cruzavam.,se; affirmava-se que a 
maioria dos Senadores componentes da Commissão de Finanças intentava 
propor a fixação de uma taxa muito inferior á vigente no mercado. 

Emfim, a situação era de tal fórma perturbada, que nenhuma 
melhor traducção .della se póde .encontrar do que em um boletim muito 
curioso, que .foi distribuído em Santos, pela Associação Commercial, 
trazendo as cotações officiaes do cambio, dadas pela Gamara Syndical, 
onde vem a seguinte observação, que cito de memoria: '' O cambio só 
obedece a intuitos políticos. » Não. havia fixação de cambio por factores 

, economicos. Renovaram-se as tentativas da lucta e .via-se o Banco do 
Brasil assediado por uma serie de tomadores. Pareceria que a formula 
normal da especulação teria por base a cambial a prazo ou á vista, sobre 
os mercados extrangeiros. Mas, appareceu então uma nova fórma de 
negocio, tomando por base o que é conhecido por vale-café e por vale-
ouro. Como V. Ex. sabe, pela nossa organização tributaria, temos uma 
parte dos impostos, que é paga em ouro, correspondendo cada operação 
a uma importação. O razoavel e normal seria que o tomador levasse uma 
guia da Alfandega, na qual se declarasse o seguinte : cc Vai pagar tanto 
de direitos em ouro. ·» Mas a essencia do commercio é a confiança, de sorte 
que se estabeleceu o habito, a tolerancia de dispensar a exigencia dessa 
guia para os vales-ouro, como tambem (especialmente em S. Paulo e 
aqui, em gráo menor) para os vales-café. Chegava o tomador e dizia : 
cc Preciso 100$, ouro, » Era uma cambial nacional; ouro nacional, mas 
cambial era. Nessas condições o que fizeram, qual a fórma nova de espe-
culação? Foi a seguinte: Appareceram tomadores de ouro em grande 
quantidade, para o pagamento desses vales. Em um certo dia appare-
ceram pedidos no valor de dezenas de mil libras. Foi quando o Banco 
comprehendeu que havia necessidade de tornar efiectiva a precaução 
legal, isto é, exigir de cada comprador, que queria pagar d,ireitos em 
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ouro, uma guia da Alfandega, provando que se tratava de uma operação 
importadora. Tal especulação durou muito pouco tempo. Acim.a de tudo 
e em face das precauções que o Banco tomava, para limitar quanto possível 
ao commercio legitimo o fornecimento de cambiaes (e, é preciso dizer, 

.o commercio legitimo tem uma significação especial nos habitos bancarios), 
medidas de precaução nem sempre efficazes, pois por vezes era servido 
um especulador e outras vezes recebia uma recusa um tomador legitimo, 
em face de taes precauções, ouvia-se a grita de que eram fictícias e nomi-

1 naes as taxas 1 
Que se dessem, em tal conflicto, erros e desvio é cousa natural : 

é a sorte geral numa batalha dessa ordem, onde as balas não teem endereço. 
Em primeiro logar, antes de passar adiante, preciso dizer o que, 

por commercio legitimo, se entende, no calão especial das praças commer-
ciaes. 

Não basta que uma operação seja legitima para o tomador tambem 
o ser. Commercio legitimo, para o Banco, vem a ser o seguinte: é o 
commercio natural de sua freguezia, para as operações normaes,· que as 
casas, todas conhecidas e negociando consoante um certo cadastro, 
registado no banco, teem de effectuar para o commum das suas operações. 
Por isso, si eu, por exemplo, que não sou negociante, chegasse a um banco, 
para pedir uma quantia avultadfl num momento desses, não seria tomador 
legitimo, mesmo que não fosse flU um especulador. Poderia ser que tivesse 
feito uma operação legitima, pomo a importação de machinas para o 
desenvolvimento inesperado de uma industria, etc., mas, para o banco, 
não era isso que se chamava um tomador legitimo. Seja como fôr, a melhor 
resposta, que se possa. dar, quanto a essa allegada existencia de uma taxa 
fictícia, e mostra quão ridícula é a increpação, é citar os algarismos do 
cambio vendido a essas taxas que se accusaram de puramente nominaes. 

Desde 1 de setembro até 31 de outubro em plena vigencia das tabellas 
acoimadas de nominaes, o Banc9 do Brasil vendeu i: 13.048.110. 

No mesmo período os bancos extrangeiros todos elles reunidos, não 
chegaram a vender seis milhões esterlinos. 

O SR . BARBOSA LIMA. - Como eram chamadas as taxas dos bancos 
extrangeiros? 

' ' O SR. PANDIÁ CALOGERAS· - Eu as classificaria de cc Taxas de 
palpites », inadequadas ás conqições reaes do mercado, 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIR~t. - Quanto o Banco do Brasil comprou 
e quanto compraram os bancoi,; extrangeiros? 

O SR. PANDIÁ CALOGERAS. - Eu podia dizer desde já, mas pediria 
a V. Ex. para não me obrigar a isso, afim de proseguir sem desvendar 
elementos de negocio, que poderiam perturbar a acção normal da car~eira 
de cambio. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA. - E' para poder comparar as vantagens 
do negocio. 
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O SR. PANDIÁ CALOGERAS. - Sim, comprehendo perfeitamente o 
que V. Ex. visa,

1 
mas dentro em pouco tempo terei de desenvolver, dé· 

modo mais geral, este aspecto da questão, abrangendo assim: tambem o 
argumento constante do aparte do nobre Deputado. 

Como dizia, nesse mesmo periodo os · bancos extrangeiros reunidos 
não chegaram a vender seis milhõe's esterlinos. Essa situação aliás nada 
tem de extraordinaria. Pela reorganisação, feita no Banco do Brasil em , 
1905, a sua preponderari.cia no mercado cambial é facto indiscutivel: 1 

Posso provai-o immediatamente, dando um resumo, embora incompleto, 
das operações desse genero feitas na ,praça do Rio de Janeiro. 

Esses dados são incompletos por dous motivos : 1.0 , porque não se 
referem ao movimento das agencias dos bancos e sim sómente ao que diz 
respeito á Capital Federal; em 2.º Jogar, não comprehendem os vales-ouro. 

Mezes 

Janeiro . . .' ... . ...... .... .... . 
Fevereiro ...... ... .. . ....... . 
Março."· . . .. . . . .. ... . . .... . . . . 
-A.bril. .. . . . .. .. . .. .. . . ...... . 
Maio . ....... . ... . .......... . 
Junho ....... . . 1 •••••• : • •••••• 

Julho.· ......... ... .. . .. .. ... . 
Agosto ... . ................. . 
Setembro ...... ... .. ... ~ .. ... . 

' Outubro .. . ••.. . . . . . ... ... ... 
1 

Bancos 
d'o Brazil 

2.816.650 
2.064.763 
1.804. 931 
1. 764. 983 
3.571.138 
1.590.346 
4.351.528 
2.200.499 
6.492.016 
4.131.457 

Outros 
bancos 

1.362.249 
1.408. 702 
1.619.623 
2.848.175 
1. 765.502 
2.095.970 
1.973.309 
2.141.434 
2.683.568 
2.975.603 

· Cumpre notar, antes que m'o increpem, que ha divergencia entre 
os dados desse quadro e os que citei ha pouco. E' isso devido a não se 
comprehenderem no quadro os vales-ouro e o movimento das agencias. 
Feita a correcção, as differenças desapparecem, sendo, aliás, facil dar a ' 
prova da exactidão dos algarismos que citei. 

Sr. Presidente, a affirmativa, desacompanhada de provas, de que o 
Governo influiu na alta do cambio, é, pelo menos, uma leviandade. Não 
ha documento· algum probante da exactidão de asserto de tal gravidade. 

No relatorio apresentado pelo director da carteira cambial do Banco 
do Brasil, ao encerrar-se o periodo governativo do Sr. Leopoldo de Bulhões, 
ex-Ministro da Fazen'da, se vê que não houve ' artificio para a subida do 
cambio. 

Estou falando deante de cnllegas, onde se encontram amigos do J 
Sr. Dr. Norberto Ferreira, os quaes conhecem sua alta , capacidade moral, 
intellectual e profissional e podem dizer si S. Ex. é ou não incapaz de 
faltar á verdade, si é ou não um homem integro, cuja palavra não precisa 
de endosso. 
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Quanto a mim, excuso-me a fazer-lhe ·elogios, por suspeiçãó natural 
de amigo. 

Pois é o Dr. Norberto Ferreira quem, no documento a que alludi, 
no relatorio que S. Ex. apresentou aos seus collegas de Directoria, dando 
conta de sua gestão, creio que de 17 mezes, ma'is ou menos, prova, e eu 
lerei os trechos correspondentes desse relatorio, que nunca o Ministro 
da Fazenda, directa ou indirectamente, suggeriu uma politica deliberada-
mente altista ou baixista. 

Foi-lhe feita (ao director da carteira cambial) uma recommendaÇão 
unica : obedecer exclusivamente ás condições do mercado, sem esquecer 
o papel de regulador, que, por lei e pela natureza de sua economia, cabe 
ao Banco. 

O SR. DuARTE DE ABREU. - V. Ex. me permitte uma pergunta? 
Mas esta opinião do Dr. Norberto Ferreira foi dada na vigencia da Caixa, 
ou -depois de esgotado o lance da Caixa? 

O SR. CALOGERAS. - Para todo o periodo da gestão de S. Ex. 
O SR. DuARTE DE ABREU. - A opinião do Dr. Norberto Ferreira 

é muito valiosa para todos nós que o conhecemos (apoiados); mas afim 
de que ella colha para a argumentação de V. Ex., pergunto si foi emit-
tida na vigencia do funccionamento da Caixa de Conversão, ou si ulte-
riormente. 

O SR. CALOGERAS. - Rdere-se a todo o periodo. 
O SR. DUARTE DE ABREU. - Não é precisamente isto que indago. 
o SR. CALO GERAS. - Perdão; então, digo sinceramente, não estou 

entendendo. 
O SR. DUARTE. DE ABREU. - Como o meu fim, ouvindo V. Ex., é 

aprender ... 
O SR. CALOGERAS. - Bo:qdade de V. Ex. 
O SR. DUARTE DE ABRE'fl - .. ; e, por outro lado, tem o maior 

valor a opinião do Dr. Norber~o Ferreira, eu desejaria que ficasse pre-
cisado si ella foi expendida na vigencia das emissões da Caixa; natural-
mente, ahi, o ministro da Fazenda não podia influir. (Ha outros apartes.) 

O SR. CALOGERAS. - Essa opinião se refere ao periodt> da gestão 
do Dr. Norberto Ferreira, desd~ a data de sua posse, em djas de junho; 
si bem me recordo, até 21 dt;l maio, quando terminaram as emissões 
da Caixa, e desde 21 de maio até 14 de novembro. 

O SR. DuARTE DE ABREU, - Mas, quando foi publicada essa opi-
nião? Depois de maio? 

O SR. CALOGERAS. - 'Este documento ainda não foi publicado, 
mas é datado de 14 de novembro uftimo. Vou dar conhecimento á Ga-
mara de uma parte delle. 

(Ha muitos apartes dos Srfi. Ribeiro Junqueira e outros Srs. Depu-
tados.) 
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Preciso ter:rninar o enunciado da primeira affirmação. Foi esta : 
.nunca houve intervenção do ex-ministro da Fazenda, o Dr. Leopoldo 
·de Bulhões, na or.ientação do Banco do Brasil, quanto a neg.o.eios de 
cambio. 

Segunda affirmação : ao ser elaborado este relatorio, em 14 de 
.novembro, os recursos .do Banco no estrangeiro, contra os ·quaes podia 
sacar, estavam intactos, a · situação do estabelecimento, comparada 
·com a que existia ·quando o Dr. Norberto Ferreira assumiu a direcção 
da carteira de cambio , era até mais florescente. 

Agora, quanto ao auxilio do Governo - e solicito a al:itenção dos 
·meus distinctos ·coUegas para este ponto : o unico auxilio pre8tado pelo 
·Governo ao Banco do Brasil foi a applicação do ar.t. 10, sa'1vo erro, da 
lei que creou a Caixa de Conversão e que consiste no adiantamento de 
tres milhões esterlinos, adiantamento remunerado pelo B.anc0 á razão 
·de 5 %, operação commerci.al inatacavel, porque só os depositos de 
·ouro do Banco do Brasil representavam e representam quasi o dobro 
.desta somma. 

O Sit. DUARTE DE ABREU. - O Dr. Norberto Ferreira é incontes-
tavelmente um nome muito respeitado. 

Agora , pergunto : si elle diz que .o mini.stro da Fazenda. não inter-
vinha directamente ; si os factores economicos eram os mesmos ; si não 
se modificaram em tão pouco tempo ; si a taxa de 18 era o expoente de. 
nossa sit uação economica, e si o Dr. Norberto Ferreira lá estava .; como 
'ª simples mudança do titular da pasta da Fazenda fez o cambio descer 
de 18 para 16? ' 

O SR. CALOGERAS. - Respon~erei. Agradeço até esses apartes 
-e desejo que seja consignada no meu discurso a objecção do Sr. Ri-
beiro . Junqueira, quando diz que tal adiantamento não se justificava 
legalmente nem economicamente. 

o SR. CINCINATO BRAGA. - Legaimente, porque o ·cert(i) e que 
a lei só deu essa autorização para manter o regimen da Caixa; vamQ;s 
collocar a questão nos seus verdadeiros termos : ju.t-idicamente1 em face 

·da letra da lei, isso que eUe fez é uma illeg.alidade. 
O SR. CALOGERAS. - Desejo q:ue estes apartes constem do meu 

.d4scurso pàra eu dar, na medida das minhas forças, resposta im.m.ediata. 
O SR. J osÉ BEZERRA. - Desejo tambem que V. Ex. eom1igne qu<e 

o Banco vendia libras. a 13$ e comprava a 16$; e a taxa, dizia"iS'e, eTa o 
"expoente de nossa prosperidade economi·ca 1 

O SR. CALOGERAS. - Em primeiro Jogar, vou ler os trechos d(') 
relatorio, pois não quero que constem simplesmente asserções minhas, 
-desde que posso dar a prova immediata. 

Diiz o Dr. Norberto F.erreira : 
(Lê) : << O cambio, como acima expuz, ascendia á taxa de 18 J /4, 

:sem interferencia de poder extranho, impenido 't.ãG ·sómente pcl.os seus 
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factores naturaes. Não fossem os manejos da especulação e a intervenção 
politica, e elle já teria galgado taxas mais elevadas . 

. Esta minha asserção tenho a certeza de vel-a confirmada si adiada 
fôr a reorganisação da Caixa para a futura sessão legislativa. 

A situação do paiz actualmente, economica e financeiramente fal-
lando, é de tal ordem que, entregue o mercado a si proprio, agindo sem 
as peias e os artificios da Caixa de Conversão, será impossivel reprimir 
as suas decisivas e logicas tendencias da a.Ita. E os factos nol-o demons-
trarão em breve. 

Aproveito a opportunidade para declarar ser absolutamente falsa 
a imputação feita ao Sr. ministro da Fazenda (L. de Bulhões) de haver 
concorrido para que se operasse a alta do cambio . Jamais fez S. Ex. 
a mais leve insinuação a esse respeito, nem mesmo por meios indirectos. 

Agi sempre com a maxima liberdade, na gestão da carteira a meu . 
cargo. » 

O SR. DUARTE, DE ABREU. - A minha objecção ainda está de pé. 
Peço a V. Ex. que responda. 

O SR. CALOGERAS. - V. Ex. tenha a bondade de não me fazer 
antecipar a resposta que darei no momento o.pportuno; e, si eu esquecer 
V. Ex. me fará a fineza de lembrar. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - V. Ex. permitta uma nota á margem. O 
Director da Carteira do Cambi~ assegura que o ministro não o forçou, 
não o i.rrstou a fazer a alta; ellr, porém, silencia, sobre si o ministro o' 
forçou a conservar uma taxa qwr elle não podia manter. 

O SR. CALOGERAS. - Entãq V. Ex. não ouviu o trecho que li : cc Agi 
sempre com a maxima liberdaqe na gestão dos negocios da carteira a 
meu cargo. » (Apartes.) 

O SR. C1NCINATO BRAGA. -- Emquanto o Sr. Bulhões foi ministro. 
O SR. CALOGERAS. - Não 1 senhor; manteve sempre essa opinião 

que ainda sustenta agora. 
O SR. CINCINATO BRAGA. -- Vamos agora á disposição da lei. 
O SR. CALOGERAS. - Beill/· Apresenta-se ahi uma critica debaixo 

de um aspecto novo. Já não si;: trata de saber si, commercialmente, e 
nos termos da lei, o Governo da Republica agiu acertadamente lançando 
~ão de uma a'ttribuição sua. Quer-se agora affirmar que taes actos não 
eram aconselhados pelas condições economicas do paiz. 

Dahi indagar : não contraviria tal auxilio ás indicações fornecidas 
pelas necessidades das trocas? 

Não seria um incentivo á alta, quando as condições reaes do mer-
cado pediam a baixa? 

A resposta a esses quesitos só póde ser dada pelo exame minucioso 
de todos os elementos economicos, dos factores que podiam influir para 
isso. 

Não é, pois, questão: de palpite. 
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Foi o que o Governo fez para lançar mão da auctorisação contida 
na lei de 1906. 

E, sinão, vejamos. 
Para os oito mezes, decorrentes de 1 de no.vembro de 1910 até 30 de 

junho de 1911, as disponibilidades previstas elevavam-se a mais de 
58 milhões sterlinos. 

Esses dados são faceis de justificar. 
Esperava-se que o café produzisse cerca de 16 milhões de libras, 

entre Santos e Rio; mais exactamente •qu'inze milhões oitocentos e qua-
renta e cinco mil libras, proveniente~ de cafés que tinham ficado "ª 
safra passada, e um resto de cerca de cinco milhões de saccas que não 
tinham sido exportadas ainda na safra ·de 1910. 

Desta ultima, avaliad,a em oito milhões, tinha sido exportado até 
fins de outubro pouco mais de cinco milhões. Havia, portanto, a expor-
tar até 30 de julho de 1910, em Santos, um total de 4. 727. 000 saccas; 
iiõRio de Janeiro, safra de 1910 a 1911, .cerca de dous e meio .milhões; 
e, tendo sido já exportadas 885 mil saccas, havia um saldo a exportar, 
até junho do anno vindouro, de um milhão seiscentas e quinze mil saccas. 

Essas duas parcellas, a um ' preço inferior ao preço corrente no 
mercado, importavam em quinze milhões oitocentas e quarenta e cinco 
mil libras. 

De Pará e Manáos as lettras de borracha, previstas, andam por 
16 milhões esterlinos; previsão feita pelo gerente da Caixa de Manáos, 
que todos sabemos ser, em materia commercial, de um cuidado · que 
t oca ao pessimismo. 

Dos outros portos, conforme se deduz das est atísticas commerciaes 
referentes a ' 1908, que foi um anno de depressão, esperava-se mais de 
6. 000. 000 esterlinos. 

Nestes oito mezes, os capitaes extrangeiros esperados andam por 
10 milhões e meio; e estou prompto a fornecer o detalhe desta previ-' 
são. 

Da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, do Porto do Pará, da Estrada 
Norte do Brazil, da Great Western, da rêde da Bahia, do Porto da Vic-1 

toria e da compra de titulos de diversas companhias, movimento que 
se tem accentuado ultimamente entre nós, para os melhores valores 
nacionaes, esperavam-se 1 . 530. 000 ±:, somma feita de accôrdo com as 
necessidades decorrentes, para essas emprezas, dos seus contractos e 
prazos de construcção. 

Do Porto de Pernambuco, do Porto do Rio, das Dócas da Bahia, 
da Estrada de Ferro Goyaz, da Noroeste do Brazil, da S. Paulo-Rio 
Grande, da Victoria-Minas esperavam-se 187. 000. 000 de francos, ou, 
ao cambio par, ±: 7 .423. 000. 

Além destas quantias, ha emprezas já formadas que teem de im-
portar capitaes. Assim as obras da ilha das Cobras, da EstFada de Alco-
baça, da 'Sorocabana, da Auxiliar e das apoiices do emprestimo do Espi-. 
rito Santo, Paraná, Pernambuco, Bahia, do Banco Agrícola de .S. Paulo, 

\ 
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do Crédit Foncier du Brésil, da Estrada do Ceará, de todas essas emprezas, 
que teem um capital de 423.000.000 de francos, uma fracção entrará . 

Admittindo que 10 % apenas desse capital fosse trazido para o 
Brasil, importaria a somma dessa parcella em ~ 1. 594. 059. 

Estas parcellas, sommadas, representariam 10 milhões e meio 
de libras, previstos como devendo vir do extrangeiro, como acabei ~de 
citar, até 30 de junho do anuo vi:µdouro. · 

Além disso, o Banco do Brasil vendeu, a maior do que tinha fei to 
no mesmo periodo do anuo passado, cerca de 12 milhões ou melhor 
12 milhões e meio, conta redonda. 

Desses 12 e meio milhões, uns 2 1 /2 podem representar o desen-
volvimento normal das importações, e, portanto, as cambiaes excedentes 
ás ·necessidades normàes do mercado ficam representadas pelo valor 
correspondente de 10 milhões pelo menos. 

Era o que o Banco do Brasil tinha vendido a mais, como antec·i-
pação possível de exportação ... 

O SR. CINCINATO BRAGA. - Para puxar para cima a taxa. Diga 
com franqueza. Estamos em familia. 

O SR. CALOGERAS - ... e que tinha vendido a mais aos tomadores 
que tinham apparecido aos seus balcões, para especulação ou não, no-
tando que o excesso de tomadores não provocaria a alta , sim a baixa 
do cambio. 1 

Seja como for, poréJt1, parte dessas sommas volt ariam ao seu balcão ; 
levantadas as letras, ou repassadas, seriam elemento de offerta no mer-
cado, puxando a alta. Si o Banco do Brasil abrisse uma excepção á sua 
velha regra de não negqciar suas proprias letras repassadas, viria atte-
nuado o movimento. Quer dizer que em todo o caso eram recursos que 
vinham figurar nas disponibilidades. (Apartes.) 

Em contraposição, peste mesmo período de oito mezes, quaes os 
saques previstos? 

Não é difficil. A mMia mensal para pagamento da importação é 
de cerca de tres milhões esterlinos. (Apartes.) 

O SR. CALO GERAS. - Do resultado publicador pela Estatistica 
Commercial verificamos iCJUe a exportação, exclusive a moeda metallica, 
anda em 38 a 39 milhõe;; por anuo. 

O SR. CINCINATO BllAGA. - E nos annos anteriores? 
O SR. CALO GERAS. ~- E' facil de ,ver-sê. (Lendo): 
O SR. CINCINATO BRAGA. - Está V. Ex. vendo. J 
O SR. CALOGERAS (Cpnlinuando a lêr) . - Em nove mezes, 33 milhões. 
Sr. Presidente, eu n,ão quero, absolutamente, que pensem que me 

apego a uma filigrana; que, si os dados fossem contra mim, eu os apre-
sentaria da mesma maneira, com a mesma· fidelidade e probidadé in-
t ellectuaI. 
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O SR. CINCINATO BRAGA. - Estou achando a sua argumentação 
muito sincera. (Apoiados.) 

O SR. CALOGERAS. - Do resultado publicado consta a média de 
tres milhões e meio. E' exactamente a média · que resulta desses nove 
mezes. 

Admittamos, corrigindo o meu calculo que os saques destinados 
ao pagamento de importação andem por quatro milhões por mez; nesses 
oito mezes são 32 milhões. 

As remessas de juros, de dividendos, de alugueres de capital par-
ticular orçam, em média, em um milhão e oitocentas mil libras por 
mez ,: dêmos dous milhões. Temos quatro milhões, mais dous milhões, 
igual a seis e com folga. 

O SR. CINÇINATO BRAGA. - Estou achando que não ha folga. 
O SR. CALOGERAS. -'- O nobre Deputado ... 
O SR. CINCINATO BRAGA. - Protesto, simplesmente; não quero 

interromper o seu raciocínio. 
O SR. CALOGERAS. - Nestes oito mezes, são 48 milhões. Para os 

· 58 previstos ainda ha, portanto, uma margem de dez milhões, que virão, 
não só garantir a alta já conquistada, como favorecer a conquista de 
novos niveis mais elevados . 

O SR .. CINCINATO BRAGA. - Dá um aparte. 
O SR. GALOGERAS. - Foi a lei que tornou o Banco do Brasil o regu-

lador do mercado. 
Neste calculo que aqui está não 'ha um vintem do Thesouro. 
A intervenção, portanto, deu-se tão sómente para garantir o nivel 

já conquistado. 
O SR. JosÉ BEZERRA. - O Governo interveiu para garantir. 
O SR. C4-LOGERk-S· - E para impedir que, por mano ras da espe-

culação e não do mercado legitimo, o cambio pudesse baixar. 
O SR. JosÉ BEZERRA. - Perfeitamente. V. Ex. chegou ao ponto 

que eu queria : o Governo nunca fez a alta, interveiu para a conservar. 
O SR. CALOGERAS. - Agora este adiantamento, como dizia, póde 

ser pago á vista, porque os depositos em ouro do Banco do Bra;;il repre-
sentam quasi o dobro dessa somma. 

O SR. CINCINATO BRAGA. - Mesmo que não pudesse ser, a este 
ponto não levaria a discussão, porque o Banco da Republica, para nós 
todos, deve merecer toda a confiança. 

O SR. CALOGERAS. - Porque não se serviu delles, dir-me-hão? 
Porque não o fez? Porque a remessa desse ouro para o extrangelfo repre-
sentava uma operação mais cara do que os juros do adeantamento 
feito pelo Thesouro, nas condições que acabo de dizer, e fundado na 
lei de 1906. 

Sr. Presidente, por maiot que seja o meu desejo de não abusar 
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da boa vontade dos. meus collegas, que me honram com a sua attenção, 
não posso terminar immediatamente as minhas observações ... 

VARIOS SRs. DEPUTADOS. - V. Ex. tem os minutos de tolerancia. 
,.. O SR. CALOGERAS - . . . de forma a ficar em um ponto em que possa 

amanhã reencetai-as. Por isso eu pediria alguns minutos ·de tolerancia ... 
o SR. PRESIDENTE. - v .. Ex. os terá. Foi por este facto que a Mesa 

ainda não tinha chamado a attenção de V. Ex., prevenindo-o de que a 
hora estava terminada. 

O SR. CALOGERAS. - Eu agradeço a V. Ex. 
Sr. Presidente, tanto isto é exacto, tanto é ponto pacifico que a 

tabella vigente, em 14 de novembro estava aquem da taxa previsível 
do mercado, que, em todos os meios competentes, nas rodas bancarias 
e de corretores, etc., uma cousa havia que não se punha em duvida e era 
que, livre o cambio, elle não ficaria em 18, ascenderia a taxas mais altas. 

O SR. DUARTE DE ABREU . - E' o que dizia o Sr. Leopoldo de Bu-
lhões. ' 

O SR. HOMERO BAPTISTA. - E o Sr. Norberto Ferreira. 
O SR. CALOGERAS. - Agora, Sr. Presidente, eu teria de alludir 

a uma nova forma do ataque que era dizer que para 1 sustentação arti-
ficial (já expuz com maior lisura toda a intervenção official no caso) 
do cambio, o Governo teri fi. lançado mão criminosamente de depositos 
penosamente accumulados em Londres e que lá devem constituir, pela 
lei de 99, a melhor garanqa para a promessa de futuro reembolso das 
notas em circulação. 

Mas, desde que está qada a hora, prefiró deixar este ponto para 
a sessão de amanhã. 

Antes de pôr ponto final nas minhas. observaçõ3s, devo tomar 
em consideração o aparte do nobve Deputàdo por Minas, perguntando 
por que, sendo as condiçõ1:1s economicas do paiz as mesmas, o cambio 
em poucos dias, de 18 passpu a 16? 

Por acaso, coincidencip. feliz para mim, publicou hoje o Jornal 
do Commercio, o resumo quinzenal do mercado monetario, que é, como 
VV. EEx. sabem, simplesmente uma exposição de factos, datas, taxas, 
e nada mais . 

Porque houve a baixa de 18 a 16 pence? Por determinação offi-
cial, como declarou hontem , em aparte, o illustre Deputado, relator da 
Receita . 

O SR. DUARTE DE Amrnu. - Peço licença para responder, a um 
tempo, a V. Ex. e ao representante do Rio Grande do Sul. Ainda ha 
pouco, S. Ex. respondendo, disse que oppunha á minha palavra a do 
Sr. Norberto Ferreira. 

Peço licença para oppô;r á de V. Ex. e á do Jornal. do Commerciâ, 
que é interessadissimo no q1so, o que é motivo de suspeição, a opinião· 
publica. 



1 ~ 

- 205 -

O SR. CALOGERAS. - Isto não é a opinião do Jornal; é um resumo, 
é a photographia do meroado, sem apreciações. 

O SR. DUARTE DE ABREU. - Desejo a opinião de V. Ex. 
O SR. CALOGERAS. - Eu a dou. Por determinação official, e digo-

lhe mais, com toda a certeza, porque, na publicação officiosa da cc varia » 
do Jornal assim vem declarado com todas as l'ettras e detalhes. 

E ainda por mais : porque, e não é po'ssivel 'que se m~ desminta, 
neste ponto, ha traços de taes factos na correspondencia official do 
Banco com o Thesouro. 

O SR. DUARTE DE ABREU. ·- Peço ao Sr. tachygràpho para regis-
trar esta declaração, que é importantíssima. 

Estou fundamentalmente convencido de que o Sr. Francisco Salles 
era incapaz de concorrer para esta mànobra. 

O SR. CALOGERAS. -:--- Depende da convicção que move a S. Ex. 
UM SR. DEPUTADO - A taxa de 17 foi exploradora do mercado; 

teve de vir abaixo porque o mercado não resistJiu. 
O SR: CALOGERAS. - Repito a minha affirmação: existem traços 

da ordem do Governo na correspondencia official do Banco com o The-
souro. (Trocam-se apartes.) 

O SR. DuARTE DE ABREU. - Quer na minha opinião, quer' na de 
V. Ex., é isto : então foi o artifieio feito actualmente? 

O SR. CALOGERAS. - Perfeitamente. 
O SR. DUARTE DE ABREU. - V. Ex. concorda que o Sr. Dr. Bulhões 

fez artificio para a alta e o Dr. Francisco Salles para1a baixa. 
O SR. CALOGERAS. - Lastimo ter sido tão obs.curo e não ter po-

dido ser comprehendido. · 
O SR. DuARTE DE ABREU. - Quiz apenas accentuar a opinião 

de V. Ex. 
O SR. CALOGERAS. - Sr. Presidente, eu peço desculpa á Camara 

por ter abusado por tanto tempo da sua attenção, mas não pude terminar. 
as considerações que vinha fazendo sobre este assumpto, nem era pos-
sível, por rp.ais esforços que fizesse, em poucas palavras apresentar dados 
e numeros, em quantidade extraordinaria, ·sobre, este problema mone-
tario. Peço á Camara desculpa da minha involJntaria prolixidade e a 
V. Ex., Sr. Pr.esidente, a graça de poder amanhã concluir as conside-
rações que vinha expendendo sobre o assumpto. (Muito bem; muito bem. 
O. orador é eumprimentado por todos os collegas presentes.) 
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SESSÃO DE 8 DE DEZEMBRO 

O Sr. Calogeras. - Sr. Presidente, fui obrigado hontem a inter-
romper as considerações que vinha fazendo sobre a evolução dos cambios, 
uma vez causadas as emissões conversiveis da Caixa, quando ia encetar 
a analyse das fluctuações experimentadas pelo fundo de garantia do papel 
moeda inconversivel. · 

A inquirição critica, leal, calma, desapaixonada dos phenomenos 
tinha-me permittido elucidar e fixar alguns pontos. 

Vou rememoral-os para ligar o meu discurso ás considerações que 
hontem fiz. . 

O Banco do Brasil não promoveu a alta; acompanhou o movimento 
desenhado pelas instituições congeneres, forçadas a isso ··pela situação 
de melhoria progressiva na riqueza publica e na particular. Além disso, 
exercendo a sua funcçãó reguladora do mercado, defendeu, como lhe ., 
cumpria, as conquistas definitivamnte feitas no processo da valorisação 1 
monetaria, não consentindf em recúos que não fossem legítimos. 

O Banco do Brasil aglu no mercado cambial com inteira e absoluta 
liberdade, sem suggestões de qualquer natureza, por parte do Governo, 
deste recebendo, apenas, ,e a requisição sua, como auxilio, o disposto 
na lei de 1906. 

O SR. BUENO DE ANDRADA. - Dá um aparte. 
O SR. CALO GERAS. - ~u pediria ao nobre Deputado que não me obri-

gasse a renovar as explicações que hontem dei. · 
Foi tal operação exclu,sivamente ... 
O SR. BuENO DE ANPRADA. - Eu venho em auxilio de V. Ex., 

fazendo com que o debate se prolongue. 
Quanto mais demorar-se o debate, melhor para V. Ex. 
O SR. CALOGERAS. - Eu creio que a Camara me fará justiça de 

acreditar que póde ter hl,lvido falta de competencia da minha parte 
(não apoiados), mas que, em todo o caso, não tem havido divagações 
fóra do a_ssumpto. 

O SR. BUENO DE ANDFfADA. - Absolutamente não houve divagações, 
sinão reproducção dos argumentos anteriores. 

O SR. GALOGERAS. -Adduzidos por mim? 
· O SR. BuENO DE ANDilADA. - V. Ex. está repetindo os argumentos. 

O SR. GALOGERAS. - .·Já comprehendi; (riso) mas sou forçado a 
succintamente ligar meu discurso de hoje áquelle que hontem proferi. 

Referia-me eu ao auxpio prestado ao Banco do Brasil, com funda-
mento na lei de 1906. 
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Tal operação t,inha por fim exclusivamente manter e regularisar o 
preço do ouro atacado pelos manejos da especulação baixista. · "fi 

Era, portanto, a applicação, explicita e taxativamente estatuida 
na lei de 1905, que reorganizou o Banco da Republica, dando-lhe nova· 
mente o nome de Banco do Brasil, e do conjuncto de medidas posteriores, 
visando todas o inesmo escopo, que vinha a ser o saneamento da circulação. 

Acontece que uma nova critica surge e novo ataque se faz quanto á 
acção' do Governo passado na direcção dos negocios cambiaes, dizendd-se 
que tinham desapparecido na voragem da alta as economias penosamente 
colligidas pela Nação para garantir a volta ao regimen da circulação 
metallica, mediante a constituição do fundo de garantia. 

E', Sr. Presidente, esta, outra affirmativa verdadeiramente impru-
dente, que se esvae ao toque da. mais leve analyse. E, sinão, estudemos 
mais de perto a evolução deste fundo, que é o m.ais directamente alvejado 
pela critica. 

Baseados na lei de julho de 99, a existencia e a ma;nutenção destes 
recursos se fundam na exacta cobrança da quota em ouro, destinada á 
sua alimentação. Esta foi a política seguida, tanto no quatrienn\o do 
Sr. Campos Salles, como mais tarde pelo Sr. Rodrigues Alves, nas duas r phases que atravessou esta questão .: a primeira em que varios eram os 
institutos bancarios incumbidos do serviço cambial das quantias assim 
recebidas nos pagamentos das alfandegas; como mais tarde, quando 
ficou sendo o unico apparelho incumbido desta funcção - o Banco do 
Brasil - por consolidação legal do facto que se tinha tornado effectivo 
no mercado, e que era o monopolio de facto exercido pelo Banco da Repu-
blica, na movimentação do fund,o produzido por tal systema de cobrança. 

Foi essa a origem do privilegio dos vales-ouro, concedido ao Banco. 
O SR. GALEÃO CARVALHAL. - Isto na praça do Rio de Janeiro. · 
O SR. CALO GERAS. - O aparte de V. Ex. é procedente. 
O .SR. GALEÃO CARVALHAL. - Santos não é um grande mercado. 
O SR. CALOGE~As . - Mas o predomínio dÓ mercado do Rio de Janeiro, 

nas transacções cambiaes, é incontestavel, de tal fórma notavel que os 
outros deante delle se attenuam consideravelmente. 

Por isso eu acceito como sendo verdadeira para a totalidade do 
Brasil a conclusão que se manifesta na praça do Rio, que domina o pro-
blema. 

E' exacto que leis posteriores deram applicação especial á parte 
do fundo colligido em virtude do mecanismo estabelecido em 1899. 

· Refiro-me á lei sobre os auxilios aos bancos, por occasião da grave 
crise de setembro de 1900, que subverteu as condições economicas da 
praça do Rio de Janeiro e, como consequencia, as praças commerciaes 
do Brasil inteiro. 

Outra modificação foi trazida pela lei que approvou o tratado de 
Petropolis, permittindo que do fundo de garantia uma certa quantia 
fosse ·deduzida para o pagamento da indemnisação·· devida á Bolivia, 
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quantia que, mais tarde, pela cobrança do imposto' de exportação do 
territorio do Acre, foi reposta ao mesmo fundo. 

Terceira derogação foi a da lei de 1905, que se permittiu entregar ao · 
Banco do Brasil mais um milhão além daquelle que a lei de 1900 j.á lhe 
tinha mandado emprestar. A prova é facil. Sabemos que, por occasião da 
crise dos bancos, o Governo entrou com uma certa quantia, sendo, só do 
fundo de garantia, um milhão e.sterlino, com o qual começou a gyrar a 
carteira nova daquelle instituto. Essa quantia figurou depois no capital 
proprio do n~vo Banco do Brasil, como uma das partes componentes do 
quinhão do Governo na distribuição das acções, que se fez, ao elevar-se. 
o seu capital a 70. 000 contos. ' 

E pela mesma lei de 1905, em que foi appro:vada a reorganisação 
desse instituto, um artigo especial permittiu que mais um milhão fosse 
entregue a esse banco, para que sobre elle pudesse sacar, movimentando 
com mais largueza a carteira de cambio. 

Além dessas citações dos textos de lei, a contra-prova póde ser dada 
pelo exame do balanço desse instituto bancario, balanço no qual se sabe 
que ha parte das acções pertencentes ao Governo, adquiridas pela trans-
formaÇão da antiga carteira nova daquelle banco, e um capitulo differente 
onde um milhão esterlino figura como emprestimo do Governo ao mesmo 
estabelecimento. 

Nessas condições e pe~a applicação rigorosa de .methodos exactos na 
cobrança dos impostos, peila religiosa exigencia do cumprimento da lei, 
especialmente das dispoSÍQÕes tarifarias, poude o conselheiro Rodrigues 
Alves, ao transferir o Governo ao Sr. Affonso Penna, ' entregar o fundo 
,de garantia intacto, parte em Londres e parte nesta Capital. 

A prova é facil. 
Em 31 de dezembro de 1906 tinha sido cobrada, desde a instituição do 

fundo de garantia, a quantia de f: 6. 834. 094 com esse destino e tinham 
sido despendidos 1.000.00(), entregue ao Banco da Republica, em virtude 
da lei de 20 de setembro de 1900, e mais f: 2.005.000, em virtude do 
tratado de 17 de dezembro de 1903, para acquisição do Territorio do 
Acre. 

Por outro lado, parte dessa indemnização paga á Bolívia tinha sido 
reembolsada em 1906 ao fµndo de garantia. Já nessa occasião lhe tinha 
sido restituída a quantia die libras 1. 297. 793. Portanto, até 31 de dezem-
bro de 1906 o fundo de garll/ntia tinha em Londres o saldo de f: 5 .126.837, 
além de um milhão no B~mco do Brazil e o que faltava receber como 
reembolso de indemnizações por elle adiantadas, em vitude do tratado 
de Petropolis, isto é, cerca de 700.000 libras. / 

Esta era a situação, Sr. Presidente, a 31 de dezembro de 1906. 
Acontece que nessa occasi~o, - isto consta da ultima mensagem presi-
dencial do Presidente Rodrigues Alves - as disponibilidades do Thesouro 
em Londres andavam em CJUasi onze milhões esterlinos; a parte do fundo 
de garantia lá depositado e\ffi cinco milhões e pouco. 

Ao transmittír o Sr. fiodrígues Alves o Governo ao seu successor, 
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estava, portanto, intacto em Londres e no Banco do Brasil o fundo de 
garantia, creado pela lei de 1899. 

Começou então a administração do Sr. Aflonso Penna e, ou por 
apertos que não vieram a publico ou por motivos. que nada adeantam no 
presente momento, ou ainda por quaesquer razões outras que ignoramos, 
novas normas fGram instituídas. Programma de governo muito sobrecar-
regado de despezas, com construcções navaes de grânde valor, com a 
Exposição da Praia Vermelha, a exigir dispendio notavel, e melhora-
mentos locaes de vulto que se iam iniciar, o facto é que foram empregados 
em despezas correntes, normaes ou extraordinarias, da administração, 
os fundos que deveriam ter continuado intangiveis, qunca tocados, em 
Londres. 

Além disto, os antigos preceitos, sempre escrupulbsamente, posso 
mesmo dizer cruelm~mte observados pelo Conselheiro Rodrigues Alves, 
de exigir na prestação de contas, entre Banco e Theosuro, a maior presteza, 
afim de nunca ficarem em aberto, ou antes, ., nunca avultar o descoberto 
do Banco no Thesouro, taes preceitos foram substituídos por um tal ou 
qual descaso na entrega da receita que provinha do serv;i,ço monopolisado 
dos vales-ouro. 

Assim, em Junho de 1909, ao assumir a direcção da pasta da Fázenda, 
o Sr. Leopoldo de Bulhões encon'trou as seguintes disponibilidades : 
os dous milhões do Banco do Brasil; 'em Londres pouco mais de um milhão 
esterlino sujeito a despezas avultadas que reduziam os saldos utilisaveis 
de momento a algumas centenas de mil libras. ' 

. Além disto, a divida por vales-ouro, do Banco do Brasil para, com 
o Thesouro, era de quasi seis milhões esterlinos, 5. 755.202 libras. ~ 

Não vale a pena, no momento actual, nem inUuiria grandemente 
na desenvolução das idéas que vou expendendo, expôr ã Gamara a situação 
do Thesouro nessa occasião com disponibilidades escassas e despezas de 
alta monta a fazer em prazos limitadíssimos. Passemos sobre isto. 

O SR. GALEÃO CARVALHAL._:__ Isto tem certa importancia. 
O SR. CALOGERAS. - Talvez não, no caso. 
Quanto aos vales-ouro, jã dei os algarismos. 
UM SR. DEPUTADO. - Estes vales são destinados ao pagamento 

d.e serviços externos. 
O SR. GALOGERAS. - Não ha duvida, mas ha tambem uma parte 

transformada em , pap'el, para pagamento das despezas internas, de 1 

accôrd.o ' ~om a disposição contida, si não me engano, na lei da receita 
de 1907. 

Tal situação, evidentemente, era de todo anormal. 
As criticas, p·erfeitamente justificadas, e que eu subscrevo, quanto 

ao supposto desapparecimento do fundo de garantia, criticas manifes-
tadas nesta Casa em discursos bem recentes; a emoção causada por 
similhante facto, tudo isto ·fala bastante alto em mostra que a Gamara 
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inteira é a primeira a reprovar uma orientação financeir.a que permitte 
chegar a tal desorganisação. 

Esta opinião era partilhada pelo Governo do Sr. Dr. Nilo Peçanha, 
e seu maior esforço foi exactamente trabalhar pela reconstituição desses 
fundos, que assim tinham desapparecido de forma quasi absoluta. 

Para reagir contra situação desta ordem, absolutamente intoleravel, 
havia um· caminho normal a seguir: era retomar o antigo procedimento que 
tão bons resultados produzira desde 1898, desde o fim do Governo do 
Sr. Dr. Prudente de Moraes, até 1906. 

Foi o que se fez. 
Procurou-se redobrar de esforço na cobrança dos tributos, obter 

do Banco do Brasil amortisação do seu debito; fizeram-se, nas despezas, 
votadas, talvez, um pouco á la legere, todas as reducções possíveis; e, 
terminado o período do Governo do Sr. Dr. Nilo Peçanha, poude o seu 
ministro da Fazenda apresentar, quanto ao fundo de garantia, o seguinte 
resultado: 

Achavam-se no Banco do Brasil os mesmos dous mi~hões a que tenho 
alludido. 

Por esse fundo, tinham sido emprestados. ao Banco do Brasil, em 
virtude da lei de 1906, mais tres milhões esterlinos - e eu peço á Gamara 
que somme: já são cinco milhõ1es. 

Tinham sido encontrados recursos para fazer, com este fundo, o 
resgate do saldo do emprestimq de 1879, cerca de dous milhões e trezentas 
mil libras. 

Achavam-se ainda em Londres, em disponibilidade, um milhão e 
duzentas mil libras; é verdade que sujeitas a despezas tambem. · 

Havia, finalmente, uma qivida do Banco do Brasil, por vales-ouro, 
de ;t 4. 541. 090; portanto, o qebito do Banco tinha sido diminuído, em 
menos de anno e meio, de mais de um milhão e duzentas mil libras, digamos 
um milhão e um quarto. 

O SR. CrncINATo BRAGA.~ Então, não comprehendi bem. V. Ex. diz 
que, quando terminou o Govemo Affonso Penna, o Banco estava devendo 
cerca de seis milhões; no fim do Governo do Sr. Nilo, a divida era de quatro 
milhões e tanto, por vales ourÇ> ... 

UM SR. DEPUTADO. - Go~n os outros cinco milhões, são nove milhões 
e tanto. 

O SR. CrncINATO BRAG.i11 .. - A minha observação é a seguinte : 
dos dous milhões que estavam não se trata disso, é um factor commum. 

O SR. BARBOSA LIMA. -Tres milhões resultam da lei de 906. 
O SR. CINCINATO BRAGI\·· - Quando terminou o Governo Affonso 

Penna devia o Banco seis milh,ões, vales-ouro; quando terminou o Governo 
Nilo Peçanha, 4.300.000 z e 3.000.000 offerecidas a elle para sustentar 
o cambio. 
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O SR. CALOGERAS. - Perdão, tres milhõés requisitados por elle e 
que, como declarei, podem ser liquidados á vista. \· 

O SR. CINclNATo BRAGA. - Não se trata disso, mesmo quando 
fossem 200 milhões . Trata-se de saber é do acto governamental e não 
do estado de solvabilidade do Governo. O banco recebeu depositos de 
ouro que devíam estar em especie em Londres e tres milhões para ajudar 
o cambio e quasi cinco milhões em vales~ouro. A situação era peior 
do qu~ quando cessou o Governo Affonso Penna. 

O SR. BARBOSA L1M:A. - Quando terminou a primeira época, o 
fundo de garantia tinha desapparecido em Londres e havia seis milhões 
de vales que se devia. 

O SR. GALOGERAS. - Estamos discutindo de boa fé. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Dá um aparte. 
O Sr. GALOGERAS. - V. Ex. vai ver. 
O SR. CrncINATO BRAGA. - Não conheço, porque são factos parti-

culares da administração. A maioria pediu irtformações ao Governo e 
V. Ex., que pertence á maioria, sabe que o Governo negou-se a dar essa 
informação. 

O SR. GALOGERAS. - Sr. Presidente, o nobre Deputado por São 
Paulo tem razão, e esqueceu-se ainda de alludir a mais um factor, em favor 
meu, si quizer, e em desfavor de quem me ouve. Eu conheço esses alga-
rismos, ha tempos, e estou habituado a lidar com elles e lhes tirar as 
conclusões, de modo que o que me parece, a mim, claro, pôde o não ser, 
assim de um momento para o outro, a quem tenha triéI1bs pratica dos 
mesmos e os ouve citar pela primeira vez. Vou, pois, tornar mais claro 
meu pensamento. Quando terminou o periodo Affionso Penna encontra~ 
vam-se dous milhões esterlinos no Banco do Brasil .. e a divida ouro, 
por vales, era de 5.755 .000... · 

O SR. Luiz AnoLPHO. ~ E' extraordinario, a arrecadação toda da 
Alfandega do Rio de Janeiro, em um annoj da renda ouro. . . . 

O SR. CALOGE':RAS . - Já não fallo das disponibilidades em Londres, 
que são similhantes nos dous períodos. Ao terminar o periodo Nilo Peçánha, 
o que encontravam9s? Os mesmos milhões no Banco; tres milhões, liqui-

' <laveis á vista, porque, como tive occasião de affirmar aqui, e é sabido, 
o deposito ouro do Banco do Brasil quasi que representa o dobro dessa: 
somma. 

Portanto, é· um valor realísavel, póde ser recebido ímmediatamente . 
. Além desses, mais 2.300.000z empregadas no resgate de emprestimo 

de 1879, e, finalmente, os vales-ouro, que representam a antiga divida, 
já amortizada no valor de um milhão e 1 /4, deixando o resto de 4.541.000 z. 
Agora, com uma difrerença: é que os 6.000.0QO, de divida, em Junho 
de 1909, tinham obrigado o Governo a 1fa:zer face ás despezàs no exterior, 
que deviam set custeadas pelo pagamento tégular dã quota em · ouro, 
representada nos vales-ouro; a custear taes gastos com os recursos que 
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existam alli, accumulados de periodos anteriores; emquanto que essa 
divida dez 4. 541. 000 não é mais do que resto da antiga conta e portanto, 
achando-se em dia as demais despezas, uma vez amortisada, irá inte-
gralmente refazer o fundo de garantia. 

O SR. CINCINATO BRAGA. - Minha objecgão é outra. V. Ex., pelo 
modo como desenvolvia suas consideragões, achava que, governamen-
talmente, a situação Nilo Peçanha tinha dirigido melhor o fundo de 
garantia do que a administração Affonso Penna. Parece-me que o Banco 
da Republica chegou a ficar alcançado com o Thesouro em quantia maior, 
durante a administração Nilo, do que na administragão Affonso Penna, 
salvo erro meu. Parece-me tambem que, si não houve agora as aperturas 
da situação por que passou a situação Campista, muito mais natural 
seria que o Ministerio da Fazenda tivesse obrigado o Banco da Republica 
a recolher maior quantidade de ouro para o fundo de garantia e não dar 
tres milhões esterlinos a mais, sem necessidade, apenas par~ alterar o 
cambio. 

O SR. MARCELLO SILVA. - Para manter. 
O SR. DUARTE DE ABREU. -....: O que resta demonstrar. 
O SR. MARCELLO SILVA. - Está demonstrado. 
O SR. DUARTE DE ABREU. - Como está demonstrado? Quaes as 

provas? 1 

O SR. MARCELLO SILVA. - ,- O Jornal do Commercfo publicou o rela-
torio. Pergunto a V. Ex.: qua~s as provas em contrario que apresenta? 

O SJl. DUARTE DE ABREU. - Argumentar é trazer provas. 
O SR. MARCELLO SILVA. - ,- A V. Ex. incumbe destruir essa apresen-

tada pelo Jornal do Commercio. (Ha outros apartes.) 
O SR. CALO GERAS. - Aca~a de me ser feita uma pçnderação sobre os 

recursos de que se serviu o Qoverno do Sr. Nilo Peçanha, para fazer 
para Londres as remessas que tpdos os jornaes publicavam. 

Agradeço .ao Sr. Deputa<io Josino de Araujo o seu aparte, que 
vem levantar outra questão, ºfue eu não tencíonava abordar. 

Foi pelo restabelecimento da antiga norma, que obrigava o Governo 
a ser extremamente exigente pa prestação de contas entre o Banco do 
Brasil e o Thesouro, que toda i:l cobrança desta quota em ouro, realisada 
a partir de junho de 1909 at~ 15 de novembro de 1910, ia sendo feita 
com a mais severa pontualida·P.e, com muito cuidado, com muito rigor, 
afim de permittir, não só a cobrança integral por parte do Governo 
dessa quota dos impostos, cqmo, além "disso, provocar a amortisação 
gradual do debito em que ainda tinha ficado o Banco do Brasil para com 
o Thesouro. 

Assim é que a divida total do Banco do Brasil, de vales-ouro, em 
um periodo de 17 mezes, bai;wu de. ~ 1.200.000. Amortisou-se parte 
da divida antiga e não se pern,iittiu cousa egual para o novo periodo que 
se iniciava. 
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O SR. LIND0LPHO GAMARA. - O Sr. Bulhões, logo que entrou, foi 
facilitando as remessas para Londres. (Apartes.) 

O SR. GALOGERAS. - E' preciso lembrar que não é simplesmente 
uma questão de arithmetica; devemos attender ás conveniencias ban- 1 

carias. O Banco não podia esvasiar ou mesmo enfraquecer de mais a 
sua caixa; ella responde pelos deposites . Elle tinha de fazer os paga-
mentos indispensaveis para ir amortisando o seu debito, mantendo, 
porém, recursos, para fazer face a outras exigencias. · 

Foi por isso que, quando o Banco do Brasil, em junho de 1909, foi 
convidado a reencetar a observancia das antigas normas a respeito do 
seu debito, sua caixa, em 30 de junho, era de 52 .000:000$ que, ao cam-
bio de então, 16$ por libra, representavam~ 3 .250.000. 

Portanto, quando mesmo o Banco do Brasil transferisse a totali-
dade de sua caixa para o Thesouro, não pagaria seu debito e ficaria em 
estado de grave difficuldade para com os depositantes. Não é evidente? 

O SR. BARBOSA LIMA. - Estava o Governo auctorisado a deixar 
em poder do Banco, tanto tempo, tão formidavel somma, oriunda da , 
cobrança dos v.ales-ouro? 

o SR. GALOGERAS. - Não; e, na opinião do sr: Leopoldo de Bulhões, 
tambem não. 

O SR. BARBOSA LIMA. - O que eu queria saber é o modo como 
são ~scripturados estes vales-ouro no Thesouro . 

O SR. CALOGERAS. - E' muito facil, perdoem os nobres Deputados, 
é muito facil a critica de obra feita. E para nós outros, que não passamos 
pelas aperturas, pela mesma situação de agonia que supportou o Mi-
nistro da Fazenda do Sr. Affonso Penna, o Sr. David Campista, durante 
todo o anno de 1908, para nós é muito facil criticar ... e n~o sabemos, 
talvez, as difficuldades extraordinarias que teve S. Ex. de venc~r. 

De modo que, nesta questão, eu prefiro seguir o conceito do Sr. Cin-
cinato Braga: em! vez de criticar, simplesmente, prefiro acreditar que 
houve qualquer causa a justificar o desvio. 

O SR. BARBOSA LIMA. - Só declinámos nomes para precisar a argu-
mentação. Não ha nenhum sentido equivoco. 

O SR. Luiz AnoLPHO. -, Os, algarismos apresentados por V. Ex. 
são a censura mais formal á administração financeira do Governo Affonso 
Penna. 

O SR. GALOGERAS. - Devo dizer çio nobre Deputado, que acaba de 
me honrar com seu aparte; ·qU'e não pertenço ao numero daquelles que 
criticam os que desapparecem, os que não são mais governo, nem teem 
mais a aureola do poder. · 

A minha situação aqui na Gamara é m·uito especial. Pelo muito 
amor e firmeza em minhas convicções e pelo desejo de expôr as minhas 
idéas á Gamara, sem eiva de suspeição, procuro por todos os meios zelar 
a auctoridade moral da minha palavra. 
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Si Q meu prezado amigo, Deputado por Matto-Grosso, recorrer 
aos Annaes do Parlamento, -de l 907 e 1908, verá que a critica que faço 
hoj e, com mais elementos do que tinha naquella. época, já então eu a 
tornava publica, com muito maior intensidade na censura do que hoje 
faço . Isso por dous motivos : porque estava tratando de um assumpto, 
deante de quem teria de responder, e porque era vespera de eleição, e 
eu queria que o meu procedimento fosse julgado por quem para, aqui 
me mandou, o eleitorado. · 

Por isso, o que boje digo é simple$ attenuação da critica que já 
fiz desta trihuna. 

O SR, BA.RBOSA LIMA· - Permitta V. Ex., assignalar um outro 
ponto que tem muito vulto no meu espírito . 

Nessa época, no Governo dos Srs. Afionso Penna e David Çam-.. 
pista, o fundo de garantias, disse V. Ex., foi desfaloado para fazer paga-
mentos de armamento, talvEJz ... 

O SR. CALOGERAs. ~ Despezas correntes, normaes ou extraor-
dinaria.s, da administração. 

O SR. BARBOSA LIMA. - E sómente· para accentuar a nota da polí-
tica militar. 

O SR. CALOGERAS. - Eu 
1
creio que já tinha alludido a esse capi-

tulo das despezas. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Queria só accentuar o influxo da política 

militar na nossa obra financeira. 
O SR. CALOGERAS. - Creio, portanto, que com um esforço muito 

pequeno póde ser reconstituído o fundo de garantia. 
Nenhum elogio maior se póde fazer a esta obra de clcatrisação 

financeira, nem mais alto exatçar a obra benemerita. do Sr. Dr. Leo-
poldo de Bulhões, os seus innvmeros serviços, do que citar taes alga-
rismos, sem os enfraquecer com um commenta,rio sequer. 

Accresce ainda que, por :um vasto plano de conversões succes-
sivas, delineou S. Ex. o meio pe encararmos sem receio a antecipação 
da volta á inteira normalidad~ do serviço financeiro de nossa divida 
externa. (Apartes.) 

O nobre Deputado por S. ~)aulo ha de me permittir que não renove 
affirmaçõe.s e deducções que. Jiontem procurei fazer. Lastimo que não 
tivessem levado ao espírito de p. Ex. a convicção que geraram no meu . 

O SR. CINCINATO BRAGA. -- V. Ex. ·não se referiu a este ponto? 
O SR. CALOGERAS. - Par,eceu-me tel~o feito. 
O SR. GINCINATo BRAGA. -- V. Ex. disse que o ministro baseau-se 

em lei para prestar o seu auxilio ao Banco, mas não disse que artigo 
dEJ lei deu essa autorização. 

O. S.ll. GALOGERAS. - Aqui tenho a legislação. Vou mostrar a V. Ex. 
(Pausa.) 
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Aqui está na lei de 1906, art. 10 (lê). (Apartes de diversos Deputados, 
affirmando referir-se a lei á manutenção da taxa de 15 dinheiros.) 

~ 

O SR. CALOGERAS. - Sr. Presidente, preciso dar á Gamara uma 
prova da lealdade com que estou discutindo. 

A leitura mais meditada do art. 10 da · lei convenoe-me, neste ins-
tante, q'lle de facto os tres milhões esterlin.os eram destinados paI"a 
manter a taxa de 15. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA. - Com esta .declaração V. Ex. dá a 
maior prova de sinceridade, a maior prova de lealdade. 

O SR. 'CALOGERAS. - E' uma questão de facto, mas que se refere 
ao periodo de vigencia da Caixa. 

De qualquer modo, isso que póde servir de motivo a censuras da~ 
quelles que .acreditam que o Ministro da Fazenda não podia fornecer 
ou adeantar taes coberturas ao Banco do Brasil, este mesmo facto, em 
um ponto, pelo menos, vem me dar razão: é que esta quantia, ·bem 
ou mal emprestada, tal seja a interpretação dada á lei, póde ser paga 
em 24 horas. 

E' portanto, uma disponibilidade immediata do fm1d0 de garantia. 

O SR. CrNCINATO BRAGA. - Acceito como a expressão da verdade. 
Devo dizer que, quando mesmo por sciencia propria, eu soubesse. 

do contrario, não diria aqui contra o Banco da Republica. · 

O SR. GALOGERAS. - Perfeitamente. Mas, Sr. 1Presidente, não é: 
questão de opinião, nem siquer de allegação simples da minha parte. 

Basta saber quaes os depositos em ouro do Banco do Brasil. E' 
sabido que andam em cerca de cinco milhões esterlinos. Recebendo t:res 
quer dizer que pode reembolsal-os immediatal,llente. 

O SR. THoMAZ CAVALCANTI. - E' dinheirçi em caixa. 

O SR. CALOGERAS. -'-Além desta critica, uma outra foi feita, muito 
curiosa de que eu não trataria por certo, si não tivesse sido trazida ao 
conhecimento da Gamara no discurso do meu prezado amigo, o Sr. Duarte 
de Abreu. 

O SR. DUARTE DE ABREU. - Eu mesmo disse ao nobre Deputado 
onde estava inserto esse artigo. 

O SR. CALOGERAS. - Apresentada por Sua Excellencia, dou prova 
da fuinha attenção, ailudindo a algumas das verbas que ali são citadas. 

Uma dellas é a que se refere ás lettras do Theso.nro, no· valo.r de 
~ 2.000.000, a vencer no t.o semestre de 1911 . 

Sr. Presidente, a explicação deste facto é simples. 
O emprestimo especial das obras do porto do Rio de Janeiro estava 

exgo•ttado; já o Thesouro se vira obrigado a adeantar 500. 000 Libras 
para fazer face a essas obras. 

6. 
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O SR. DUARTE DE ABREU. - Dá um aparte. 
O SR. CALOGERAS. - Para dar satisfação aos legítimos reclamos 

do commercio local, e para não interromper serviços inaddiaveis, foi 
feita uma operaç&o de credito, baseada em lei, afim de custear essas 
mesmas obras; portanto, dinheiro com destino especializado. Em segundo 
Jogar, falou-se na imprensa desta cidade, e os artigos foram trazidos ao 
conhecimento da Gamara pelo meu particular amigo, , o Sr. Duarte de 
Abreu, em uma operação de report, diziam uns, de déport diziam outros, 
no valor de 1 1 /2 milhão, do Banco do Brasil para com os bancos extran-
geiros. 

Não quero transformar esta tribuna numa especie de sabbatina. 
Pediria, entretanto, ao nobre Deputado a fineza de me dizer do que 
se trata, si é de reporl ou déporl? 

O SR. DUARTE DE ABREU. - Devo dizer com toda a sinceridade 
que não sei porque a administração Leopoldo de Bulhões, em materia 
de cambio, foi tão mysteriosa, que de muita cousa a Gamara só teve 
conhecimento, aliás de factos graves, por intermedio dos jornaes. 

O SR. CALOGERAS. - Não se trata da administração Bulhões, sim 
de um facto da vida do Banco e é sobre isso que inquiro. M:as, sem esperar 
a resposta, vou examinar ambo~ os casos. O que é um report? A origem 
da palavr~, do verbo francez re~oorler, o indica. E' o addiamento de uma 
liquidação. Esta que se faria, digamos, hoje, addiada fica por certo 
tempo, mediante o pagamento de certo juro, que representa o aluguer 
dessa cobertura durante o pra2io determinado. A operação inversa é o 
déporl; é a antecipação do pagamento. Si é déport representaria por 
parte do banco uma antecipação da liquidação, uma folga do seu activo. 
Si é reporl seria o aluguer da cobertura, operação de credito ainda. 

Agora, o mais engraçado é que estamos em uma situação analoga 
á que, de uma feita, foi assignalqda por Fontenelle, dizendo, que, quando 
se tratasse de discutir um assurppto qualquer, o primeiro cuidado a ter 
deveria ser verificar si essa alle~ação era verdadeira, para se não passar 
pelo dissabor de provar a existencia ou explicar as modalidades de um 
facto inexistente. E' o caso : tal operação não teve logar no Banco .do 
Brasil. 

O SR. DUARTE DE ABREU. - A Noticia publicou e não foi contes-
t ada. Só agora é que V. Ex. está contestando. 

O SR. CALOGERAS. - E t .anto são verdadeiras as allegações que 
venho fazendo que, nos proprips meios baixistas, deante da sua evi-
dencia, após sua divulgação , Q unico argumento empregado para as 
combater, era dizer que, legitima ou não, a taxa de 18 não convinha á 
lavoura e ás industrias, e lhes trazia prejuízos . 

Curioso protesto o da lavourp. de café, que, via os seus preços augmen-
tados a 8$ e 10$ que não se dava havia mais de 14 annos? 
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' Preços subindo em ouro e em papel, representando lucros nota-
bilíssimos. ' 

. O SR. THOMAZ GAVALCANTI. - Ganhava todo o paiz. 

O SR. CALOGERAS. - A borracha estava a mais 50 % so,bre as 
cota~ões da safra anterior. O assucar, que em 1909, apresentava a média 
de 146 réis por kilo, em 1910, com o cambio mais alto, apresentava a 
média\de 181 réis por kilogramma. A herva-matte, que nas mesmas con-
dições representava os dous valores seguintes: 153 réis em 1909 e 477 réis, 
em alta', em 1910. O algodão, 961 réis em 1909, 1 $310, em 1910. As pelles, 
3$864, ~m 1909, 3$962 no ;i.nno seguinte. 

Só houve poucas excepções. O fumo é uma dellas. De $732 no anno 
passado, baixou a $716 no corrente anno; o cacáo, que de $763, em 1909, 
baixou a $733, no corrente anno, e os couros, que de $792 bab.::aram 
a $744. 

E, mesmo assim, no movimento global das trocas, as diminuições 
por taes baixas não attingiram a z 193. 000, sendo 23. 000 para os couros 
e 170.000 para o cacáo. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Infelizmente póde incluir tambem o assucar. 

O SR. GALOGERAS. - Esses são os dados officiaes fprnecidos pela 
Directoria da Estatística CommerciaL 

UM SR. DEPUTADO. - O que se deve ter em conta são as alte-
rações que por ventura tenha soffrido o custo da producção dessas mer-
cadorias. 

O SR. CALOGERAS. - Esse aparte merece : resposta immediata. O 
custo de producção altera-se, de mez para mez? 

O MESMO DEPUTADO. ---; Não. 

O SR. CALOGERAs. - Já vê que V. Ex. mesmo é quem responde ao 
seu aparte. ' 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Si esses dados fossem verdadeiros, nós 
em Pernambuco estaríamos felizes nesse momento. 

O · SR. CALO GERAS. - São esses os dados officiaes, e tambem os 
preços do mercado, porque a resenha do Jornal do Commercio de hontem 
os confirma. 

i 

O SR. BARBOSA LIMA. - No-retalho o assucar subio . 
O SR. JosÉ BEZERRA. - V. Ex. está enganado. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Não estou enganado; é o meu caderno 

quem o diz. 
O SR. CALOGERAS. - Escrupuloso em dar sempre a prova imme-

diata de aquillo .que affirmo, neste momento responderei ao illustre 
Deputado por Pernambuco com o trabalho da Directoria de Estatística 
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- · . -/ 
C.:ommercial e com a resenha do Jornal do Commercio de hontem, e 
relação ao preço do assucar : 

Branco usina .... ........ .. ........ ... . 
Branco crystal. ............ : ... ....... . 
Dito 3.ª sorte ......................... . 
Crystal amarello . .. .. ... ..... .... ..... . 
Mascavinho ... ......... ........ ....... . 
Somenos .. .... .. ..... ................ . 
Mascavo bom ......................... . 
Dito regular ......... . . ....... ... . .... . 
Dito baixo ... . .. ............ . ........ . 

$230 - $240 
$220 - $230 
$230 - $240 ' 
$180 - $190 
$170 - $20Q 
$170 - $189 
$140 - $150 
$130 - $135 

- $120 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Os preços a que V. Ex. se refere e acabou 
de lêr, são preços para o extrangeiro, é o assucar bruto, escuro. 

O SR. GALOGERAS. - Bem, em todo o caso V. Ex. fornecerá infor-
mações complementares. 

O SR. GINCINATO BRAGA. - Em todo o caso resulta da argumen-
tação de V. Ex. que o preço augmentou, que se deu alta do preço depois 
que o cambio subiu. 

O SR. CALOGERAS. - 10 que eu sei é que estes preços proveem de 
fonte official. 

O SR. DUARTE. DE ABJ:i.&u. - Dá um aparte. 
O SR. GALOGERAs. - Não responderei ao aparte de V. Ex. porque 

precisaria ir tão longe que ps 25 minutos que me faltam não chegariam. 
Em nome de que industria é que se poderia ainda protestar? A de 

tecidos? Os resultados fina;nceiros dessas fabricas ahi estão, e bem lhe 
provam a opulencia, não ipÓ a boa cotação dos títulos, como os divi-
dendos e bonificações , a ljberalisação de gratificações e o desenvolvi-
mento crescente que os seus capitaes teem tido. 

Estradas de ferro? Não, que todas ellas, ou quasi todas, apresentam 
grandes saldos, regorgita~ de recursos, melhoram suas condições, e, 
hoje em dia, offerecem um excellente emprego ao capital vindo do extran-
geiro, o melhor documento 1io valor do titulo e da estabilidade da situação 
ewnomica . 

As fabricas de cerveja e as de phosphoros reunem-se e combinam, 
afim de não minorarem o~ lucros deixados por seus productos e,, para 
isso, pagam até emprezas que teem fechadas suas usinas. 

As companhias de eleptricidade, ou que se baseam nella, augmen-
tam todos os dias a espherp. da sua actividade. 

A não ser que se qqeira transformar em reclamação ponderosa 
as queixas de exploradores de ramos de actividade só lucrativos em 
períodos anormaes da vida nacional, com o cambio. a 5 ou 6 pence, quando 
pela desegualdade de rythmo entre a moeda e os salarios., vale a pena 

·exportar até varreduras <l <'.l rua. " 
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Mas que fosse ! Qual o pr<:>gresso estavel que não representa a méta, 
custosamente alcançada, de longos sacrificios? 

E, si se trata apenas de diminuir o numero de pessoas, sobre as 
quaes se possa fazer sentir a repercussão desfavoravel de uma evolução 
economica dessa natureza, não é mais razoavel que soffram 5 % do que 
os 95 % restantes da população, que tal é a relação que representa, exa-
geradamente talvez, a proporção entre aqueUes que podem lucrar com 
o cambio baixo e aquelles que teem beneficios inilludiveis e positivos 
com a alta cambial? 

Sr. Presidente~ não ha necessidade de fazer longas de'mopstrações 
para provar o que acabo de dizer. 

Preliminarmente, devo lembrar que, nestes phenomenos econo-
micos,. não se podem tjrar conclusões com a mesma precisão .. de um 
theorema; ha uma porção de factores diversos, que concorrem para 
determinado resultado final. · 

E' certo qu'e, por exemplo, o consumidor puro não existe, como 
não existe o productor puro; ha entrelaçamento das relações econo-
micas. 

UM SR. DEPUTADO . - Argumenta-se com a predominancia. 
O SR. CALOGERAS. - Exactamente. 
Na lavoura de café, por exemplo, compare-se o numero de assa-

lariados com o de donos de fazendas, de proprietarios de machinas, etc.; 
na lavoura da borracha, a mesma cousa. .·· 

Para o doJ:?.O da fazenda, que são os colonos? Assalariados. 
O SR. CrNCINATO BRAGA. - Com todo o respeito pela sua capaci-

dade, que reconheço muito grande, devo dizer que neste ponto está 
errado. · 

O SR. GALO GERAS. - .O que conhe'ço. sobre o assumpto é isto; V. Ex. 
provará o meu erro e com muito prazer acceitarei a lição; qual de nós, 
de boa fé, não aprende todos os dias? 

Si, pela exploração do salario, o dono de capitaes, empregados 
em propriedades ruraes, em usinas , em emprezas de viação, em qualquer 
ramo de àctividade, póde ver augmentados seus redditos não é muito 
mais séria, mais interessante e digna de auxilio a sorte dos pequenos, 
da multidão anonyma explorada, que em seus recursos insufficientes se 
veem privados de uma parte do indispensavel, que vae satisfazer e au-
gmentar as superfluidades dos ricos.?' 

Desses. pequenos, que veem, na situação inversa, afastada a pos-
sibilidade de melhoria no custo de sua existencia miseravel e fechados 
os horizontes illimitados de progresso, material e moral, a um tempo, 
que lhes adviria da maior dignificação de ;ma vida, do maior conforto 
della, do relativo socego quanto ao dia de amanhã, proveniente, tudo 
isto, do barateamento dos preços, que fatalmente repercute na elevação 
de seu standard ef lije, indissoluvelmente ligada á ascenção gradual das 
taxas á paridade legal. 
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De um lado, portanto, vemos algumas centenas de mil detentores 
do capital; de ouko lado, os assalariados, em numero infinitamente 
maior : são as chamãdas classes proletarias, é o proletariado intellectual, 
nas profissões liberaes como nos officios, nas usinas, no campo, no Exer-
cito, na Armada, no funccionalismo da União, dos Estados, dos muni-
cipios. 

E é exactamente ao quasi irreductivel orçamento destes ·infelizes 
que se vão pedir ainda algumas migalhas, para pagar o que? A super-
fluidade dos ricos. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - V. Ex: pensa que este salario se mante~ 
estavel? 

O SR. CALOGERAS. - Agradeço muito ao nobre Deputado por Per-
nambuco ter-me dado este aparte, que me coloca em debito com S. Ex.; 
mas sou bom pagador, e creia S. Ex. que em tempo me desobrigarei do 
compromisso, que ora assumo, e que decorre do facto seguinte : desde 
que eu ousei affirmar que ha uma differença de rythmo entre o valor da 
moeda e o salario, que se dá uma verdadeira exploração do trabalho 
pelo capital, cousa que eu qualifico de monstruosa e iniqua, implicita-
mente contrahi o compromisso moral de trazer a prova, e eu a trarei. 
(Apartes.) 

Appello para a boa f~ e para a competencia dos meus honrados 
collegas : é prova que eu pqssa fazer em dous minutos? 

VozEs. - Não. 
O SR. GALOGERAS. - Portanto, concedam-me prazo para o paga-

mento desta divida. 
Mas, senhores, não me parece razoavel amesquinharmos o alcance 

do problema que está em C,lebate. 
Não se trata sómente de proteger e resguardar a actividade eco-

nomica do nosso paiz, aliás assumpto muitissimo sério e digno de ser 
cuidado, com o maior desvfJlo, desde que se o não colloque no terreno 
da hostilidade entre o capital e o trabalho. A questão que se aventa 
aqui é muito mais alta e grave, do que simplesmente a defesa da acti-
vidade economica do paiz : trata-se das relações entre os factores· eco-
nomicos que concorrem para a producção e as trocas, das relações entre 
patrões e operarios; emfim, de todos estes multiplices problemas que se 
enfileiram sob a epigraphe geral de << Questão Social ». 

São sempre as mesmas causas economicas a revolucionarem o 
mundo inteiro, em toda a parte, em todas as épocas, em todos os paizes, 
com a excepção unica dos grandes movimentos idealistas de que nos dá 
noticia a historia. 

Não quero alardear erudição barata : mas vem ao caso dizer que 
foram ellas que fizeram do Mediterraneo um lago romano, que provo-
caram a invasão dos barbc,tros, permittiram o surto do feudalismo, a 
imposição da Magna Carla pelos Barões a João Sem Terra; foram ellas 
que deram origem, depois, ao surto e ao progressq das Communas; á 
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organisação, do throno á plebe, do systema feudal; ellas explicam a quéda 
do feudalismo, o advento do tiers état e, hoje, finalmente, as formidaveis 
reivindicações socialistas. 

Nessas causas economicas residem as forças motrizes de todos os 
movimentos os mais graves. Não é uma questão sentimental; é uma 
questão de vida, de direito á existencia, á felicidade. (Apoiados.) 

E si isto é sentimentalismo, como se me quer acoimar por chacota, 
eu confesso que estou ao lado (desculpem-me a phrase, que se tornou 
verdadeiramente banal, mas que eu pronuncio com grande emoção, 
com profunda convicção) ao lado desses pequeninos que soffrem. 

Taes factos, a que acabo de alludir, representam a causa remota 
da situação em que nos achamos no momento presente. 

A causa actual, a origem immediata de todos os males que apontei 
no caso nosso, está na existenéia de um apparelho que creou, a befi\ 
dizer, novas fórmas de especular, accessiveis sómente áquelles que pos-
sam dispôr de larga cópia de numerario metallico; apparelho que sof-
freia' o progresso do paiz e que, na phrase do Sr. Barbosa Lima (phrase 
que, quanto mais a medito, mais a acho verdadeira e exacta) é um ver-
dadeiro condensador de crises. 

E então a unica solução que me pareceria razoavel, theorica e scien-
tificamente acceitavel, é a que vou ter a honra de propôr á Gamara : 
a eliminação desse apparelho. 1 

Não nutro a esperança de vencer uma campanha desta natureza. 
Sou obrigado, até certo ponto, a transigir com o ambiente que a Caixa 
creou; mas, pelo menos, que se não fixe o nivel em ponto tal que per-
mitta o que positivamente estamos enxergando desde já: uma minoria 
gosadora, opprimindo e explorando uma maioria de gente que trabalha 
e soffre. 

O SR. RrnELRO JUNQUEIRA. - Dá um aparte. 
O SR. CALOGERAS. - Não ha, de minha parte, esse elemento inten-

cional. Si nas ·· minhas palavras houver uma nota que se preste a essa 
interpretação, peço que m'a apontem para que eu a retire. Não ha esse 
elemento intencional. O facto, a meu olhos, apresenta-se sob esse aspecto; 
com a mesma lisura e boa fé póde ter aspecto inteiramente diverso para 
todos os meus honrados collegas . 

O SR. CINCINATo BRAGA. - Acho que V. Ex. não póde demonstrar 
uma materia destas, que dá logar para volumes, mas acho que V. Ex. 
confunde, vai muito além do que me parece que poderia ir. A exploração 
do trabalho pelo capitalista é ·facto commum no mundo, inas não é p0r 
causa da taxa do cambio; essa exploração dá-se, lá como aqui, e dar-se-ha 
mesmo quando tivermos cambio a 27. 

O SR. GALOGERAS. - E' verdadeira a affirmaç,ão do nobre Depu-
tado; rrias, além dessa exploração por assim dizer norm~l se dá uma 
outra, complementar, creada pelo cambio. E- é o que provarP-i. 
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1 
\ 

O SR. CINCINATO BRAGA. - :g então verá que não consegue pro-
var senão a quarta parte do que suppõe poder provar. 

O SR. CALOGERAS. - Não devo ir além e desenvolver mais con-
siderações sobre este assumpto que, como diz o honrado Deputado por 
S. Paulo, daria para volumes. Quero terminar. 

Não nos devemos illudir. 
E' uma nova campanha abolicionista que se enceta, com os mesmos 

elementos e contra os mesmos adversarias. Os assalariados de hoje, 
muito mais numerosos, vieram substituir o escravo, mas o dono do 
capital é o mesmo e a sua mentalidade de explorador não variou. 

Nos factos de hoje, não creio haver exagero em affirmar que está 
em gestação uma nova revolução social. 

Talvez, os proprios interessados, por emquanto, lhe não descor-
tinem o alongado alcance. 

Mas, dia virá em que elles comprehenderão. E, então, esse e os 
demais obstaculos que se antepoem á conquista de níveis mais altos de 
justiça, de bondade, de solidariedade humana, desapparecerão, varridos 
pelas reivindicações dos opprimidos, assim como as barreiras mes-
quinhas, creadas pelo pobre engenho humano, ruem sob a acção avassa-
ladora e céga das forças irresistíveis da natureza. (Muito bem; muito 
bem. O orador é vivamente ~umprimeniado por . todos os collegas presentes.) 

TAXA DO CAMBIO Bj\.NCARI0 1 A 90 DIAS, SOBRE LONDRES 

Mez de maio - Dias ; 
No Banco do Nos Bancos 

Brasil estrangeiros 

1 domingo. 
2 ......... . ....... .. .. . 15 3/16 15 3/4 
3 feriado. 
4 ........... . ...... . .. . 16 15 15 /16 
5 dia santificado. 
6 .. .. . . ... . ......... ..• . 16 15 
7 ............... ' .... . . 16 15 15 /16 
8 domingo. 
9 .................... . . 

10 .............. ' ...... . 
11 ............ . .... . ... . 
12 ..................... . 

16 15 15 /16 
16 15 15 /16 
16 15 15 /16 
16 15 7 /8 

13 feriado. 
14 ..................... . 16 15 7 /8 
15 domingo. 
16 ....... • .... . .... . . . .. 
17 .... . ....... . ........ . 
18 , . ' ... . ....... . ...... . 

16 15 13 /16 
16 15 7 /8 
16 17 7 /8 
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19 ... .. .......... ..... . . 
20 ..................... . 
21 . . ................... . 
22 domingo. 
23 ..................... . 
24 ..................... . 
25 ..................... . 
26 dia santificado. 
27 ................. .... . 
28 ......... .. .... ..... . . 
29 domingo. 
30 ..................... . 
31 ..................... . 

Mez de junho - Dias : 

1 ..................... . 
2 ..................... . 
3 ..... .... . . .. ; ....... . 
4 ..................... . 
5 domingo. 
6 ..................... . 
7 ...... ... ........ .... . 
8 .............. .... ... . 
9 ..................... . 

10 ..................... . 
11 ............ : ........ . 
12 domingo. 
13 .................... .. . 

Mez de junho - Dias : · 

14 ..................... . 
15 ....... .. .... ... ..... . 
16 . . ... . .... .... .... ... . 
17 ....... . ............. . 
18 ..................... . 
19 domingo. 
20 ..................... . 
21 ........ . . . ... ... .. .. . 
22 .... ...... . .. ; .. .. . • . . 
23 ........... . ......... . 
24 dia santificado. 
25 ..................... . 

No Banco do 
Brasil 

16 
16 
16 

16 
16 

16 
16 

16 
16 

16 
16 
16 
16 

16 
15 15 /16 
16 
16 
16 
16 

' 16 

16 
16 
16 
16 1 /4 
16 1 /4 
16 j5 /16 
16 1 /2 
16 1 /2 
16 1 /2 

16 1 /2 

Nos Bancos 
estrangeiros 

15 7 /8 
15 7 /8 
15 7 /8 

15 13 /16 
15 13 /16 

15 13 /16 
15 13 /16 

15 13 /16 
15 7 /8 

15 7 /8 
15 7 /8 
15 29 /3.2 
15 15 /16 

16 
16 
16 
16 
16 
16 1 /32 

16 1 /32 

16 1 /16 
16 1 /8 
16 1 /4 
16 5/16 
16 3/8 

16 1 /2 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 

16 9/16 



26 domingo. , ' 
27 .....................• 
28 . . ................... . 
29 dia santificado: 
30 ..................... . 

Mez de julho - Dias : 

1 ..................... . 
2 ... .. ................ . 
3 domingo. 
4 .............•........ 
5 .. . . ................. . 
6 .................... ". 
7 ..................... . 
8 ... .. .......... ...... . 
9 .. . ..... . ..... ... . ... . 

10 domingo. / 
11 ..................... . 
12 ................ t •.•.• 
13 ................ \' .... . 
14 feriado. 
15 ................ ! .•••• 
16 ................ ' .... . 
17 domingo. 
18 ..................... . 
19 ..................... . 
20 ..................... . 
21 ..................... . 
22 ..................... . 
23 ..................... . 
24 domingo. 
25 ..... .. ...... . ..... .. . 
26 ... ........ ... . . . ... . . 
27 ....... . ...... ... .... . 
28 ..................... . 
29 ..................... . 
30 ..................... . 
31 domingo. 

Mez de agosto - Dia& : 

1 ..................... . 
2 ... .. ................ . 
3.: ....... ............ . 

No Banco do Nos Bancos 
Brasil estrangeiros 

16 1 /2 
16 9 /16 

16 9 /16 

16 5 /8 
16 21 /32 

16 5 /8 
16 21 /32 
16 21 /32 
16 21 /32 
16 11 /16 
16 11 /16 

16 11 /16 
16 23/32 
16 23/32 

16 23/32 
16 23/32 

16 23/32 
16 23/32 
16 5/8 
16 23/32 
16 5/8 
16 5/8 

16 23/32 
16 23/32 
16 23/32 
16 23/32 
16 23 /32 
16 2212 

16 23/32 
16 23/32 
16 23/32 

16 9/16 
16 9 /16 

16 9/16 

16 9 /16 
16 9 /16 

16 '9 /16 
16 9 /16 
16 9 /16 
16 9/16 
16 5/8 
16 5/8 

16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 

16 5/8 
16 5/8 

16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
16 . 5/8 
16 5/8 

16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
16 ~/8 
16 5/8 

16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
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No Banco do Nos Bancos 

Brasil estrangeiro s 

4 .. .. .. . .... . ..... .... . 
5 •..............•...... 
6 ... ... .... .' . ... ..... . . 

16 23/32 16 5/8 
16 23/32 16 5/8 
16 23,132 -16 5/8 

7 domingo. 
8 ..................... . 
9 ............. : ....... . 

10 ..................... . 
11 ........ .. .... ..... .. . 
12 ..................... . 
13 ..................... . 

16 23/32 16 11 /16 
16 3/4 16 11 /16 
16 3/4 16 23 /32 
16 13 /16 16 3/4 
16 27 /32 16 13 /16 
16 7 /8 16 7 /8 

14 domingo. 
15 dia santificado. 
16 ... . ... ......... .... . . 
17 .... ..... .. ..... ..... : 
18 ..................... . 
19 .. .................... . 
20 .................. . r. .. 

16 7 /8 16 15 /16 
17 16 15 /16 
17 16 15 /16 
17 16 15 /16 
17 16 15 /16 . 

21 domingo. 
22 ..................... . 
23 ..................... . 
24 ..................... . 
25 .... "\" ............... . 
26 ..................... . 

17 16 15 /16 
17 16 15 /16 
17 '16 15 /16 
17 16 15 /16 
17 16 15 /16 

27 . .. ...... ............ ' . 17 1 /32 17 
28 domingo. 
29 ..... ........... . .... . 
30 .... : ................ . 
31 ..................... . 

17 1 /32 17 
17 3/32 17 1 /16 
17 1 /4 17 1 /4 

Mez de setembro - Dias : 

1 ..... .... ... ...... ... . 
2 ..................... . 
3 ..................... . 

17 1.1 /32 17 1 /2 
17 9 /16 17 5/16 
17 9/16 17 1 /2 

4 domingo. 
5 ..................... . 
6 ................ ..... . 

17 5/8 17 5/8 
17 21 /32 17 11 /16 

7 feriado. 
8 dia santificado. 
9 .......... ........... . 

10. · .................... . 
17 23/32 17 11 /16 
17 13/16 17 13/16 

11 domingo. 
12 ............ . ........ . 
13 ................••.... 

17 15/16 18 
18 1 /16 18 1 /16 

CAIXA DE CONVERSÃO 1910. - VOL. II. 
15 
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No Banco do Nos Bancos 

Brasil estrangeiros 

14 ...................... 18 5/32 18 1 /8 
15 ............... . . ..... . 18 3/16 18 1 /8 
16 ....................... 18 1 /4 17 1 /2 
17 .......... . ........... 18 1 /4 17 7 /8 
18 domingo. 

Mez de setembro - Dias : 
19 ...................... 18 1 /4 17 1 /2 
20 ..... ...... . .. ........ 18 1 /4 17 1 /4 
21 . . ..... ............... 18 1 /4 18 
22 ...................... 18 1 /4 18 
23 . .......... .... . ... ... 18 1 /4 17 1 /2 
24 ...................... 18 1 /4 17 1 /2 
25 domingo. 
26 .. ....... ............. 18 1 /4 17 1 /2 
27 ... . .. ........... . ; ... 18 1 /4 17 11 /16 
28 ... .... ........... .. .. 18 1 /4 17 7 /8 
29 ....... . ........... , .. 18 1 /4 17 7 /8 
30 .... .. . . . .......... ' .. 18 1 /4 17 7 /8 

Mez de outubro - Dias: 

1 ...................... 18 1 /4 17 7 /8. 
2 domingo. · 
3 . .... .... . .... . ....... 18 1 /4 17 15/16 
4 ...................... 18 1 /4 17 15/16 
5 ...................... 18 1 /4 18 
6 ....... . . . . ........... 18 1 /4 18 1 /16 
7 . .......... ...... .. -. .. 18 1 /4 18 5/32 
8 ...................... 18 1 /4 18 3/16 
9 domingo. 

10 .... ....... ............ 18 1 /4 18 3/16 
11 .................. ' ... 18 1 /4 18 3/16 
12 feriado. 
13 .................. • ... 18 1 /4 18, 1 /4 
14 ............... .. .. .... 18 1 /4 17 7 /8 
15 ...................... 18 1 /4 17 3/4 
16 domingo. 
17 . ............... .. .... 18 1 /4 17 5/8 
18: ...................... 18 1 /4 17 1 /2 
19 ...................... 18 1 /4 17 3/8 
20 ...... . .. . ............ 18 1/5 17 5/16 
21 .... .. ....... . .. ....... 18 1 /4 17 5 /16 
22 ...... . ... . . .......... 18 1 /4 17 11 /32 
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23 domingo. 
24 ...... : .............. . 
25 feriado. 
26 ..... . ........... .. .. . 
27 ..... . ..... . ....... .. . 
28 ..... . . . ...... . . . .... . 
29 . . ................... . 
30 domingo. 
31 ....... . .............. . 

E' 1ida a seguinte emenda: 

No Banco do 
Brasil 

18 1 /4 

18 1 /4 
18 1 /4 
18 1 /4 
18 1 /4 
18 1 /4 

Nos Bancos 
estrangeiros 

17 11 /32 

17 11 /16 
17 11 /4 
17 1 /4 
17 1 /8 
16 3/4 

Art. Elevar-se-ha a taxa :cambial da Caixa a 18 d., dando-se execução 
ao disposto no art. 4.0 da lei n. 1.575, de 1906, quanto ao troco dos bilhetes 
emittidos a 15 d. 

a) os depositos serão recebidos sem limitação de maximo; 
b) conferir-se-ha ao Poder Executivo capacidade legal para proceder 

a successivas elevações das taxas, de accôrdo com as ?ondições geraes 
do paiz, a sua prosperidade economica, a valori-

Emenda zação crescente do papel-moeda . e a massa de ouro 
Felisbello Freire. que solicitar deposito, não podendo .essa elevação 

exceder de um pence por anno; 
e) será restituída ao fundo de garantia sua funcção originaria, de 

accôrdo com a lei n . 1. 581, de 20 de junho de '1899. 
Sala das eessões, 8 d.e dezembro de 1910. - Felisbello Freire. 

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO 

O Sr. José Bezerra. - Sr. Presidente, pouco lido, acompanhei 
a discussão sobre a taxa cambial, e tenho-me convencido de que o assumpto 
é por demais complexo. 

Não me animo, portanto, a discutil-o largamente, vindo á tribuna 
apenas para cumprir um dever, que consiste em esclarecer alguns apart es 
que dei e, ao mesmo tempo, como um dos mais obscuros representantes do 
E~tado de Pernambuco (não apoiados geraes) assegurar, não por palavras 
mas com factos, que os interesses do nosso grande Estado serão seria-
mente compromettidos si por ventura as .theorias aqui brilhantemente 
expendidas pelo meu honrad? collega Afionso G:osta forem victoriosas. 

/ 
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Cumpro um dever de lealdade e sinceridade affirmando desde logo a 
V. Ex. e á Gamara que assim me expremindo não falto absolutamente 
com o respeito que me merece tão talentoso collega e tão operoso parla-
mentar. Mas é, Sr. Presidente, como disse ha pouco, muito complexo o 
assumpto, e S. Ex. que dispõe de uma brilhante mentalidade aliada a uma 
capacidade de estudo pouco commum, não teve o tempo necessario para 
familiarizar-se com o assumpto; não póde S. Ex., com a laboriosa vida 
que leva, adquirir os conhecimentos praticos que a materia demanda. 

O SR. AFFONSO CosTA. - V. Ex. nie força, assim, a voltará tribuna. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Terei muito prazer em ouvir V. Ex. Antes, 
porém, Sr. Presidente, de tratar do assumpto que me traz á tribuna, 
seja-me permittido tornar bem publicas as minhas sinceras homenagens 
ao Estado de S. Paulo, tão atacado nesta questão e que para os homens 
de trabalho do norte, só póde o, referido Estado merecer os maiores 
louvores, o mais sincero reconhecimento. 

Pertenço ao numero daquelles que estão convencidos de que o 
empenho em evitar uma perturbação do trabalho nacional . por força da 
alta cambial interessa menos ao Estado de S. Paulo que aos demais 
Estados do norte da União. E' uma convicção sincera que alimento, 
porque, Sr. Presidente, bem ou 1 mal a lavoura de café de S. Paulo iria 
atravessando a crise que provocaria a alta cambial, além de que aquelle 
prospero Estado já tem hoje utna grande vida industrial e a sua vida 
economica já não depende exclusivamente da situação do café. 

Quando, Sr. Presidente, a ~i.epublica Argentina lembrou-se de fazer 
funccionar um apparelho denorpinado Caixa da Conversão, os oradores 
que foram á tribuna discutir o referido apparelho, trataram da questão 
sob o ponto de vista concreto. 

O notavel, o grande parlamentar de saudosa memoria Mitre, em nota-
vel, extenso e profundíssimo discurso, encarou a questão sob o ponto de 
vista dos interesses argentinos. 

Entre nós, Sr. Presidente, com pezar o digo, vejo a questão tratada 
mais sob o ponto de vista litlerçzrio financeiro. 

Não existe, entre os oradores que me precederam, nem um só que 
estudasse a situação da lavoura de café, da lavoura de algodão, da canna 
de assucar, a industria extractiva da borracha, as industrias fabris em 
geral, dentro da taxa cambial. 

O que vi foi o seguiment9 de uma politica nefasta, a política que 
consiste em proteger largamente ao funccionalismo, de encontro aos 
interesses do contribuinte o prpseguimento de uma politica que só nos 
poderia dar pessimo"s· resultadqs. · 

Eu vejo a todas as horas rie;ase Congresso o zelo e o carinho com que se 
trata a sorte destes funccionarios, em regra julgados benemeritos até a 
segunda geração, ao passo que quando se trata da lavoura nacional, 
peza-me dizel-o, respeitaveis talentos, operosos parlamentares teem se 
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lembrado de chamal-a até de salteadora, até de exploradora de salai;ios 
do operariado ! 

Eu vejo diariamente nos projectos apresentados, aqui, a preoccupação 
para augmentar vencimentos; a:pezáf da tendencia do cambio em elevar-se, 
e esse augmento de vencimentos importa :p.o augmento da tributação' 
e esta não póde deixar de ser um entrave a mais na preducção do nosso 
paiz. ' , 

O honrado Deputado Sr. Honorio Gurgel levou a sua política ao ex-
tremo de, depois de ter confessado que quem faz o cambio é a producção, 
revoltar-se contra as isenções de que gosa a lavoura nacional. E' incrível, 
mas todps que assistiram a essa oração de S. Ex., hão de se recordar do 
modo exaltado pelo qual S. Ex. se atirou contra esses favores que a lei 
concede á classe dos lavradores que importam machinismos. Si ha um 
ponto em que livre cambistas e pr.oteccionistas se encontram, neste 
recinto, é exactamente nessa protecção indirecta ao trabalho nacional. 
Não ha um espírito desapaixonado que não esteja de accôrdo com seme-
lhante ordem de favores á lavoura nacional, quando vivemos em um paiz 
em que a industria metallurgica não tem feito o mais leve progresso e .os' 
direitos alfandegarios são, quasi que, em sua maioria., prohibitivos. 

Em aparte a S. Ex., eu citei um facto recentíssimo, oêcorrido com 
a minha .obscura individualidade. Por um apparelho, que procurei jmportar 
para uma nossa fabrica, recentemente, tive de pagar, não sei como, na 
Alfandega no Recife, cerca de 20 % do seu valor, quando a lei me facultava 
a entrada livre, até de direitos de expediente 11 

Devo dizer que o Congresso querendo em um certo momento eliminar 
o imposto de 5 % de expediente, deixando esses apparelhos isentos de tal 
imposto, o effeito foi inteiramente contrario, porqve essa entrada livre 
ficou dependendo de concessão do Ministro da Fazenda e difficilmente 
as partes conseguiam que os seus requerimentos chegassem até S. Ex. 

O Sn. EuzEBIO DE ANDRADE. - Por meio de um processo complica-
dissimo. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Vou entrar em materia, Sr. Presidente, 
afim de ter tempo de dar uma resposta breve ao brilhante (pela fórma) 
discurso do meu honrado collega da bancap.a de Pernambuco. 

Começo por extrarihar que S. Ex. tenha exiranhado que nunca, em 
todo o nosso período social, nos tivesse occorrido a idéa da montagem de 
um apparelho como esse que ahi está. ' 

I 
O SR. AFFONSO CosTA. - São os progressos da sciencia indígena ... 
O SR. JosÉ BEZERRA. - V. Ex. chama a isso os progressos [da sCiencia 

indígena. 
O SR. AFFONso CosTA. - ... contrariando as lições de economia 

politica. 
O SR. JosÉ BEZERRA. ~ S. Ex. sabe que a hydrophobia não tinha 

até certo tempo tratamento algum; entretanto não póde pôr em duvida 
hoje a efficacia e a excellencia do processo Pasteur. O 606 ahi está tambem 
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produzindo essa grande maravilha. Havemos de condemnar esses processos 
simplesmente porque são novidades ? Não, por certo. 

Já vê V. Ex. que o seu argumento não tem o valor que lhe pareceu. 
Em seguida S. Ex. assegurou que o apparelho que ahi existe é uma 

cousa inutil, ~ma vez que, sendo o seu principal fim estabilizar o cambio, 
não o conseguiu, porque o cambio, feroz e indomilo, não attende absolu-
tamente á p~essão official. 

O SR. AFFONSO CosTA. - Qual é o cambio feroz, 6, 8 ou 10? 
O SR. J osÉ BEZERRA. - O cambio em geral. A' taxa cambial, assim 

diz S. Ex., sobrepõe-se a taxa prefixada na lei, e temos ahi a Caixa de 
Conversão como um apparelho inteiramente inutil com o cambio acima 
della. 

Sr. Presidente, o honrado collega Deputado pelo Rio Grande do 
Norte, o Sr. Lindolpho Gamara, já muito propositalmente chamou nesta 
Casa ao Sr. Leopoldo de Bulhões o cc Pontifice da grey d0s Artistas » e 
chamou muito bem porque S. Ex. incontestavelmente figura na primeira 
linha, pelo seu invejavel talento e variada illustração, e este assegura 
ao contrario. 

O Sr. AFFONso GosTA. - Citarei a opinião do Sr. A. Guerra. 
O SR. LINDOLPHO GAMAR~. - Mas o Sr. A. Guerra fallava a priori . 
O SR. AFFONSO CosTA. - Ifallo tambem a priori . 
O SR. JosÉ BEZERRA. - Acima da opinião do brilhante talento 

do Sr. A. Guerra, colloco a verdade dos factos. Todo o paiz sabe que é 
ímpossivel a quem quer que seja comprar um sacco de assucar a 15·$, 
quando no mercado todo o mundo paga a 16$ o.mesmo sacco; da mesma 
fórma, si alli na Avenida um cambista pagar 16$ por uma libra esterlina, 
ninguem comprará a libra por 15$000. 

A proposito, devo dizer a V. Ex. que um dos mais brilhantes corre-
ligionarios de V. Ex. qt1e, a par de profundos estudos, tem grande talento 
e longos annos de experiencia, o Ex. Sr. conselheiro Lourenço de Albu-
querque, não conhecendo bem o appareiho da Caixa de Conversão, antes 
de su~ installação, assegurava ao paiz que o Thesouro não ~mcontraria 
tanto dinheiro para comprar fOdas as libras que poderiam apparecer. 

- E' que S. Ex. ignorava o mecanismo daquella Caixa; só assim um 
homem de tamanho valor diria i;emelhante cousa. 

O honrado ex-Ministro da Fazenda, em seu relatorio, declarou que 
a Caixa é um apparelho capaz qe fazer a alta progressiva. 

O honrado Deputado por Pernambuco, o Sr. Affonso Costa, mani-
festou-se um enthusiasta da cqrteira cambial do Banco do Brasil, capaz 
de fazer a estabilização cambifll e im1tilizar a acção dos especuladores, 
que tanto concorreram para prejuízos reaes ao paiz. 

Pois bem, respondo a S. Ex .. , dizendo que si assim é, esta carteira 
cambial nãc> póde tal 11esulta~l0 alcançar sem ímminentes perigos; os 
peFigos result.alilltes dia especulaç,ão. 
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Sr. Presidente, sobre esse ponto respoaqo ao honrado Deputado 
por. Pernambuco ,com o discurso do talentoso, .operoso ·e meu leal adver-
sario, nesta questão, o Sr. Deputado Galogeras. S. Ex. em sua brilhante 
exposição nesta Casa nos fez v•er como os bailil:cos estran~eiros iam pouco 
a pouco elevando a taxa cambial1 ·sern qu1e a carteira cambial pudesse 
manter a estabilização desejada, e a referida carteira apez.ar d@ emprestirno 
que lhe fez o Governo ·de tres milhões esterlinos e da retirada de um 
milhão da Caixa de Gonversão,não pol!lde evitara quéda da taxa de 18 l /4;, 
tornando-se impotente antei na ·opinião ·d.e S. Ex .. , a acção 'dos especula-
·dores. 

Não •é, pois, tã'O milagrosa a referida carteira, que vendia lí:bras .a 
13$ e cobria-se comprando~as a 16$0001 ! · , 

Ainda o honrado Deputado por Pernambuco, no seu enthusi<llsmo 
pelo brilhante trabalho que a;presemtou ao ·Gongresso o ex-Ministro da 
Fazenda, não hesitou em assegurar que desejavamos, os baixistas ~ ·e 
eu pediria licença para corrigir dizendo : «nós., os estahdizadores n - dese-
javamos, para · gaudio da lavoura, sacrificar uma communhão de 
20. 000 . 000 de brazileirós. 

Orà, acceitemos como verdadeira tist1l doutrina. Quererá S. Ex., 
por seu turno, para salvaguarda desses 20. 000. üõO de brazileiros, asphy-
xiar, matar a nossa producção exportavel? 'Como S. Ex. conseguiria, 
então, .captar essas libras, de que carece, para 'fazer a alta cambial, pela 
qual tanto anhela, e que deseja para felicidade -dessa massa de trabalba-
dores a que allude? 

Não comp.rehendo. 

O SR. AFFONs·@ C:osTA. - Então, a contrario sensu, devemos querer o 
cambio mais baixo ainda, a 8, a 6 ou a 5, desde que a lavoura só póde 
viver á sombra do cambio baixo ... 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Não é isto, o nobre Deputado, ·que nos 
chamou de proteccionistas de industrias de estufa, sem que enumerasse 

. essas industrias de estufa que queremos proteger; S. Ex. que, nas entre-
linhas, deixou ver, e está patente na sua monographia, que entre taes 
industrias se acha a lavoura nacional; S. Ex. mesmo .... 

O SR. AFFONSO GosTA. ~ Não chamei á lavoura de (< industria de 
estufa)); disse apenas que ella é victima de um sophisma, pretendendo-se _,, 
que só póde viver á sombra do cambio baixo. 

O SR. J osÉ BEZERRA. - ... S. Ex. assegurou em seu livro que a 
lavoura nacional nada tem a lucrar com o cambio baixo. 

Poderá, então, dizer em nome de que interesses combatemos? 
Si as industrias de estufa a que se refere são as fabris, estas vivem. 

abrigadas á sombra da tarifa aduaneira; á lavoura nkcional, sim, é que 
jámais aproveitaria a tarjfa; só lhe poderá aproveitar, si et in quantum, 
a baixa cambial. 

O Sr. Deputado por Pernambuco, a quem me estou referind<>, mostra-



- 232-

se grande enthusiasta da administração Murtinho, que ern quatro annos 
nos trouxe da taxa de 5 5 /8 á de 12 dinheiros. 

Convido S. Ex: a, com a lealdade que o caracteriza em todas as 
questões, estudar o assumpto mais de perto. 

O honrado ex-Ministro da Fazenda a quem devemos inolvidaveis 
serviços, especialmente pela rara energia com que sabe sempre agir, 
em todos os actos de sua vida, teve o perseverante proposito de concorrer 
para a alta do cambio com este elemento de subido valor : economia, 
equilíbrio orçamentario. E este prograrnma S. Ex. executou com toda a 
severidade; mas o paiz vinha de um período de depressão cambial, 
exactamente porque a nossa exportação decrescia anno a anno, .a olhos 
nús, approximando-se o mais possível da importação. Este i;esultado, 
como é sabido por todos os economistas do mundo, determinou grandes 
lucros ao productor e, ipso facto, em seguida a isto, um augmento da 
exportação. 

O SR. Luiz AnoLPHO. - Não foi então a política do resgate. 
O SR. J osÉ BEZERRA. - A economia do Sr. Murtinho ,é a maior 

belleza do seu programma. ·Consulte o Sr. Affonso Gosta as estatísticas 
publicadas em sua monographia e verá que, em 1901 a 1902, o Ministro 
,da Fazenda de então tinha uma exportação enormemente accrescida, ao 
passo que a importação pouco augmentava, guardando notavel differença 
entre uma e outra, differença ~sta que altamente concorre para a valori-
zação do nosso papel moeda. 

De que não foi a queima de papel moeda que tãó poderosamente 
concorreu para semelhante re:mltado, temos a prova confrontando as 
tabellas apresentadas por S. Ex. na monographia a que me refiro, onde 
se vê, que em 1901, se me não falha a memoria, era a nossa emissão de 
637. 000:000$ e o cambio estav';i. a 10; no entretanto, no momento actual 
a circulação é de 622.000:000$, ~ endo, portanto, insignificante a difierença, 
e tivemos o cambio a 18. 

O SR. Luiz AnoLPHO. - V. Ex. ,está enganado, a circulação actual 
é de 900 e tantos mil contos. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Fallo ·aa emissão de papel inconversível, e o 
aparte de V. Ex. reforça o melj' argumento. 

A diílerença é, pois, sens\velmente pequena, e, assim, como, hoje, 
justifica o nobre Deputado o cambio de 18, com a· differença apenas de 
cerca de 15. 000:000$ que foraµi queimados? 

Demais, Sr. Presidente, para provar que o papel moeda nem sempre 
concorre para a depreciação, e;ncontro ainda na monographia de S. Ex. 
uma tabella das nossas emissões, na qual se verifica que durante a guerra 
do Paraguay, de 1865 a 1870, tivemos um augmento de emissão de 
28 a 101.000:000$000. 

O SR. AFFONso Cos'ÍA. - Mas o cambio cahiu. 
O SR. JosÉ BEZERRA. - ;No periodo da emissão continuou a subir 
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O SR. AFFONSo CosTA. - O periodo da emissão é o período das 
vaccas gordas; ha muito capital e o credito torna-se facil. 

O SR. JosÉ BEzERRA. - E a producção augmenta? 
O SR. AFFONSo CosTA: - Augmenta ás vezes. 
O SR. J osÉ BEZERRA. - Consigne-se o a parte do nobre Deputado 
o SR. AFFONSO COSTA. - Nos primeiros momentos da emissão de 

papel moeda os effeitos são beneficos, depoís é que vem a debacle. 
O SR. JosÉ BEZERRA. - Eu disse ao começar que o assumpto era 

complexo. 
O nosso papel-moeda é representativo de moeda; mas, como tal, 

não representa tão sómente a riqueza nacional; é tambem instrumento 
de troca, motor de trabalho . Si elle encontra na economia social varias 
actividades disponiveis, forçosamente ha de concorrer para augmentar 
a producção, concorrendo fatalmente para a alta e não para a baixa, 
pelo augmento da producção. 

O SR. AFFONSO CosTA. - Então V. Ex. é papelista? 
O SR. JosÉ BEZERRA. ·- E' preciso que V. Ex. não fuja da citação 

que fez em sua monographia de um autor italiano ... 
Elle diz que as emissões de papel-moeda causam o papelismo, a. 

que se referia o nobre Deputado Sr. Affonso Costa, ·si a officina social 
permaiiece estacionaria; si, porém, a officina social cresce, o papel.Jmoeda 
age como verdadeiro lubrificante, proporci\)nando o d·esenvolvimento 
·do paiz. . 

O SR. AFFONso CosTA. - Onde encontrou V. Ex. esse thermometro 
para medida das necessidades commerciaes? 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Si o papel-moeda é um instrumento de 
permuta, de troca, como pretender que o nosso meio circulante, que é a 
base de nosso regímen economico, permaneça estacionario, qµando as 
nossas condições economicas estão se desenvolvendo, como confessou o 
nobre Deputado? 

Para entrar em outra ordem de considerações, termino a analyse 
ligeira que estou fazendo do discurso do meu illustre collega, estranhando 
mais uma vez que S. Ex., depois de nos ter assegurado que a taxa cambial 
fixada pela Caixa de Conversão era cousa inutil · deante da ascensão 
natural do cambio, insiste, entretanto, para que a taxa seja fixada ao 
cambio de 18 ! ! 

O SR. AFFONSO GOSTA. - Dos males o menor. Uma: vez que não 
posso extinguir a Caixa, pretendo pleitear a taxa que me parece corres-
ponder ás condições do paiz. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Disse ainda S. Ex. que a Caixa de Con-
versão, longe de concorrer para nos approximar do regímen metallico, 
faz-nos retrogradar. Não tendo provado essa sua affirmação, eu dese-
jaria que ·s. Ex. explicasse como concorreu a Caixa para essa retrogra~ 
dação. . , 

) 

J· 

I ' 
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O Sr. Leopoldo de Bulhões, -cujo nome pronuncio com o maximo 
acatamento, não disse semelhante oousa. 

S. Ex. chegou a dizer que o fundo de garantia retirado para a Gaixa, 
em virtude de lei, nos fez retrogradar, deixando de aurificar o nosso 
meio circulante inconversível. 

A prova de que assim não é está no facto de que, retirado o fundb 
de garantia, o cambio está com tendencia para alta e; como disse o 
o Sr. Affonso C::osta, o expoente cambial é 18 no momento em que o 
fundo de garantia desappareceu ! 

O SR. AFFONSO CosTA. - Não se esqueça o nobre Deputado de 
'uma cousa : de que me accusou de fazer rhetorica, que é justamente 
o que V. Ex. tem feito até agora. 

O SR. JosÉ BEZERRA1• - Estou na tribuna, toda .a Gamara o sabe, 
de surpresa; quem deveria preceder-me faltou e eu tive de vir substi-
tuil-o, de sorte que não tenho em mãos os dados que, aliás, são encon-
trados na monographia de V. Ex. 

O SR. AFFONSO GosTA. - Aquelles dados só prov;:i.m a meu favor. 
Com relação á industria agrícola de Pernambuco, por exemplo, ·com 
relação á industria de assucar, quero ver como V. Ex. colloca alli machi-
nismos a cambio baixo. 

O SR. JosÉ BEZERI}A. - No trabalho publicado por V. Ex, vejo 
o seguinte : que, durantr o período da guerra do Paraguay, as necessi-
dades de ouro crescera~n demasiadamente e dahi, com a exportação 
reduzida que tínhamos naquella época, a exportação de 14 milhões, 
com uma receita de 60 .000:000$, o Governo 'solicita, precisa de ouro 
para comprar armamentps bellicos, para pagamento em ouro das tropas 
no Rio da Prata, ha neicessidade de ouro sempre crescente, tudo con-
corre para a depressão cambial e o que verificamos é que cinco annos 
depois tendia a taxa cam,bial para 25. 

E' que, apezar de perturbado o trabalho nacional pela guerra no 
estrangeiro, a baixa cambial, como reconhecem todos os economistas, 
vinha favorecer de modo espontaneo a producção e este beneficio, derra 
mado na massa dos productores, provocava um augmento desta pro-
ducção, que, de 14 milhões passou a 21 milhões e o cambio de 14 attingia 
á taxa de 22. 

Agora, entro proprjamente no amago da questão, referindo-me 
especialmente ao nosso J;~stado de Pernambuco. 

Venho assegurar, sem receio de erro, com a convicção de um homem 
que defende uma causa justa e que está seguríssimo de que caminha 
na estrada rectilinea do ~eu dever e que, absolutamente, não commette 
a mais leve injustiça, dizendo que seu collega devia ter sua attenção 
presa aos interesses do Estado de Pernambuco ... 

O SR. AFFONSO CosTA. - Gomo ha de importar machinismos a 
cambio baixo? 
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O SR. J os É BEZERRA. - Já o disse e repito : o meu collega é um 
dos mais brilhantes talentos desta Casa (apoiados), é um dos mais 
operosos parlamentares (apoiados), mas não teve tempo de familia-
rizar-se com este assumpto. 

Não é a golpes de talento tão sómente que se venoe, que se domina 
um assumpto tão complexo como este. 

S. Ex., sobre a ma teria, citou apenas o trabalho de um dos mais 
talentosos e prezados collegas de classe agricola, o honrado director da 
Companhia Geral de Melhoramentos de Pernambuco. 

S. Ex. o Sr. Pereira Lima, com o talento privilegiado d.e que dispõe 
e com a habilidade de jogar com cifras, em uma memoria apresentada 
ao Sr. Affonso P~nna, tratou de provar que, á medida que o cambio 
subia , o preço do assucar subia. 

O SR. AFFONSO CosTA. Citei a opinião do Sr. Pereira Lima a 
favor do cambio alto. 

O SR. J osÉ BEZERRA. - S. Ex., como grande argumento, como 
um argumento herculeo, quer a alta cambial para que possa mais facil-
mente importar os machinismos de que carecemos! Nada mais bello, 
encantador - seductora sereia que fascinou a S. Ex. para trazer-lhe 
a mais dolorosa das decepções! 

Conheço, Sr. Presidente, a -vida assucareira de meu. Estado ha 
longos annos, e S. Ex. não será capaz de contestar-me que vivemos 
muitos annos no regímen do cambio alto - a grande época aurea cha-
mada por S. -Ex. - e entretanto em todo o Estado de Pernambuco, nesse 
largo período, montou-se apenas uma fabrica moderna, e esta ainda 
com capital estranho ao Estado de Pernambuco! 

O SR. AFFONSO GosTA. - Porque nesse 'tempo não se tinha dirigido 
a intelligencia do agricultor para esse ponto. 

O SR. J osÉ BEZERRA. - Dirigiu-se a inteUigencia do agricultor 
para esse ponto - a fabrica fica á margem da Estrada de Ferro de 
S. Francisco, ao alcance de todas as vistas e intelligencias. 

Decorridos, entretanto, 10 annos, devemos ao eminente parla-
mentár desta casa o Sr. Barbosa Lima o surto de uma nova época agrí-
cola para Pernambuco. -

De que nos serve (responda o Sr. Deputado) poder adquirir machi-
nismos, _não por 1.500 contos, mas por 500 contos, si não possuímos 
100 contos? 

De que nos serve o cambio alto, si não temos recursos para com-
prar machinismos? 

· S. Ex. ignora que fabricas modernas, aperfeiçoadas, já não digo 
ao cambio actual; mas ao cambio de 27, não se póde adquirir por menos 
de 600 contos? 

S. Ex. ignora ·o descredito mundial que existe para a industria do 
assucar? 

-Reporte-se S.- Ex., não a um trabalho isolado de um engenheiro 



- 236-

habil, mas ao trabalho dos agricultores provectos, círcumspectos, que 
compõem a Sociedade Agrícola Bahiana, aos trabalhos de agricultores 
não menos competentes e distinctos que compõem a Sociedade Agricola 
Alagoana; aos proprios trabalhos da Sociedade Assucareira do Recife 
e verifique o que dizem esses agricultores sobre a alta cambial. 

O SR. AFFONSO CosTA. - Uns são contrarios e outros favoraveis. 
O SR. JosÉ BEZERRA. - Não ha opinião contraria, é uma questão 

de facto. 
Quando Mitre, o no.tavel parlamentar argentino, discutia a Caixa 

de Conversão, disse com toda a lealdade que essa 'Caixa vinha apro-
veitar á industria agricola, vinha manter a lavoura da Republica Argen-
tina. Elle não negava que esta lavoura pudesse caminhar á sombra da 
projectada reforma a passos largos para a época da perfectibilidade, a 
ponto de poder entrar na concurrencia mundial; mas nã(i) venha o nobre 
Deputado com palavras assegurar que a lavoura do assucar póde trocar 
o seu producto por machinismos a preços remuneradores, no estrangeiro. 

O meu illustre collega de bancada esque'ce que neste momento 
atravessa a maior das crises o Estado de Pernambuco; o preço do assucar 
cahiu tanto que não podemos exportar um sacco de assucar sem~'grande 
prejuízo. 

S. Ex. ignora isto e
1 
vem assegurar que o preço do assucar subiu. 

O SR. AFFONSO Cos1rA. - Está nas estatisticas. 
O SR. J osÉ BEZER~~A. - Si carecesse eu de alguma arma contra 

S. Ex., S. Ex. m'a terí~ fornecido agora. 
O SR. AFFONSO Cos',rA. - Reporto-me a tres mezes. Agora o cambio 

está a 16. 
. 1 

O SR. JosÉ BEZERR~. - Venho assegurará Gamara, com a palavra· 
de um homem d~e commercio, que em agosto fui á praça do Recife tratar 
de exportar 400. 000 saçcos para o estrangeiro, afim de alliviarmos o 
mercado nacional e evit13-rmos 'º aviltamento de preço a que estavamos 
condemnados, e sabe V. :Ex. qual foi o resultado desta tentativa? Dentro 
de poucos dias, antes de liquidada a operação, as proezas do Sr. ministro 
da fazenda ... 

O SR. A.FFONSO COS1f.A· - proezas não diz bem. 
O SR. J osÉ BEzERR"' - ... proezas confessadas perante o presidente 

da Republica ... 
O SR. AFFONSO Gos·,rA. - E' uma injustiça que V. Ex. faz a quem 

o paiz deve inolvidaveis serviços. 
O SR. JosÉ BEzERR,A - ... as proezas do Sr. ministro da fazenda 

não µie permittiram realizar tão valiosa operação, que teria salvo o nosso 
Estado desta situação d,esgraçada em ,que se encontra. 

Quando quiz fazer 3i operação o cambio estava a 15 e sabe o meu 
collega qual o preço do aiasucar, no principio do corrente anno, não pelas 
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estatisticas, não por livros, mas por que o vendi? 3$ e 3$200 a· arroba 
ou 16$ a sacca. ' 

Sabe qual o preço de setembro para cá? 9$ a sacca ! 
Como é que V. Ex. v'em affirmar estas cousas á Gamara? 
O SR. AFFONso CosTA. - O cambio não tem nada com isto. 
O SR. JosÉ BEZERRA. - Fallo deante de V. Ex., Sr. Presidente, 

que é um agricultor dos mais distinctos e de um óutro não menos íllustre 
collega de bancada o Sr. Leopoldo Lins, que me não deixarão, por certo, 
faltar á verdade. 

O SR. LEOPOLDO LINs. - V. Ex. tem toda a razã(). 
O SR. JosÉ BEZERRA-, - O que venho tornar patente á Gamara 

é o seguinte : não é nenhum favor que a lavoura de canna vem exigir ,. 
·da Gamara, não é o cambio baixo, que, segundo aqtü se affirmou, a vem 
beneficiar. , 

Eu aprecio muito o champagne, acho que é uma bebida admiravel, 
gosto de tel-a á mesa, mas, si as minhas posses não m'o permittem, não 
tomarei champagne por barata que ella seja. · 

Vê-se que o honrado Deputado não é official do officio. 
De todas as industrias agricolas, exactamente a mais precaria, 

a 'mais difficil é a da canna. Quando um fazendeiro de café adquire um 
machinismo capaz de ben~ficiar o seu producto por 50 ou 60 contos 
ao cambio de 16, 17 ou 18, nós só poderemos adquirir um machinismo 
completo, moderno, para o fabrico do assucar por mil · contos de réis 
e mais ainda. 

O SR. AFFoNso GosTA. - E quanto custam ao cambio de 18? 
O SR. JosÉ BEZERRA. - Seiscentos ou setecentos contos. 
O SR. AFFONso CosTA. - Dá um aparte. 
O SR. J osÉ BEZERRA. - Durante o periodo em que tivemos o cambio 

a 15, as fabricas de assucar no nosso Estado adquiriram um incremento 
pavoroso. (Trocam-se a parles.) 

O nobre Deputado a quem me refiro representa o Estado cujas 
finanças não são boas e o governador daquel,le estado, em reiteradas 
mensagens, tem assegurado que a situação em que se acha o Estado é 
devida aos emprestimos feitos á lavoura. 

1 O ex-governador assegurou isto em varias mensagens. 
O SR. Lmi AnoLPHo. - O Estado de Pernambuco não tem divida 

externa? 
· O SR. JosÉ BEZERRA.' - Esses emprestimos foram feitos, para bene-

ficiar a lavoura, a cambio de 11 e 12. As usinas assim endividadas junto 
ao Estado tiveram de atravessar uma profunda crise e, si V. Ex. as acom-
panhou nesse evoluir, ha de se recordar que essa crise foi exactamente 
motivada pelo· facto da baixa cambial no momento de importar machi-
nismos e da alta . cambial quando esses machinismos já estavam collo-
cados. Mas o facto é que V. Ex., que póde conhecer de perto, sabe· que 
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ha alli usinas que produziam 200.000 saccos e que estão produzindo, 
no momento, mais de 1. 000. 000 de saccos de assucar. Esse progresso, 
esses melhoramentos, devemol-os ao ex-governador daquelle Estado, o 
Sr. Barbosa Lima. ' 

O SR. AFFONSO CosTA. - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Obrigado. 
O SR. J osÉ BEZERRA. - Foi a intervenção do Estado deante da 

industria assucareira, que determinou em grande parte a situação em 
que ella se encontra actualmente. 

S. Ex. assegura-me, e eu concordo com S. Ex., que, com a alta 
cambial, os preços de todas as cousas baixam, a producção poderá ser 
feita sem interrupção e assim poderemos caminhar normal e placida-
mente para a conquista do mercado mundial, 'sem receio da luta econo-
mica em que vamos entrar. S. Ex. está seguro do rebaixamento, .. 

UM SR. DEPUTADO. - Ha de vir fatalmente. ,-
0 SR. J osÉ BEZERRA. - S. Ex. bem sabe que, uma vez que o cambio 

sobe, o nosso papel se valoriza. 
S. Ex. está seguro de que os impostos que pesam sobre a industria 

assucareira do meu Estado hão de ser rebaixados igualmente, á medida 
que o cambio subir? 

S. Ex., que conhece a 1 situação . financeira e economica do nosso 
Estado, tem a segurança d~ que os 10 % que pagamos para exportar 
o assucar serão reduzidos, de accôrdo com a alta cambial? 

Acredito que não, porqµe, por causas que não convém mencionar, 
porque não estão agora em debate, a situação em que se encontra aquelle 
Estado não poderia, mesmo . dada a alta cambial, reduzir a sua tri-bu-
tação. S. Ex. me garante que consegue reduzir o barbara imposto de 
20 réis por kilo, que soffre q assucar, ao entrar .no Pará?' 

S. Ex. não ignora que 'P grande desenvolvimento economico mun-
dial tem determinado uma immensa reducção no custo dos productos, 
alargando o consumo, por força dessa maior reducção. Como ·nós pode-
remos trabalhar ao cambio qe 27, encontrando, na Europa, preços infe-
riores ao que tínhamos quando gozámos aquelle cambio, sem podermos 
voltar ao salario daquelles t~mpos? S. Ex. acha possível que possamos 
trabalhar pagando ao nosso operario, que se alimenta do xarque do Rio 
Grande do Sul, 400 ou 500 réis? (Ha um aparte.) 

Não, porque esse regímen tributario não póde ser reduzido, desde 
que augmentamos aqui, diariamente, os vencimentos do funccionalismo. 

O SR. CAi;,OGERAs. - Apoiado; isso é logico. 
O SR. JosÉ BEZERRA. ~- Quero que fique bem accentuado que , a 

lavoura da canna de assucar por meu intermedio não vem aqui solicitar 
a baixa cambial; ella nada solicita - nem a reducção do funccionalismo, 
nem a reducção dos impostos. 

O que nós, lavradores, ~ueremos é que nos deixem viver, mas que 
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ao lado das intemperies da natureza, ao lado de inconvenientes miL de 
que somos cercad0s, não nos sobrecarregaem mais com essa praga da 
cc da:nsa cambial >), 

E' este o nosso unico desejo .. 
s .i eu tiv:er de vender o meu producto á taxa .de 18, desde já d.eclaro, 

e commigo pensarão todos os productores, que prefiro fechar a mii.:aha 
fabrica e mandar os operarios que venham ser servidores da Patria. 

Nã.o empregarei o meu esforço, seguro de que amanhã os meus resul- · 
tados serão negativos. 

Nada solicitamos·, repito , a não ser que nos garantam a segurança 
de que o nosso trabalho será fructifero, ou não. 

Não é licita. a mim, obscuro representante elaquella terra, eerrar 
fileiras com os que querem o cambio alto, sem que justifiquem tal ele-
v.açã0 com medidas de outra ordem, que concorram para o barateamento 
do trabalho. 

Poderemos, · porventura, mandar para o estrangeiro o nosso pro-
ducto ao cambio de 18? Não, pai: c.erto. 

Os inter.esses do Estado. seFão grandemente. sacrificados. 
O SR. AFFONSO C'osTA. - Dâ um aiparte. 
O. SR. Jos~· BEZERRA. - V. Ex. devia · descer ao campo pratico, 

devia pedir aos homens do officio que lhe dissessem si era possível ao 
cambio de 18 a lavoura de canna do Brazil trabalhar, operar, com resul-
tados satisfatorios. A resposta S€ria naturalmente negativa. 

Carecemos : 1.0 , de ma·chinismos poderosos; 2.º, daquillo que faz 
a grande prosperid.ade da America do Norte, a livre circulação dos pro-
ductos. 

O SR. AFFONSü Cos'l!A . - · A causa da cri:se. do assucar, p.rinei;r>al-
mente em Pernambuco. e- em outi;0s Estados do· norte, não é. o cambio 
baixo nem a·1to; é a .. imp.erfeiçã.o dos m.achinismos·, qMe não extrahem 
da c.aJ.uia toda :par:te s.accharina. 

O SR. J.0sÉ BEzrERRA. - Meu coll·ega em seu a>parte não fezr mais 
do que rei1lerar dee:iJapaiçõ·es <r1'J.e tenfu0' fei.t0; assi.m eu disse., ha· pouco·, 
que a falta 61e <mstosos e a.perfeiçoadissimos machinism0s concDFria para 
a principal eal!l.sa €la1 crise assl'l.careira. 

O SR. THOMAZ C'A v ALCANTI. - Pois com o cambio alto os preços 
desses apparethos ficarão muito mais baratos. 

o SR.. JosÉl BEZERRA. - Eu já disse Besta Casa que a quasi unar 
nimidade dos lav:rndores de Pernambuco ainda opera com appa•rel·hos· 
antiquissimos, ainda dos tempos mais remotos, mas não teem recu..:i;sas· 
para tFansformal-os. 

Ha 11'1ill ponto. em erue to.aos nGis estamos de acaôrdo. S. Ex .. quer~ 
como eu, o regimen metallico. · 

Mas,. p.erguRto eu, e.orno havemos de oh1ter esse resultado comba-
tenEl.-0 a p,rodw~ção, e trava1ulo com ella o renhido ti-roteio? 
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Como S. Ex. poderá captar esse ouro? 
Eu sou um partidario da taxa de 15, primeiro, porque estou mais 

seguro de manter a estabilidade; seg1,mdo, porque o trabalho nacional 
assentará sobre este cambio, que é o que mais lhe favorece. · 

Acaptação do ouro para o regímen metallico é um ponto a respeito 
do qual estamos todos de accôrdo. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI. - V. Ex. dá licença para um aparte? 
O cambio subiu, seguramente, ha uns quatro ou cinco mezes, além da 
taxa marcada pela lei creando a Caixa de Conversão; no entanto, a 
exportação continúa a augmentar. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - O aparte do nobre Deputado concorre 
para que eu dê mais uma explicaç~o á Gamara. 

A producção não se obtem do dia para a noite. Tendo o cambio 
sido fixado a 15, o trabalho nacional nelle se firmou, e eu exemplifico 
o que se dá. Supponhamos que eu tenha empregado, no preparo -d!l 
minha safra de canna, a somma de 100:000$; approxima-se a época da 
colheita, o cambio se atira para cima, desvalodza-se o meu producto; 
mas-, si eu hei de deixai-o completamente perdido, no campo, faÇo a 
colheita e, em vez dos 150:000$, por exemplo, que eu reputava apurar, 
apuro 60; 70, 80, para salvar, ao menos, parte do capital empregado e 
proporcionar trabalho ao pe~soal que se abriga á minha sombra. 

Eis porque a producçãq, nos primeiros momentos, não se abate. 
Com a lavoura do café o facto ainda se verifica de modo mais bri-

lhante. -
Para o lavrador que t~m seu cafezal, deixar de fazer a colheita, 

porque o preço do producto ~aixou, equivaleria a concorrer para a perda 
de sua fortuna, do peculio accumulado em toda a sua vida. 

E' por isto que, dada .µ baixa cambial, não se sente immediata-
mente o effeito, representado pelo augmento da producção, do mesmo 
modo que, dada a alta,_ não se verifica logo a reducção na exportação. 

Si o meu honrado coll,ega examinar as taxas cambiaes, ao lado 
dos valores da exportação, h;,l de ver que, no fim de dous, tres ou quatro 
annos de alta de cambio, a exportação se reduz. Dahi decorre a baixa 
cambial e esta ultima determjna um lucro para o productor, occasionando 
novo augmento de exportaçãp, que provoca nova alta cambial. 

Tem sido esta a nossa vjda agrícola. Já tive occasião de dizei-o, em 
carta ao Sr. conselheiro Affonso Penna : a lavoura da canna de assucar 
tem vivido, em minha terra, .á sombra do braço escravo, das baixas cam-
biaes repetidas e de alguma.s periodicas crises da industria assucareira 
no exterior. 

Não é, pois, a taxa campial um remedio para o caso; mas é um pa-. 
liativo, que não é licito recm~ar, até que possa ser dado o remedio neces-
sario. 

A acquisição de apparelhos, de que muito precisamos, concorrerá, 
por certo, para que possamqs produzir a baixo preço; não poderemos, 
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porém, a'dquirir esses apparelhos sem algumas safras lucrativas, sem 
termos accumulado economias que nos facilitem a importação delles. 

O SR. TaoMAZ CAVALCANTI. - V. Ex. disse que o cambio alto pre"" 
judic'a a lavoura, mas deve saber que, em compensação, tendo nós di-
vidas no exterior, que constituem compromisso de todo o paiz, e sendo 
estas pagas em ouro, uma vez o cambio alto, esses compromissos ·dimi-
nuem de modo extraordinario. 

UM SR. DEPUTA"DO. - E' engano de V. Ex. 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI. - Não é tal. (Ma outros apartes.) 

/ 
O SR. JosÉ BEZERRA. - Os milhões esterlinos que nós devemos 

havemos de pagar, não com o nosso papel, que para lá não remettemos, 
mas com a borracha, com o café, com o assucar, o algodão, etc.; e, si 
V. Ex. quer a alta cambial, matando estas producções, não sei como ha 
de pagal-os. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI. - Não mata tal; desde que Q ca.mbio 
sobe, a vida barateia e outrotanto succede ao custo da producção. 
A este respeito não ha duvida. 

O Sr. AFFONSO GosTA E OUTROS SRs . DEPUTADOS. - Dão apartes. 
O SR. J osÉ BEZERRA. ___'.__ Não contesto o que o nobre Deputado 

affirma; o que digo, porém, é que V. Ex., que tem como eu concorrido para 
preparar este ambiente em que nos encontramos, de vida cara e diffici-
lima, não chegará a tal resultado com o cambio a 18 ou 20. O que quere-
mos nós, os lavradores, é que . nos dêem a approxímação do regimen 
metallico. Nós todos aspiramos o regimen de uma moeda sã; para lá che-
garmos precisamos captar o ouro e, emquanto não chegamos, vamos ver 
si é possível auferir os proventos do regimen metallico, possuindo papel 
inconversivel: Ora, o meio para isto é, por certo, ter uma taxa estavel 
para o cambio, taxa abaixo ou acima da qual elle não vá. (Apartes.) 

A VV. EEx., que mui'to me merecem, peço licença para reiterar as 
minhas affirmações. Não sou absolutamente ·apologista deste ou daquelle 
cambio para tal ou qual industria; disse claramente que não podia como 
lavrador cerrar fileiras ao lado daquelles que querem uma taxá alta, 
que importa na morte da lavoura; mas, si quereis adoptal-a, adoptae desde 
já, de modo firme, afim de que aquelles que não puderem mais viver 
sejam disto avisados e procurem ser empregados publícos,, que é a classe 
benemerita. 

Os nobres Deputados, que teem este ideal de valorizar a moeda. 
para beneficiar os proletarios das cidades, esquecem que estão provocando 

. o exodo para as cidades da população dos campos. (Apartes.) 
Synthetizando, pois, Sr. Presidente, ha tres annos . que vivemos 

felizes, alegres e L'isonhos e, cousa notavel, descoberta por esse 606 moderno 
tivemos dentro do paiz nossos, mas muito nossos 20 milhões esterlinos, hoje 
reduzidos a 19, por se ter querido sustentar a taxa de 18 l /4. 

Disse o nobre Deputado por Pernambuco que este ouro era resultante 
CAIXA DE CONVE:RSÃO 1910. - VOL. 11. 16 
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da jogatina que a Caixa provocou; mas respondo a S. Ex. com as palavras 
do· nobre Deputado por Minas, que affirmou que esse ouro veiu por an-
tecipação de cambiaes. 

O SR. CALOGERAs. - Não foi isto que disse e não assumo a responsa-
bilidade do que V. Ex. está affirmando. 

O que eu disse foi que a Caixa provocou um genero novo de espe-
culação, que o ouro vem por causa da especulação. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - V. Ex. affirma que o ouro não é nosso? 
O SR. CALOGERAS. - Não. 
O SR. JosÉ BEZERRA. - O nobre Deputado affirmou que a taxa 

cambial da Caixa sendo de 15, encontrou-se nos outros bancos taxa acima 
de 15, excedendo ao chamado gold-poinf, em economia politica. 

O SR. CALOGERAS. - Não foi propriamente isto que eu disse. 
O SR. JosÉ BEZERRA. - Desejo saber si V. Ex. não affirmou. que 

durante a vigencia da Caixa os bancos fixaram taxa superior á da Caixa, / 
determinando isto a vinda de ouro, que se recolhia á Caixa e, em seguida, 
compra de cambiaes. 

O SR. CALOGERAS. - Isso é exacto. 
O SR. JosÉ BEZERRA. - E' a melhor ·resposta que posso dar ao 

Sr. Affonso Costa. (Apartes.) 
Desde que os bancos só quefem comprar f. a 15$300, por exemplo, 

os donos de cambiaes, não se querendo sujeitar a vendel-a a um preço 
baixo, comprando á Caixa a 16, mandam vir o ouro. 

UM SR. DEPUTADO. - Lucrp.m com o jogo. (Apartes.) 
O SR. J osÉ :flEZERRA. - O gue eu digo é que este procedimento é 

uma revolta contra a especulaçãp dos bancos, que querem comprar por 
menos. 

Mas, sénhores, o que está verjficado é que estes homens, que tinham 
negocios a realizar p.o Brazil e aqll,lelles ~ue lá tinham ouro apressaram-se 
em mandar vir esse ouro, uma ve:r; que estavam certos de que o ministro 
de então era inimigo da Caixa de Conversão e ia dar-lhe combate, deter-
minar a alta do cambio. , 

Elles apressaram-se em mandar vir essas libras, para vendei-as 
a 16$, antes que ,ellas viessem valer 12$ ou 13$000. 

UMA voz. - V. Ex. tem tod<i. a razão. 
Senhores, o que se procura, o que se pretende é positivamente 

decepar neste paiz a producção exportavel e depois dizer-lhe. « Anda, 
progride, marcha, ufana, na send11 do progresso ». (Muito bem.) 

Dizer, Sr. Presidente, como o meu collega, o Sr. AfÍonso Costa, á 
lavoura depauperada do meu Estado : (( Ahi tendes cambio alto, podeis 
obter machinismos baratos », é O: mesmo que dizer a um paralytico -
cc Marcha». 

Senhores, essa lavoura desenivolveu longamente sua producção, teve 
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pniç.Qs s.eg\lFO&, e&tave.is e i:i.;nport,0u,, assegur0., pa:ra mals. de 3.000:00ô$ de 
mate.l'iatt :n~o, p,Qrqwe. Q 0.ambio lht'l- p.er~itti.Sse, vi$tO que o eambio n.ão 
sahiu da casa dos 15; ella importou, porque;, ÇJ.O cambÍQ de. fü, prosperoa, 
fez e:c.C1tn.omias ~mais. do. que ieto: ·{ea eredito. 

1
Es.tÇ1. é: que, é a V(}rda.de nua 0 fr~a~ oqmo a lamina de uma espada, 

não para ferir, mas para curar. 
O S:n. Linz. AnoLP.Ho. - Dá um.. aparte. 
O SR. J osÉ BEZERRA. - Lembra o honrado Deputado por Matto 

GrQSSt)., ae.cund:adQ, :;i.liás., pelo meu honrado collega 0 Sl'. Aflonso Costa, 
que eu nã0 tratei da questão, encarando o pagameritu da divida de 
Pernambuco e.m ouro. 

Q SR. Al"FQNs0. Co&rA . ....,...., Log,o, Q Esta.do tem a g_aahal' c.om a 
elevação. 

O SR. JQSÉ BE:llE.RRA· -Asseguro ao no.bre Deputado que piirdeu uma 
optima oceasião de ficar calado, na minha opfoião, e qQe o Estado nada 
h.lerarál 

E' o caso de cl:.izer a S. Ex. -.- cortem-se as pernas ao individuo 
mande-s.e.--0 correr em dema:nda de sua salvação... · 

Dizer-se que o Estado lucra, que pode pagar a sua divida ;externa, 
adquirir os. fra:noos. de que preoi:sa paNt os seus compromiss.os sem um 
product0. exportavel ó1 com franqueza ... :füio :nas retioe:nc.Áas. 

O SR. AFFONSO CosT.A,. - Mas V. Ex. sabe que o assucar, em Pernam-
buco, não é a grande fonte de renda, em rel~ção á ex:porta~ão- a maio.r 
exporta~ijo dç Pernambuco :não é a do ass.ucar. 

O SR. Jos.É J3EZ.ERRA. - O meu honrado collega qu.e1 <mmo já disse, 
reputo v.ma das maio.res m,ent:i.lidade1:1 dé1:1t.:;i. Gamara, ni'\Q pqde a,indn i;i e 
fa.miliarizar com e~tes. as&um:ptos eoonomic(ls. 

V. Ex. vem dizer que o nosso Estado não tem, como base das suas 
condic;iões financeiras, a produog~o a<is.ucareira, 

V: Ex. ignora ainda que o nosso E.staçlo ha muitos anuas cam.ínlla 
com muita difficuJdade, ii;nportaftdO 50,000:000$ e expor~ando cerca 
de 40.000:000$000, , 

E V. Ex .. sabe que dtistes 4Q.OOQ;OQO$QOO ... 
O SR. AFFONSO CosTA. - E' pequena a somma que vae para o estran-

geiro . 
O SR. JosÉ BEZ.ERRA. - Não diga isso, pelo amôr de Deus! 
E' preciso que saliente bem a resposta al'l aparte de V. Ex. : da nossa 

exportação 2 /3 representam a producção assucareira para os mercados 
nacionaes ... 

O SR. AFFONSO GosTA.·- Ah! Naciones. Estou falla11do ;no .mercado 
estrangeiro. 

o SR. J QSÉ BEZElUl.A. - .•. e estra11geii:us. 
O SR. AFFoNso GosTA. - Ah l Nacin:naes ! 
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O SFi. JosÉ BEZERRA. - Ainda uma vez, 'Sr. Presidente, reitero 
o que já disse : S. Ex. não se dedicou a este assumpto. O meu collega 
desculpe, mas a verdade é esta. 

Preciso dizer a V. Ex., abrindo um ligeiro parenthesis, que a situação 
do algodão, das sementes, tambem ao cambio de 18, é impossível; é 
identica á do assucar. 

Mas o que S. Ex. não sabe, porque não se dedica a estes assumptos, 
é que o preço... · 

O SR. AFFONSO CosTA. - V. Ex. está me fazendo uma injustiça -
não viria á tribuna si não tivesse estudado o assumpto . , 

O SR. JosÉ BEZERRA. - A producção do assucar, Sr. Presidente, · 
tem, nos mercados internos, valor correspondente ao que tem nos mer-
cados externos. 

No momento em que produzimos muito mais do que consumimos· no 
paiz somos obrigados, para alliviar o mercado interno, para evitar o 
aviltamento dos preços, ceder grande parte da nossa producção p.o 
estrangeiro, afim de permittir a valorização no mercado interno. 

Quando acontece o mercado externo, por força do cambio ou do preço 
que lá vigoram, não permittir a exportaçãó de parte da nossa safra, 
somos obrigados a derramar toda a producção dentro dos mercados 
internos, determinando a plethora e a desmoralização completa do preço. 

E' a situação em que se enc~mtra Pernambuco na safra actuaL 
Vê, pois, o meu honrado collega que, si .nós não concorremos para a 

riqueza nacional, com a exporta~ão para o estrangeiro, que é nulla, nem 
por isso se deve chamar o Estado de Pernambuco de Estado pobre, 
arruinado, porque nós vamos bµscar no Rio Grande do Sul, em Minas 
e S. Paulo o ouro de que éarecemps para as nossas necessidades, por meio 
da exportação dos productos dE; Pernambuco nesses Estados, que vão 
captar ouro no estangeiro. E' este o processo natural : Sabe o meu honrado 
c~llega, joven professor de econofilia política, que a troca é a mais franca 
tendencia para a sociabilidade humana. 

Nós caminhamos para o mµndo das trocas; o nosso desideralum, La 
nossa aspiração suprema deve ser entrar no convívio dos povos modernos, 
irmos collocar lá fóra os· prodllcctos, entrando na luta mundial. Esta 
deve ser a nossa aspiração. 

Não é rico o povo que não exporta. 
A aspiração do~ lavradores de canna de assucar do Brazil, não só 

os de Pern,ambuco, que possuem os mais ricos terrenos, as terras mais 
• fecundas, deve ser produzir muito e muito barato e nunca concorrer por 

meios artificiaes, por qualquer modo seja qual fôr, para atrophiar esta 
industria. 

Antes de concluir devo fa,zer uma observação : esta industria, por 
ser pobre, não deve ser conder,nnada Pelos poderes publicas, porque á 
sua sombra vive quasi que meta<le da população brazileira, que de repe11te 
não póde ser privada dos seus meios de subsistencia. 

. \ 
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Es,ta industria concorre p~ra que não importemos cerca de sete 
milhões; ella produz um dos generos de primeira necessidade, ella em 
caso d·e guerra · fornecerá esse alimento de que carecemos; ella, em fim, 
Sr. Presidente, é uma das mais antigas industrias agrícolas e deve merecer 
os , carinhos dos poderes publicos; e ella caminhará em nosso Estado 
desassombradamente, desde que estas idéias do nobre Deputado não 
venham perturbar o passo lento, seguro em que ella se encontra. 

· Termino, Sr. P.residente, pedindo desculpas á Gamara, pelo ·precioso 
tempo que lhe roubei (não apoiados), e ao meu honrado collega, a quem 
presto a minha sincera homenagem, pelo brilhantismo do seu trabalho, 
e queira S. Ex. me desculpar si, porventura, no calor da discussão, ofliendi, 
se quer de leve, a susceptibilidade de S. Ex. 

Antes de terminar, convido. o honrado collega que já apanhou 
tão brilhantemente o assumpto, nos livros que compulsou, a, como 
Mitre .nó Parlamento Argentino, estudar as condições em que vive a 
lavoura da sua terra. Estou certo de que S. Ex. conhecendo de visu o 
assumpto, penetrando nas casas dos humildes, dos miseraveis operarios 
agricolas, os encontrará cobertos de andrajos, porque o honrado laborio-
síssimo lavrador nãQ lhes póde pagar salario mais elevado; S. Ex, pe~e
trando na casa, no solar dos senhores de lactifundios, ahi S. Ex. prova-
velmente não teria> occasiao de visitar a esposa desse trabalhador, desse 
laborioso , operario, porque ella, não tendo a vestimenta necessaria, 
recusar-se-hia a apresentar-se a hospede tão illustre. 

V. Ex. encontrará os filhos desse honrado lavrador coi'.-tando capim 
para alimentar os cavallos. · 

Esse honrado lavrador não tem recursos para educar seus filhos. S. Ex. 
encontrará mais, esse explorador do salario tendo á sua mesa o bacalháo 
e xarque com que se alimentam seus operarios. Vivem irmanados 'na mais 
negra dai> miserias. 

E depois dessa visita estou certo de que o cor.ação de meu honrado 
collega se consternará, que ~ua fulgurante palavra, nesta Casa, se fará 
ouvir, não mais applaudindo a quem chama o lavrador de explorador 
de salario do operario e sim ao meu lado e dos m~is collegas que discutem . 
em defesa dessa lavoura. 

V. Ex., enthusiasta sincero da situação em que nos encontramos, 
V. Ex. vê., na exportação do anno corrente, a prova da nossa prosperidade; 
mas V. Ex. percorrendo, de albergue em albergue, a situação da lavoura 
nacional, ha de verificar que a prosperidade é do pai'.?, mas não das classes 
que labutam pela vida. 

O SR. Luiz AnoLPHO. - V. Ex. esqueceu-se da comparação entre 
a producção das grandes uzinas e da pequena lavoura. Na industria não 
é o pequeno lavrador que produz economia; são as gran~es in.dustrias. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Quem percorre o norte sabe que a lavoura 
do café, do fumo e, especialmente, a lavoura de algod?o, que constitue 

;-



ilm dos gtantles r~cwrsos ·cl.o tt1!>Sso Est'a:dt>, é to<ila prati~adia pnr p:equenos 
~roprietarios. 

Esta lavouro -é pr:atica'cia JJ>'al~s pe~w:enl!>s proptiet'al'~c>s, e:xacta-
ments porquê ·e uma lavoura irife11,z1 p0rq-ae não dei:x-a rre'Sulltados 'a<O 
grand'e proprieta'tio. · 

O c:a.pi.tà~ é ·avido de lucl'ê'S ·e e'Ss'as peeyile'fla~ 'la.vG'U'l'a'S n'ão -~êmpens·a.m 
o capitaL 

Termino, Sr .. Presiden:te, desejan<il@ que a Camara<dasSr.s. @eputados, 
na sua alta sã"bedoria, 'haja. p0r :bem d.eterminar uirriá solução~ prompta 
e efficaz, paira a sit11aç:ão em que .n-0-s-encon:tramos, qM ·é a ima~s •detestav:ei 
possível. 

Encontramo-nos, Sr. Presi'd1mte1 ldria'Bte de um apparelih'li> :dei:itinad:o a 
presta.r os ma.is relevantes servi'§OS ao :pai:z, màs 'Contra o quail .se move 
a grande campanha daqu'elles que teem r~nda fiixa ; mas., .particlarios da 
sua conservaçã0 entre a situàçã@ em que lil.@s -encon:traim@s e ''O ·desappa-
recimento <lesse ap'parelho, 1preiiro ·est13, po~ue isto ·q:m~ ·a-hi está é a 
peior das anarohias. 

Assim termili10, fazendo 0s mais -ai:dentes !V'Ot@s ]!>3118. iq:u<e a Gama:va 
dos Deputados, ~1.rnnto antes, resolva ·este rnagn@ pr0blema. (Mu-ilo bem .. ; 
muito bem. (i) @'radar é muito 1cumpr.i!]ilu1i'lado.) 

São lidas as seguintes emendas : 
'Substitua-se o art. 3.0 ·pelo _seriiinte_: . . _ 
Art. Do fundo de garanti.a poderao ser destinados .até tres m1lhoes 

esterlinos para operações cambi13-es, por adiantamento, remunerado, 
E d ao Banco dp Brazil. Tal adiantament0 deverá 

men as liquidar-se 116 prazo de 12 mezes., contados de 1 de 
Calogera•s. julho de um :'fnno a 30_ de junho do anno seg.uinte. 
Sala das sessões, 9 de dezerµbro de 1910. - Calo!Jer.as. 

Substitu-0.-se o art. 2.0 pelo seguinte : 
Art.. 'Ficà extincta a Caixa de 1Gonversã0. () ·Govevno pti&:v<i~enoia.rá 

sobre O recolhimento da emissão circulante, nos .temH9S do att. '4.-0 da 1lei 
n . 1.575, de 6 de dezembro de I.906. O pessoal que se tQrnair desnecessario, 
pela extinc·ção dos serVriços da Caixa, ser.á distribuido .pelas reparli'ções 
de-Fazenda, attentas as exigencias \[lo ifHn<:Gio;namenio destas e ues,pei'tad.as 
as categorias e antiguidades daque;Ues, ;n0s termos da legfalação em vigor. 

Sala das sessões, 9 de dezembro de 1910. - Calo.ger>as. 

( 

Accrescente-se ao art. 1.0 : M:irntidas as ap.plicagões de dous mifhees 
esterlinos, determinados pela lei de 1900 (sobre auxi1ios aos bancos) 
e de 1905 (so'bre a reorganização ·d~ Banco do Brazil) .. 

Sala das sessões, 9 de dezemhrp de I.910. ~ Galog-eras. 

I 
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SESSÃO DE 14 DE DEZEMBRO 

O Sr. Gincinato Braga (movimento de atlenção). - Sr.Presidente, 
no mundo objectivo, na vida pratica da humanidade, existem, vivificando 
as sociedades livres, tres forças immanentes que primam sobre todas as 
outras e são : Trabalho, Capital e Direito. 

Si me fosse permittido um simile da sociedade brazileira com o orga-
nismo humano, eu diria que quem do Brazil supprimisse o Direito, lhe 
teria decepado o cerebro; quem lhe eliminasse o Capital ter-lhe-hia arran-
cado o coração; quem lhe subtrahisse o Trabalho, ter-lhe-hia feito a ablação 
dos pulmões. 

E o projecto em debate reveste, a meu vêr, proporções de gravidade 
maxima, justamente porque elle entende, por. via directa, com a organi-
zação do trabalho, com a distribuição do capital e ·com a applicação do 
direito. 

Não nos illudamos . O que está diante de nós não é um detalhe mínimo 
de taxa cambial. E' sim, em toda l!ua complexidade, o problema monetario 
do Brazil. Frequentemente vejo a discussão do assumpto desnorteada ou 
tra-nsviada. Uns cogitam de, atravez deste projecto, attingir o escopo da 
vida barata para todas as classes operarias . Outros ao projecto se abrigam, 
para proteger a lavoura. O:utros ainda com elle contam como amparo ás 
manufacturas e á mineração. 

Qualquer desses pontos de vista é erroneo em seu exclusivismo. 
A questão monetaria é um problema esse.ncialmente nacional : deve ser 
estudada e resolvida á luz das conveniencias collectivas da Nação, e não 
á sombra de interesses especia~s de qualquer das classes sociaes que a 
compõem.' 

Desse alto ponto de vista é que vou encarar o assumpto. Preciso, 
porém, recordar. 

Noções geraes. 

Não é que invocai-as seja mister para falar a meus collegas, conhece-
dores dellas mais do que eu: é que quero ser entendido por toda a Nação, 
e são raros os concidadãos que teem noções razoaveis do assumpto. 

Ha muita gente que pensa, por exemplo, que o governo de um paiz 
t êm em suas mãos o arbítrio para fazer moeda, tanta quanto lhe pareça, 
afim de a fornecer a seu povo. Entre nós então, o ab:uso das emissões 
arbitrarias de papel moeda tem consolidado no espírito popular a crença 
de que os poderes publicos podem crear quanta moeda, quanto dinheiro 
entendam. 
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Os governos, porém, não podem inventar moeda. Ao contrario : 
são os governados, isto é, os povos, os cidadãos, que o fornecem a seus 
governos. 

Mais claro seriá dizer que, antes de existirem os governos, existiam 
já a,s moedas, no seio dos agrupamentos humanos. Nos tempos primitivos, 
o homem começou por abastecer-se por seu proprio esforço doi;; artigos 
necessarios á sua subsistencia. Reunia pelles, alimentos, armas, animaes. 
Destaii mercadorias, as que sobravam ?e se't consumo, elle as trocava com 
seu semelhante por outras de que precisava, e que, por sua vez, sobravam 
a estes ultimos: Quem tinha excesso de pelles para cobrir-se e falta de 
.alimentos para nutrir-se, offerecia couros em troca de trigo. 

De proposito exemplifico com o trigo, porque ,na verdade, sendo 
essa mercadoria desejada por toda a gente,!era o. sacco de trigo que servia 
tffiais commummente de base para as trocas. O gado - bois, cabras, 
ovelhas e porcos - servia tambem de base frequentíssima para as per-
mutas. Os costumes populares estabeleciam, com attenção á offerta e á 
procura dos objectos indispensaveis á vida, que, por exemplo, um boi 

1 equivalia a tres saccos de trigo ou a quatro ovelhas. O boi nesse caso exercia 
funcção de moeda, pois servia de typo ou padrão para coi;nparação dos 
valores de todos os objectos, uns em face dos outros. ' 

Com o evoluir da humanidade, appareceu a noção dos impostos, 
.çollectas de uma pequena parte dos haveres de cada qual, para serviços 
uteis a todos. Como orgãos exed1tores desses serviços de utilidade geral,, 
crearam-se os governos. Trigo, bois, ovelhas, pelles, eram a moeda recebida 
·do povo, com a qual os governo~ pagavam depois Ofl seus trabalhadores. 

Vê-se desde logo que, por si sós, os governos nunca tiveram por 
missão produzir riqueza, ma's arplicar riqueza solicitada OU arrecadada 
de seus povos . · 

As cousas ainda hoje não se passam diversamente, em fundo. Apenas, 
j.á não servem de moeda os me$mos objectos de usos e consumo de ou-
trora. Hoje, a inerca:doria preferida por todo mundo culto, para servir 
de padrão nas trocas, são os :rri.etaes e, em maior escala, o ouro. Toda 
a ,gente deseja possuir este m~tal; por elle conseguintemente toda a 
gente está prompta a permutar seus SE!rviços e as sobras dos seus pro-
ductos; porque cada qual sabe que, armazenando, ouro, por este adqui-
rirá, em troca, o que quizer. 

A escolha da mercadoria ouro, para equivalente de qualquer outra, 
tem em seu favor muitas razões : o ouro não soffre os inconvenientes da 
deterioração, é de mais facil transporte, de mais commoda guarda, de 
mais prompta divisibilidade, etc., etc. 

Por estas razões, tambem os governos recebem, para serviços e 
obras publicas, as pequenas cont ribuições em ouro com· que cada cidadão 
deve concorrer para o bem gel'al. Estas contribuições são os impostos. 
As sommas a que elles attinger,n não são pois creadas pelos governos : 
foram pedidas aos particulares, foram recebidas dos particulares. 

Os governos apenas reduzem esse ouro a determinado pes9 e a 
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determinada medida, dando-lhe aferição legal, fôr:ipa legal de moeda, 
para evitar que cada cidadão andasse de balança no bolso para pesar 
ouro no momento de cada troca. 

Mas, é muito de considerar que, como resulta do exposto, a moeda 
deve exercer na sociedade uma funcção puramente formal, limitando-se 
a tornar commodos os pagamentos e a facilitar ou simplificar as trocas. 
Sua funcção não é exercer qualquer influencia sobre a produq;;ão, nem 
sobre a distribuição da riqúeza de um paiz. As compras, as vendas e os 
pagamentos de qualquer e'specié, não são, no fim de contas, sinão trocas 
de productos ou de serviços. A moeda (ou o meio Circulante que a repre-
senta) intervém muito utilmente nestes processos economicos; mas só 
deve intervir de modo ,que elles se desenvolvam, tal qual como si ,a 
moeda ou papel ci rculante não existisse. Quando a moeda funcciona 
em condições normaes e sadias, ella deve representar apenas a formula 
algebrica do valor ,, deve 'exercer sua acção, de modo a não deixar traços 
de sua passagem nas operações de que foi vehiculo. Mas, quando ella 
se encontra alterada, so:ílrendo continuas e repetidas mudanças de valor, 
immediatamente ella deixa de ser um intermediario mudo, passivo, 
perfeito, e passa a provocar modificações mais ou menos desastrosas nos 
actos em q,ue intervém, produzindo mutações essenciaes nos processos 
economicos. E' por não reflectirem attentamente sobre estas verdades 
'singelas, que vemos, nesta Gamara e na imprensa, espíritos illustrados 
transviarem-se completamente nq discutirem a materia da fixação da 
taxa cambial. Como eu já disse; uns querem com esta lei intervir nos 
processos economicos da distribuição da , riqueza, com o pretexto de 
baratear-se a vida no Brazil. Outros querem vêr no projecto em debate 
um meio de proteger as industrias fabris e de mineração. Ha alguns -,--
e estes são os mais merecedores de lastima em sua infeliz inconsciencia -
que pensam ser a lei de fixação da taxa cambial um pretexto para enri'-
quecer o lavrador de café á custa dos outros e não do seu trabalho! 

Nem os primeiros, nem os segundos, nem os terceiros teem razão. 
O que está em debate não é o problema do proteccionismo nem o do 
livre cambio : é o, problema da moeda brazileira, problema que não 
·entende em especial corri esta ou aquella classe social, mas com todas a 
um tempo. 

Em que consiste o problema monetario em todos os paizes cultos 
do mundo? Consiste em estabelecer-se um valorimefro, isto é, uma rriedida 
fixa para os valores, como fixa é a medida melro para os comprimentos, 
fixa a medida kilo para os pesos, fixa a medida aro para as superficies. 

O legislador quando cogitou de crear o metro como padrão para 
medir-se o comprimento, não se lembrou certamente de, com essa creação, 
proteger o retalhista contra sua freguezia. 

Tambem instituindo o kilo como padrão . para medir-se o peso, 
o legislador com certeza não teve em vista augmentar o lucro do . açou-
gueiro, em detrimento dos consumidores de toucinho e de carne. Insti-
tuiu, sim, uma garantia igual para todos. 
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Na mesma fórma, ·quando o legislador institue a moeda como padrão 
para medirem-se por ella os valores das cousas, não deve ter em vista 
prejudicar a uns para beneficiar a outros; não deve ter em vista des-
locar riqueza das mãos de uns cidadãos para as mãos de outros. 

E' neste sentido que o direito deve intervir nestas relações sociaes 
por meio de uma lei monetaria justa e equitativa entre todas as classes 
sociaes. 

O que se deve instituir é uma moeda solida e fixa. Só a moeda solida 
e fixa póde passar pelas operações economicas, sem deixar traço de sua 
passagem, na phrase dos economistas, isto é, sem ferir, sem lezar a ne-
nhum dos lados contractantes. 

Ponhamo,s, pois, de lado, no deliberarmos sobre este projecto, a 
infeliz preoccupação de amparar ou proteger interesses de classes sociaes 
exclusivas. 

A lei só será boa si, pairando acima dos egoísmos desta ou daquella 
classe, procurar realizar o melhor possível a Justiça, no meio das aspi-
rações de todos quantos trabalham, compram e vendem, a qualquer 
classe a que uns ou outros pertençam. 

A experiencia de todos os povos humanos, durante seculos e seculos , 
ensina-nos claro que para attingirmos a esse escopo a melhor medida 
de valores que se póde adoptar é a moeda de ouro .. 

Entretanto, os incommocJ;os com o transporte de sommas avultadas 
de ouro fizeram apparecer a idéa de entregar-se ouro em deposito, · em 
troca de recibos, dados a seµs donos ou portadores, recibos que lhes 
conferem o direito de, quanqo queiram, ir receber o ouro em especie. 
Tanto os particulares como qs governos usaram e usam desse processo 
para porem em movimento oµro depositado : em vez de circular o pro- , 
prio metal, de mão em mão, circula por commodidade, papel represen-
t ativo do respectivo ouro. 

Depreciaç:ião do papel moeda. 

E' facil imaginar-se como, de semelhante uso nasceu o papel moeda, 
o papel de credito, isto é, a emissão de bilhetes ou NOTAS representa-
t ivas de ouro ainda não depositado, mas ouro de que o emissor dessas 
notas se muniria mais farde, para então resgatai-as ou trocai-as. 

Os governos, n.os mome~1tos de falta de recursos em moeda duro , 
t eem recorrido a esse expediente para sahirem-se de difficuldades em 
seus pagamentos. · 

O poder publico emitte taes notas, sem possuir o correspondente 
ouro depositado; emitte-as qeclarando que as pagará depois em ouro, 
e obriga por lei o povo a recebei-as, despoticamente, corno si ouro fossem. 

No Brazil , está de pé ~ssa promessa do Governo; mas já quasi 
oitenta annos são decorridos, <lesde qud se emittiram sem lastro as pri-
meiras notas , e até agora ainda os governos que se teem succedido em 
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no$Sa terra não con:seguiram pagar ou trocá'r por ouro as n:otas, que o 
poder publico tem obrigadG ·o povo a delle receber. 

Si fossemos um p@vo sem relaç-ões, isólado c@mmerdalmeu.t-e de 
todas as nações d<(j) planeta, esse estado de 'C'ousas não e.ffiereceria maiores . 
i1~conveni~ntes. Mas~ vivendo nós no meio da oiviliza·çãG muadiaJI, pa-
gamos muito caro 'º poocado de termos papel moeda, a <Jlie nfüi> eorres-
ponde ouro depositado .. 

Sentimos a dureza da depreciação do ne-sso papel moed:a, ~u:and·e 
<Juere:rnos fazer um n~<O'Óo qualquer n@ commernio internaci:cmal. 

Gomo se opera i{lmticament~ essa d·epreciaº'ão? 
Convém expl;i,cal-t> por forma c@n:cret'a, :sempre mais aampr~bensiviel 

do que uma defini-cã@ theorica. ' 
Imaginemos um rdns grandies transaHantircos m~d·er.rros, navegando 

em aJto mar. No ~eu ilr@jo vae ell\miniat11ra t0da 'ª tivili1t:ação moderna: 
ricos e pobres. Medfoos, advogados, <engenheiros, commerei;:mtes, sacer-
dotes, marinheirt>s, içrfados , iro.migrantes em ~rande numero, carpin-
teiros, ferreiros, marceneiros, pedreiros, modistas, guarda-livros, et'C., etc . 
Ad·ém do pessQal, v.ão itambem generO's alimenlicios, ·cere-aes, aves; gado. 

Toda a sorte de artigos d'(i) commércio -enche os porões. 
Amirssadó p@r violenta tempestade, dre ma-ch.inas partidas, ·esse 

pequeno mundo fluctiW<ante é :arremessado á c0sta d1e ·lil:Nia vasta ilh:a 
deser·ta, onde o vapor encalha, sem pO'ssibfüda:de de safar-se., sem meio 
absolutamente nenhum de communicação com o resto do rrumtlo, sem 
outro .horiz-0nte na vida de tri1mlantes e passageiws, a não ser a defi-
11itiva installação .de t0das aquellas tres ou quatro mil ~'!lssoas, ·c0mo 
habitantes da ilha -de então em diante. Ima,gàl'l.emos qtie as quantias 
em 'moeda, que toda aquella gente trazia comsigo em viagem., attin-
giam, si fossem soiRilmacilas, á imp0dancia •de cem mil libras esterlinas 
er1"1 moedas de our0 • .Começaria alli a viv,er, ignorada e is0Iada ·cio mWil.do, 
uma pequena nação 1G0n.stit1üda por aqueUes :tr.es ou quatm mil habitantes, 
cá fóra su.ppostos m0rtos em naufragio ·occomide em alt0 oceano. 

Sem mina de ouro naquell:a ilha, essas cem mil libl'as esterlinas 
seriam alli (i) limi'tado d,inheiro cii'cu:lante. O governo co:ristituido lan-
çaria impostos para realizar obra:s :urgentes de u.~ifüJade gera'!, passando 
a executai-as antes mesmo de anrecad.ados ta'es 1mpostos, naturaibnen.te 
estab'elecidus em 10ur0. Condu.iidas as 'Obras, verificadas as contas, 'O 
governo bavi'a arrecadad10, digamtrs, apenas dez mil A~bras :de impustos, 
tendo a pagar pelas obras executadas sessenta mil libras. O govern:@ 
recorre então, a ·seu "Glrediito; entrega a seus tr-abaJ.hadores as dez miJ 
Libras que arrecacl·wa7 entrega-lhes ao mesmo temp'O cin:c0enta D!lÍ'l 
vales ' (ou noias) correspondentes a •cincoe:n:ta mil liih>ra:s, 1que '(!) ·g<iliVerno 
se obriga a pag4lr-Hres -em ouro, quando lhe fôr p0ss,ivel, isto é, qtiHtiirdID 
houver arrecadado pelos imp'(flsfes !fu turos essas cincoemta mil :libras -
our@, Por um ·decreto dicta.torial ~ mesmo ·g-Overno obriga a todos os 
l~abitantes da ilha 'ª receberem aquelles 'Vales, is·b0 é, aqueUa:s notas, c·om@ 
s1 ouro fossem. 
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E' claro que o d~nheiro corrente na ilha passou a ser cento e cin-
coenta mil libras: cem mil de ouro em especie, e mais cincoenta mil 
em papel moeda do governo. Tanto umas como outras, tendo igual poder 
legal de solver as dividas reciprocas ( quaesquer que fossem os paga-
mentos, commerciaes, de salarios, ou outros, a fazerem-se entre os habi-
tantes da ilha) é claro que indifferente era a cada qual.receber libra em 
ouro ou libra em papel : o tr~co do papel pelo ouro, entre os cidadãos, 
se dava sem o menor descont1o. 

Occorria mesmo ás vezes a preferencia em favor do papel do governo, 
porque servindo elle aos mesmos fins, era entretanto mais commodo de 
conduzir-se em se tratando de sommas avultadas. Essa igualdade ou 
paridade de valor, entre a libra-ouro e a libra-papel, era completa, em-
quanto nenhuma communicação éommercial houve entre a ilha e os ' 
povos cultos. Um dia, porém, apparecep.lli um vapor mercante, recheiado 
de artigos de commercio, que escasseiavam ou não existiam na ilha; 
machinas agticolas, ferro, aço, productos pharmaceuticos, sedas, relo-
gios, livros, etc. 

Todos os habitantes da ilha tinham compras a fazer. As libras papel 
eram recusadas, naturalmente, porque fóra da ilha ninguem poderia 
ser legalmente obrigado a recebel-as, nem tinham ellas valor metallico 
para recommendarem-se p

1
or si sós nos mercados do mundo. Conse-

quencia : todas as compras foram effectuadas mediante moedas de ouro 
exclusivamente. 

Da cem mil libras alli existentes, cincoenta mil sahiram por esse 
vapor mercante em pagam1mto das compras feitas. E' claro que ficaram 
na ·ilha em circulação apenas cincoenta mil libras ouro e cincoenta mil 
libras papel. 

Dahi em diante comeQOU a lavrar na ilha crise monetaria. Por todos 
os meios possíveis, c'ada qual passou a esforçar-se por guardar ou reter 
as moedas de ouro e soltar as libras de papel. Desapparecera a indiffe-
rençf). em receber umas ou outras. A experiencia ensinara ·que valor 
reaf para toda a gente só tem· a moeda de ouro. 

Em outro dia, · outro vapor mercante aporta alli e vende merca-
dorias na importancia de vinte e cinco mil libras esterlinas qu_e leva 
em seus cofres. Já para essas compras de objectos indispensaveis, di-
versos habitantes da ilha não tiveram moeda ouro. Tinham libras papel; 
e para conseguirem as de puro, tiveram de offerecer a seus co-illotas duas 
libras papel em troco de uma libra ouro. Quer dizer: a libra papel de-
preciou-se ipso-facio, desvalorizou-se na proporção de metade do seu 
valor anterior : tal qual como quando temos no Brazil cambio a 13 1 /2. 

Notae bem : ficaram circulando na ilha apenas vinte e cinco mil 
libras .ouro e cincoenta mil libras papel. Grise monetaria aggravada. 

' Os que ha:viam venfiido uma libra ouro por duas papel gostaram 
do lucro, e mais economizavam em ouro para depois venderem-no ainda 
mais caro : uma libra ouro por tres papel, por exemplo. 

Quer dizer : .cambio brazileiro 6 3 /4. 
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Um terceiro navio mercante levou as ultimas vinte e cinco mil 
libras ouro existentes na ilha. Alli ficaram circulando, de então em 
diante, as cincoenta mil libras papel que serviam para regular os nego-
cios entre os habitantes da ilha; mas que, para compras ge artigos de 
commercio estrangeiro, não prestavam para nada. Todas as cincoenta 
mil libras papel não valiam siquer uma libra-esterlina-ouro .. Cambio a 
zero. Impossibilida<;le para os habitantes da ilha, governo e governados, 
de adquirirem qualquer artigo nos navios estrangeiros. 

Qual a solução a essa difficuldade? fo.cineração do papel moeda? 
Mas, com que fim? Esta medida traria libras ouro á ilha? Absurdo! 

Poder acquisitivo? 

Entretanto, dentro da ilha, essas cincoenta mil libras papel tinham 
augmentado seu prestimo relativo. Aquella população se habituara 
a um meio circulante constituído por cento e cincoenta mil libras (cem 
mil ouro e cincoenta mil papel). Com. sortimentos melhores nas . casas 
de negocio da ilha, depois da chegada dos vapores mercantes, augmen-
taram-se os negocios locaes. 

1 Com a sahida ele todas as libras-ouro, o peso de todos os negocios 
internos recahiu sobre as cincoenta mÜ .libras papel. Este papel-moeda 
era, pois, tres vezes mais procurado para servir nas transacções. 1 

Tendo em si o poder liberatorio, forçado e legal, nos pagamentos 
entre credores e devedores, todos os habitantes da ilha eram coagidos, 
a recebel-o, e a usar delk nos negocios de cada dia. Uns o offereciam, 
outros o procuravam para esses fins. . 

Embora sem valor intrinseco proprio, passou contudo a representar 
o valor resultante da relação entre sua offerta e sua procura, arlificiaes, 
isto é; meramente filhas da disposição legal. . 

Escasso, raro, insµfficiente, parecia1 valer muito, sem realmente 
valer nada como moeda. Apparentemente, illusoriamente, ficticiamente 
elle entumesceu, inchou. A chimica dos economistas da alta cambial 
diz. assim : triplicou seu poder acquisilivo. 

Mas que poder acquisitivo é esse que não assegura, nem confere 
capacidade de introduzir do exterior siquer os generos de primeira neces-
sidade? Que . poder acquisitivo é esse que os mais ambiciosos povos do 
mundo recusam incorporar ao seu patrimonio commercial? Que poder 
acquisitivo é · esse que no balanço internacional da ilha só poderia ser 
representado por zero? 

·Essa apparencia, essa illusão, essa ficção, esboroou assim, para os 
habitantes da ilha, deante de novo vapor estrangeiro, que repellju, em 
absoluto, qualquer negocio em libras-papel, não obstante o valor que a , 
illusão dos illotas lhe attribuia. Nestas duras emergencias, um aconte-
cimento imprevisto ensina o caminho a seguir. E' que á ilha vem aportar 
outro navio estrangeiro. Este vem batido por tempestade, com passa-
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geiros e tripulação framintos, tendo sido forçado a laaçar toda a sua 
carga ao. mar. Trazia alta somma de. libras-ouro, mas, não tinha viveres. 
Toda a sobra do consumo da ilha (aves, legumes, ovos, ffuctas, cereaes, 
eafê, gad0, assucar, etc.)' foi c.omprada por esse navio a altos preços. 
Duzentas mil libras, digamos., esse navio alli deixou em troca de taes 
productos agricolas . ( 

Depois deste facto a crise monetaria local desappareceu totalment&. 
A solução das graves difficuldades experimentadas veiu . de Úm 

fact0 singelo : importação da ilha (sahida de ouro) na importancia de 
cem mil libras; exportação da ilha (entrada de ouro.). duzentas mil libras. 
Portanto, ficou na ilha um saldo de cem mil libras. 

Foi sobre este saldo ouro que o governo da ilha lançou desde logo 
seus olhares. Recebendo pagamentos de impostos em libras ouro desse 
saldo, conseguiu o governo resgatar aos poucos o papel que havia emit-
tido, chamando as libras-papel a troco por lihras-ouro e eliminando 
para sémpre da ilha a praga de um papel-moeda, que nadà valia fóra 
dos limites deHa. 

Figurei esses factos economicos ern sua :ma.xima simplicidade na-
tural, para realçar duas verdades aos olhos de-toda gente. 

Primeira verdade : o chamado poder acquisitivo do papel-moeda 
inconvertível é simplesment'e um artificio, uma illusão, uma supposição 
de ouro; uma apparencia, Ufllª ficção em materia carnhial. Na realidade, 
esse poder é uma burla. Nã(> existe. Como nos espelhos vemos as figuras 
humanas. e seus movimentos, sem existencia propria, sem vida; na pas-
siva dependencia da luz ~ tambem e por igual o tal poder acquisitivo 
do papel moeda inconvertível, não tem. vida, não tem rnalidade, na pas-
siva dependencia da existencia ou da inexistencia de productos expor-
taveis. 

Segunda verdade : a e:xistencia de productos exportaveis só póde 
ser esperada de um est:Ído de prosperidade, de folgas, de sobras na 
riqueza das classes productpras, que são no Brazil actual quasi exclusi-
vamente as classes agrícola~. Aos que da terra conquistam mercadorias 
por industria agrícola, por lndustría extractiva e por industria de mi.ne-
ração, a esses, á. prosperida,p.e economica desses elementos sociaes, é que 
teremos de pedir a eliminai,;ão do papel-moeda. Política lesiva dos inte-
resses dessas classes é port:,anto politica de doudos. 

Não são as classes cpnsumidoras ou,, melhor importadoras, que 
poderão salvar o paiz do n~ufragio, no lodoso mar do papel-moeda. 

Os advogados, os me(,licos, os empregados do commercio, os fun~ 
ccionarios publicos, os militares, os pedreiros, ferreiros, carpinteiros, os 
habitantes das cidades, emfim, contribuem a muitos respeitos para , o 
progresso geral da Nação; µi.as para esta solução, em particular, do •pro· 
hlema monetario, a felicid~de da Nação depende muito mais directa e 
substancialmente das popplações dos campos, essencialmente produc-
toras de cousas exportaveis, do que das populações das cidades, essen-
cialmente consumidoras d<Ji cousas importadas. 
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E' evidente portanto que as chamadas classes consumidoras ou 
importadoras teem todo interesse na crescente prosperidade das classes 
productoras ou exportadoras. Esta prosperidade é que póde trazer ao 
paiz abundancia de ouro, de moeda solida, com que, em substituição do 
papel-moeda, hão de vir a ser afinal pagos os serviços pre">tados pelos 
trabalhadores, operarios ou funccionarios publicos e as rendas auferidas 
pelos proprietarios e capitalistas urbanos. Com o ouro dessa procedencia 
é que os habitantes das cidades poderão augmentar ou baratear o seu 
conforto. Para as desejadas altas cambiaes e para a substituição do 
papel-moeda, só com o ouro dessa procedencia é que poderemos obter 
saldos no nosso. 

Balanço de contas internacionaes. 

Mas em que consiste esse balanço? Quaes os elementos que o consti-
tuem? 

O balanço de contas é o calculo reduzido á moeda de tudo quanto 
por qualquer tit11lo tenha um paiz a pagar no estrangeiro, de tudo quanto 
do estrangeiro tem a receber por qualquer titulo. 

Os elementos ou parcellas desse balanço são classificados por Bas-
table (The Theory of International Trade) em 10 categorias a saber: 

I. - As importações e as exporta~ões de mercadorias do commercio; 
II. - As collocações de capitaes fóra do paiz (deve-se lançai-os, no 

momento da sahida, no passivo da nação que remette e no activo da 
nação qué recebe); 

III. - A renda annual dos capitaes assim collocados; 
IV. - Os reembolsos e retiradas de capital; 
V. - Os lucros dos commerciantes e operarias nacionaes. vivendo 

no estrangeiro (partida do activo) e os lucros dos estrangeiros residentes 
no solo nacional (partida do passivo) pelas sommas enviadas ao paiz 
de origem; 

VI. - As remessas a titulo de beneficencia e entradas a este titulo 
(terremoto de Messina, por exemplo); 

VII. - Os pagamentos e recebimentos correspondentes aos ser-
viços · que um paiz presta a outros pelos intermediarias - navegação 
e bancos (fretes, commissão de banqueiros, de agentes de negocios, etc.); 

VIII. - Despezas do governo no estrangeiro : compras de material 
de guerra; despezas de navios de guerra nacionaes em portos estrangeiros; 
pensões de inactivos vivéndo no estrangeiro; corpo diplomatico e con-
sular; despezas de· propaganda, exposições, etc.; 
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IX. - Tributos e indemnizações de guerra; 
X. ~ Despezas de lourisies viajando ou de capitalistas morando 

no estrangeiro. 
Sommadas todas essas partidas e contrapartidas do deve e haver 

e balanceadas entre si, verifica-se a favor de qual· dos lados ha sald·o 
e contra qual delles ha deficit. O paiz que tiver salcio a seq favor, que ' 
tiver maior· entrada do que sahida de ouro terá fatalmente cambio favo-
ravel. E' bem evidente a difficuldade quasi invencível de, em dado 
momento, conhecer-se o estado real de saldo ou de deficit nesse balanço. 
Em primeiro logar, entre as exigibilidades citadas, ha muitas chamadas 
invisíveis, por não serem registradas nas estatísticas; em segundo logar, 
o movimento internacional de capitaes se faz hoje tão facilmente e tão 
multiplicadamente, que não é possivel acompanhar suas mutações dia-
rias, nem me~mo mensaes. 

Ha duas forças. de attracção e repulsão, que entram a um tempo 
em exercício : vindo para o Brazil, obedece o ouro á força de attracção 
que nosso paiz possa exercer sobre essa moeda pelo seu trabalho, pelo 
seu credito, pela sua producção. Sahindo do paiz, obedece o ouro á força 
de repulsão que nosso paiz possa exercer sobre essa moeda pelas impor-
tações, pelos pagamentos de dividas e dividendos a capitaes estrangeiros, 
por esbanjamentos, por salaxiios a estrangeiros, etc. · 

A difficuldade consiste toda em encontrar o ponto de. médio equi-
líbrio entre essas duas força\3. 

Sendo o objectivo da lei alcançar uma estabilidade monetaria, 
repousada sobre esse ponto de equilibrio médio, é evidente que o estabe-
lecimento de tal ponto obedece á preocupação de pJrmanencia. Para vigorar 
em. um mez, em um dia, em um semestre, não corresponderia aos intuitos 
dos que querem dar ao muIJ.dO de quem trabalha situação de tranquilli-
dade durante pelo menos p período dos orçamentos publicos, das sa-
fras agricolas e dos balanços commerciaes, periodo nunca menor de 
anno. 

O Congresso Nacional, por estudos feitos em 1906, considerou como 
ponto de equilibrio médio daquellas forças economicas a taxa cambial 
de 15 dinheiros por mil réie,. 

Foi acertada a adopta~ão dessa taxa? Por outra : durante os annos 
de vigencia dessa taxa, re~istiu ella permanentemente, impassivelmente, 
naturalmente aos movimentos do mercado? Sabemos que não. Sabemos 
que o Sr. David Campista necessitou recorrer a neservas do Thesouro 
para amparal-a em dias muito proximos do momento actual, em 1908. 

Teremos por ventura dahi para . cá augmentado nossas reservas 
metaUicas, ao ponto de corresponderem ellas a mais de 15 dinheiros por 
mil réis? Não. Essas reser~as estão, ao contrario, diminuídas em com-
paração com as existentes em 1906. O proprio Sr. L. Bulhões diz isto : 
« em materia de valoriza~ão de papel, regredimos manifestamente, e 
nossa situação legal é. meIJ.OS resistente, sadia, do. que já foi. » 
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Com que elementos, pois, se conta para elevar essa taxa? Que razões 
aconselham essa aventura? · t 

Os enthusiastas da alta cambial só allegam esta : nossa consistencia 
economica augmentou tanto que póde já garantir solidamente ao papel 
circulante inconvertível poder acquisitivo superior ao de 15 dinheiros 
por mil réis. 

Examinemos. 
Quaes são praticamente os meios pelos quaes p'oderemos conhecer 

da situação economica de um povo? 
Antes de tudo, precisemos os termós da questão. 
A economia nacional se divide em duas categorias : a Economia 

Privada - que diz respeito á situação de folga ou de apertos de cada 
cidadão ou classe social; e a Economia Publica - que diz respeito á 
situação de saldos ou deficits do Thesouro Publico. Não ha outro criterio 
para o estudo do assumpto. 

Comecemos por um exame perfunctorio do estado geral de nossa 
economia privada. O primeiro exame a fazer é o do 

Balanço Commercial do Bra:z:il. 

O Funding Loan se fez em 1898. Esse anno representa incontes-
tavelmente o maximo de depressão que tem sofirido a riqueza publica, 
desde que somos nação livre e independente . Tomemos essa época como 
ponto de part ida. Estudemos, pois, a situação de 1899 para cá. Nesse 
período, nosso balanço de mercadorias é este : 

Annos 

1899 . .. . .. . ... . .... .. . 
1900 . ... .... . . .. .. .. . . 
1901 .. . · . ....... ... . . . . 
1902 ....... .. ....... . . 
1903 ......... . . . . . . . . . 
1904 .. . . . .... . .. . .... . 
1905 .... . ... . .... . .. . . 
1906 ......... . .. .. . . . . 
1907 .. .. . ... . . . ..... . . 
1908 . . .. . ......... ' . . . 
1909 . . .......... . . .. . . 
1910 (até outubro) ... . 

Somma ..... . ... . 

Exportamos 
Libras 

17 .842.000 
37.470.000 
40.790.000 
36.437.000 
36.883.000 
39.430.000 
44.643 .000 
53.059.000 
54.176.000 
44.155.000 
63.724.000 
44.567.000 

513.176.000 

CAIXA DE CONVERSÃO 1919. - VOL. 11. 

Importamos 
Libras 

11.602.000 
17 .185.000 
21.250.000 
23.279 .000 
24.207.000 
25.915.090 
29.830.000 
33.204.000 
40.527.000 
35.491.000 

. 37 .111.000 . 
33.293.000 

332.894.000 

17 

' ' 
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Isso quer dizer que, durante esse período, tivemos a nosso favor os 
seguintes saldos de nossas vendas sobre nossas compras : 

Annos 

1899 .... ..... .. . ..... . .. .. . ...... ... . 
1900 . .. .. . ..... . ...... .... .. . .... .. . . 
1901 .. . ... . ...... . ........ . .... . . : . . . 
1902 .. .... ...... . .. ..... . .. .. ....... . 
1903 . .. . ·.· ... . .... . . .. ... ........... . 
1904 .... . ........... . : .. . ...... . .... . 
1905 ................. . . .... : . . : .. . .. . 
1906 ......... . · ..... . ......... . .. . . . . . 
1907 .... .... ........ . . . ..... . . . ..... . 
1908 ......... . .. . ....... . . . . ........ . 
1909 ..... . .. . . ... . .... .... . ..... .... . 
1910 (até outubro) ................... . 

Somma .......... . . . ........ . ... . 

Saldos commérciaes 
Libras 

6.240.000 
20.285.000 
19.540.000 
13.158.000 . 
12.676.000 
13.515.000 . ' 
14.813.000 
19.855.000 
13.649.000 
8.664.000 

26.613.000 
11.274.000 

180.008.000 

que correspondem a um saldo liquido redondQ de f. 15. 090. 000 por 
anno. 

Imaginemos que o Brazil é um particular qualquer e que ·esse par-
ticular teve por anno esse saldo liquido, em seu estabelecimento indus-
trial. 

Como deve ser esse saldo considerado? - Deve-se entendei-o como 
representativo do lucro entre o q;ue foi vendido e o que foi gasto no custeio 
da producção. Mais nada. NeceE)sario é verificar em seguida quanto ha a 
pagar de dividas, e si não -ha \).ividas quanto a pagar de dividendo ao 
capital empregado. , 

Si o lucro da venda é des~inado sómente a dividendos, a situação 
é economicamente solida," muito ou pouco, segundo o dividendo fôr 
diminut0 ou pingue. 

Mas, si deante daquelle liquido o particular apurar seus compro-
missos annuaei:;, e si elle verifiqi.r que suas prestações de divida, a serem 
pagas nesse anno, são de importancia em dinheiro maior do que o liquido 
apurado? D.iria alguem - qualquer que fosse o credito desse particular -
que a .situação economica de sqa fortuna era solida? 

Certamente ninguem iria ,confundir o credito desse particular, no 
facilitar-lhe, porventura, recürsos para seus pagamentos, com uma 
situação económica prospera e \solida, de folgas, de sobras. 

Pois bem. O caso d~sse particular é o caso actual do Brazil. Nó período 
de 1899 a 1910, temos . apura\).o um saldo meramente commercial de 
f. 15. 000. 000 p.or média anmlal. Si essa situação continuar, estamos 
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desgraçados, pe>cqne somos fon;aà.os, a pagamentos ou a satisfação de 
dividas no valor í: 24 .000. 000, por aMto no mirumo ! ! ! 

Quanto aos pagamentos de todas as nossas responsabilid.adies em C:'>llit{) 
para com o estraageir-0 annualmente, os dados fornecidos por _nossas 
estatisticas são deficientissimos. O algaásmo de ±: 24. 000 .-000 para ess~ 
responsabilidades pod·erá ser inferior, nunca superior á realidade. 

Estamos, pois., vivendo em periodo de de,ficil na balança .das contas 
internacionaes geraes. · 

Objectar-se-nos-ha : como então temos po.diclo nos .aguentar com a 
taxa de 15 d. por mi réis, sob esta apparencia de solida prosperidade? 
Gomo temos conseguido a entrada rapida 20. 000. 000 na Caixa de Con-
versão?_ Como temos chegado até a fita de cambio acima de 18? 
, Muito facilmente : fazendo saques .sobre' o futuro; não pagando a 
divida velha e augmentando-a com colossaes dividas novas. 

Bastaria citar o que se está passando, de 1898 para cá, nos dominios 
da divida externa da União. Da União, apenas. Não fallemos, por ora, 
das dividas dos Estados, dos municipios e dos particulares. 

A União estava devendo ' em 18.98, quando fizemos o Funding Loan, 
±:34.697.300. Entretanto, a divida externa (só externa) da União, 
é actualmente de ;f'. 88.000.000. 

Quer dizer : quasi triplicámos nossa divida federal em ouro. 
Não admira, dess' art.e, que tenham entrado para a: nossa· Caixa de 

Conversão z 20. 000. 000, que são divida contrahida, que são alheios, não 
nossos. 

Vejamos o que occorre quanto á divida externa dos Estados e dos 
municipios. Ella era antes de 31 d·e dezembro de il.906 (Brazilian Year 
Book, Retrospecto, Relatorio da Fazenda) ;t 18 .108 .461. Entretanto, 
dessa data para cá, essas dividas elevaram-se a f 60. 205 .461 : o que dá 
augmento, nesse periodo, de 

Augmento 

;f'. 60.205.461 
f 18.108.461 

f 42.097 .000 

Quer dizer; as dividas estadoaes e municipaes tambem tripliearam! 
Repito : não a.dmira, dess'arte, que tenham entrad.o para a nossa 

Caixa de ConversãQ f 20. 000. 000 ... qu·e são dividas eontrahidas, .que são 
alheios, que não são nossos. 

Mas, serãe só as ·dividas da União, dos Estados e di0s municipios 
que representam o nosso passivo geral, obrigando-nos a jurc:>s e a amor .. 
tizações ouro? 

Não. E as dividas por hypot.b.ecas deb.entures, obrigações preferen-
ciaes e lettras commerciaes, contrahidas pelas emprezas particula11es ·.e 
pelQs cidadãos? 
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Para ter-se noção do algarismo desse passivo annual basta recordar 
que muitas casas poderosas, exportadoras de café, e borracha, teem 
introduzido nos ultimos annos o systema de emprestimos particulares 
directos aos fazendeiros de café e aos donos de seringaes. Essas verbas 
são desconhecidas das estatísticas actuaes. 

O passivo das emprezas industriaes (só o passivo publicamente 
annunciado) pôde ser melhor conhecido. Gomo panno de amostra aqui vão 
dados relativos ao passivo de muitas dessas emprezas por dividas contra-
hidas só no anno de 1909. 

Dividas de emprezas indusiriaes conirahidas só no anno de 1909: 

Companhia Porto do Rio Grande do Sul .. 
» » , do Pará .... .... ...... . 
n Estrada de Ferro Goyaz .. . .. . 
n Porto da Bahia ............. . 

Pará Electric R. & D ....... . 
n Idem (obrigações preferenciaes). 
n Great W estern Brazil Ry .... . 
ii Brazilian Warrants .......... . 
n Leopoldina ij.y .............. . 
n Light & Pov.rer Rio de Janeiro. 
n Geral de Perp.ambuco ..... ... . 
>i Estrada de Ferro Sudoeste 

Bahia .... , ............... . 
Manáos Tramway & Light ... . 

i> Amazon Tel~graph .......... . 
n Estrada de ~<'erro Araraquara .. 
ii Brazil Ry .•................ , 

Banco Hypothecario de \São Paulo .... . .. . 
Mosteiro de S. Bento ................... . 

i 1.800.000 
800.000 
400.000 
500.000 

70.000 
700.000 
100.000 
50.500 

750.000 
1.280. 729 

228.000 

250.000 
300.000 
300.000 
600.000 

3.500.000 
1.600.000 

300.000 

SoMM,L . . . . . . . . . . . . . . . i 13. 529. 229 

Attenda-se bem a isso : - 13 milhões e meio de dividas contrahidas 
· á mais, por emprezas particulares, só durante o anno de 1909. 

E attenda-se agora ao seg,iinte.: - em janeiro desse anno, de 1909, 
os depositos recolhidos á nossa Caixa de Conversão apenas attingiram a 
perto de seis milhões. Em maio po corrente anno, a Caixa attingiu a 20 mi-
lhões. Pois não está claro de c,mde elles vieram? Pois, qualquer não vê 

"-que para a Caixa entraram esse;s treze e meio milhões, de que precisavam 
em papel as emprezas que os fqram pedir emprestados? E não é intuitivo 
que esse dinheiro ainda não pó\fe produzir riqueza, parte delle ainda nem 
siquer estando effectivamente empregado? 

Veja-se quanta carrada de razão. tem um dos nossos mais festejados 
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·e competentes economistas, quando diz em synthese : - cc (!) ouro que nos 
enche as arcas da Caixa de Conversão não resulta .dos saldos de nossa 
producção sobre as despezas nacionaes; não é, portanto, a expressão de 
nossa riqueza; não é fortuna que tenha de permanecer integralmente no 
paiz. Ess.e ouro veio, mas ha de emigrar para o seu mercado de origem. 
Vem nos visitar : não de mudança. E' hospede e não habitante. Repr~ 
senta divida e não saldo; pois é o fructo de emprestimos contrahidos, 
e que ... terão de ser pagos ... Momentaneamente contribue para a elevação 
elo nosso cambio. São alviçaras 'da chegada : mas, esperem pela partida ... 
Quando tenha de emigrar, ou sob a forma de pagamento de capital ou de 
juros, ou de quociente de acções, ou sob outra fórma e ern outro caracter, 
esse exodo inevitavel ha de contribuir para accentuar-se no cambio nacio-
.nal .ª tendencia para a baixa. n 

Repetimos : não ha dados pelos quaes se possa com certeza assegurar 
qual a somma das dividas dos particulares na Europa, com serviço feito 
em ouro. Os emprestimos supra citados são sómente os lançados ao publico 
pelas emprezas industriaes. Mas é certo que os particulares, commer-
ciantes e lavradores, usam largamente do credito externo, leva~tando 
capitaes no extrangeiro, por meio de operações que ficam desconhecidas 
do publico. Todavia, adstringindo-nos aos elementos mais conhecidos, e 
fali ando de modo geral, podemos calcular em ~ 30. 000, 000 o augmento 
d·as dividas de capital industrial de 1906 até agora. Assim, em synthese 
geral, vemos que os compromissos externos do Brazil creados de 1898· 
(funding loan) para cá, orçam pelo menos por estas quantias : 

União .......... . .......... . ......... . 
Estados e Municípios ........ . , .... . .... . 
Capital industrial ..... .. ......... . .... · 

Augmento : SoMMA ...... . ..... . . . .... . 

~ 53-323-479 
41-997-000 
30-000-000 

~ 125-320-479 

Note-se bem : essa somma enuncia apenas o augmento. de dividas 
externas - cento e vinte e cinco milhões esterlinos a mais·, de 1898 para cá! 

Ahi está demonstrado como, nesse curto período de deficit na balança 
geral das contas , temos conseguido mascarar nossa situação real. Attri4 

buindo-se a esses compromissos um juro medío de 5 % ao anno, com amor-
tização de capital apenas da quantia de 1 % ao anno, t emos que são neces-
sarios sete milhões e meio esterlinos annuaes só para o serviço do augmenl9 
das nossas dividas, do Funding Loan para cá. 
· Temos feito figura, á força de fazermos dividas. E is ahi por qll:e eu 
julgo que a taxa de 15 só poderá continuar a ser sustentada, si agirmos 
com muita cautela : pois já ella representa um esforço immenso, para poder 
ser indefinidamente mantida. A pro:va está em que no enthesouramento 
de ouro para o fundo de garantia do papel-moeda, não temos conseguido 
quasi nada, á força de termos querido amparar essa taxa, ou alteai-a. 
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Quando- se tratava no Congresso Nacional, em l90ô, de crear a Caixa 
de Conversão', e se discuba qual a taxa que devia ser estabelecida, eu 
ouvi dizer que o Sr. Joaquii:m Murtinho- dissera ser c0-ntrario á Caixa 
mas entendia ser a de 12 a taxa expoente do nosso estado econo:mico de 
então. 
f~"rr Em 1906 mesmo, o meu prezado amigo Dr. Serzedello Corrêa, 
ex-ministro da Fazenda e um dos ornamentos da Cvmmissão de Finanças 
de então nesta Casa, dizia com mu:ita sabedoria: 

« Falla-se na taxa de 12. Ora, essa taxa era a meu ver a expressão 
real de nossa situação economica em fins do govern0> passado. Prova-o 
a S'l!la estabilidade e as di:ffieuldades mesmo de· pequenas :fluctuações, esta-
biili!dade de que .a arrancaram os emprestimos do governo Rodrigues 
Alves; mas será amanhã, quando retomarmos a amortização da divida-
externa, augmentada de muitos milhões:, e tivermos de começar a pagar 
os ju-ros e amortizações detodtos _esses-novos emprestimo-s que contrahimos, 
esgmados os reel:frsos que elles nos deram no presente- quatriennio? Não 
sei--. Só um exame cuidadoso., i11tenigente e serio poderá dizer-nos. Somos 
um paiz em que 0> absentheismo ou a remessa de lucros die toda a ordem 
para o exterior é enorme. Cerca de 85 % dos lucros de nossa actividade 
commercia1 não são nossos : alugueis de predios, juro& de acções, divi-
dendos de bancos e companhias, emfim, a maior parte do capital produc-
tivo não é nacional em seus 111cros,1 e tudo isso emigra. E ahi está como no 
quatriennio Campos Salles, ann,ialmente,, com um saldo de cerca de 
vinte milhões esterlinos a nosso fairor, nunca foi possivel ter taxa superior 
a 12 n. 

Tanto()' Sr. Joaquim Murtinhl), ,como o nosso eminente amigo tinham 
razão para as suas apprehensões : a taxa de 15 foi votada, e IH> anno de 1908 
teria ella feito fallencia, si recursos «.3xtranhos ao anno não a tivessem ampa-
rado ... não obstante estarmos ainda fruindo o repouso da moratoria ! 

Agora, já retornámos todo~ os nossos pagamentos. A -situação, 
portanto, é muito mais delicada, para que cada um de nós comprehenda 
que não devemos facilitar, alteanpo taxas á .cceur léger. 

Capi~al novo .. 

Os enthusiastas das taxas altas não desconhecem, certamente, os 
claidos, estatisticos, que temos adduzido. Mas o interpretam de modo mnito 
diverso die nós, quanto aos seus eQ!eit<ils .. Chamam-lhes a pujança do nosso 
credito, o que não ha negar. E a esse credito chamam um factor econo-
mico, decisiv<il,. de alta legitima : o que é doutrina positivamente contes-
tavel, sujeita ás largas e pmdeDt111s reservas, determinadas pelas circum-
stancias especiaes de cada caso, {lm que o credito é empregado. Sim. O 
credito é. uma arm~ de dois gun,1es : - desgraça h0>je áquelle proprio 
que :fo:hcitára hontem ... Resiitue vida a uns aio passo que a rouba a outros. 
E' wmo ai strichnina : em dose modeirada, cura; em dose elevada, mata. 
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Tudo depend~ da prudencia intelligente e previdente, com que o credito 
possa ser manejado. Em vez de auxiliar poderoso, póde tornar-se, tal 
seja seu emprego·, um obice ruinoso. Salvou. a França, em 1870, das garras 
da Allemanha; mas entregou .a Turquia e o Egypto, algemados, a sübe-
ranias extranhas. No Brazil compoz as estrophes do cambio alte, durante 
sessenta annos, de emprestimos externos; mas estes mesmos empres-
timos extetnos crearam a moratoria prosaica de '1898. Embalou a Argen-
tina em meio de fulgores palacianos; mas, entre leilões das carruagens 
dos palacios, levou-a a uma moratoria mais desastrosa do que a nossa, 
e ensinou-lhe que facter economico legitimo é sómente a extracção, 
pelo trabalho, das riquezas da terra. 

Na ordem propriamente cambial, entre os povos, o emprego do cre-
dito tanto pode s,er uma funcção de alta, como pode ser uma funcção de 
baixa. Em regra, a necessidade do recurso ao credito externo denuncia 
uma situação de fraqueza economica : quer dizer, em regra, o recurso ao 
credito externo é indice de posterior baixa cambial. 

Portanto : - o argumento de nossos antagonistas, .fundado na 
grande entrada do capital novo no Brazil, como prova de solidez economica, 
precisa ser examinado. 

O capital que traz consistencia economica segura é. aquelle que vem 
implantar-se definitivamente no Brazil, nacionalizando-se a si pl'oprio e a 
seus lucros. Desse, não sei que tenha entrado, senão em proporção ridicula. 
O capital que emigra para cá, qual bomba de aspiração, simplesmente a 
buscar lucros, que reemigra outra vez, logo depois, augmentado desses 
lucros, ás vezes no anno mesmo em que entrou, esse não é o capital cuja 
chegada nos deva enthusiasmar. Elle é antes um apparelho de su~ção 
de nossa riqueza, do que outra cousa. E' um gerador de crises cambiaes, 
no regímen de cambio livre. 

Não · desconhecemos que, em casos especiaes de empregos excessi· 
vamente remuneradores, até esse capital andorinha póde deixar-nos 
lucros assignaladores de sua passagem. Mas então, na hypothese ver-
tente, é o caso de apreciarmos, em sua linha geral, si o emprego do capital 
novo, entrado no Brazil de 1899 para cá, é tão excessivamente remu-
nerador, tão sobejamente reproductivo, que possa resistir ao regresso 
desse capital e de seu juro preferencial, e que, além disso, ln.os possa 
deixar no goso de economias accumuladas á si.la sombra. Este exame 
se impõe aos que, neste assumpto de taxa cambial, olham com prudencia 
para o dia de amanhã. 

Infelizmente, o resultado desse exame é desastroso para nós . Tres 
quartas partes do capital novo teem entrado sob a forma de emprestimos 
publicos. Destes, os contrahidos .pelos Estados e municipios são em 
regra dirigidos a empregos economicamente irreproductivos. Tem-se 
destinado ·a applicações burocraticas, geralmente a pagamento de ven-
cimentos em . atrazo do funccionalismo e a pagamentos de dividas fluc-
tuantes. 

Os emprestimos que a União t~m feito, no sobredito periodo, teem-se 
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destinado a tres fins geraes : I.o pagamento das prestações, suspensas 
em especie, de nossa divida publica federal (Funding loan); 2.º paga-
mentos irreproductivos ou - o que é peior ainda - reproductivos de 
grandes despezas, sem nenhum lucro, dos dreadnoughts, destroyers e 
torpedeiros, de armamentos modernos e munições para o exercito e ma-
rinha; 3.0 construcções de avenidas, portos e linhas ferreas. 

Vê-se que, apuradas as cousas, economicamente frtlando, empre-
gámos mal o capital que levantámos. O bom emprego do terceiro item 
não resiste por si só á perda dos 1.º e 2.0 

Mas, mesmo o emprego bom do terceiro item, terá já produzido 
lucros que nos animem a dar por melhorada desde já a nossa situação 
economica, em ordem a acariciarmos veleidades de altear taxas de cam- · 
bio? 

Não, absolutamente. Dos portos fabricadõs com os emprestimos 
federaes, nenhum ainda produz renda. Só está inaugurado e muito mal 
inaugurado o da Capital Federal, que só agora está tentando passos 
muito hesitantes no caminho da renda. 

E as estradas de ferro? Estão todas em construcção ainda, muitos 
kilometros já inaugurados, pelos quaes os trens passam atravez de bellas 
florestas virgens marginaes ... Não teem ainda trafego que lhes cubra 
siquer as despezas de custeio, quanto mais os encargos de juros e amor-
tização de capital 1 Pois é com tae~ ele:\llentos que se póde garantir solidez 
immediata de nossa situação eco11tomica? 

o capital industrial entrado rº paiz no alludido período' é estimado 
em trinta milhões esterlinos . Ora, trinta milhões, em varios annos, co-
respondem, para um paiz como o nosso, a uma gotta de agua no 
oceano! 

Mesmo que esse capital se tivesse todo nacionalizado, e a seus lucros, 
seria elle tima insignificancia. o reior, porém, é que se trata de capital 
absentheista. . 

E releva lembrar que parte d,elle vem para aqui á sombra do nefasto 
regímen da garantia de juros por parte da União, dos Estados -e dos Muni-
cípios, incommodando-se portanto muito pouco com a prosperidade eco-
nomica real das emprezas a que vem servir. 

O argumento fundado no c13-pital novo seria na verdade valioso, 
si se tratasse de entrada de cento e trinta milhões esterlinos, trazidos 
pelos particulares, para empregos promptamente reproductivos. Então 
sim. Esse capital, nessas condiçõ,es, impulsionaria desde logo a prospe-
ridade real do paiz. 

Elle viria augmentar nosséj. producção, intelligentemente. Viria 
acompanhado da experiencia e qa sciencia dos povos mais adiantados 
do que nós, trazendo comsigo trabalhador;es novos, processos novos, 
machinas novas, que nos habilitariam a competir desde logo nos mer-
cados do mundo. Esses capitaes e os seus portadores, não nos ensina-
riam sómente a produzir bom, barato e bastante, mas tambem nos ensi-
nariam a collocar commercialmente a producção; ensinar-nos-hiam a 
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creação de riquezas novas, de novas fontes de lucros, na lavoura, na 
mineração, na creação de gado, nas manufacturas. 

Mas capital novo entrado para pagarmos dreadnoughts, destroyers, 
peças de artilharia, carabinas, polvora, balas, ou entrado para a Secre-
taria de Fazenda, nos Estados, ou para as Recebedorias nos Municípios, não 
é capital com que se conte para multiplicar trabalho e crear riqueza 
nova. 

Cumpre ainda recordar que o insignificante capital que tem pro-
curado applicação industrial, é na sua maxima parte,'de entrada recente; 
parte delle nem está ainda effectivamente empregado. Que tempo houve, 
pois, para que elle arrancasse producção do ventre de nossas terras e 
modificasse assim de modo apreciavel nossa situação economica? 

E' preciso não tomarmos levianamente a nuvem por Juno. Consis-
tencia economica não está em que, em um período de dias ou de mezes, 
haja na praça plethora de lettras de cambio, plethora filha de causas 
occasionaes : o corado ,de rosto de um doente sob crise febril não prova 
que elle seja um temperamento sanguineo. O criterio seguro para co.._ 
nhecer-se da situação economica de um povo é muito mais complexo. 
Deve fundar-se, não apenas no f~cto da abundancia de lettras de cambio . 
em um semestre ou em um anno, mas no estudo em conjuncto das cir-
cumstancias do paiz, para dellas deduzirmos si essa abundancia se deve 
esperar de TlfOdo permanente. A consistencia verdadeira, e não fictícia, 
é a que resulta do estado de prosperidade na vida privada das unidades 
ou factores productores da riqueza economica. Riqueza publicá. é o 
conjuncto das riquezas dos particulares. 

Eu pergunto aos nossos antagonistas : Onde está a região do Brazil 
em cuja área se tenham triplicado as culturas, para com sua producção 
exportavel pagarmos as dividas externas, que triplicámos? 

Desejo que m'a mostrem. 
Pergunto a.inda : Dentro da propria área cultivada, em que regiao 

do Brazil os lucros das antigas culturas triplicaram? Em que região do 
Brazil os agricultores estão em abastança, isto é., em situação economica 
solida? Na região do algodão? Na do assucar? Na do fumo? Na do 
cacáo? Na do café? Na da borracha? Nas usinas de mineração? 

Mas, eu só ouço dessas procedencias os gemidos dos desanimados .•• 
Quem já fez um inquerito leal, para affirmar ser essa grita menti-
rosa? 

Nem se pense que a má situação economica e financeira dessas , 
classes productoras provém apenas da recente e insensata alta do cambio. 
Esta apenas aggravou espantosamente o mal-estar, que já existia mesmo 
sob a taxa de 15. Lancemos uma vista penetrante sobre 
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Nosso c ampo de producção. 

Vejamos si nos ultimos annos tem havido, para nossos productos, 
a alta de preços, progressiva e segura, capaz de nos enthusiasmar, de 
nos seduzir ou de nos arrastar para altas cambiaes progressivas e seguras. 

Este exame é fundamental. A vida economica dos povos tem phases 
que se succedem tão infalliveis, como as estações climatericas, salvo a 
fatalidade das datas. Essas phases são tres : Progresso - Crise - Liqui-
dação. « La crise est une rupture de l'équilibre caractérisée surtout par 
l'arrêt de la hausse des prix. C'est le moment ou l'on ne trouve plus de 
nouveaux preneurs. il 

ASSUCAR 

Aqui está o que antes da alta cambial deste anno., já dizia o insus-
peito Jornal do Commercio, em seu retrospecto de 1909: 

<< Para manter-se, a industria assucareira tem de. lançar 
mão de um processo anti-economico e prejudicial aos interesses 
do consumidor intern9, entregando ao consumo, e a preço arbi-
trariamente taxado, ~penas a quantidade de que elle estricta-
mente carece, e desp(,~jando o resto a lodo preço nos mercados 
exteriores. )) 

A situação desta lavoura é actualmente desesperadora. Teria tido 
ella de 1899 para cá tal incn)mento, e preços tão bons, que pudessem 
ter enriquecido seus agriculto~·es? 

Não . Eis aqui os miseraveis preços que o assucar tem tido, tomando 
os preços da qualidade superipr : 

Annos 10 kilos 

1900... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9$500 
1901.. . ............. . ....... . . . ............ . . 6$500 
1902 ......... . ..... .. .. . .... " . . . . . . . . . . . . . . . . 4$200 
1903 ...... . .. ... . .. . ' . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 5$250 
1904 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5$250 
1905... .. .. .... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5$000 
1906 .. .. .. .... . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3$200 
1907 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4$000 
1908... .... . .. . . .. ...... ... . . ..... . .... .. .... 6$000 
1909........... . ... . . ... . .......... .... ... . .. 5$000 
1910 ... ...... ..... . . . . . . .. ... . ........ ' . . . . . . 3$200 

O assucar Demerara esteve em março a 3$000; -eom a alta do cambio, 
cahiu em agosto a 2$100 : ~- perdeu 30 % de seu preço. 
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E a lavoura do. assl!lcar occmpa a actividade de mais de um terço 
da população do BraziL 

ALGODÃO 
Os preços deste artigo estão actualmente em baixa . Teem sido 

estes : 
Am10s 

I 1899 ........ . .. . . . .... . ........... : . . . ..... . 
1900 ......... .. . . . . .. . ........ . ............ . 
1901 .. ..... .. ... ... .. . . .... . ... . ....... . ... . 
1902 ...... . . . ........ . ........... . . . . ...... . 
1903 .. . .. . . . .... . . . . . .. ................ . ... . 
1904 . . . . .. . . .. . ... . . ..... .. . . . . ........... . . 
Hl05 .. . ... .. ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · 
1.906 .. ..... ..... . .. . ....... .. .......... . ... . 
1907 ............ ... .... . ... . . .............. . 
1908 . ........... . . . ........... . .... .. .. . . .. . 
1909 .... . . .. ... .. . ........... . .. . ....... ... . 
1910 ............ ... .. .. . . ·.· ............ .. .. . 

1() kilos 

13$000 
14$000 
11$000 
9$100 

13$000 
. 13$000 

8$700 
9$500 

10$200 
10$200 
12$000 
10$500 

O algodão ia tendo uma alta em março; mas a subida do cambio 
deu-lhe para traz, e seu preço cahiu de 31 % em agosto. 

CACÁO 
' O retrospecto de 1909 informa : 

« O cacáo, fornecendo em 1909 um contingente maior á exportação 
do que em 1908, produziu em valor uma quantia, não só relativamente, 
mais absolutamente menor, do que se tinha apurado no anno antece-
dente. >> 

A situação actual, de 1910, é critica; Ôs preços teem sido em média 
os seguintes : 

A.DnE>S 

1901 . . . ....... .. .. . . .. .. . . ...... .. .. . ...... . 
1902 . ... . ..... .... . .... ..... . .............. . 
1903 ... . ... . ........... ..... . .. ........ . ... . . 
1904 .... . ........ . ....... .'1 

• •• • •••••••• • ••••• 

19()5- .. . ......... . . . ... . ... . ............. .. . . 
1906-...... . ........ ..... . . .... . ..... ........ . 
1907 . . .. ...... .. ......................... . . . 
1008 •..... . .... . .. .. ..... . . ... ....... . ...... 
1009' ................... .. ... ...... ..... .... . 
1910 ..•••........ .. ..... .. .. . . .. .. ..... ..... 

10 kilos 

9$340 
8$060 
7$750 
7$550 
5$330 
5$860 

10$230 
7$360 
5$820 
5$800 
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O cacáo chegou em março a 7$800; mas com a alta do cambio, 
cahiu outra vez o seu preço, de 25 %, em agosto . 

HERVA MATTE 

Diz o retrospecto de 1909 : 
« Não obstante ter sido exportada em maior quantidade em 1909 

do que o fôra em 1908, produziu, entretanto, resultado pecuniario menor, 
em relação á unidade que lhe serve de medida. » 

Seus preços teem sido estes : 

Annos 

1901 .. . .. . .. . ...... . ... .. ....... ..... . .. . .. . . . 
1902 ....... . ............ . ....... .. . .. . . ... .. . . 
1903 ... . ..... . . .. . .... . .. . .... .. .......... . . . . 
1904 .. ....... . . .. . .... .. ... . . . . . . . ... . ..... . . . 
1905 ... . .... . ... . . . . ......... . .. . ... .. .. . .. . . . 
1906 ... . ... . . .. .. . ... . .. .. .. . .... . . . .. . . . .... . 
1907 . ... . . . ..... . .. \ ..... . .. . . .... . ....... . . . . 
1908 ... .. . . ....... . .... . ...... . .......... . ... . 
1909 ..... . .. . ........ . .... . ... ... . . .......... . 
1910 ................. .. . . . . . . ..... .. ..... . . . .. . 

FUMO 
Informa o retrospecto çitado : 

Kilos 

$530 
$700 
$296 
$392 
$491 
$448 
$450 
$431 
$388 . 
$440 

<< O fumo, embora exportado em 1909 em maior quantidade, quasi 
dupla, do que no anno anterior, deu todavia um resultado em dinheiro 
relativamente menor. » 1 

Seus preços teem sido estes : 

Annos Kilos 

1901. . . .. .... . .. . . . . ....... . .. .. . . .... . ...... 1$500 
1902........... . .. . . . . .... .. . .. .............. $550 
1903... . ... .. ...... . .............. . ... . . . . . ... $650 
1904........ . ...... . .. . .... .. .... . . . .... ..... $766 
1905... . . . ... . . .. . . . . .. . .. . . ... . ... .. .... . . .. $616 
1906.. ... . . . . ...... .. . . .. . . ... ............ . .. $517· 
1907.... .. .. . . . .... . ..... .. .. . ....... .... .... $958 
1908... . ...... . .. . . .. ............... ... ...... $980 
1909 . .... .. ........ . ...... . .. . .... . . . .. .. . $740 
1910 . ... . . . ......... . .......... .. .. . . . .. . . ·····• .. $680 
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COUROS 

Os preços teem sido os s~guintes : 

Annos l(ilos 

1901 . . . . . . .. . ".... . . .. .... . ............ . . ..... $835 
1902 . . ... .. . ....... . . ... . ........ . . ... . . ...... $810 
1903 .......... . ......... . .......... ·.. . ........ $835 
1904 . ................. . ... . .... . . ............. $875 
1905...... .. . ............................ ... .. $682 
1906........ .... . . . ..... . . . .... ... . .......... . $815 
1907. . . .. .. . . . . .. .. . . . . ..... ... .............. . $840 
1908 .. ... . . . ... ·.· ..... ... ..... . ....... . . . . ·.... $585 
1909 . ..... .. .. . . . . . ........ . . .. . ... . . .. . .. ... . $749 
1910. . ... . .... . ............ . ... . .. .. .. . ..... . . $717 

Todos os productos de exportação, já enumerados, estão em situação 
de preços paralysados ou decadentes. 

Nossos antagonistas argumentam especialmente com a alta dos 
preços do café e da borracha. Vejamos isto: 

CAFÉ 

Os preços desta mercadoria teem sido, em média por anno, os se-
guintes no mercado do Rio : 

.Annos 

1899 . . ..... . ... . ... . ... . ..... . . .. . ...... .. .. . 
1900 .. . .... . .. . .. . .. .. ... . .. . . . . ... . ........ . 
1901 . . .... .. . ... . . .. ... .. . ....... ... ... .... . . 
1902 . ...... . ..... .. ..... . . . . . .. .. .. ...... . .. . 
1903 . .. . . ..... ... . ... .... ......... . .. . ...... . 
1904 . . ........ . ............. . . .. ... . ........ . 
1905 . . .. . . . . .. ..... . .... . .... . ...... . .. . . ... . 
1906 . . .. .. . . . . .. . .. . ... .. ... ... . .. . ........ . . 
1907 .. .. . ...... . ... . ... .. .. . ..... ........... . 
1908 ...... . ... . . . .. . . . .... .. ....... .. ....... . 
1909 ... .. ... . . .. ......... . . . .......... . ... .. . 
1°910 ..... . .. ... .. . . .... ... ... . ... . . .. . .. . . . . . 

Dez Iülos 

4$700 
5$130 
3$300 
3$150 
4$600 
5$900 
5$300 
4$530 
3$540 
3$450 
4$300 
6$000 

E' mistér ponderar que, no decennio anterior, o café tinha estado 
a 10$, 12$, 15$ e 16$ por 10 kilos. Basta isso para ver-se que de 1.899 
a 1910 a situação foi de desespero! Foi de quéda á quarta e á qumta 
parte dos preços anteriores. 
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Apenas de junho de 1910 para cá, esta mercadoria tem estado 
1, alta : não alta exaggerada. Ainda não attingiu senão os preços medios 

do decennio de 1890 a 1900. A esta alta se referem os nossos antago-
nistas para justificarem a elevação da taxa cambial. Mas esquecem que 
essa alta se está dando, não naturalmente, mas porque o governo de 
S. Paulo restringiu artificialmente a 'ofierta do genero nos mercados, 
conservando retiradas delles seis e meio milhões de saccas, a titulo muito 
oneroso para a lavoura. Isto quer dizer que a situação da Lavoura de 
café é ainda de franca crise economica : si se restituir ao mercado o 
stock retido, os preços cahirão outra vez immediatamente. S ituação 
de franca crise, tanto assim que tem estado, e vae continuar a estar 
prohibido o augmento das plantações, emquanto subsistir o emprestimo 
de z 15 milhões. 

E não é tudo. Essa alta assim precaria, é tambem co1.11.se:quencia 
da pequena safra actual e da má perspectiva da safra futura . Em que 
póde ella animar veleidades de alta cambial, quando a artificiai melhoria 
de preços provém da escassez da producção, e quando esta producção 
não póde em muito se augmentar, por causa · da prohibição. das plan 
tações? 

Para o Brazil, o que adianta subirem preços de mercadoria qwe elle 
não tem para vender nas 

1
quantidades anteriores? Si a a1ta víesse sell) 

artificios onerosos para papar i.iroducç~o t~o ab~ndante ?u mais a·~un
dan:te comparada com a ~ntenor, entao sim, nao restana a exammar 
senão o aspecto -da permanencia ou nã.o dos preços assim elevados. Si 
fosse de esperar a permai:iencia de tal alta, lolitur queslio, a situação 
economica desse ramo da producção nacional seria de solida pr-0spe-
ridade. Agora, porém, não se dá isso ainda. 

BORRACHA 

A situação dos preços da borracha tem sido esta : 

Annos 

1899 .................. .. . ... . . . ... · . ..... .. . . 
1900 . .. .. ....... ... ...... . ....... ... . . .. ... . 
1901 . .... ............. ...... ... . . . . .. ... . .. . 
1902 ........... . ... . ....... . ............... . 
1903 ...... ... ........ . . .......... : . .. . ..... . 
1904-.. ...... .. ... ..... .... . . . .... . . . .... . .. . 
1905 ........ . . . .... . ..................... . . . 
1906 ..... .. ....... . . . ... ... .......... .. .... . 
l907 . ...... . .. -. .. ... - . .. - .. - . . . ... : .. .... . . . 
1908 . . ....... .. ..... . . .. ....... . .... .... ... . 
1909 . .. . ..... . ... : . ......... . .... ... . . ..... . 
1910 ... ................ . .. ...... .... .... ... . 

Ki!o 

10$65ü 
8$600 
6$000 
5$000 
6$000 
6$500 
6$400 
5$800 
4tgoo 
5,200 
7t90Q 

% 
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No corrente anno, a borracha teve uma alta repentina e conside-
ravel. Chegou a vender-se até a 16$. - Effeito de condições naturaes 
da producção .e do consumo? - Não. Effeito de ousado golpe de bolsa, 
de uma formidaveL especulação de praça tão 'transitoria que já os preços 
cahiram,, desapontadoramente abaixo do nível anterior a essa espe-

. culação bolsista. O preço actual é de cerca de 6$ por kilo . Póde-se, pois, 
confiar em consistencia economica solida na producção da borracha? 
Não. 

O peior, porém, não está só nisso. Está na extrema gravidade do 
perigo ·imminente, que ameaça neste momento esse importantíssimo 
ramo da nossa exportação, o segundo em V!,J.lor ouro depois do càfé. A 
borracha é uma das columnas mais importantes do edificio do nosso 
cambio, e essa columna está ameaçando esboroar-se! ·Estamos a braços 
com o perigo de vermos arrebatado ao Brazil o sceptro privilegiado da· 
producção da borracha. 

Este assumpto é de maxima gravidade. A que taxas não baixaria 
nosso cambio, quando cessasse o amparo importantíssimo que actual-
mente lhe presta esse precioso producto, que fornece á praça cerca de 
vinte milhões de libras? Ninguem ha que possa responder a esta pergunta, 
temendo que a resposta seja uma nova moratoria ... A verdade, entre-
tanto; deve ser dita, precisa ser sabida e divulgada. O Brazil tem tido 
quasi o privilegio exclusivo do fornecimento da borracha ao mundo. 
Essa posição, porém, começa agora a ser perdida para nós, devido ao 
augmento· portentoso da cultura . e da exportação desse producto no 
Oriente, maxime eÍn Ceylão e na península da Malasia. Basta reflectir 
sobre os seguintes algarismos, com os quaes essas procedencias se apre-
sentaram. no mercado-mundial, ultimamente. Note-se que em 1903, 
Ceylão , pela primeira vez, appareceu no ·mercado, trazendo apenas 
19 toneladas de bórrach·a, e a Malasia nenhuma l E agora veja-se isto ; 

Exportações de Ceylão e da Malasia, no período de I.0 de janeiro 
a 19 de setembro ultimos : 

Annos 

1907 . •.. ................. .. . •.• .. . . ...... . 
1908 ... ·.· . .. ... .. .. .... . .. ..... . . .... ... . 
1909 .... .. .. .. ...... . ............ . . . . . . :. 
1910 .... ..... ............... . ........... . 

Pounds 

334,765 
2. 702,785 
4.158,962 

10.613,078 

Pois bem. Essa progressão já é atemorizadora para o Brazil. Os 
capitaes .afiluem para o enriquecimento dessa lavoura no Oriente. E' 
sabido que tem havido na praça de Londres um grande encilhamento 
em torno da fundação de companhias para cultura da seringueira. E os \ 
encilhamentos em Londres contam-se por milhões 'e milhões esterlinos. 
Deveríamos ter aproveitado essa corrente sympathica da bolsa de ~on
dres para encaminharmos ao nosso paiz, .ao valle do Amazonas, alguns 
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desses milhões. A incuria, porém, ainda uma vez triumphou; e .nada se 
fez no sentido de utilizar o capital inglez para transformação dos pro-
cessos de obtenção desta riqueza exportavel. Entretanto, os dividendos 
que as companhias, então formadas , já começam a distribuir aos seus 
accionistas são estupendos e promettem ser muito maiores, quando as 
vastas plantações feitas, attingirem á idade de sua producção maxima. 
Para começarem, tenho nota dos dividendos seguintes : 

Companhias Divideµ dos 

Blackwater Klang . .. .. . . .. . ...... . 1 
• •• • : ••• •• • • 

Kual a Lumpur . . . . : ........ . . . . . .. . . . . ... . . . 
F. M. S ......... . .. . . . ..... .. .... . .. . .. . .... . 
Anglo-Malay ... . ................ ... ........ . . . 
Selangor . .. . ....... . .. .. . . ..... . ..... . .. . . ... . 
Luiggi .. ; .... . .... . ...... .. ............ . ..... . 
Bujit Rajah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Sungei'Capar .. ..... . .. . . .. ........... . . . ... . . . . 
Consolidated States ........... . ... .... . . . . .. .. . 

25 % 
45 % 
55 % 
25 % 
75 % 
50 % 
25 % 
25 % 
25 % 

Ainda agora, por occasião de inaugurar-se a exposição de Singapore, 
de 1910, Sir John Andersqn, governador da colonia ingleza de Malasia, 
pronunciou um discurso, gue nos deve impressionar muito seriamente. 

« Daqui a seis annos, disse elle, a Malasia produzirá, ella só, mais 
ou menos, 70.000 tonelad8rs de borracha annualmente, igual á producção 
total do mundo inteiro no anno de 1909. » 

Dado o baixo custo da producção no Oriente, a borrapha brazileira \ 
vae ser desbancada de sua privilegiada posição nos mercados estran-
geiros. E então? Com que suppriremos os vinte milhões esterlinos que 
ella nos tem fornecido para podermos manter a taxa de 15? 

Mineração. 

Temos tido algum desienvolvimento dos trabalhos de mineração, espe-
cialmente de extracção da: manganez. Com a taxa de 15, esses trabalhos 
ainda se mantinham, emqora proporcionando lucros escassos. Com taxa 
superior a 15, e especialmente com as taxas proximas de 18, tenho noti-
cia do fechamento de um ~stabelecimento de mineração e de grande desa-
nimo em outros. · 

De toda a longa exposição que acabamos de fazer, se verifica que a 
situação economica de ta:das as nossas fontes de producção exportavel 
é antes precaria do que prospera. Limitamos o nosso estudo á consta-
tação dos preços dos productos. Não tivemos tempo de levar o nosso 
inquerito até aos detalhes de custo da mão de obra e da remuneração 
àos capitaes empregados. Estamos, porém, convencidos de que o estudo 
desses detalhes não faria senão confirmar as nossas conclusões . 
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Collocação da producção. 

Sem augmento sensível de area cultivada; sem augmento de preços 
para os productos da cultura antiga; poderia entretanto ter occorrido 
no corrente anno, alguma conquista de mercados novos que de agora 
valorizassem permanentemente nossa producção. 

Entretanto, nada vemos nesse terreno. E é opportuno recordar 
esta verdade : a questão não é simplesmente de area cultivada nem de 
grande producção. Os francezes têm um proverbio muito pratico: cc Le 
difficile n'esi pas de produire, c'est de vendre. n -

Admittido por hypothese (o que se contesta) um augmento consi-
deravel de producção exportavel, para fazer face ao augmento tripli-
cado de nossos encargos no exterior, - ainda nos restaria o problema 
da venda dos productos. De que nos tem valido, a S. Paulo, o grande 
augmento da producção do café, si não temos tido a quem vendel-o? Si 
nos foi preciso que o Governo do Estado comprasse o excesso e o con-
servasse, como disse ha pouco, em stock oneroso? cc Le difficile n'est pas 
de produire; c'est de vendre. >> Com que tratados commerciaes novos nos 
acenam os altistas do cambio? Quaes são os , ajustes internacionaes 
recentemente lavrados, ou promptos a serem ratificados para escoadouro 
da producção brazileira, cujo valor precisa ser triplicado si quizermos 
tranquillamente honrar nossos compromissos? Nenhum. Nós todos 
sabemos que o nosso eminente e prezado Ministro do Exterior não 
tem tido opportunidade para abordar as questões de collocação de 
nossa producção nos mercados externos. Terá vindo a tal grande e 
repentina consistencia economica de, no ultimo decennio, algum assom-
broso 

Augmento do trabalho ? 

Embora sem tratados commerciaes novos, embora sem capital 
industrial entrado em abundancia, poderíamos ter soffrido transfor-
mação economica, por effeito de extraordinario augmento do trabalho, 

·a fomentar nos ultimos dez annos o augmento da nossa riqueza. Teria 
sido porém esse trabalho triplicado em comparação com os decennios 
anteriores, como triplicados foram no ultimo decennio os novos compro-
missos externos? 

Não. De modo nenhum. Em dez annos, por crescimento vegatativo, 
não se hão de ter formado em tamanho numero braços nacionaes aptos 
para o trabalho, ainda mesmo que a cifra dos nascimentos fosse muito 
maior do que a que tem sido no Brazil. Portanto, para que esse augmento 
de trabalho se tivesse dado, teria fatalmente de ser pedido á immigração 
estrangeira. Dahi porém o augmento não veiu. O ultimo decennio, no 
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fornecimento de braços, e muito mais fraco do que o anterior. Os dados 
sobre a entrada de immigrantes são estes : 

Decennio 

1890 ......... · ......... ... ........ . ...... . 
1891 .................................... . 
1892 ................................. : .. . 
1893 .. .... . . ....... .............. .. .... . . 
1894 ....... ... ........ . ......... ... ..... . 
1895 ............................ .' ..... . . . 
1896 ........ ~ ........................... . 
1897 .................................... . 
1898 .................................... . 
1899 ............... .. ... . ...............• 

Somma ........ .. .................. : 

Immigrantes 

107.400 
216.700 
86.200 

134.800 
60.900 

167.600 
158.100 
146.300 

78.100 
54.600 

1.208. 700 

Vamos ver que no ultimo decennio essa cifra cahiu cerca da metade: 

Decennio 

1900 ................ ·! ••••••• •• •••••••• ••••• 
1901 . .. .... ... ....................... .... . . 
1902 .. ....... ..... .. 1 •• •••••• •• • ••••••••••• 

1903 ................................ . ..... . 
1904 .... ................ . ...... . .......... . 
1905 ................. ' ............. .. ...... . 
1906 ...................................... . 
1907 .. ..... • ............................... . 
1908 . .. .... ... ........... . .. . ............. . 
1909 .. ... .......... ... . . .............. ... . . 

SoMMA .......••.•••.••.....•.••.•..• 

Este quadro dispensa commentarios. 

Immigrantes 

40.300 
85.300 
52.200 
34.000 
46.100 
70.200 
73.600 
67.700 
94.000 
85.400 

648.800 

Elle confirma, no estudo que vimos fazendo, o asserto d'e que, no 
campo de nossa producção, nãq estão, occorrendo as apregoadas e enormes 
melhorias de situação. Bem í'J.O contrario disso; estamos em situação 
muito delicada nesse particular. 

Tonelagem de nossa producção. 

Para contra-prova procurei saber quantas toneladas de mercadorias 
teem sido transportadas n~s :qossas vias ferreas, no período que estamos 
estudando. · 

Colligi dados das estrada(> de ferro mais importantes da Republica, 
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servindo aos Estados do 'Rio Grande do Sul, Paraná, Santa C:atharina, 
S. Paulo, Minas Geraes, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, 
Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte, Geará e Maranhão. 

Consultei relatorios sobre estas linhas ferreas : Estrada de Ferro 
Caxias a Cajazeíras, Estrada de Ferro de Baturité, Estrada de Ferro do 
Sobral, Estrada de Ferro do Rio Grande do Norte, Estrada de Ferro 
Natal a Independencia, Gonde d'Eu, Recife ao Limoeiro e ramaes, 
Estrada de Ferro Central de Pernambuco, Estrada de Ferro Recife a 
S. Francisco, Estrada de Ferro Sul de Pernambuco, Estrada de Ferro 
Gentral de Alagoas, Ribeirão ao Bonito, Estrada de Ferro :i:>aulo Aílonso, 
Timbó ao Propriá, Estrada de Ferro Bahia ao S. Francísco, Estrada de 
Ferro Central da Bahia, Estrada de F erro de S. Francisco, Estrada de 
Ferro Barão de Araruama, Estrada de Ferro de Macahé, Estrada de 
Ferro do Garangola, Estrada d~ Ferro do Norte, Ramal do Sumidouro' 
Estrada de Ferro Gapivary a G'abo Frio, Estrada de Ferro Santo Eduardo 
ao Cachoeiro do Itapemirim, Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, 
Estrada de Ferro de Qaravellas, Estrada de Ferro Victoria e Minas, 
Gurralinho e Diamantina, Estrada de Ferro Oeste de Minas, Estrada de 
Ferro Central do Brazil, Estrada de Ferro Minas e Rio, Estrada de Ferro 
Rio do Ouro, União Valenciana, Estrada de Ferro do Bananal, Estrada 
de Ferro de Rezende a Bocaina, S. Paulo Railway C:ompany, Companhia 
Paulista, Companhia Mogyana, Sorocabana, Tibagy e Itararé, Estrada 
de Ferro S. Paulo a Rio Grande, Estrada de Ferro do Paraná, Estrada 
de Ferro D. Thereza C:hristina, Estrada de Ferro Quarahim a Itaquy, 
Cruz Alta e Ijuhy, Estrada de Ferro São Pedro a S. Borja, The Brazil 
Great Southern Railway. 

Póde-se dizer que ahi est~ toda a viação ferrea da Republica. 
O resultado desse ínquerito é este : 

MERCADORIAS TRANSPORTADAS 
Annos 

1901 . .............. . ................... . . 
1902 ...................... . .. . .. . ....... . 
1903 ............. . ....... . .............. . 
1904 .. ... . .......... . . . . . . . ......... .. .. . 
1905 .............................. . ..... . 
1906 .... . ......... . ................ . .. . . . 
1907 .. . . . ........ .. ..... . . . .. . . . ...... .. . 
1908 . ...... . .... . .... . . . ....... .. ....... . 
1909 ....... . . . ..... . . . .... . ......... . ... . 

Toneladas 

5.571.584 
5.651. 963 
5.219.482 
5 .213.205 
5. 385.345 
6.417 .234 
6. 519.218 
6. 520.703 
7.538.953 

Este quadro é instructivo. (Entre parenthesís : o augmento, fóra do 
ordinario, no algarismo de 1909, é em grande parte devido ao facto de 
precipitação da safra de café no segundo semestre desse anno, para escapar 



/ ' ·'1 

- 276-

do imposto de 20 % para a exportação acima do limite contractado no 
emprestimo de 15 milhões. Essa remessa precipitada ou anticipada vae 
desfalcar o primeiro semestre de UHO.) Como íamos dizendo: este quadro 
é instructivo. Mostra que o augmento de nossa producção está sendo mui-
tíssimo lento, em confronto com o vertiginoso e enorme augmento de 
nossos encargos, já expostos retro. 

Mas este quadro é tambem um tanto desapontador: em 1901 tínha-
mos 15. 300 kilometros de vias ferreas em trafego, e em 1909 chegamos 
a 19.300 · 

Si tivessemos tido verdadeira prosperidade de producção á margem 
dos kilometros antigos e sa~isfactorio augmento della nos kilometros 

· novos, a differença entre 1901 e 1909 deveria ser muito maior. 
Isso temos dito quanto ás nossas forças productoras, em absoluto. 
Agora, attenda-se ao ponto relativo, ao confronto da producção 

com ôs saldos de exportação : 
O quadro deve ser este : 

Annos 

1900 .......... .. .. . ... 1 • • ••• 

1901. ..................... , 
1902 ........... . .. ....... . 
1903 . ..... . ...... . .. .... . 
1904 ..................... . 
1905. ,, .... ; . . .... , . . ... . . 
1906 ...... . .. ......... . .. . 
1907 ... . ..... ... .. ...... . . 
1908 ... .. ...... .. .. ...... . 
1909 ...... .. . .. ... . ...... . 
1910 ......... , ........... . 

Toneladas de 
producções 

(1) 
5.571.584 
5.651. 963 
5.219.482 
5.213.205 
5.385.345 
6.417 .234 
6.510.218 
6.520.703 
7.538.953 
(1) 

Saldos 
commerciaes 

f 20 .285.000 
f 19.540.000 
~ 13.158.000 
~ 12.676.000 
f 13. 515. 000 
~ 14.813 .000 
~ 19.855.000 
f 13.649.000 
f 8.664.000 
~26.613.000 
~ 14.000.000 

Ahi está outro quadro i:µstructivo : producção ascendente, lucros 
decrescentes. 

Augmentámos nosso esforço para produzir, mas diminuíram-se os 
saldos líquidos a que já haviaIT\os attingido em 1900 e 1901. (Nem colheria 
apontar para o saldo de 26 milpões em 1909, quando a seus lados se veem 
os saldos diminutos de 1908 e l 910 : que dá para esses tres ultimos annos 
uma fraquíssima média.) 

Póde-se redarguir que os saldos estão minguando, porque a impor-
tação está crescendo. Fraco arnumento para o ponto de vista de nossa 
analyse. Lembra o que costumam os prodigos dizer, q:uando de ricos 

(1) Não nos foi possivel colligir dados a tempo de hoje incluirmo-los neste estudo. 
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passaram a arruinados : « Ao menos, emquanto tive dinheiro, vesti, 
comi e bebi á farta )). , 

O que se trata de saber é, a continuar essa situação, qual é o 
ponto terminal da derrota ... 

Note-se nesse· lentíssimo augmento de tonelagem transportada pelas 
nossas vias ferreas, está tambem incluida a carga de importação do 
estrangeiro. Esta, sim, tem augmentado em proporção muito alta. Em 
1899 importamos X, 11.602.000, e em 1909 importamos X, 37 .111 .000. Si 
do quadro ultimo retirassemos as toneladas de mercadorias de importa-
ção que tem vindo em crescendo constante no decennio, provavelmente 
chegaríamos a resultado muito desanimador, como apreciação do desen-
volvimento de nossa real producção agricola . .. 

Si, do ultimo quadro retro, retirassemos o com que em esterlinos 
para elle concorre a borracha (que no Brazil é antes industria extractiva 
do que agrícola), producto em vespera de crise gravíssima, então teríamos 
posto a nú a chaga cancerosa, que lavra em nosso apparelho de producção 
agrícola propriamente dita! 

Outros índices desfavoraveis. 

Um inquerito a respeito das condições de trabalho fabril nacional 
impõe-se em occasião como esta. Esse inquerito deveria ser feito por 
commissões de industriaes ou commerciantes, funccionando cada uma 
em um Estado da Republica. Nós, individualmente, não podemos empre-
hender essa tarefa. Gomtudo, temos um meio indirecto de verificação 
do estado de desenvolvimento dessa fonte de producção. E' o producto 
de arrecadação dos impostos de consumo. Nessa conta só vejo motivo 
de desapontamento economico : 

Annos 

1907 . . ........ . ... .. . . .... : ..... .. . . 
1908 .. . . .. ........... . ... . . . . . .... . . . 
1909 ...... . . . .. . . . . .. ... . . ... . .. .. .. . 

Arrecadação 

46 . 393:206$000 
43 . 757:000$000 
44 .318:595$000 

A renda das armazenagens, capataúas e taxas de estatística durante 
os tres ultimos annos foi esta : 

1907 ........... . . . . ... .... . ....... . . . . 
1908 ... ... . .... . .. ......... .. .. . .. . .... •, 
1909 ........... . ............ . .... .. . . . 

6. 747:357$000 
6. 882:989$000 
6 .081 :311$000 
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A renda dos G:orreios da Republica cahiu em 1909 abaixo da renda 
dos annos de 1908, e até 1907, apezar do augmento da despeza com sua 
arrecadação. 

Annos 

1907 . .. . . .. . 
1908 . . ...... . ..... . 
1909 ............. .. 

Renda 

9.774:156$000 
10.636:870$000 
9. 663:877$000 

Despeza 

12. 099:396$000 
12.172:207$000 
13. 754:490$000 

· Os resultados que se vão apurando no exercício corrente são ainda 
mais desalentadores do que o quadro acima : 

Renda 

Primeiro semestre de 1909 ............. . 3.353:752$587 
Primeiro semestre de 1910 ........ . .... . 2. 870:993$670 

Differença ...... . ........ . . . ... . 482:758$917 

O anno de 1909 fôra de ma;vimento menor do que ' os dous anteriores. 
Pois bem : o 1.0 semestre de 1r10 já desenha uma diminuição de 14 %, 
em comparação com o 1.0 semestre de 1909. 

Quanto aó movimento tefegraphico, em 1906 tínhamos a rêde do 
Telegrapho Nacional em communicação com 1.532 estações, ao passo 
que em 1909 estivemos em communicações com 2.054 estações, em todo o 
Brazil. Só no Telegrapho Nacional, de um desenvolvimento de 51. 373 kilo-
metros em 1906, passamos para o algarismo de 55. 853 kilometros em 
.31 de dezembro de 1909. Nesse período a despeza com o custeio do serviço 
augmentou de 2.000:000$000. Si se tivesse dado grande augmento de 
intensidade no mundo dos negocios lucrativos, teria sido natural um 
grande augmento progressivo de rendas, o que não se deu : 

Amios 

1906 ............... . 
1907 . .. ............ . 
1908 .. . ........... . . 
1909 ............... . 

Renda 

8 .097:171$000 
7. 757:683$000 
7 .847:584$000 
8 .309:981$000 

Despeza 

10 . 142:196$000 
11 .134:435$000 
12.118:357$000 
12.108:898$000 
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Outro detalhe que nos permitte formar juizo a respeito da solidez 
de prosperidade economica é a taxa do juro. 

Quando a situação é de folga nas classes productoras, quando os 
factores privados da producção auferem lucros razoaveis, a taxa do 
juro baixa immediatamente. 

As informações que tenho sobre este assumpto, com relação ao que 
se passa nas regiões agricolas productoras de fumo, algodão, assucar, 
herva matte, cacáo, borracha e café, são todas no sentido de grande falta 
de capital para satisfação das necessidadés do credito immobiliario 
e até mesmo credito movel. Com relação ao Estado de S. Paulo posso falar 
com melhor conhecimento de causa. 

Ahi a taxa dos juros para os emprestimos hypothecarios varia de 10 a 
15 % ao anno. Nos outros Estados, melhor do que eu, os Srs. Deputados 
podem informar o que ahi se passa. Ausencia completa de credito hypo-
thecario; juros a olho, de empreitada, correspondentes a 15, 18 e 24 %, 
com difficuldade de encontrar capital mesmo a essas taxas! 

O fisco sugando a producção no decennio. 

Nem seria possível situação economica prospera, isto é, facilidade 
de capital e de credito, num meio social sangrado pelo Thesouro Nacional, 
e pelo Thesouro dos Estados e dos municípios. 

Durante o period.o que estamos estudando, os lucros da industria 
privada teem sido absorvidos pelo fisco. Hão de se lembrar os meus 
collegas de que no quatriennio presidencial de 1895-1898 (Prudente 
de Moraes), a média annual de recursos exigidos ao contribuinte foi 
de 324.885:618$000. ' 

Tomando esse algarismo como ponto de partida, vejamos dos annos 
de 1898 (funding lo,an) para cá, quaes teem sido os augmentos dos impostos 
(sómente dos federaes): 

Período presidencial de 1899-1902 (excesso da res-
pectiva média annual sobre a média annual do 
quatriennio de 1895-1898 ... . . ... .... . . ..... . 

Período presidencial de 1903-1906, idem idem ... . 
Período presidencial de 1907-1910, idem idem ... . 

SoMMA ••• . • ...•• .• .••.•. . ••...• 

49. 542:048$000 
417. 044:656$000 
627.475:104$000 

1.094.061:808$000 

Attingiram, pois, a um milhão e noventa e quatro mil contos os 
impostos exigidos a mais de 1899 para cá : noventa e nove mil contos de 
augmento annual sobre os impostos anteriormente existentes, que conti-
nuaram lambem a ser cobrados. 
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Note-se, isto só se refere aos impostos federaes . Sobre os estaduaes 
e os municipaes não pude colher dados sufficientes. Mas, todo o mundo 
sabe que esses vão fambem em augmento. 

Ao lado dos thesouros publicos, cujos movimentos de fundos estão 
augmentando cada vez mais, vemos, em regra geral, a população empo-
brecendo ultimamente. 

Attendendo-se, por exemplo, ao movimento das entradas e sahidas 
dos depositos nas caixas economicas do Brazil nos quatro ultimos quin-
quennios: 

Quinquennios 

1890 - 1894 .. . . . 
1895 ;_ 1899 .... . 
1900 _...,.. 1904 . . . . . 
1905 - 1909 ... . . 

Entradas 

114 .388:139$000 
106. 237:654$000 
172 .819:335$000 
132. 242:713$000 

Retiradas 

58. 737:235$000 
85. 056:293$000 

120. 550:956$000 
124 .324:068$000 

Neste quadro as retiradas vão augmentando em grande despro-
porção com as entradas, maxime nos ultimos cinco annos, em que os 
impostos mais avultaram. 

Isto é que é augmento de consistencia economica? ! 
Quem me ouve expôr ess~ situação ha de estar a dizer comsigo que 

o fisco deve estar riquíssimo, com recursos folgados, com grandes saldos. 
Vejamos a nossa 

Situação financeira. 

Desde que somos nação jndependente, nossa boa ou má situação 
financeira tem sido factor considerabilissimo para a boa ou má taxa de 
cambio . 

A velha historia de nossa vida tem sido esta : deficits orçamentarios 
repetidos. Emprestimos externps para se cobrirem esses deficits. Entrada 
do Governo no mercado para a,p_quirir ouro, com que pagarem-se coupons 
desses emprestimos. Baixa de cambio. Moratoria. 

Quer dizer : situação orçamentaria solida, de saldos positivos, um 
importante factor de alta cambial. Situação orçamentaria deficitaria, 
um importante factor de baixa cambial. 

Sendo assim, examinemos t ambem a situação financeira do Brazil 
no ultimo decennio, e especiafmente no corrente exercício para verifi-
carmos si ella é de molde a nos enthusiasmar como importante factor 
de alta, ou si ·ao contrario ella é de mold~ -a nos inspirar prudentes cau-
telas contra provavel baixa do cambio. 

Os dados referentes á arr1ecadação de nossas rendas e das nossas 
despezas publicas são os seguintes : 
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RECEITA DESPEZA 

ANNOS ~ 

OURO l'AT'EL o uno PAPEL 

1900 .. . . 24. 570:742íi' 263 . 687:253$ 41.708:100$ 358 .480:172$ 

1901. .. . 36.287:364$ 231.495:187$ 40 .496:241$ 261.629:211$ 

1902 . . . 42. 904:844$ 243 .184:105$ 44. 034:760$ 236 . 458:861$ 

1903 . . . . 44.852:105$ 292. 586:306$ 42 . 376:228$ 286. 902:608$ 

1904 . . . . 50 .051:333$ 278 .'<!47:388$ 47 .225:380$ 378 .460:556$ 

1905 .... 56.210:875$ 299.845:532$ 46. 790:850$ 290.628:608$ 

1906 . .. . 88.036:427$ 273 . 219:269$ 53 .167:9188 328 . 403:950$ 

1907 ... . 104 . 988:902$ 320 .927:661$ 66.060:6678 376. 274:423$ 

1908 .... 88. 809:566$ 273 .655:618$ 61. 215:250$ 376. 749:140$ 

1909 .... 86. 724:376$ 290. 031 :934$ 74 .449:102$ 365 .869:984$ 

Façamos conversão da parte ouro para papel; e então, represen-
tando todos esses elementos em papel , poderemos cotejal-os de modo 
mais facilmente comprehensivel, para apurarmos saldos ou deficits. 
Reduzindo-os a papel , obtemos os seguintes algarismos : 

ANNOS RECEITA DESPEZA SALDO DEFICIT 

1900. . . . 307. 9H:589$ 
1 

433 . 554:753$ ; . . ... . 125 .640:164$ 

1901 ... . 296 . 812:744$ 334.517:045$ . . . .. . 37. 704:301$ 

1902 .... 320. 412:82,1$ 297 . 72H30$ 22. 691:394$ 

1903 . . . . 3'73. 320:096$ 363 .179:819$ 10 .140:2'76$ 

1904 ... 369 . 039:780$ 463 . 466:240$ . . . . . . 94.426:454$ 

1905 .... ,101. 025 :107$ 374 .868:350$ 26 .156:757$ 

1906 . .. . 431. 684:869$ 424 .104:943$ 7.579.925$ 

190'7 .. . 509. 907:684$ 495 .183:624$ 14. 724:060$ 

1908 . . 433. 512:830$ 486 . 936 :594$ . . ... . . 53 . 423:757$ 

1900 .... 456 .153:223$ 499. 891: 770$ . . . ... . 43 . 738:546$ 

3 . 899. 783:762$ 4.1'73.424:517$ 81. 292:412$ 351 . 931:222$ 
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Apurados esses dados, chegamos ao resultado seguinte : 

Receita Despeza Deficit 

Média annual. . . . . . . . 389. 978:376$ 417. 342:455$ 27. 364:081 $ 

Quer dizer: decennio em que o deficit das rendas, em comparação 
com a despeza feita, foi de 273. 000:000$ ! Chamo a attenção para esta 
circumstancia: o deficit dos ultimos dous annos, de 1908 e 1909 - só 
desses dois - ascendeu a 97 .162:303$, que ao cambio de 15 d. impor-
tam em mais de seis milhões esterlinos! Pois, então, com situação eco-
nomica deficitaria como vimos retro; com situação financeira defici-
taria, como acabamos de vêr agora, póde-se sem insania pensar em qual-
quer alta cambial segura e permanente? 

Chamo tambem a attenção dos homens de boa fé para a situação 
do Thesouro no exercício corrente. Até outubro inclusive (algarismos 
do Sr. Leopoldo de Bulhões) : 

Renda ouro arrecadada . ............. . 
Renda papel arrecadada ...... . ...... . 

86. 415:206$000 
225. 784:749$000 

Reduzindo-se toda essa renda a papel, para. facilidade da exposição 
encontraremos um total arr(ecadado de ....... 381. 347:649$ : o que cor-
responde a uma arrecadação mensal de 31. 778:970$000. 

Suppondo-se que este l.iltimo algarismo se mantenha até o fim do 
anno, temos que em novembro e dezembro vamos arrecadar mais 
63.557:941$000. 

Assim, a arrecadação tqtal do exercicío de 1910, cambio a 15, será 
esta: 

Janeiro a outubro ........ .. ...... .. . 
Novembro e dezembro ...... .. . . .... . 

381. 347:649$000 
63.557:941$500 

444. 905:590$500 

Vejamos agora a despeiza. A lei do orçamento vigente autoriza 
uma despeza que, ao mesmo cambio de 15, attinge a 445.817:156$803. 
Esta quantia, porém, já está excedida em 20. 000:000$ de credítos espe-
ciaes supplementares e extraordinarios em elaboração legislativa, per-
fazendo assim uma despeza '~otal certa de 465.817:156$803. 

Conseguintemente vamo$ encerrar o exercicio de 1910 assim : 

Despeza .. . .......... , . . ............ . 
Receita ............... .............. . 

DEFICIT . . .................. . . . 

465. 817: 156$830 
444. 905:590$500 

20. 911:566$330 
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Para moldura preta deste sombrio quadro, temos a accrescentar, 
si se commetter o erro de fixar o cambio a 16 d., um prejuizo a mais 
para o Thesouro de 20. 000:000$ de difierença entre as duas taxas. Isso 
elevará o deficit a 40. 911 :556$330 ! 

Estou convencido de que o deficit não será restricto a essa já ele-
vada quantia. Julgo não errar calculando o prejuizo do Thesouro, cau-
sado pelo Sr. Leopoldo de Bulhões, com a insensata alta de cambio 
a 18 1 /4, na quantia de 20. 000:000$000. Si o meu calculo não é erroneo 
nesse particular, o deficit attingirá, portanto, a somma colossal de 
60. 000:000$ só no corrente exerci cio . 

Para fazer o cc pendant » a um quadro tão triste, facil seria proceder 
a uma indagação a respeito dos onus, que ao Thesouro deixou a nefasta 
administração Nilo Peçanha. Isto me desviaria por demais do assumpto. 

Entretanto, como méro exemplo, recordarei que sob essa adminis-
tração contractaram-se cerca de seis mil kilometros de estradas de ferro, 
que vão custar mais de trezentos mil contos, a pesarem sobre os proximos 
futuros exerci cios. 

Recordarei tambem que está votado um projecto de augmento de 
mais de doze mil contos só em vencimentos militares. 

Deante de tudo que venho expondo, os homens de boa fé devem 
comprehender que no nosso espirito lavram apprehensões, não de um 
pessimismo gratuito, mas da prudencia a mais patriotica. 

A situação financeira da União é assim desastrosa. Pois a dos 
Estados não é menos. Eil-a aqui resumida, no tocante ao ultimo exercício, 
de que nos foi possível colher dados officiaes. 

Amazonas (1908-1909) . . . . .... . 
Pará (1909) ..............•.... 
Maranhão ( 1909) ............. . 
Piauhy ( 1909) . . .......... .. . . 
Ceará ( 1909). . . . . . . . . . . . . ... . . 
Rio Grande do Norte (1908) . . . 
Parahyba do Norte (1909) .... . 
Pernambuco (1909) ........... . 
Alagôas (1909) ...... ..... . .. . . 
Sergipe (1909) . ..... ..... ... . . 
Bahia (1909) .... .... .. ... .... . 
Espirito Santo (1909) . ........ . 
Minas Geraes (1909) ......... . . 
Goyaz (1909) .......... . ..... . 
Matto Grosso (1909) .......... . 

A Transportar . ..... . .. . 

Receita 

11 . 150:472$000 
18 . 920:539$000 

2.580:008$000 
1 . 398:895$000 
3. 602:308$000 
1 . 252:589$000 
1.891:502$000 

10 . 612:592$000 
2. 752:800$000 
1 . 699:522$000 
9 .488:708$000 
2. 663:900$000 

21.185:324$000 
619:127$000 

3. 000:000$000 

92. 818:286$000 

Despeza 

46 .121 :581$000 
17 .418:399$000 
2. 716:650$000 
1.398:177$000 
3.644:467$000 
1.333:364$000 
1. 997:506$000 

12. 444:474$000 
2. 795:313$000 
2. 010:567 $000 

12.613:892$000 
2.616:729$000 

27. 335:953$000 
946:464$000 

2 . 942:151 $000 

138. 335:687$000 
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Transporte .•• ...... . .... 

Districto Federal (1909) ....... . 
Rio de Janeiro (1909) .. ....... . 
S. Paulo (1909) .............. . 
Paraná ( 1909) .. . ... . ........ . 
Santa Catharina ( 1908) .. . .... . 
Rio Grande do Sul (1909) .... . 

SoMMA ... . •.•.......... 

Receita 

92. 818:286$000 

34. 735:876$000 
8.507:706$000 

56. 659:990$000 
8. 926:989$000 
1 . 995:220$000 

14. 746:307$000 

218. 390:374$000 
DEFICIT GERAL ................... . ... . . . 

Despeza 

138.335:687$000 

72. 924:174$000 
8. 228:934$000 

67. 757:577$000 
9. 355:969$000 
2.114:284$000 

13 .136:535$000 

311.853:160$000 
93 .462:786$000 

Ahi está. Deficit enorme no Thesouro da União; deficit enorme nos 
Thesouros dos Estados : - prodromos crueis de nova moratoria, si não 
crearmos juizo. 

Em tal situação, quem pensa em alta cambial é pouco menos do 
que doido. 1 

Confronto copi a Republica Argentina. 

Não faltam más linguas para apregoarem que somos os paulistas, 
na posição prudente e cautelosa que assumimos perante o paiz, inimigos 
do seu progresso, pelo facto de julgarmos desacertada a elevação da 
taxa cambial acima de lp d. Preliminarmente, eu poderia articular 
uma declinatoria, do juizo desses maldizentes para o juizo de quantos 
conhecem, no Brazil e fóra do Brazil, o esforço do Estado de S. Paulo 
a bem do progresso da patria. Dizer-se que os paulistas são inimigos desse 

. progresso é cousa tão insensata que não merece contestação. 
Nenhuma nação, nem mesmo os Estados Unidos da America do 

Norte, dadas as relatividades de condições, tem revelado ao mundo 
progresso mais assombroso do que a Republica Argentina. Os políticos 
argentinos tambem soffrem., tambem merecem a mesma condemnação 
que aos politicos paulistas se quer aqui attribuir. Os políticos argentinos 
quizeram e obtiveram para f:lUa patria uma taxa de cambio fixo e estavel, 
um pouco mais baixa do qlie a de 12 dinheiros por mil reis. Entretanto, 
compare-se a situação da Republica Argentina com a nossa, cotejando, 
pelos algarismos que já addpzi e· pelos que vou adduzir, os expoentes da 
riqueza geral aqui e na Rept,tblica vizinha. · 
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O balanço commercial da Republica Argentina n·o ultimo decennío 
aqui está: 

Annos 

1899 ..................... . 
1900 ..... . ... .. ......... . . 
1901 . .... . .. ... . ......... . 
1902 ........ . ....... ..... . 
1903 ..................... . 
1904 ............. . . . .. . .. . 
1905 ..................... . 
1906 ....... ..... ..... . . . . . 
1907 . .. ... ...... . .. ... ... . 
1908 ..................... . 
1909 ..................... . 

Exportação 
Libras 

36.983.506 
30.920.082 
33.543.220 
35.897.345 
44.196.904 
52.831.005 
64.568.768 
58.450.765 
59.240 .874 
73.201.068 
79.470.105 

Importação 
Libras 

23 .370 .134 
22.697 .011 
22.791 .949 
20.607.851 
26.241.320 
37.461.193 
41.030.884 
53.994 .104 
57 .172.136 
54.594.547 
60.551.219 

. Deduzindo-se a imp?rtação da exportação, tem-se para os argen-
tinos um lucro commercial, exposto nos algarismos seguintes : 

Annos 

1899 (1).............................. z 
1900 .... ..... ... .. ....... . .. .. . . .... . 
1901 .. .. .... . . .. .. . ... . ...... . . . . ... . 
1902 ................................ . 
1903 . ... .. .. .. .. ..... . . .. ... . .. ... . . . 
1904 ...... . . . ... " ................... . 
1905 ........................ . .. ..... . 
1906 ..... ... .... ...... .. . .... ... ... . . 
1907 ... ........ .... .. .. . . ... ... .. . .. . 
1908 ......... ..... ....... .. .. . .. ... . . 
1909 .. . . ... .. ......... . .. .. .. .... . .. . 

Saldos 

13.613.372 
8.223.070 

33.543.220 
15.289.494 
17.955.586 
15.370.315 
23.587.884 
4.456.661 
2.068.736 

18.606 :521 
18.918.886 . 

SoMMA ......................... ~ 169.684.745 

A somma dos saldos commercíaes argentinos nos ultímos dez annos 
é quasi igualá nossa no mesmo período: corresponde a f. 16. 900 .000 por 
anuo. Mas a enorme superioridade na riqueza daquella população está 
em que esse mesmo saldo tem de ser repartido aqui por 23. 000. 000 de 
habitantes e lá por menos de ' 7. (JOO . 000 ! 

Nas mãos daquella popul~ção, ha portanto lucros commerciaes mais 
de tres vezes maiores do que os nossos : alli sim, comprehendo que se 

(1) Data da creação da Caixa de Conversão. 
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affirme uma consistencia economica real. E lá não se reclama alta de cam-
bio acima de 12! 

E essa consistencia economica tem sua explicação natural no aug-
mento indiscutível da população, do trabalho e da .riqueza privada. Basta 
prestar-se a devida attenção aos seguintes elementos : 

A Republica· Argentina, que em 1900 contava apenas 4. 5€)0. 000 habi-
tantes, conta hoje, em 1910, 6.803.631, augmento de 30 %·Nos ultimos 
cinco annos, a estatística da immigração accusa a media de entrada de 
immigrantes alli na proporção de 150. 000 ·pessoas por anno ! 

A aréa cultivada em 1900 era de sete milhões e trezentos mil hectares 
de terreno; ao passo que em 1910 é de dezoito milhões e oitocentos 
mil hectares. 

Quanto ao seu gado, calculado em 1895 valer 379. 000. 000, vale 
hoje 700. 000. 000 de pesos ouro : só em gado, um augmento de riqueza 
privada correspondente a f 70. 000. 000 ! 

Para comprehendermos quanto a consistencia economica da Argentina 
é superior á nossa actualmente, hasta contemplarmos o algarismo global 
da exportação e importação argentinas com 0 algarismo global da expor-
tação e importação hrazüeiras, para populaç·ão que é o terço da nossa : 

Annos 

i899 ... .. .. .. .. .. \' .. . 
1900 ..... ........ 1 ••• 

1901 ............. ' .. . 
1902 ... · . ......... ' .. . 
1903 .... ..... ... . .. . . 

.1904 ... .. ... ...... .. . 
1905 ................ . 
1906 ......... ... .... . 
1907 ... · . ..... ... .... . 
1908 .... ........ .... . 
1909 . ... ... ...... . .. . 

SoMMAS .• ••• .••• 

Expõrt. Import. 
Argentinas 

.t: 60.353.000 
53.617.000 
56.335.000 
56.505.000 
70.438.000 
90.292.000 

105.599.000 
112 .444. 000 
116 .413. 000 
127.795.000 
140 .021.000 

f 987.812.000 

Export. Import. 
Brazileiras 

~ 29 .444. 000 
54.655.000 
62.040.000 
59.736.000 
61.190.000 
65.345.000 
74.473 .000 
86.263.000 
94.703.000 
79 .646.000 

100.835.000 

.t: 768. 330. 000 

Isto quer dizer ·: nos d~z annos estudados, os argentinos fizeram um 
movimento de transacções commerciaes com os povos cultos superior 
ao nosso em duzentos milhões de libras esterlinas. 

Esse. colossal movimento de mercadorias operou-se sobre 27. 000 kilo-
metros de vias ferreas, este11didas sobre territorio que é cerca de um terço 
do nosso; ao passo que nói;i , com territorio dois terços maior, só temos 
19. 000 kilometros. 

O valor da terra, no depennio analysado, tem sido de alta constante. 
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Basta lembrar que, durante o anno de 1905, foram vendidos 16 .000.000 de 
hectares.por 232 .000 .000 de pesos (moeda corrente); ao passo que durante 
o anno de 1909 foram vendidos apenas 8. 500. 000 hectares por 264.000.000 
de pesos! 

Entre nós dá-se o contrario. No ultimo decennio o valor da terra cahiu 
em relação aos preços do decennio anterior. 

As exposições do Sr. Bulhões. 

Agora, senhores, de posse dos dados expostos,· podemos apreciar 
melhor as duas mensagens enviadas ao Congresso Nacional, uma em abril 
do corrente anno, pedindo elevação da taxa cambial a 16, outra de novem-
bro corrente, pedindo a elevação a 18. 

A primeira consideração que occorre ao espirito de qualquer, é a de 
completa estranheza pela ausencia absoluta de dados relativos á situação 
da economia .publica e da economia privada. Um Ministro da Fazenda 
calmo, reflectido, desapaixonado, de espirito pratico, nunca enviaria 
ao Congresso Nacional uma exposição falha, vazia, nesse particular. 

Entretanto, o conhecimento do estado geral do paiz, sob o duplo 
ponto de vista da economia publica e da economia privada, constitue 
inilludivelmente a sl:lbstancia mesma da questão que temos a resolver. 

O governo é que tem todas as facilidades pâra organização desse tra-
balho indispensavel. Para o esforço individual de um simples Deputado, 
essa tarefa é herculea e nunca póde ser· executada com perfeição, maxime 
em um paiz cujo atrazo de costumes politicos afasta das repartições 
publicas os deputados opposicionistas como eu. Ningilem imagina a:s 
difficuldades de um trabalho dessa ordem no Brazíl. 

As indagações que tenho tomado foram obtidas muitas vezes á custa 
de incommodos a pessoas de amizade. A muitos Deputados, mesmo 
.adversarias politicos, tenho recorrido, pedindo-lhes informações sobre a 
situação dos productores em sel:ls respectivos Estados. Fôra para desejar 
que, em informaç,ões dessa ordem, tivesse o Sr. Bulhões assentado suas 
propostas ao Congresso Nacional. 

Entretanto, o que vemos? - Duas mensagens, bellamente redigidas, 
documentos incontestaveís do superior talento literario do seu autor; 
duas mensagens que fariam o encanto dos ouvintes em uma aula de 
economia política de qualquer de-nossas escolas superiores. · 

Mas, para homens de Estado, de nada ellas podem valer; nenhum 
cunho pratico ellas teem. São a apologia funesta de dous erros. 

O primeiro delles está no sustentar, em synthese, que «a taxa cambial 
é a fórma monetaria visivel da situação economica do paiz », ou que 
<< a taxa cambial é a expressão natural e unica, da sitqação economica dos 
paizes de papel-mO'eda ». 

Ninguem reconhece mais do que eu a competencia do Sr. Leopoldo 
de Bulhões em assumptos financeiros. Fóra do Governo, na calma de seu 
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gabinete, sem a visão conturbada pelas vertigens do jogo de cambio, em 
que metteu o Thesouro, S. Ex. nunca teria avançado esses paradoxos. 
S. Ex. torceu princípios financeiros, urgido pelas aperturas de sua situação 
de momento, como os grandes advogados torcem o direito, apremiados 
pelas suggestões da chicana, em causa que accidentalmente defendem. 

Senhores, a taxa de cambio no mercado não é, nem nunca foi, a 
expressão natural e unica da situação economica. Occorre muitas vezes 
que a situação economica interna do paiz é pessima e a taxa cambial é 
alta. A historia economico-financeira do Brazil está cheia de confirmações 
deste asserto. Por exemplo, de 1850 a 1854, tivemos uma situação econo-
mica muito precaría; tanto assim que tivemos na balança commercial 
deficits, respectivamente de ;E 1.047.117, :l.:3.102.960, ±: 1.564.791, 
;!.: 1. 052. 542; e na vida orçamentaria tivemos nesse periodo deficits 
repetidos. Entretanto, o cambio nesse periodo permaneceu" um pouco 
acima do par. 

Outro exemplo : de 1857 a 1860, tivemos a balança commercial muito · 
contraria a nós, com deficits respectivamente de±: 3. 811. 514, ±: 2 .179. 340, 
;!.: 7. 291; na ordem financeira o mesmo facto de deficit orçamentario; 
entretanto, o cambio esteve nesse periodo sempre acima de 25 dinheiros. 

Outro exemplo : em 1888-89 a nossa balança de mercadorias · era 
desastrosamente desfavoravel, com seus deficits contra nós, de;!.: 5. 092. 749 
e ±: 10. 999. 845, período em, que sofüemos tambem enorme deficit orça-
mentario. Entretanto, o carpbio nesse período esteve quasi ao par. 

Ao sahirmos da guerra do Paraguay - 1870 a 1871 - a situação 
geral do paiz era economicamente muito precaria. Havíamos enviado para 
a campanha milhares e milhares de homens, dos mais uteis e robustos , 
tirados ao trabalho nacional; havíamos despendido 70. 000. 000 de libras 
esterlinas com a guerra; entretanto, nesses annos, o cambio esteve em 
média de 22 dinheiros por J:llil réis. 

Difficilmente teremos período mais critico na situação economica do 
Brazil, do que o quinquennio a que já me referi, de 1884 a 1889, periodo 
da mais completa desorgan,ização do trabalho nacional, por e:ffeito da 
abolição da escravatura. Gonfrontadas nossa importação com a exportação 
nesse período, verifica-se grande deficit contra nós. O our_o, dentro de 
circumstancías naturaes, teria desapparecido do nosso paiz, insufficiente 
não já para os pagamentos de nossas dividas externas, mas mesmo 
para satisfação das nossas facturas commerciaes. Pois bem, nesse período 
de dolorosa depressão economica, o cambio chegou ao par de 27 dinheiros. 

Como? · 
De modo muito simples : por effeito artificial de emprestimos externos. 

A desastrada política de can,1bio alto, á força, conduzia os estadistas da 
monarchia á exploração do credito para fornecerem libras ~sterlinas á 
voracidade do mercado. Acpusa-se a Republica, por causa da baixa do 
cambio . A verdade, porém, é que, si a monarchia tivesse durado mais um 
pouco, teria visto o seu campio descer infalivelmente. 

Os exemplos adduzidos bastam para demonstrar que a taxa cambial 
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não reflecte, sempre e por si só, a situação eco~omíca. E na· verdade 
senhores, a exposição do Sr. Leopoldo de Bulhões claudicou : a taxa de 
cambio não é uma co.nslanle; é uma variante. Não é uma determinante; 
é uma resultante. Como tal, póde tambem, embora accidentalmente, 
resultar de medidas extranhas á producção economica. Póde resultar de 
arti'ficios, que ora a auxiliam, ora a prejudicam. Um dos autores mais 
festejados nestes assumptos diz isso mesmo, por fórma elegante e verídica : ( 
« A taxa cambial é o producto de ímmensos factores, visíveis e invisíveis, 
conhecidos e anonymos, de acçao vária, de índole das mais diversas e 
mais oppostas; factores que representam a infinidade dos interesses em 
permanente vigília; que abrangem tudo quanto, em ponto de lucro ou da 
sua defesa, podem o estudo, a prudencía, a sagacidade, a ambição, o arrojo, 
estabelecer como base de transacções fundadas dírecta ou indirectamente 
no valor da moeda .·)) (Dr. Leopoldo de Bulhões). 

Ninguem nega que a taxa cambial possa ser um dos índices do estado 
de riqueza economíca. Mas está longe de ser o unico, e está longe de ser 
infallível. A argucia humana, posta em jogo pelos particulares ou pelos 
ministros da Fazenda, póde perfeitamente falsear esse índice, pelo abuso 
do credito, pelo mesmo modo por que não são raros os particulares que, 
já quando fallidos, vêem ainda seus títulos descontados, como si solido 
fosse o estado de sua fortuna. 

Por essa razão é sempre prudente recorrer á contra-prova, para 
segurança dos nossos juízos. Esta contra-prova consiste no exame cuida-
doso dos factos e círcumstancias economicas, de que a taxa cambial deve 
ser a resultante. Esses factos e circumstancías são, entre outros : o estudo 
do custo da producção, dos preços por ella pagos nos mercados estrangeiros, 
do desenvolvimento das areas cultivadas, do progresso do trabalho 
nacional, pelo augmento dos trabalhadores, da taxa dos juros e descontos 
de que se utilizam os productores, da boa ou má gestão financeira do 
paiz, etc. 

Politica monetaria. 

Vazia de dados praticos, claudicante em princípios bheoricos, as 
mensagens do Sr. Leopoldo de Bulhões não ficam ahi. S. Ex. encara 
tambem a face politícá da questão cambial. 

Sob este aspecto, S. Ex. pretende justificar sua trefega acção, no 
sentido da valorização rapida do nosso papel-moeda, sem simultaneo e 
correspondente lastro metallico, em que ella assente. Senhores, esta 
questão política é muito mais seria, é muito mais grave do que se pensa. 

Essa valorização progressiva do papel é exactamente a mesma cou~a 
penominada tambem augmento do poder acquisitivo desse papel. No 
começo do meu discurso já eu tornei clarn o que isso é : uma ·burla, e 
nada mais. 

CAIXA DE CONVEUSÃO 1910. - VOL. II. 19 
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Agora direi que é um artificio fraudulento, por via do qual o poder 
publico intervem despoticamente na fortuna privada dos cidadãos, com 
o escopo immoral de fazer a seu talante a distribuição da riqueza social, 
deslocando haveres das mãos dos que trabalham mais ou economizam 
mais para as mãos dos que trabalham menos ou economizam menos. 
Mais grave ainda : deslocando a riqueza elas mãos dos nacionaes para as 
mãos dos capitalistas de Nova York, Londres, Paris, Berlim, etc. 

Eu disse, no começo do meu discurso, que as sociedades só vivem 
onde o trabalho, o capital e o direito são respeitados. E' o momento de 
salientar o papel que o d1reito deve exercer nesta ordem de relações 
sociaes. 

<111 est hors de doute que la~balance des comptes est la cause immédiate 
du cours des devises. » 

A taxa de cambio , salvo artificios accidentaes, é irmã siameza do 
saldo de nossas contas, no balanço geral internacional. Deante de um 
curso natural dos factos economicos, essa xyphopagia se revela bem : 
desfallece o saldo 1 abate-se sua irmã a taxa; revigora-se o saldo, eleva-se 
a taxa. O deficit na balança ger9-l das contas vale por uma injecção de 
globulos brancos ou anemizantes na circulação do do.ente; ao contrario, 
o saldo favoravel neste balanço vale pela injecção de globulos vermelhos, 
ou reconstituintes do liquido circulatorio. , 

Assim, o remedi o é o saldo; ~~ saldo é o ouro. Quem o conquista? Quem 
o fornece? No Brazil são as classes cultivadoras dos campos. Eu já disse, 
ha pouco, e ninguem o contest,ará : á luz dos interesses economicos, os 
brazileiros 13e dividem em geral em dous grupos : o das classes camponezas, 
productoras de ouro, essencialmente exportadoras, e o das classes urbanas, 
consumidoras de ouro, essencia~mente importadoras. l 

A política da valorização qpressada do papel moeda, antes de lento 
e simultaneo augmento do seu lastro metallico, é uma política de defrau- · 
dação immoral das classes ca~nponezas, para beneficiarem-se de mão 
beijada as classes urbanas. 

Um exemplo esclarece praticamente esse enunciado. Um funccionario 
publico, com 1.600$ mensaes de vencimentos, recebe, cambio a 15 d., 
f: 100 por mez. Esse mesmo ft1nccionario, sem que se lhe augmente em 
lei um real de vencimentos, sem alterar suas funcções, sem sahir de sua 
cadeira de braços, sem augme11to siquer de uma hora de trabalho, sem 
nada produzir a mais, passa ~ ganhar, com o cambio de 27 d., f: 180. 
De onde lhe vieram estas f: 80 .a mais? Ouro não cáe do céo por descuido. 
Quem cabras não tem e cabrit os vende, de alguma parte lhe veem. De 
que parte lhe vieram as f: 80, ouro a mais? Evidentemente sahiram de 
alguem que trabalhou mais, para produzir mais essas f: 80, ouro; e, si 
ellas vieram parar no bolso \ie quem não trabalhou em maior escala 
para cünquistal-as, é simplesm1mte porq).le o despotismo do poder publico, 
lei immoral e injusta, interveil,1 por essa forma na distribuição da riqueza, 
t omando a uns para dar a outros. 

Conheço a objecção contra isto : é que, quando aviltou-se o valor do 
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papel, as classes urbanas ou consumidoras soflireram implícita reducção 
de seus vencimentos. 

A objecção, no Brazil pelo menos, não tem procedencia. Seria ella 
valiosa si, durante a baixa do cambio, as classes consumidoras se tivessem · 
mantido a receber os mesmos e inalterados vencimentos em papel. Mas 
aqui não se deu isto; estes vencimentos foram progressivamente augmen-
tados em papel, compensando-lhes o · prejuízo, ao passo que as classes 
productoras não tiveram correspondente e equitativa compensação, porquanto 
já demonstrei que os preços dos productos exportaveis, cacáo, couros, 
borracha, café, herva matte, fumo·, algodão, assucar, não tiveram propor-
cional alta uns, tiveram baixa positiva outros, entraram em crise todos, 
porquanto tem subido consideravelmente, com a baixa do cambio, a 
mão de obra de todos , assim como todas as tarifas de transporte. · 

Vou dar aqui agora a prova das compensações que as classes consu-
:çnidoras teem gosado durante essa baixa, compensações que passarão 
a ser assombrosa riqueza na alta que se preconiza. 

Profissões 

Porteiro de secretaria, por anuo ..... . 
Continuo, idem ........... . .... ... . 
Amanuense do Tribunal, idem ...... . 
Praticante de Fazend:=,1, idem ....... . 
Mestre de officinas do Arsenal, idem .. 
Primeiro machinista, idem ......... . 
Lente cathedratico, idem ... . ..... . . 
Alferes, idem ......... . . .... ...... . 
Capitão, idem .................... . 
Coronel, idem ............. . ...... . 
Auditor, idem .................... . 
Marechal, idem ... . ... ... .. ....... . 
Capitão-tenente, idem .............. . 
Almirante, idem .................. · .. 
Ministro do Supremo Tribunal, idem .. 
Chefe de policia, idem ......•....... 
Aluguel de l e mesma casa, por mez .. . 
Creada de servir, idem .............. . 
Caixeiro, idem .... ... ............. . 
Carapina, por dia. . . . . ........ . . . 
Pedreiro, idem .......... ...... . .. . 

E assim por deante. 

Ganhava com Ganha com 
cambio ao par cambio a 15 d. 

2:600$000 
1:500$000 
1:500$000 

720$000 
2:400$000 
2:000$000 
4:800$000 
1:206$000 
1:606$000 
3:298$000 
3:880$000 
9:740$000 
1:680$000 
6:000$000 
9:000$000 
5:000$000 

60$000 
20$000 
30$000 
4$000 
3$000 

6:000$000 
3:960$000 
7:200$000 
2:000$000 
5:400$000 
4:850$000 

10:000$000 
4:204$000 
6:155$000 

11:288$000 
13:000$000. 
25:154$000 

6:355$000 
25:154$000 
30:000$000 
12:000$000 

150$000 
60$000 

100$000 
9$000 
8$000 

Fundado em que princípios de equidade social poderá o legislador 
ir buscar o ouro obtido pelos productores, para diluil-o na tal valori-
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z ação progressiva de lodo o papel circulante, isto é, para distribuil-o por 
todos aquelles que tenham uma cedula papel na algibeira? 

Perque ha de o producto obtido pelos cultivadores de algodão e 
assucar, sob o calido sol de Pernambuco, ser arbitrariamente repartido com 
os jogadores de roleta do Rio de Janeiro? 

Porque ha de o ouro obtido pelos seringueiros paraenses e amazo-
nenses ser distribuído ás classes burocraticas do Brazil todo? 

Porque ha de o ·ouro obtido, na cultura do café, pelos agricultores 
de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e São Paulo; porque ha 
de. seu ouro ser repartido em Londres, Pariz, Nova York, á mão cheia, 
e sob a fórma de dividendos semestraes, ou de regresso de capital, aos 
accionistas da Light, por exemplo? 

Porque hão de os cultivadores, do fumo ou do cacáo na Bahia, ou 
da herva-matte no Paraná, ver seus reditos repartidos com os portuguez.es 
millionarios de Lisboa e · do Porto, através do augmento em libras-ouro 
dos alugueis de seus predios, no Rio de Janeiro, Belém, Bahia, Recife, 
S. Paulo, etc.? 
· Todas essas considerações nos levam a legislar sobre o assumpto 
com a maxima prudencia, com aquella sábia prudencia do grande finan-
ceiro russo De Witte, que, ao fixar o valor da taxa cambial da Russia, 
e depois o typo da conversão metallica, preoccupou-se, acima de tudo, 
de que a lei não tornasse ninguein mais pobre nem mais rico. 

E sob o ponto de vista tributario interno? 
Nós orçamos a receita geral da Republica, para o corrente exercício, 

em 54.000:000$, ouro, 350 .000;000$, papel. Ora, estes 350.000:000$, 
papel, representam (ao cambio de 15 d.) 22.000.000 esterlinos e ao cambio 
de 27 d. representam 40. 000. 000 esterlinos. Donde sae essa aggravação 
formidavel dos impostos? 

E' certo que a mensagem, na qual se pede cambio a 18 d., diz que 
« a valorização progressiva do papel seria um meio indirecto de abrandar 
a severidade dos impostos». Isso não é cochilo do Sr. Leopoldo de Bulhões 
é apenas uma pilheria de S. Ex. 

Dir-se-á, á vista do que venho expondo, que propugno a quebra· do 
nosso padrão. Não é verdade. I.sso seria levar conclusões muito além 
do justo meio. Penso que devemqs caminhar para a conversão ao cambio 
de 27 d. e mais adeante me explicarei melhor sobre este ponto. 

S~llarios.1 

Ouço dizer-se que o cambio ao par seria o barateamento da vida e 
por) sso o paraíso dos operarios. 

E' falso. Este assumpto coµiporta discussão em um livro, não em 
um~canto de um discurso parla:qientar. Todavia, quero sobre elle dizer 
algumas phrases. 

Em primeiro logar, terra fie vida barata é terra de decadencia, 
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de pobreza e de miseria. E' classico. o conselho do europeu ao filho : que 
emigra: 

« Para , ganhares a vida, não te fixes em terra onde os ov:os custam 
a dois por vintem i>. . 

Em segundo logar, a noção do barateamento da vjda é toda relativa; 
em face da moeda, os preços são sempre funccionaes uns dos outros .. 

Quando o preço do ouro baratêa, todas as cousas, como regra geral, 
baratêam concomitante e proporcionalmente : todas as cousas que com-
pramos e todas as cousas que vendemos. E porque obtemos então mais 
barato, as cousas que compramos? - Porque o trabalho. de produzil-as 
custou menos, isto é, porque o salario baixou. _ 

Ponhamos as cousas no terreno da pratica. Eu tomo hoje. em dia 
dez metros de uma fazenda· qualquer, e vou a uma officina de costureiras 
mandar confeccionar um vestido. O feitio custa-me hoje, digamos, 50$. 
Gomo faz a contramestra_ o calculo para me· cobrar esse preço? Fal-o 
assim : - para fazer-se este vestido sã.o precisos quatro e meio dias de 
serviço de duas costureiras, que ganham, · digamos, 5$ por dia, isto é, 
45$; com mais 5$ para meu lucro, são 50$000. Ora bem. Quando o carp.bio 
estiver ao par, o dito feitio me custará 25$000. Qual será então o calculo 
da contramestra, para. fazer-me o barateamento de 2q$000? 

Entro hoje em dia em uma loja de fazendas, onde os ordenados são r 

estes : 

Primeiro 
Segundo 
Terceiro 
Quarto 

caixeiro ...... .. . .. .. .. .. . ...... . 
)) 

)) 

)) .... . ...... · ... .. ..... . .. . 

Po1• anno 

4:000$000· 
3:000$000 
2:000$000 
1:000$000 

ORDENADO IT'OTAL . .. . . . ... ,. . . . . . . 10:000$000 

O capital da casa é de 100:000$ empregados no stock de mercàdorias, 
que são vendidas com 30 % de .lucro . Quer dizer : lucro de 30:000$, dos 
quaes 20:000$ são a remuneração do , serviço e do capital do1 patrão ,,, 
e 10:000$ a. remuneração dos caixeiroE. 

O. cambio sobe ao par. A mesma casa vende por anno o mesmo 
numero de volumes ou de mercadorias, cobrando os mesmos 30 % de 
lucro . Mas, como tudo custou mais barato, como o stock. custou metade 
do preço, segue-se que tambem bastariam 50. contos para o giro da casa . 
Quer dizer: lucro 15 contos. Como ser dividido esse lucro? Poderão 
ainda os caixeiros ganh;ir a mesma cousa? Sem duvida que o . salario 
delles baixará, fatalmente, em proporção, mais dia, menos dia . 

Assim, os salarios tambem baixaram com a baixa do ouro, o que vale 
dizer com a alta do cambio. Mais dia, menos dia, elles teem de se propor-

\ 



cionalizar com os preços de tudo o mais, de accôrdo com a lei inflexivel 
do coefficiente geral da offerta e da procura de braços e de mercadorias. 
A mesma quantia em dinheiro papel compra mais cousas, mas em com-
pensação custa o dobro a ganhar. 

O que não baixa de preço, o que escapa a essa lei , o que é aggrava-
dissimo com a alta do cambio, é o imposto cobrado em papel, ímpossivel 
de baixar, porque não ha neste paiz força capaz de reduzir divida publica 
e vencimentos de militares e de empregados publicos . . E os impostos 
papel são justament~ aquelles a que a classe assalariada não póde escapar: 
são as taxas sobre fumo, bebidas, phosphoros, sal, calçado, velas, remedios, 
vinagre, chapéos, tecidos ordinarios, vinhos, transportes, etc. São mais 
de 100. 000 contos papel. 

O que tambem não baixa de preço sinão ao cabo de dezenas de annos, 
são os bonds, o gaz, a luz electrica e outros generos ou serviços de primeira 
necessidade para as classes urbanas, fornecidos por emprezas privile-
giadas, que teem sempre o cuidado de marcar preços em contractos 
por 30, 50 e mais annos. Parece que não é nada, isso. Mas ninguem escapa 
de pagar 400 réis para ir de bond da Avenida Central á Praia de Ipanema. 
Hoje já isso é caro, e 400 réis ao cambio de 15 correspondem a pouco ·mais 
de meio franco; com cambio ao par corresponderão a mais dum franco, 
extensão de passeio que em Pariz, terra de vida cara, se faz com 20 cen-
timos ! 1 

A costureira que ganha hoj ~ 100$ por mez, mora no bairro de Ipa-
nema, e paga 24$ de bond e 6$ de gaz - 30$ - tem de seu, para suas 
outras despezas, 70$000. Com cambio a 27, ella ganhará 50$ por mez, 
pagando os mesmos 30$ de bonçl e gaz. Sobrarão 20$000. Vale a pena a 
mudança cambial? 

Não. Com a reapreciação do papel-moeda ou peioram, ou ficam 
mais ou menos na mesma situaç&o os operarios urbanos; ganham muito os 
funccionarios civis e militares; enriquecem portentosamente os capita-
listas; isto é, todos os que ajuntaram avaramente dinheiro papel e espe-
cialmente todos os que no estrangeiro vivem de alugueis e dividendos 
daqui remettidos. 

E todos estes ganha,m e enriquecem, sem augmento de trabalho, 
e á custa de quem? A' custa dos productores, á custa especialmente 
do operariado agrícola. E' facil demonstral-o. 

Entro em um nucleo colonial. Gompro hoje um sacco de feijão 
por 5$ digamos. Amanhã, o caµibio está ao par, tudo custa metade do 
preço, o dito sacco de feij ão custa-me 2$500. Note-se : o colono que o 
produziu gastou o mesmo t empo e o mesmo trabalho braçal quando 
recebeu 5$000 e quando recebeu 2$500 : seu salario, portanto, foi reduzido 
á metade. O que não foi reduzidp á metade foi o seu debito em papel para 
pagar o seu lote comprado a prazo de 10 ou 15 annos, por prestações, 
annuaes, que não baratêam, nem diminuem. 

O que não foi reduzido á metade foram os impostos, cobrados em 
papel, sobre os phosphoros, calça.do, sal, velas, remedios, vinagre, chapéos, 
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tecidos de algodão, vinhos, etc. O que não foi reduzido á metade foram 
os preços dos productos da manufactura nacional, mantidos altos á custa 
da tarifa alfandegaria proteccionista, que será elevada á medida que o 
cambio subir. E esses productos são justamente os que o operario agrícola 
consome : isto é, todas as varias especies de tecido~ de algodão, desde o 
riscado até o brim, desde o algoéião grosso até o morim e a chita, sal, 
carne secca, velas, phosphoros, bebidas nacionaes, remedios, vinagre , 
chapéos, botões, alfinetes, linha, bilhetes de estrada de ferro, etc. O 
operario em geral, mas muito principalmente o operario agrícola, quasi 
que não é consumidor de generos de importação, quasi não precisa 
comprar ouro : - os proprios colonos estrangeiros entram nessa regra, 
porquanto o que lhes faz a prosperidade são os generos de producção 
nacional que levam aos mercados : o feijão, o milho, o arroz, o fumo, o 
gado, os ovos, os frangos, o leite, o porco engordado, etc. Tudo isso lhes é 
pago em papel. A alta de cambio só convém aos que reduzem a papel 
todos os seus haveres, para em seguida abandonarem o nosso paiz. 

A solução dessas questões não deve ser adoptada por sympathias 
ou antipathias pró ou contra esta ou aquella classe, sinão sómente pelo 
criterio da Justiça, a que todas as classes no Brazil .teem igual direito. 
Tambem a questão de numero não deve vir ao caso. Si um só brazileiro 
tem direito a haveres que lhe queiram extorcruir 24. 999. 999 brazileiros, 
é claro que o Direito manda garantir a propriedade desse unico brazi-
leiro, contra todos os outros . Entretanto, como a leviandade dos que 
querem, em torno do problema monetario do Brazil, armar uma guerra 
de classes, e discutir sob o criterio do numero de que ellas se compõem, 
necessito sobre esse ponto restabelecer a verdade por ahi deslealmente 
deturpada. O operariado que geme com a alta do cambio é, como já 
demonstrámos, o operariado agrícola. E este está em grandíssima maioria 
no Brazil. Esse pode-se dizer que constitue a nação mesma. 

Recentíssima estatística nos mostra o numero de operarios das 
nossas industrias manufactoras, quasi todas situadas nas cidades e villas. 

Districto Federal . .. . .. . .......... . .. _ ... ... . . 
S. Paulo ..................... .... . ........ . . 
Rio Grande do Sul .. .. .... .. .. ........ . .... . 
Rio de Janeiro .... . ..... ..... . . . .... .... . ... . 
Pernambuco .... . . ... .... .. ........ .... .... . . 
Outros Estados ....... . ..... . ............... . 

TOTAL . ... . . ......... . .... .......... . 

Operarios 

38.703 
24.606 
15.870 
13 .622 
12 .137 
54.663 

159.601 

Eu elevo esse algarismo ao dobro, para ·contar tambem os 0perarios 
que trabalham em pequenas industrias caseiras ou domesticas. Teremos 
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então 320.000 operarios urbanos. Dupliquemos ainda este numero, 
para comprehendermos todos ·os jornaleiros. Teremos 640. 000. 

Qual será o numero dos trabalhadores agrícolas em todo o Brazil? 
Penso que deve exceder de oito milhões. 

A proporção dispensa commentarios. 
Volto ao que ia dizendot· (· 
Sei bem que não poderemos seguir a derrota para cambio de 27 sem 

nos sujeitarmos a pesados sacrificios. Mas, o que é preciso é que taes 
sacrificios, em primeiro logar, não sejam exigidos depressa demais, antes 
de termos ganho e armazenado economias, que solidamente resistam 
a essa jornada difficil. Em segundo logar, penso que taes sacrificios 
deverão ser partilhados por todos os cidadãos, por todas as classes sociaes, 
e não devem pesar exclusivamente sobre algumas dessas classes. 

· O meio de realizar-se essa equidade em mais justa proporção é pra-
ticar-se lentamente, lealmente, a política de valorização progressiva 
e gradual. do nosso papel-moeda, subordinada inteiramente ao . meca-
nismo dos nossos fundos de resgate e de garantia do papel. Quero dizer : 

· - Façamos a política da alta cambial progressiva e gradual baseada, 
alicerçada na alta positiva e gradual dos fundos de resgate e de garantia 
do papel-moeda. Esse é o unico caminho seguro e justo. 

Esses fundos são alimentados por impostos tirados a todas as classes 
~o'Ciaes proporcionalmente. 1 

Assim, tocando mais ou m 6/nos equitativamente a todas as classes 
os onus para sahirmos do cursµ forçado, entendo que devemos todos 
os brazileíros trabalhar irmãmente para a paridade de 27 d. por mil réis, · 
sem fazermos a 11quebra do padrão monetario. 

Não dissimulo, senhores, qu~, sob o ponto d'e vista economico-finan-
ceiro, muito mais conveniente seria para o paiz a . quebra do padrão. 
Mas impressiona-me muito contra essa medida o argumento de i que o 
papel-moeda. emittido é uma divida contrahída; e para pàgamento de 
uma diviqa qevem ser empregados todos os esforços possíveis. Neste 
assumpto, penso como Hugo, no Senado da França : c1 tant que le pos-
sible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli "· 

Mas é preciso reflectir, por outro lado, que uma nação não deve, 
nem póde viver indefinidamentei no regímen consumptivo do curso for-
çado. O Brazil tem soffrido de~se cancro durante perto de 90 annos. 
Teem existido brazileiros que nasceram, envelheceram e morreram sem 
ter chegado a ver siquer uma moeda nacional de ouro! No convívio inter-
nacional de hoje, não ha nação r~enhuma que esteja a levar tantos annos 
para libertar-se da escravidão rqonetaria do curso força.do. Isto é uma 
vergonha nacional! 

Só uma circumstancia nos póde servir de attenuante : é que temos 
mostrado ao mundo a tenacidade de tres gerações no esforço honesto 
para a conversão ao par : a esse esforço devemos a maior parte de nossa 
divida publica. Pois bem, façamos um esforço derradeiro, leal, decidido. 

Não dissimulo tambem que julgo o emprehendimento difficilimo. 
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Eu não vejo como sahirmos da inconversão, a não ser pedindo aos 
nossos saldos-ouro, no balanço commercial, o metal preciso para arma-
zenarmos reservas metallicas, ou para custearmos emprestimos de con-
versão . E-tenho receios de que não possamos contar com taes saldos dura-
douramente, na proporção reclamada pelos actuaes e por esses novos 
encargos de conversão. 

Nós, com os saldos actuaes da exportação sobre a importação de 
mercadorias, já estamos infringindo a lei universal da equação da procura 
internacional. Ninguem reflecte nisto no Brazil; entretanto, a situação 
é de muita gravidade. Expliquemos em que consiste essa lei economica. 

Os governos dos paizes cultos accrescen.taram ás suas preoccupações 
antigas, na defeza nacional, uma preoccupação moderna. Outr'ora, a vida 
de uma nação estava na intangibilidade material de suas dynastias e do 
seu territorio. As guerras se faziam pela defeza da linha fronteira . Hoje 
as guerras já se fazem tambem pela intangibilidade do campo economico. 
Nenhum governo deixa de preoccupar-se caut,elosamente do seu inter-
cambio commercial. Cada paiz, nas suas relações com cada nação amiga, 
vive a defender-se de depredações no seu campo economico . Nenhum 
quer comprar mais do que vende. A linha de fronteira a defender está 
tambem na estatística da importação e exportação. Está nas alfandegas. 
Dess'arte, a obra dos governos apura e protege a lei natural, pela qu;iJ, 
as trocas de serviços e de haveres entre as nações, como entre os parti-
culares, devem gravitar para a equival,encia reciproca : - Importação 
'igual á exportação. Todos os governos dos povos cultos, em natural uni-
formidade de acção, tendem para essa eguivalencia, quando não tendem, 
pela força dos seus canhões, para a ruptura dessa lei em seu favor, quia 
nominor leo. Quem observa a endosmose e a exosmose de mercadorias 
no commercio internacional, nota logo nos alga,rismos das estatísticas 
que as quantidades das duas correntes tendem para a ·igualdade, tanto 
quanto os movimentos do pendulo tendeqi. para a vertical. 

A essa lei não escapam nem mesmo as nações mais ricas e mais pode-
rosas do mundo. Vêde os Estados Unidos, com todo o seu proteccionismo 
aduaneiro: vendeu ;!:: 345 milhões em 1909, mas teve de comprar ao 
extrangeiro ;!:: 295 milhões, isto é, só teve 14 % de saldo, em tão assom-
broso algarismo de suas vendas. Vêde a França : vendeu nesse anno 
~ 220 milhões, mas comprou ;!:: 239 milhões : teve deficit de 7 %· 

O quadro abaixo exprime bem a rel!l-ção existente entre muitos 
povos cultos : 

QUADRO 
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I 1909 EXPORTOU IMPORTOU RELAÇÃO 
(Libras esterlinas) (Libras esterlinas) \Saldo ou déficit) 

Suissá. . .. . . 43.888 .000 63.000.000 - 33 % 
Allemanha ........ 334.040.000 410.680.000 - 18 % 
Austria-Hungria. . .. 115. 650. 000 139.050.000 - 16 % 
França . •.. . . . .. 220.440.000 239.080.000 - 7 % 
Iapão .. 41. 300.000 1 39.400.000 + 4 % ..... .. 
lndia Ingleza .. . . . . 99. 197 .882 86.012.692 .. + 13 % 
Estados-lJllidos . 345 .600.000 295. 000.000 + 14 % 
Argentina .. . . ... 79 .400.000 60.400.000 + 23 % 
Russia . ... . . . . . 214.200.000 125.560.000 + 41 % 
Brazil ... . . . . . . 63.111.000 37 .111.000 + 42 % 

Vê-se deste quadro ~ue é o Brazil o paiz que aufere a porcentagem 
maior, em seu favor, no confronto das suas exportações com as suas im-
portações. A posição conµnercial é optima. Não obstante isso, estamos, 
como já demonstrei, em situação de de'fi,cii no balanço total de nossas 
éontas internacionaes. E eu ponho em duvida que essa nossa optima po-
sição commercial continue. Nem ella é natural, pois augmento de expor-
·tação provoca augmento de importação, nem podemos contar que a 
defesa commercial exerc\da pelos outros povos cultos permitta-nos - a 
conservação desse posto ,~strategico. 

Si não nol-o permittfrem, valerá melhor reconhecermos desde logo, 
e provarmol-o ao mundo, que não podemos materialmente alcançar a 
taxa de 27. Ad impossibi(ia nemo teneiur. 

Emquanto usufruimps da posição, façamos honestamente toda 
sorte de economias. · 

Repito : quero a al ,ta cambial. Quero-a conquistada degráo por 
degráo , a passo lento mas seguro. Esta só póde ser obtida com o con-
curso de dois factores, n&o sei qual dos dois mais importante : tempo e 
economia. Milagrés? Neste assumpto não ha disso ... Quanto á economia, 
nós já temos sua acção sabiamente systematizada em lei. Falta aguar-
darmos a acção do tempo. 

O Sr. Murtinho, imilortando no Brazil o apparelho japonez, orga- · 
nizou a economia em systema de abolição do curso forçado : é a lei de 
20 de junho de 1899. 

Como é sabido, essa lei constituiu, com dotações orçamentarias 
especiaes e certas, dois fuµdos : 1.0 , o de resgate sJ.o nosso papel circulante, 
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fundo destinado a eliminar gradativamente da circulação o excesso 
desse papel; 2.o, o de garantia do mesmo papel, fundo destinado a ir 
armazenando continuamente ouro em especie até completar-se a impor-
tancia necessaria ao livre troco por ouro ao portador e á vista, de todo 
o papel circulante que o fundo de resgate não houvesse eliminado. 

E' a economia orçamentaria forçada contraposta ao curso forçado. 
E' a política da reserva metallica para final troco do papel incon-

vertível. 
E' a política da boa moeda pela boa moeda em si, pela moeda solida., 

fixa, pela medida de valores que não oscilla. 
' Fortaleçamos cada vez mais, e especialmente, o fundo de garantia; e 

naturalmente, quasi insensivelmente, a passo seguro, havemos de attingir 
a metr,. da conversão metallica, sem injustiças maiores. 

Mas todo processo bem seguro não é, em regra, muito rapido. 
Até que tenhamos accumula.do a reserva metallica para troco das 

notas que estão em giro, annos hão de decorrer ainda, durante os quaes 
nos é fatal vivermos em curso forçado. E' um período transitorio inevi-
tavel. 

O que cumpre aos homens de Estado é procurar todos os meios 
possíveis de diminuírem-se os soffrimentos do doente emquanto dura 
a molestia. 

Na doença nacional do curso forçado, o soffrimento mais incom-
modo não é a anemia do va~or-ouro do papel-moeda; o mais doloroso, 
o maior inimigo da cura são as crises de alta e baixa. Incinerar o papel 
resgatado, e simultaneamente. accumular reserva metallica, devem ser 
a preoccupação essencial, substancial no tratamento. 

Ella, porém, não exclue, antes é auxiliada efficazmente por medidas 
que garantam estações de repouso ao organismo debilitado, para que 
este melhor possa at~avessar a convalescença. · 

Caixa de Conversão. 

A creacão da Caixa de Conversão obedeceu a esse pensamento. Os 
sustentador~s della não querem, nunca quizeram, que o cambio desça 
abaixo da taxa que ella adoptou. Ao contrario, empenham-se sincera-
mente em que nunca o cambio se precipite abaixo da taxa da Caixa. 

Como ministro, o Sr. Campista empregou todos os meios ao ' seu 
alcance, até com sacrificio, para que na sua administração o cambio 
não baixasse de 15. Injustiça, injustiça grave, producto apenas do sec-
tarismo ex-adverso, é apregoar-se que 'queremos baixa do cambio. O que 
queremos é cambio estavel, cambio fixo, tanto éfUanto possível. Ao lado 
disso, queremos, parallelamente, diminuição prudente e cautelosa do 
papel-moeda. E mais do que isso : queremos o augmento constante do 
enthesouramento de ouro no paíz - no fundo de garantia e na Caixa 
de Conversão - para com mais segurança caminharmos no encalço da 
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circulação metallica, através da tranquillidade para os que trabalham, 
no tocante á estabilidade da medida provisoria dos valor~s. 

O franco exito da Caixa de Conversão na consecução do seu objec-
tivo não póde ser contestado de boa fé . Contra factos não ha argumentos. 
Emquanto foi permittido que ella funccionasse, o commercio, a lavoura e 
as indu:>trias do Brazil consummaram todas as. suas transacções sem sur-
prezas nem sobresaltos, quanto ao valor da moeda. Bastou interromper 
a Caixa a plenitude de suas funcções, por terem os seus depositos attin-
gido o limite imposto ao seu funccionamento,. e immediatamente desap-
pareceu a tranquíllidade com relação ao valor da moeda. Entretanto, o 
successo pratico da Caixa de Conversão deveria ter surprehendido os 
seus proprios antagonistas. Contra ella a accusação mais grave era a do 
empapelamento do paiz : a previsão que a seus inimigos parecia tão 
segura, quanto favas contadas, era a de que a Caixa inundaria este 
paiz de novas emissões, mercê das quaes o papel-moeda do Thesouro 
se iria precipitar numa. baixa cambial desastrosa. . 

Entretanto, o que se está vendo é o contrario disso. O papel incon-
vertivel mantém (para nós) seu valor de 15 dinheiros por mil réis; para 
nossos adversarios - solemne confissão do seu erro! - esse papel, em 
vez de baixar, subiu cerca de 20 % de valor. 

E de que a accusação· maxima contra a creação da Caixa era o perjgo 
do empapelamento, e cons1equente baixa cambial, fazem prova provada 
as opiniões emittidas, em 1906, pelos adversarios da Caixa, opiniões hoje 
derrotadas pelos factos. Oµso recordar á Gamara esses conceitos. 

O Sr. Lourenço de J\lbuquerque, a cuja alta competencia nestes 
assumptos não é favor rer}der homenagens, dizia : << Augmentem, como 
pretendem, o meio circula;nte, commettam mais esta insania, e as con-
sequencias não se farão esperar : o cambio se precipitará abaixo da taxa 
-fixada e arrastará em sua quéda a Caixa de Conversão ... Si. a fixação 
se limitar á nova emissão, o augmento consideravel da massa do meio 
circulante depreciará este cada vez mais, e toda depreciação se fará á 
custa do papel-moeda do Thesouro. )) \ 

Notavel financista, que se encobriu sob o pseudonymo de Goschen, 
dizia, enumerando os perigos da Caixa de Conversão e referindo-se á 
emissão desta : << Esses r~ovos 300. 000:000$ veem-se chocar com os 
670.000:000$ actuaes, no movimento . geral das transacções. E, como 
não foram solicitados pelo augmento destas, trarão como consequencia 
a diminuição do poder acquisilivo do papel aclual, quer dizer, o seu maior 
aviltamento, o regresso á f4iluação visinha de 1898. )) (Cambio 5 7 /8). 

No Parlamento, por occasião da discussão da lei de creação da 
Caixa, o pessimismo nã() era menor. No seu voto vencido ao parecer 
da commissão de Finanças da . Gamara, dizia o illustrado Dr. Serzedello 
Corrêa : « Receia o autor pestas linhas que o accrescimo dado á. massa 
do papel em circulação, o papel inconvertível, pelas emissões da Caixa, 
em connubio com os 650. 000:000$, de papel-moeda inconvertível exis-
tente, determine influencia sobre os cambios; pois não é objecto de con-
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troversia a acção que sobre os referidos cambios estrangeiros exerc~ 
uma circulação fiduciaria, qualquer que seja sua natureza, que se de-
µrecia ou se torna excessiva. E' certo que essa nova moeda é conver-
sivel; ·mas, desde que entre nos canaes da circulação, desde que exerça 
como a outra a 'paridade do valor ou do poder acquisitivo, a mesma 
funcção, ella operará no sentido de depreciar mais e mais o meio circulante 
existente. » 

Nosso talentoso collega por Pernambuco, Dr. Affonso Costa, abalan-
çou-se ousadamente a demonstrar que, feita a emissão dos 320.000:000$, 
a Caixa viria a ser um verdadeiro cataclysma : « A Caixa virá a ser um 
elemento perturbador da vida economica e financeira da nação, pro-
vocando o apparecimento' da especulação desenfreada, a creação de 
emprezas phantasticas, o desejo de lucros fabulosos, a multiplicação 
artificial dos negocios nas praças commerciaes, constantes oscillações 
cambiaes, desvalorização crescente das notas ·inconversiveis do Estado, e 
finalmente, como acontece sempre, novas e repetidas emissões de papel-
moeda. » Entretanto, S. Exa, sustenta, hoje, que a Caixa tem suas arcas 
cheias, que o cambio razoavel é 18 d.! 

O preclaro collega Sr. Barbosa Lima, cujo sentir tanto esta Gamara 
acata, denunciava temores praticamente demonstrados infundados : 
<< Não teremos a peior um cambio interno com o agio das novas cedulas 
sobre as antigas, ou antes não precipitaremos assim a desvalorização do 
aclual papel-moeda? '' 

Outros e outros antagonistas da Caixa se pronunciaram do mesmo 
modo : a todos ·escapou a verdade absoluta no assumpto, e é que a si-
tuação por elles imaginada é impossivel de realizar-se. 

A baixa do ;papel inconvertível só póde dar-se até taxas inferiores 
á da Caixa, quando esta estiver vazia.:, quer dizer, quando não existir 
na cfrculação moeda por ella emitlida. Situação ~ de regorgitamento de 
ouro na Caixa, e de simultanea baixa do papel inconvertível a taxas 
inferiores á da Caixa, é situação que não se póde absolutamente realizar. 

Quando a Caixa estiver vazia, não ha notas por ella emittidas . 
Poderá então depreciar-se o papel inconvertível a taxas inferiores á da 
Caixa; nunca, porém, por superabundancià do papel desta; mas pura e 
simplesmente porque o saldo da balança de contas internacionaes vol-
tou-se contra o Brazil. 

Este ponto ·é de capital importancia. A objecção de que a Caixa 
de Conversão iria ser um braço forte a empurrar para baixo o papel do 
Thesouro, a forçar-lhe a asphyxia no oceano de pavorosa baixa cambial, 
era . uma objecção que impressionara os que não apprehenderam o modo 
de funccionar do novo apparelho. 

Hoje está experimentalmen.te demonstrado que é impossível empa-
pelamento do paiz com bilhetes da Caixa, de par com baixa cambial ·de 
papel d0 Thesouro a pontos inferiores ao da taxa fixada pela Caixa. 

Os economistas da velha guarda puderam ver com seus olhos que o 
diabo não é tão feió como o pintavam na sua assustadiça imaginação ... 
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E a verdade é que a Caixa de Conversão não promove, não tem 
forças para promover a baixa do papel inconvertivel, a um trinta e dóis 
avos que seja, a menos do que a taxa de suas emissões. Ao contrario, 
ella ·o que póde fazer é temporariamente conter semelhimte baixa até 
onde lhe permittem suas forças, que são os seus depositos. 

Bastaria isto para recommenda-la á estima de todos. 
Vejamos agora como procederam outros povos cultos, quando 

abarbados das mesmas difficuldades, que agora nos atormentam na so-
lução do problema monetario. 

Soluções nos povos cultos. 

A inconversão se decretou na Italia em maio de 1866, com quéda 
dos títulos da divida italiana na Bolsa de Paris a 43,90 %· Chegou aquelle 
paiz a ter em circulação 1 . 665 milhões de bilhetes inconvertiveis. 

Mas o governo italiano fez esforços supremos . -Reduziu as despezas 
publicas á sua ultima expressão. Suspendeu a execução de obras publicas 
necessarias, mas dispendiosas. Retirou da oirculação parte do papel-
moeda. Reduziu os vencimentos dos funccionarios publicos a proporções 
risíveis, como se exprimia a mensagem da Corôa, em 1870. Basta recordar 
que os vencimentos de ministro de Estado baixaram a 25.000 liras por anno ! 

O ,governo administilava o paiz, de modo a obter annualmente saldos 
orçamentarios reaes, por fórma que desde 1875 extinguiu o deficit, causa 
principal da inconversãq. Em 1883, iniciou-se a conversão por meio de 
um emprestimo externo de 644 milhões de liras . Foi um erro. Sem em-
bargo das maiores cautelas, apezar d0s mais attentos estudos e calculos 
sobre a situação economica do paiz, o grande ministro que foi Magliani 
se equivocou, errou no seu diagnostico sobre a consistencia economica 
da Italia. Mais uma vez se verificou que vale pouco em taes assumptos 
o palpite de um ministre>. 

Os governos apenas auxiliam a conversão ou a alta cambial; mas 
no fundo, e de facto, são os povos que a operam com riqueza armaze-
nada tranquillamente dtjrante annos de trabalho e de economias . Depois 
de dez annos de sacrificios nos seus orçamentos, a conversão se fez em 
1883, para só durar alé 1886. Todos os sacrificios foram insufficientes; e, 
tres annos depois da cqnversão, voltou a Italia ao regímen do papel 
inconvertível, pagando pela lição o ter ficado com uma divida publica, 
a mais, de 600 milhões de liras! 

A Austria pagou o seu tributo ao curso forçado, alli estabelecidó 
em fins do seculo atrazado. E como habilitou-se esse paiz a entrar no 
regimen do cambio alto e ·finalmente no de conversão metallica? Habi-
litou-se a isso com a adopção de uma politica de economias, supprimindo. 
deficits dos seus orçamentos, convertendo suas dividas em busca de 
reducção do serviço dellq.s; mas principalmente accumulando fortes qua:n-
lidades de ouro e de prata á custa de toda sorte de sacrificios. Durante 
14 annos funccionaram çommissões de inquerito a respeito de todas as 
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minucias da situação economica do paiz, com prolixas informações 
sobre o estado de prosperidade de suas forças productoras. Aqui se dis-
pensam estas formalidades. 

Nos Estados Unidos, em seguida á guerra de secessão, 1861, come-
çou o curso forçado : altas e baixas no valor do dinheiro papel circulante. 
Em 1879, uma lei federal determinou, de um lado, a incineração do 
papel-moeda excessivo e, de outro lado, a formação de, uma reserva me-
tallica tirada dos orçamentos annuos. Isso custou sacrificios. E' de recor-
dar-se .a celebre phrase de então : << Onde houver um americano, onde 
houver um objecto que tenha valor, onde se praticar um acto lucrativo 
qualquer, ahi deverá haver um imposto. » Com t al decisão, este paiz. 
chamou a troco ao par e á vista todo o seu meio circulante, antes incon-
vertivel. / 

O que se passou na Russia merece especial attenção. A Russia 
havia-se atolado no curso forçado, ao ponto de o kopek de papel cahir 
a 300 % de desconto comparado com o kopek de prata. Sahiu dessa si-
tuação á custa de orçamentos equilibrados e com saldos. Wisehnegradski 
encarou o problema com toda a energia. Este ministro enveredou pelo 
caminho do encaixe metallico. Antes de decretar sua conversão defini-
tiva, a Russia, ao lado de uma circulação inconvertivel de 1.120 milhões 
de rublos, foi armazenando cautelosamente economias orçamentarias no 
valor de 728 milhões de rublos ouro. E' como si nós, ao lado de nossos 
625 mil contos de papel inconvertivel, tivessemos agora um lastro me-
tallico de 40 ou 42 milhões esterlinos. 

A' custa desses esforços, o ministro da Fazenda da Russia conseguiu 
a estabilidade do valor do papel de curso forçado, antes mesmo de fazer-se 
alli a conversão metallica. O processo adoptado ·não difiere em fundo do 
nosso processo de fixação da taxa cambial. Estabelecida pelo ·governo 
russo a taxa que lhe pareceu traduzir fielmente o estado do paiz, dahi 
em deante não se fez mais emissão alguma, a não ser a esta taxa e sobre 
lastro ouro, e isto mesmo quando as necessidades do mercado a recla-
mavam; além disso, o governo russo (semelhantemente opera entre nós 
a Caixa de Conversão) comprava e vendia ouro, em Berlim e S. Peters-
burgo, a essa taxa cambial adoptada. 

Houye quem criticasse esta politica : <i a reserva metallica que o 
gove,rno accumula é um monumento erguido á pobreza do povo russo. » 
.Esses criticos pagaram depressa 'a sua maledicencia. Logo depois de uma 
conversão assim operada, surgiu a formidavel guerra contra o Japão. 

A Italia, seguindo o caminho da conversão antecipada por empres-
timo publico, naufragou em ple~a paz. A reforma russa, eflectuada por 
um povo menos rico e menos culto, resistiu aos embates daquella guerra 
dispendiosissima. 

· O exemplo do Japão não é menos instructivo para nós. Foi de sua 
historia financeira que transportámos para aqui a creação dos fundos 
de resgate e de garantia do papel-moeda, instituídos aqui pela lei de 1899. 
Com uma accumulação paciente de lastro m~tallico, o conde Matsukata / 
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operou por fórma a quasi suppr1m1r o agio cambial'; e com a indemni-
zação de guerra, que o Japão recebeu da China, a conversão metallica 
poude ser promptamente operada. 

O exemplo da India nos é, porém, muito mais interessante. Alli, 
o meio circulante era a prata, que em face do ouro se depreciava cada 
vez mais como entre nós se dá com o papel-mo~da. A India, sob con-
selho de uma commissão de financistas, presidida por lord Herschell, 
decretou a fixação da taxa cambial á razão de 15 pence ouro por uma 
rupia de prata. A essa taxa ficou o governo da India autorizado a emittir 
moeda papel contra depositos de quro, tal qual como faz aqui nossa 
Caixa de Conversão. Esse regimen começou em 1893, e delle fazia parte 

1 o armazenamento de reservas metallicas. 
Os resultados dessa orientação foram surprehendentes. Em 1908 

o fundo de garantia em ouro tinha attingido já a 5:: 18.500.000. Actual-
mente, sem emprestimo algum, a India desfructa praticamente a con-· 
versão de sua moeda sem abalos e sem retrocesso. 

A observação de todos esses precedentes nos aponta o caminho a 
seguir: economizar, enthesourar, preparando-nos para a conversão. In~ 
questionavelmente isso só se consegue com saldos orçamentarios, e pelo 
estimulo ao desenvolvimento cada vez maior da nossa exportação. 

o que se conclue desta ligeira resenha é, em synthese, o seguinte : 
1 

I. - Nunca povo 111enhum do mundo enveredou com exito para 
cambio ao par, isto é, para conversão de facto e de direito, SEM QUE 
PARI-PASSU FOSSE ARMAZENANDO RESERVA METALLICA. A subida, o au-
gmento de valor do p11pel inconvertivel, sempre foi · conquistada á 
custa dé subida correspondente do respectivo lastro metallico, para effec-
tivo troco e·m ouro. 

Em parte alguma elo mundo os estadistas prudentes. apressaram 
a marcha para o cambio ao par, fiados em valorização artificial do papel 
por effeitos reflexos , se~1ão sempre por augmento real do seu lastro, 
seja este obtido por econ(>mias previamente armazenadas, seja obtido per 
emprestimo de ouro em especie, seja obtido por indemnização de guerra. 

II. - Nunca povo nenhum do mundo en'veredou com exito para 
cambio ao pa,r, isto é, para a conversão de facto e de direito, SEM QUE 
ASSENTASSE PRELIMINAR\\iENTE SEU PLANO DE ACÇÃO NO EQUILIBRIO 
REAL DOS SEUS ORÇAMENTOS E NOS SALDOS AHI OBTIDOS : - saldos nos 
orçamentos da economia privada, e saldos nos orçamentos da· economia 
publica: . 

Cogitar de cambio em alta., povo cujo estado economico é de ver-
dadeira indecisão, sinão qe fraqueza; e povo cujo Thesouro está a braços 
com elevados deficits orçqmentarios - é, senhores, rematada loucura! 

E é essa política que nos tem infelicitado durante toda nossa vida 
de nação independente : é a política da elevação do cambio, a credito, 
sem columna de ouro nor;so para amparai-o na alta. Edificio sem base, 
rue por terra ao primeiro desfavor das intemperies '-- uma falha de 
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chuvas, uma escassez de colheitas, uma crise alhures, o edificio esbo-
roa-se. Quem sae ganhando com isso? Apenas os operarios, que o levan-
taram : apenas os banqueiros e capitalistas estrangeiros, com alguns 
jogadores nacionaes. Examinemos agora qual deve ser a , 

Taxa a adoptar .. se· 

De tudo quanto vimos expondo, intuitivamente se conclue que não 
temos elementos para taxa superior á de 15 d. por mil réis . 

Antes de demonstrarmos essa verdade com dados praticos, tome~ 
rpos em consideração a opinião theorica que nos é contraria. Ella é sus-
tentada nesta casa pelo meu illustre e prezado amigo Deputado por 
Pernambuco, Sr. Affonso Costa; e é baseada na doutrina do preclaro 
Senador J. Murtinho, a cujo talento, a cuja competencia, a cujo patrio-
tismo poucos rendem tantas homenagens como eu. Discutir a opinião 
de S. Ex. não é diminuir-lhe os meritos, senão implicitamente reco-
nhecer-lh'os : - assim se entende sempre entre intellectuaes. 

cc Calculou-se o anno passado (diz S. Ex. corno Ministro da Fazenda, 
no seu Relatorio de 1899) o valor da nossa exportação em 24,5 milhões 
esterlinos; e si admittirmos que elle não decresce este anno, podemos 
dizer que nossa potencia emissora é de 217 :000:000$ ao par, correspon-
dentes aos 24 milhões esterlinos. · 

cc Para que os 735. 000:000$, que constituem a nossa circulação pos-
sam representar os 217. 000:000$ ouro, ou 24,5 milhões esterlinos, é 
necessario que o valor de mil réis seja mais ou menos 8 pence, numero 
que exprime nossa taxa cambial, na hypothese que a nossa exportação 
desça de 24 milhões esterlinos. 

cc Si o importador precisa de ouro para pagamento no exterior, o 
exportador precisa de papel para pagamento aos productores do Bra~il. 

cc Si o papel procura comprar o ouro, este por sua vez procura com- 1 

prar o papel. Aos 24,5 milhões esterlinos oílerecidos pelos exportadores 
ou seus intermediarios apresentam-se 735. 000:000$ valor de nossa 
circulação papel. 

. cc Ora, o preço do ouro e do papel, como o de todos os objectos, é 
regulado pela lei da oílerta e da procura; é uma relação que, reduzida 
á .sua fórma mais simples, exprime-se por um quociente. . , 

« Nestas condições, o preço do nosso papel deve ser representado 
pelo quociente de 24,5 milhões esterlinos divididos por 735. 000:000$, 
isto é: 

5.880.000.000 
f 24 . 500. 000 X 240 = 735 . OOO:OOO $ = 8 pences. 

Esta doutrina leva a verdadeiros absurdos. 
Preliminarmente : - · si nossa potencia emissora corresponpesse ao 

valor de nossa exportação, teríamos tido no anno passado, 1909 ,(com 
a nossa exportação de~ 63. 724.000), forças economicas para uma circtt· / 

CAIXA DE CONVERSÃO 1910. - VOL. li. 20 



~ 306 -

lação fiduciaria de 600 mil contos ao par de 27. Ora, como na realidade 
nosso papel inconvertível era no anno de cerca de 630 mil contos, segue-se 
que em 1909 deveríamos ter tido cambio quasi ao par! 

Por motivos identicos, tendo nossa exportação em 1910 baixado de 
valor esterlino (cahiu a ;f, 44.567 .000), naturalmente, deveria, por força 
desse principio, a taxa do cambio do corrente anno ter baixado conside-
ravelmente, com a baixa de nossa potencia emissora. Como é, porém, 
que nossos adversarios querem-n'a mais alta agora?! 

Dir-se-ha que a conta não está certa, porque computamos nesses 
calculas apenas a emissão inconvertível do Thesouro quando emissão é 
tambem a da Caixa de Conversão: portanto, o divisor em vez de ser 
625 mil contos para o anno corrente, deve ser 945 mil contos, total das 
emi~sões circulantes. 

Acceito a rectificação. Nesse caso, teremos 

. 12. 960.000.000 
f 44.000.000 X24ü= _ 

00 0 0 =14pences. 
\J4o . o, O $ 

Como, então, se pretende baseado nesta doutrina pedir taxa de 18? ! · 
Assignalo estas incongruencias, de passagem, sómente para pôr 

em relevo a sem razão, mesmo 
1
doutrinaria, dos que querem·taxa superior 

a 15 d. Não é que eu acceite a formula referida . Considero-a erronea, 1:1.em 
embargo do respeito ao seu autpr. Julgo que os factos e circumstancias de 
que .. resultam as taxas cambiaiis são tão complexos, que não podem se 
enquadrar em uma formula sinwles. Si tivessemos de pedir .a uma formula 
a expressão logica simplificadi'J, ou substancial do phenomeno cambial, 
preferiríamos estabelecei-a sobre a base do saldo ouro de nossa balança 
de contas internacionaes. Esse saldo é que espraia-se, eu dilue-se, na massa 
geral do papel inconversível. Mas, mesmo tal formula nada teria de pratico. 

Prefiro estudar o assumpt0: á luz de dados mais concretos e positivos. 
Anda por ahi um outro processo para deducção da taxa provavel 

ou razoavel dos annos futuros. E' o das medias cambiaes passadas. 
Este processo não póde nem ao menos ter fóros de uma doutrina. 
Vejamos a que,risiveis resultados póde elle nos conduzir. ~Tendo deante 

de nós o quadro historico do ca;mbio medio de cada anno, desde o anno de 
1846, em que se creou o padrão de 27, até ao anno de 1910, podemos 
com os olhos sobre esse quadro demonstrar nosso asserto. 

Imaginemos que estamos agora funccionando na sessão legislativa 
de 1867, por exemplo , e que vamos fixar o cambio para 1868, fundados 
no criterio das taes medias. 

Sommadas todas as medias, e dividida a somma pelos 21 annos de-
corridos, conclusão : - teríamos fixado a taxa para 1868 em 26 1 /2 
por mil réis. 

Sabem, entretanto, os collegas a que taxa esteve, de facto, o cambio 
em 1868? 

A 17 d.! 
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Outro exemplo, este de caso diametralmente opposto : 
Estamos deliberando em dezembro de 1874, para fixação do cambio 

que deve vigorar no anno de 1875. · 
· Sommadas as médias, e dividida a somma pelos 28 annos decorridos, 

conclusão : teríamos fixado o cambio para 1875 em 25 1 /2 d. por mil réis. 
E sabem que taxa regulou, de facto, em 1875? A de 27 1 /4 d.! 

Veja-se quanto disparate. Supponhamos que o criterio basico das 
médias annuaes não deve vir desde 1846, mas sim deve vir desde a ultima 
vez em que o cambio esteve ao :par. Ora bem. O cambio esteve pela ultima 
vez ao par em 1889. Imaginemos a Gamara dos Deputados legislando, ' · 
sob esse criterio, na sessão legislativa de 1895, por exemplo. 

Feito o calculo, teríamos fixado o cambio para 1896 a 15 7 /16. 
Sabem que taxa, na realidade, vigorou em 1896? A de 9 d.! 

Agora o mesmo criterio pelo inverso : tomar como ponto de partidJl. . 
o algarismo da taxa mais baixa que temos tido, para termos a media da 
ascensão cambial. Feito o calculo, conclusão, deveriamos hoje fixar o . 
cambio para 1911em12 3 /4 . 

A base das médias nos leva a qualquer solução que nossa phantasia 
queira adaptar ao caso . E ' pois perder tempo cuidar della. Quando muito, 
as medias cambiaes podem ser uteis como um dos muitíssimos elementos 
illustrativos do assumpto. Base de solução delle, nunca. 
r Consideremos, portanto, o assumpto praticamente, experimental-
mente, como norte americanos ou inglezes, não como imaginosos latinos; 
com dados concretos e positivos do meio, com as relatividades do ambiente 
economico, commercial, financeiro; e não com requebros ideologicos, 
nem com floreios trazidos dos jardins de theorias bellas, trescalando 
perfumes da perfectibilidade abstracta. 

Ninguem póde negar que o saldo ou déficit das cantas inlernacionaes 
é o elemento preponderante no curso dos cambias. Sobre este ponto toda a 
gente está de accôrdo. Como corollario, evidente é que devemos fun<',lar 
nossas previsões no estudo anterior dessas contas nos ultimos annos, no 
estado (que vos tenho exposto) da situação economico-financeira real do 
paiz nesses ultimos annos, e no calculo provavel de riossa producção e 
de nossas necessidades, nos dias que estão correndo e nos que vão proxi-
mamente correr. O essencial é entrar nesse exame, de boa fé. 

Quando em 1906 se creou a Caixa de Conversão, os altistas doutr'í-
narios do cambio susteptavam em altos brados que a situação do paiz 
conquistara em definitiva e naturalmente a taxa de 18. Pois bem. A Caixa 
começou a viver, em 1907, com a taxa ·de 15. Logo, no anno seguinte, em 
1908, a taxa de 15 .abriu fallencia. Teria sido quebrada, na giria da bolsa, 
si o Governo da Republica bem ou mal não a houvesse amparado· com 
recursos accumulados em armos anteriores, recursos estranhos ao anno 
de 1908, anormaes, portanto. Imagine-se si a taxa fixada para a· Caixa 
tivesse sído a de 18 ! !! 

Ora bem. Os dias estão :(lassados. Essa contribuição da experiencia 
está eloquentemente registrada, registrada pela inatacavel solidez de um 
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facto. Entretanto, ao sectarismo do cambio alto, esse facto não faz a 
minima móssa. Ha boa fé ahi? Custa-nos a crer ... 

Os argumentos pela taxa de 18, hoje, são exactamente os mesmos 
que pela taxa 18, hontem; com que autoridade moral contam, para serem 
acreditados, no affirmarem agora que a permanencia da taxa de 18 está 
conquistada? ! 

E note-se; quando os altistas bradavam por taxa de 18, em 1906, 
tinham em seu favor o argumento dos bellos saldos commerciaes do anno 
da discussão e dos annos anteriores que haviam sido estes : • 

1900 .. . ............ .. ....... ... .... . . .. . 
1901 . . .. . . . ....... . ..... .. ..... .. ... ... . 
1902 .. . . . ....... . ....... . ...... . .. . ..... . 
1903 . . .............. . ........... .. .. . .. . 
1904 . .. .... . . . ... . ........... .. ..... .. . . 
1905 ....... .. ...... . ........ . ... . ...... . 
1906 ............... . ... .... ..... . .. .. .. . 

±: 
20.285.000 
19.540 .000 
13.158 .000 
12.676.000 
13 .515.000 
14.813 .000 
19.855.000 

E antes de 1906, nós em plena moratoria, nossas necessidades annuaes 
de ouro eram de cerca de~ 13 milhões; tinhamos podido elevar o ·cambio, 
naturalmente, de 9 a 12. E quae~ são os termos do problem~ hoje em dia? 

Os saldos commerciaes, de então para cá, passaram a ser estes : 

1907 ........ ' .......... . ........... . ... . 
1908 ....... . ' . . .. . ... ... . . ....... . . . .. . . 
1909 ...... ' ........ . ... . ....... . ....... . 
1.910 ...... . .. .. .......... . .... .. . . .... . 

~ 

13.649.000 
8.664.000 

26.613.000 
14.000.000 

E as necessidades annuaes d\~ ouro, hoje em dia são de cerca de~ 25 mi-
lhões! ..• 

E então? Si o preparo feli~ da situação de 1906 só com sacrificios 
manteve cambio permanente ele 15 d., como é que o preparo menos 
lisonjeiro, entre 1907 e 1910, ha de garantir o cambio de 18? 

Onde estão os grandes sa\dos que, de 1908 para cá, possam ter 
solidificado nossa situação econqmíca? 

Onde estão? 
Não existem, absorvidos ir:ompletamente por nossas necessidades 

annuaes de ouro para nossas i;esponsabilidades debitorias de cerca de 
25 milhões por anno ! ! · 

' Neste facto está a prova r,rovada, insophismavel, irretorquivel de 
que a recente alta de 15 a 18 1 /4 não se funda em prosperidade economica. 

Por cambio de 18 1 /4 fazia o Banco da Republica suas operações, 
não exclusivamente sobre pape\-moeda do Thesouro; mas tambem sobre 
papel da Caixa de Conversão, en1 estado de paridade de valor para ambos. 

/ 
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Essa taxa, pois, servia não apenas a 625 mil contos, mas sim a 945 mil 
contos circulantes. 

Ora, 945 mil contos a cambio de 15 (1~$ por libra), valem 
í'. 59. 062,500; ao passo que o cambio de 18 1 /4, ( 13$150) por libra, 
valem~ 71.863,116. 

A:ssim, para a phantasia dos altistas, o meio circulante augmentou 
repentinamente de valor em cerca de ~ 13 milhões! 

Mas eni que foi obtido, ou ganho, ou apurado pelo Brazil, esse lucro 
ou saldo-ouro, de 1908 para cá? . 

Como teríamos podido pôl-o d~ lado, para valorização real do meio 
circulante, si nossos saldo~ desses anhos não cobrem nossas necessidades? 

Situação cambial do momento. 

No corrente anno agrícola, de 1 de julho de 1910 a 1 de julho de 1911, 
nossas ·sabidas de ouro e, nossas entradas de ou110 devem ser estas : 

SAHIDAS DE OURO 
(NECESSIDADES - PROCURA) . 

Juros e a:rµortização da divida publica federal, e despe-
zas em ouro do Governo Federal nos seus diversos 
ministerios ......................... ........... . . . 

Juros e amortização das dividas dos Estados e dos municí-
pios, e despezas, ouro, das mesmas .. · ............. . 

Idem do Districto Federal .. ... ,_ . , . .................. . 
Juros e amortização do capital estr-angeiro, collocado no 

Brazil em emprezas indmtriaes, bancos, seguros, e 
operações de emprestimos a particulares ........... . 

Remessas a proprietarios de predios residentes no estran-
geiro, colonia brazileira vivendo no estrangeiro e 
touristes brazileiros viajando no, estrangeiro ... . .... . 

Remessas de immigrantes e suas familias, e retiradas de 
immigrantes para seus paizes ..................... . 

Pagam~nto_s ~e facturas commerciaes da importação que 
paga direitos ....... ...... ... . ... '. ............ .. . 

Pagamentos de facturas commerciaes da importação, que 
entra como contrabando, calculado e~te apenas em 
2 % da importação geral. ..... . ...... . ........... · 

Remessas feitas pelo Governo, em ouro amoedado, para 
refazer o fundo de garantia em Londres ...... , .. '. .. 

SOMMA ••• . ••.........•......•........ ' 

Passivo _ 

~ 8.950.000 

5.091.000 
392.000 

10.200.000 

1.000.000 

SOQ.000 

48.000.00 

960.000 

1. 700.000 

f: 77 . 093 . 000 

Agora, vejamos com que conta o Brazil para fazer face a essas neces-
sidades do anno·: 

y 
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ENTRADA DE OURO 

(RECURSOS - OFFERTA - AcTivo) 

Café (calculada a safra do anno em 13 milhões de sac-
cas) já exportadas até l de Dezembro corrente, 
7 .178,586 ao preço médio de f, 2,8 por sacca ... . ... . 

~afé a exportar de 1.º de dezembro corrente a 30 de junho 
prmómo futuro, 5.821,414 saccas ao preço médio de 
f, 3 por sacca ................................. . 

Borracha, calculada a safra do anno em 36. 000 toneladas, 
ao preço médio de f, 550 ......................... . 

Fumo, cacáo, couros, herva-matte, e outras exportações .. 
. ©apitai novo que se calcula entrar no periodo analysado .. 

SoMMA ...•..... .. .. .. ... .. .- ...... . ... . 

f, 20 . 100 . 000 

;t 1 7 .464. 000 

f, 19.800.000 
f, 11 . 000 . 000 

f, 4.500.000 

f, 72.864.000 

Deixamos de considerar as necessidades de ouro que tem o Banco 
da Republica para restituir ao thesouro depositos de Londres, desfal-
cados. 

Computamos em 36. 000 topeladas a safra de borracha, quando a 
exportação pelos portos brazil eiiros foi de 41 .000 toneladas, porque 
5 .000 toneladas pertencem ao Pierú e á Bolivia. Calculamos a tonelada 
a f 550, sem que haja razões especiaes para crermos que esse preço se 
manterá. Si as entradas das outras procedencias subirem, na proporção 
em que teem subido, é muito pos~ivel uma baixa. 

Nessas condições teremos este resultado : 

Sahida de ouro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f, 77. 093. 000 
Entradas de ouro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f, 72. 864. 000 

DÉFICIT... . ................. . . f, 4.229.000 

Vê-se, pois, que a situação p.o corrente anno, entregue a si propria, 
sem artificios, correndo as cousa1~ em condições naturaes, é uma situação 
de baixa de cambio. Não baixar~t elle a menos de 15, porque os depositos 
da Caixa ahi estão para fornecerrem o déficit de f 4. 229. 000 ao mercado 
e impedirem a quebra da taxa de 15 dinheiros. Sim. A situação é de baixa 
cambial, maxime com o auxilip do factor psychologico, creado pelas 
recentes perturbações da ordem em Manáos e nesta Capital, onde estamos 
discursando sob estado de sitio. 
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Limite das ~missões. 

Pelo orgão do meu illustre 1amigo Dr. Galeão Carvalhal, leader da 
bancada paulista com assento na Commissão de Finanças da Camara a 
representação ·de S. Paulo propoz a limitação das emissões da Caixa a 
40 milhões esterlinos. Esta limitação, assim como a de 20 milhões da lei 
de 1906, tem sido accusada de arbitraria, puramente arbitraria, sem 
nenhum assento em motivos logicos ou reaes. A critica denota pouca 
comprehensão do que seja uma das funcções da Caixa de Conversão, talvez 
a mais prestimosa dellas. 

Preliminarmente, quero accentuar uma circumstancia muito notavel 
e curiosa : si não se traça limite algum ás emissões da Caixa, a critica 
nos conderdna com o fundamento de que isso importa em quebra do 
padrão; si se adopta um limite ás emissões, a critica nos condemna, 
com o fundamento de que não ha criterio para limitação : ·preso por ter 
cão, preso por não ter cão. Más, não nos incommodemos com a obra da 
paixão. 

Expliquemos tranquillamente nosso pensamento. 
A producção exportavel do Brazil é essencial e caracteristicamente 

,peri-odica ou INTERMITTENTE. 
Nossos productos veem ao mercado, em grande abundancia imme-

diatamehte em seguida ás respectivas colheitas; uma vez exportados, 
entramos em m~zes de completa fraqueza de exportação. 

Ha diversas razões para isso : a inconsistencia economica dos pro~ 
ductores é uma dellas. 

Cada um delles é um necessitado de dinheiro, nem bem acaba sua 
colheita, para pagar o custo da producção. 

Outra razão é não estarem ainda disseminados, em larga escala, 
pelo paiz, os . bancos e os armazens geraes, como acontece nos Estãdos 
Unidos, onde o productor póde esperar á vontade para vender suas mer-
cádorias, operando por intermedio dos armazens geraes para armazenai-as, 
e por intermedio dos warranls para obter dinheiro prompto, a baixo juro, 
sem sacrificar suas mercadorias em vendas precipitadas. 

Ha outros paizes em que as cousas não se passam como aqui: os 
productores agricolas teem fortuna accumulada e construcções agricolas 
adequadas, que lhes permittem vender suas mercadorias aos poucos, á 
espera de preços convenientes, sem pressa alguma. E os productore::; que 
não estão ainda economicamente emancipados de credores, teem os 
recursos que apontei para moderar a ofllerta de seus generos aos mercados 
consumidores. 

Ha outros paizes ainda em que a producção exportavel não está 
sujeita a intermittencias, porque ella se compõe de artigos não oriundos 
da agricultura, e que nada teem com as estações do anno para serem 
produzidos. São, por exemplo, o petroleo, o carvão de pedra, o ouro, a 
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prata, o ferro, o aço, os productos pharmaceuticos, os productos de in-
dustrias fabris, objectos de modas, etc., que são exportados moderada 

( , e continuamente, em quantidades permanentes em todos os mezes do 
anno, disseminadamente, repartidamente, á medida que os consumidores 
os vão reclamando. 

Entre nós, não. Mais. de 80 % de nossa exportação provém do café 
e borracha. A colheita e a secca e· preparo do café se fazem em junho, 
julho e agosto. Nos mezes de setembro · e outubro nossas estradas de 
ferro se vêem abarrotadas de saccas de café, para cujo transporte se 
vêem atropeladas. Descem para o mercado exportador 80 e 100 mil 
saccas por dia nesses mezes. Em fevereiro ou março quasi desapparece 
esse movimento. 

Gom a borracha acontece o mesmo . Extrae-se sómente . durante 
determinada época do anno; e, logo depois, tem de vir ao mercado de 
exportação fatalmente e precipitadamente, porque a isso obriga o regí-
men das vasantes e enchentes dos rios no valle do Amazonas. Si a bor-
racha não fôr enviada ao mercado durante a estação· da enchente, terá 
de ficar presa nos seringaes até o anno seguinte por falta de navegaçãó. 
Janeiro e fevereiro são mezes de congestão do producto nos portos de 
exportação . 

Quem nos compra .taes productos? ' Os povos estrangeiros . Estes 
trazem-nos seu ouro, em letf.ras de banco ou de cambio, para nos paga-
rem essas mercadorias que J,'lOS compram. Esse ouro, portanto, supera-
bunda extraordinariamente na praça nesses poucos mezes de grandes 
vendas de nossos productos; com ser assim superabundante, o ouro ba-
rateia naturalmente, o camJ::iio sobe, · para baixar tambem naturalmente 
nos mezes em que nossa expo~'tação quasi desapparece, á espera da colheita 
futura. 

Mas, as necessidades de ouro para nossos pagamentos externos 
não' acompanham parallelarµente esse · rythmo. Ao contrario, ellas são 
mais permanentes, do que i:p.termittentes . Reclamam logar em todas as 
malas de todos os vapores que todas as semanas partem para o extran-
geiro. Para e-yitar violentis~imos solavancos de alta e baixa no valor 
da moeda, para evitar que o nosso meio circulante, isto é, as notas do 
Thesouro sejam convertidas em cartas de baralho nas mãos dos joga-
dores do baccarat cambial da rua da Alfandega, posta sobre a banca 
a fortuna de todos os brazileiros, - para evitar isso ' a Caixa de Con-
versão recolhe, a preço cer ~o, o ouro superabundante (de outra sorte 
barateado) nos mezes das cplheitas, para o ir supprindo ao commercio 
e a todo o povo nos mezes em que, por escasseado, elle totalmente teria 
encarecido. 

Os proprios antagonistas da Caixa de Conversão reconhecem a 
necessidade de um orgam qualquer que exerça essa funcção reguladora. 
Implicam com a Caixa; mais confiam essa missão a um banco, e acceitam 
que esse banco seja official ou quasi official. Vê-se que a differença não 
é de palmo. E' apenas de pa:llegadas. 
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Nessas pollegadas, eu vejo estes pontos de differenciação : - 1.0 O 
Banco, que é uma casa de 1negocio, exerce essa funcção á cata de lucrps 
sobre difierenças maiores ou menores no valor do papel moeda, ao passo 
que a Caixa é impassível no operar sem fito algum em taes lucros; 2.º No 
Banco, o criterio regulador do valor do dinheiro do povo é o criterio 
individual do director da carteira cambial (e este póde ser um patife 
Otto Pettersenl!); ao passo que, na Caixa, o criterio é o da lei ... 

' Esta exposição deixa ver o mechanismo dai Caixa de Conversão 
funccionando dentro do anno: quando nos mezes das vaccas magras, 
dentro do anno - o ouro deveria por escassez subir de preço, a caixa 
que o recolheu e o armazenou o fornece ao publico, sem especular com 
isso. 

Agora, olhemos ·o phenomeno de um ponto de observação mais 
elevado, divisando horisontes mais amplos, e veremos que o que se 
da entre 12 mezes de um só anno, pode tambem dar-se entre os cinco 
annos de um quinquennio, por exemplo. Isto é : nossas colheitas expor-
t aveis não são iguaes em todos os annos. Temos annos em que são escassas 
e annos em que são abundantes. Os preços-ouro, pelos quaes as ven-
demos, tambem não são constantes; ora estão em alta, ora estão em 
baixa. 

A ·consequencia fatal é que, em um anno, acontece termos maior 
saldo em ouro, em outro anno saldo diminuto, e mesmo deficit. No anno 
das. vaccas gordas, nosso saldo abundante vae todo parar nas arcas da ,1 
Cai'xa de Conversão. Nos annos de falha, ou de pleno deficit, vaccas 
magras ,, os depositas da Caixa supprem as necessidades de ouro, evi-
tando a baixa cambial, não com po~er illimitado, intri:o,seco e mira-
culoso, que alguns lhe querem attribuir, mas com o poder limitado, real, 
positivo, que as economias armazenadas da Nação lhe proporcionaram 
para esse fim. Essas economias são munições, são forças, são energias 
accumuladas na Caixa, para os dias difficeis. Não são infinitas, absolutas. 
Todos os apparelhos humanos padecem da relatividade. Os relogios regu• 
lam durante 24 horas, ou oito dias, segundo sua construcção, segundo 
a força que se lhes da. De que resístencia devemos dotar a Caixa de Con-
versão para que ella evite a baixa . do cambio a taxas inferiores a 15 d .? 
Eis a questão. 

Agora, posta assim, a questão esta simplificada. Cifra-se em um 
olhar prudente e perspicaz sobre o diagramma historico de nossos saldos 
de exportação 'em confronto com as nossas necessidades. 

Quanto a estas, ja vimos que nossas necessidades permanentes orçam 
por um minimum de 24 milhões esterlinos, por anno. Toda vez que não 
tivermos saldos de exportação para cobrirmos esses 24 milhões, é claro 
que, salvo o recurso do emprestimo, o cambio descerá a taxas tanto 
mais baixas, quanto mais distante desse algarismo ficar nesse anno o 
saldo de exportação. Si em qualquer anno não tivermos saldo algum, é 
claro que a baixa cambial deverá ser muito mais grave. 

Sera impossível dar-se deficit, ou saldo diminuto? Vejamos. 
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Aqui está como tem corrido nossa vida : 
Annos Saldos . 

~ 

1887 .. . .. .. ·..... . .... . . ............ . .. 4 .095.801 
1888 ..... . .... . ......... . . . .. . .. . .... . 
1889 (o maior emprestimo brazileiro ex-. 

terno) . . . . .. ... . . , . ... . .... .. . ... . 
1890 ..... . . .. . . ...... . .... . .. .. .. .. . . . . 
1891 .. . .. . . .. . -:- ..... . , .. ... . ... .. . · . . . . 
1892 .. .. . . . .. . . .. . .. ... .... .... .... .. . 
1893 .... . . . .. . ... . .. . . . . .. . . . .. ...... . 
1894 .. . .. .... . . ... . . .. . .. .. ... . . . ... . . . 
1895 . .. . .. . ......... .. .. ... . ... . . . ... . 
1896 . . ...... . ... . ........ . .... ... .... . 
1897 . . ... . ... . . . . . . . . ..... .. .. .. . .... . 
1898 .. . . . . . . .. . . . . . ..... . . . ... . . . .. .. . 
1899 . . . .... . . ..... . .. . . . .. . .. . . .. . ... . 
1900 .. . ... . . . . ... . ..... . .. . . . ... . ... . . 
1901 . . .. .. ..... .. . ... ..... .. ...... . .. . 
1902 . .. .... . . . .. . · l · . .. ....... . . .. . .. . 
1903 .. . .. . . .. . ... . . .. . . . .. . ..... . .. . . . 
1904 . . . . . ....... . '' . . . .. : ..... .. .. . .. . 
1905 . .... . .. . . . ... " . ......... . . . .... . . 
1906 . ..... . . . . .. . . .. . ... . ..... . .. ... . . 
1907 ... . ó • ••• • • • •• • • • • • • • • •• • •••• • •• •• • 

1908 . . .... . ... .. . . • . . . . . .. . . . . . . .. . . .. 
1909 . .... . .. . .. .. . ' .. . . .. .. .. . . . . . . .. . 
1910 . .. · .... . ...... . .. . : . . . . . ... .. .. . . . 

5.900.000 
2 .521.000 

13.500.000 
10 .913 .000 
9 .366 .000 
5.291.000 
3.538 .000 
2 .870 .000 
6 .240 .000 

20.285 .000 
19.545 .000 
13.158 .000 
12 .675 .000 
13.614.000 
14.813.000 
19.855.000 
13 . 649 . ooo· 
8.663.000 

26.585.000 
14.000 .000 

Deficit 
f: 

.5 .093.801. 

11 .011 .600 
4.992.000 

Toda a attenção., sobre este instructivo quadro, é pouca . 
Vêde bem : quando em 1889 sonoras trombetas annunciavam ao 

mundo que nadavarqos em riqueza; quando a insania dos estadistas da 
monarchia começava a conversão do nosso papel moeda ao cambio de 27 ; 
nesse anno, nossa situação real era esta : não tínhamos ganho, não somente 
o necessario para pagar os compromissos externos da nossa divida , ·mas 
- . o que é peior - não tínhamos siquer ganho o neoessario para pagar-1 
mos nossas compras diarias, de fornecedores commerciaes ! A conta é 
esta: 

Importámos em 1889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f, 34,. 922 . 364 
Exportámos em 1889. . . . . . . . . . . . . . . . . . . f, 23 . 911 . 364 

Deficit commercial.... . . .. ... ..... f, 11.011.000 

1 
1 
I 
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Nem siquer. sahiu o comido pelo ganhado, como se diz na gíria vulgar! 
Reflicta-se que a esse deficit tem de ser accrescentada a importancia 

das prestações annuaes de dividas dos governos geral, provinciaes e 
municipaes, das emprezas industriaes e dos particulares, e as remessas 
de alugueis e dividendos, importancia total, que não tenho neste mo-
mento dados ·seguros para avaliar, mas que podem ter elevado o deficit 
geral do balanço de contas do Brazil a perto de 20 milhões esterlinos. 

Quer dizer: si estivesse já então funccionandb a Caixa dé Conversão, 
um deposito de 20 milhões esterlinos teria sido escasso, quasi apenas 
o necessario, para acudir ao deficit do anno de 1889, isto é, impedir baixa 
cambial vertiginosa e desastrosa. 

O que acudiu ao Brazil, nesse período de penuria economica, foi a 
boa sorte de levantar um grande emprestimo externo, de ter v endido 
ao estrangeiro uma de suas melhores emprezas de viação ferrea, e de 
ter. recebido capital bancaria que regressou logo depois, precipitando-nos 
no despenhadeiro cujo termo foi o Funding-Loan. 

Mas, si em 1889, com um giro commercial total de~ 58. 833. 728 ape-
nas, podíamos ter tido um deficit de 20 milhões em um anno, porque não 
poderíamos ter tido 20 annos depois (1909) deficit muito maior, com giro 
commercial total de ~ 100. 835. 000 e com responsabilidades debito rias 
em ouro, não duplicadas apenas, mas quintuplicadas? 

Olhemos outra vez para o mesmo q,uadro : em 1898, tivemos o mi-
seravel saldo· commercial ·de ~ 2. 870. 000, sujeito aos nossos já então 
augmenta.dos compromissos externos, dando-nos negro deficit geral; ao 
passo que, com intervallo apenas de um anno, tivemos em 1900 o bellis-
simo saldo commercial de ~ 20. 285 . 000 ! 

Vêde por ahi que saltos, para baixo e para cima, dá nossa producção 
annual ! Reparae ainda no quadro : - em 1908, o pequeno saldo com-
mercial de ~ 8. 663. 000; ao passo que no 'anno seguinte, de 1909, o 
~llissimo saldo commercial de ~ 26. 585. 000 ! . 

Mas, 1910 vae já nos dar um saldo pequeno, e esse mesmo porque . .. 
a Providencia divina se compadeceu de nós! Não porque o· curso natural 
de nossa producção economica nos tivesse habilitado a maior lucro, por 
effeito de augmento na tonelagem de nossa exportação, ou por effeito 
de diminuição no custo da nossa producção. Ambos esses factores natµ-
raes nos foram contrarias : a tonelagem da producção exportavel do 
anno diminuiú, e nossa despeza (importação) augmentou em 1910 ..• 
O que nos está valendo é um accidente imprevisível e de facto impre-
visto, um maná cabido do céo por descuido. Refiro-me ao gólpe de ' 
bolsa sobre a borracha, dando-nos alta de preços desse producto, alta 
que não esperavamos e para a qual não concorremos, alta que nos deu 
para 1910 ~ oito milhões a mais. 

Sem esse inesperado ·achego, já o saldo commercial de 1910 teria 
cahido a· seis milhões de libras, e nossa 'situação seria peior que a de 1908. 
que já nos fôra dol_orosa ... 

E assim fica demonstrado o que eu disse : - a intermittencia de 



- 316-

nossa producção não occorre só em mezes, uns comparados com os 
outros, dentro do mesmo anno . Occorre tambem em annos, uns com-
parados com os outros, dentro do mesmo quinquenio, por exemplo. 

Ota, nós que queremos antepára contra baixa de cambio durante 
· o anno, logicamente devemos tambem querei-a durante prazo maior 
de anno. Na vida de uma nação um anno não é nem um segundo ... 

E por que razão as complexas circumstancias naturaes e sociaes, 
de que nossa producção de.pende, não poderão falhar em dois annos 
seguidos? Por que não poderemos ter, por exemplo, dois annos consecu-
tivos de seccas excessivas, ou de chuvas ex;cessivas? 

Observemos o que se deu com os nossos vizinhos, os argentinos ... 
Os inglezes teem um proverbio muito verdadeiro : - « a peior escola é 
a da experiencia, e os tolos não querem outra ». Applicam-no para aqu(;)lles 
que não dão o devido valor á escola da observação. Observemos ... Appren'-
damos na experiencia dos outros. A Argentina, que não tem como. nós 
uma producção quasi exdusiva, que tem ao contrario uma producção 
exportavel variadissima, e uma ' consistencia economica muito mais 
solida do que a nossa, a Argentina, repito, teve em 1905 o bello saldo 
commercial de ;f'. 23. 537. 884 depois de já ter tido, em 1901, o bellissimo 
saldo commercial de ;f'. 33. 543 . 220. Pois bem. Em 1906, nossos vizinhos 
curtiram terriveis apuros com um pequeno saldo, de ;f 4. 456. 661; e no 
anno seguinte, de 1907 o seu saldo cahiu á ridícula quantia de ;f'. 2. 068. 736 ! 
Dois annos seguidos de falha na producção ! 

Aqui tambem pó4e acontecer o mesmo. E si, calculando por baixo, 
como retro fizemos, mostramos que não é nada impossivel no Brazil 
actual um défi.cit de 20 milhões em um anno, é evidente que garantirmo-nos 
com 40 milhões para dpis annos, não tem nada de extraordinario. Ao con-
trario, esse• algarismo logicamente, pelos calculos examinados, deveria 
ser elevado a 60 milhões, maxime attendendo-se a que as crises. dos 
outros paizes se reflect'em tambem no Brazil, em virtude da conhecida 
solidariedade dos mercados monetarios. 

E' curioso, senhores . .. Nós paulistas a precavermo-nos, c01;n estas 
prudentes cautelas, contra a possiv.el descida do cambio abaixo da taxa 
da Caixa, nós paulistas os accusados de trabalharmos pela baixa do 
cambio! Até onde vae o sectarismo adverso! 

Cheguemos, porém, ás ultimas consequencias dessa nossa attitude, sob 
o ponto de vista do interesse geral. Supponhamós que não occorram, 
mercê de Deus, falhas nas nossas colheitas. Que 'mal terá feito ao Brazil 
o deposito de ouro, aqui, elevado a 40 ou a 60 milhões de libras ester-
linas? Nenhum. Essas libras serão aves guardadas em viveiro que é o 
nosso paiz, sob nossaf) vistas, sob nossa posse, sem poderem voar para 
longinquas terras pela portinhola de uma ~lta cambial proposital ou inad-
vertidamente aberta. ;Ellas não estão alli, na Gaixa, impassiveis e petri-
ficadas : - nas azas das notas conversiveis, ellas circulam, esvoaçam 
p'elos campos do trabi3.lho nacional, levando comsigo de planta a planta 
o pollen fecundante d~ nossa riqueza! · 

! 

/ 
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Senhores : - tenho desse modó justificado, com criterio de ordem 
· logica, a emenda da representação de S. Paulo, elevando ao modico alga-
rismo de 40 milhões o ·deposito da Caixa. Quero, porém, sob minha exclu-
siva responsabilidade pessoal suggerir ao Congresso Nacional um outro 
alvitre. 

Prefiro que a Caixa de Conversão exerça suas funcções por modo 
mais logicamente harmonico, mas intimamente conjugado com as fun-
cções dos nossos fundos de resgate e de garantia do papel moeda, por 
fórma que a acção desses tres institutos - Caixa de Conversão, Fundo 
de Resgate e Fundo de Garantia - seja realmente conjuncta, seja syste-
matizada, seja organica no combate ao papel moeda, quero dizer, na 
jornada para ·a definitiva conversão ·metallíca. Eu já declarei que, em 
vez da quebra do padrão, prefiro a política da ascenção prudente e gra ... 
dativa das taxas para a paridade de 27 d. por mil réis. 

E transijo com meus antagonistas quando pretendem qu1e a illi-
mitação absoluta das emissões da Caixa póde significar virtualmente 
uma quebra do padrão. Mas, ha ·dois processos para estatuir-se a limi-
tação em lei. Primeiro : - o da limitação a um predetérminado quantum 
para os depositas de ouro; segundo : - o da limitação restricta ao tempo 
durante o qual devam ser permittidos esses depositas, e suas correspon-
dentes emissões a predeterminada taxa. , 
. A, lei da creação da Caixa de Conversão adoptou o primeiro alvitre. 
A mensagem de abril do corrente anno, do Sr. Leopoldo Bulhões, impli-
citamente opta pelo segundo. · 

Tanto no Parlamento, como fóra delle, variam muito as opiniões 
dos partidarios da determinação de um maximo para o quantativo dos 
depositos, e, portanto, das correlativas emissões. Uns querem o limite 
de 40 milhões esterlinos. Outros pugnam pelo de 60 milhões. Outros 
desejam o de 80, ou de 100 milhões, com o intuito de tolher á especu-
lação a facilidade de uma importação passageira de ouro, que, comple-
tándo momentanea ou artificialmente o maximo autorizado, permitta 
aos jogadores de cambio ·operar livremente em dada occasião, como 

' agora está acontecendo. , 
Entretanto, fixando esse maximo sob outros criterios, corremos 

o risco de perder-se de vista o objectivo capital que nesté grave assumpto 
deve orientar decisivamente nossos passos. Este objectivo não é outro 
sinão a marcha harmonica para a circulação metallica, que venha defi-
nitivamente incorporar · o Brazil na communhão da moeda mundial. 
Nesta materia nenhum desideralum nos deve seduzir tanto como o de 
vermos todo o papel moeda brazileiro garantido por efiectivo troco, 
e~ ouro e à vista, ao livre querer dos seus possuidores. Témos em cir-
culação 623 mil contos de papel. A ausencia de lastro metallico, que res-
ponda por seu troco ouro a guichel ouuerl, permittiu-lhe .tal depreciação, 
que melhor é não lembrarmos a que ponto ella desceu, tanto 'so:ílre com 
isso o amor proprio nacional. 

O que ha a fazer, agora que os di'.ls peiores estão passados, é cer-

.1 
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rarmos fileiras contra papel' moeda a circular sem lastro outro ·que o 
garanta. 

Para isso, importantissimos passos já estão dados. Já e.stão revo-
gadas as leis de 1875 e 1885, permissivas de emissões a descoberto, a 
pretexto de aperturas da praça. E - o que é ainda melhor - entre os 
estadistas da Republica, sem discrepancias partida:rias, domina o espi-
rito de condemnação formal ás emissões inconversiveis, tornadas quasi 
impossíveis no nosso meio político contemporaneo. 

Como é sabido, a lei n. 581, de 20 de junho de 1899, instituiu, com 
dotações orçamentarias especiaes e certas, dois fundos : 1.0 o de resgate 
do nosso papel inconversível, fundo destinado. a eliminar gradativa-
mente da circulação o excesso do papel moeda; 2.º o de garantia do mesmo 
papel , fundo destinado a ir armazenando ouro em especie até comple~ 
tar-se a importancia necessaria ao livre troco-ouro, ao portador e á 
vista, de todo o papel circulante que o fundo de resgate não houvesse 
eliminado. Estes dois fundos teem levado vida mais ou menos ator-
mentada. Comtudo, teem funccionado. Segundo a mensagem presiden-
cial o funçlo de resgate já reduziu a mass~ de papel inconversivel a 
623.000 contos , numero redondo. Segundo a mesma mensagem, aquellt~s 
623.000 contos teem por ora, para fazer face ao seu troco-ouro, um 
fundo de garantia que attingia a f. 8. 069. 093, não addicionada ainda 
sua dotação orçamen~aria correspondente ao exercido de 1910,. a qual 
deve elevar esse algarismo - numero redondo - a dez milhões ester-
linos seguros. . 

Assim sendo, a $ituação monetaria, propriamente dita, do Brazil 
actualmente é, na melhor hypothese, a seguinte : 

a) Temos em circulação a emissão de 320.000 contos da Caixa de 
Conversão, garantidofi por deposito de 20 milhões esterlinos de ouro em 
especie. 

b) Temos em circulação a emissão de 623. 000 contos em notas 
do Thesouro Nacional, garantidos apenas por 10 milhões esterlinos de 
ouro em especie. 

Praticamente, a situação é esta : 
A Caixa de Conv,ersão, deante de um portador de 16 contos de réis 

em notas por ella emittidas, tem effectivamente, para Lroco dessas notas, 
mil libras esterlinas. · 

O Thes·ouro Nacip:rial, deante de um portador dessa mesma quantia · 
de 16 contos de réis em notas pelo Thesouro emittidas, tem por em- · 
quanto para troco. dessas notas apenas duzentas e cincoenta e seis libras 
esterlinas. 

Expor singelamente essa situação, com a consideração de que a 
ambos esses 16 contqs imprime o Estado o mesmo curso legal, é o suffi-
ciente para convencer de que tudo devemos envidar afim de que essa 
estranha disparidade desappareça, isto é, afim de que as 1notas em cir-
culação do Thesouro Nacional tenham lastro real, ouro, tão garantido 
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quanto o teem a~ notas da Caixa de Conversão. São intuitivas as van-
tagens da uniforillidade de valor-ouro em todas as notas circulantes 
no Brazil. 

Expor simplesmente essa situação, é ao mesmo tempo lembrar a 
medida que sensatamente, logicamente, deve ser adaptada como limite 
a emissões da Caixa de Conversão. E' a seguinte: a taxa das emissões 
da Caixa de Conversão só será elevada acima da taxa de 15 de suas emis-
sões acfuaes, quando o fundo de garantia houver effecfivamenie enthesou-
rado ouro em especie na mesma proporção de .15 d. por 1 $ para todas as 
notas em giro do Thesouro Nacional. 

Praticamente : emquanto, deante de 16 contos de réis de notas 
suas · não estiver o Thesouro habilitado a realizar as mesmas mil libras 
esterlinas que, por notas della, a Caixa realiza, emquanto essa circums-
tancia não se der, as emissões da Caixa não serão feitas a taxas mais altas 
do que 15 d. A esta laxa, 16$ equivalem a uma libra, e por conseguinte 
os 623. 000 contos, que temos em circulação inconvertível, equivalem 
a ±: 38. 937 .'500. Logicamente, quando o fundo de garantia tiver enthe-
sourado . ~sses quasi 39 milhões de libras esterlinas poderemos então 
elevar para 16 d. a taxa das emissões da Caixa; permanecéndo na taxa 
de 15 d., até que por sua vez o fundo de garantia tenha augmentado sua · 
reserva metallica, ao ponto de tal reserva equivaler a todo o papel do 
Thesouro á razão de 16 d. por mil réis, ou 15$ por libra. Os lastros assim 
se iriam parallelamente alteando, e com elles as taxas de emissão, at6 
attingirmos a taxa de 27. Esse o rigoroso principio logico, directriz geral 
da nossa marcha. Mas, os princípios teem que se accomodar ás relati-
vidades do ambiente politico-social. Vejo bem as impaciencias altistas, 
dos que a todo custo querem ver, a subir e a subir, na pauta do cambio, 
os algarismos que nos levarão á taxa de 27, com a mesma anciedade, 

' não censuravel, com que os candidatos partidarios querem .alcançar o 
algarismo do seu quociente nas lutas eleitoraes. 

Cerfamente os interesses altistas não concordariam em que fosse 
mantida a taxa de 15 d. até que o fundo de garantia viesse a attingir 
a ±: 38. 937. 500. E' sob o ponto de vista da transigencia com taes inte-
resses que eu me colloco para convir em que a taxa de 15 seja mantida 
sómente até que o fundo de garantia tenha attingido a 20 milhões de 
libras. Este fundo, ao encerrar-se o anno de 1910, deverá ser elevado 
a um pouco mais de 10 milhões esterlinos, segundo se deduz da palavra 
governamental. Transijo ainda no sentido de autorizarmos a elevação 
gradual e progressiva das taxas Ilestes termos geraes : attingido para 
o fundo de garantia o algarismo de 20 milhões, as emissões da Caixa 
passarão a ser feitas, como eu já disse, á taxa de 16 d. por mil réis, e 
nessa taxa permanecerão até que o fundo de garantia tenha ascendido 
a 25 milhões esterlinos; attingido pelo fundo de garantia este ultimo 
algarismo, as emissões passarão a ser feitas á taxa de 17; attingidos 
30 milhõés, sel-o-hão á taxa de 18 d.; attingidos 35 milhões, sel-o-hão 
á taxa de 19; attingidos 40 milhões, sel-o-hão á taxa de 20; attingidos 
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42 1 /2 milhões, sel-o-hão á taxa de 21; attingidos 45 milhões, sel-o-hão 
á taxa de 22; attingidos 47 1 /2 milhões, sel-o-hão a taxa ·de 23; attin-
gidos 50 milhões sel-o-hão á taxa de 24, e assim por deante até 27. 

Não se me critique começar 'por estatuir a permanencia da taxa 
de 15 até accumularmos 20 milhões. Eu penso sinceramente que .a eco-
nomia do paiz não conquistou ainda a taxa de 15 por modo definitivo , 
quero dizer, sem risco algum de retrocesso. E penso que o retroce!3so neste 
assumpto ·é uma calamidade. Os que não reflectem maduramente sobre 
este ponto, não imaginam .o que seria para o Brazil esse desastre. Sup-
ponhamos o facto, nada imp@ssivel de, depois de havermos armazenadq 
20.000.000 á taxa de 15, começar este stocl• a ser progressivamente tra-
gado pela praça. A' medida que elle fosse diminuindo, as apprehensões 
do mercado se iriam augmentando ... Quando da Caixa sahisse a ultima 

. libra, isto é, o ultimo indice ~a resistencia dessa taxa, a situação no mer-
cado .seria de pariico, cada qual perguntando a si proprio : até onde irá 
a baixa parar? O reflexo dessa situação nos mercados monetarios do 
mundo seria comparavel ao de uma derrota de nossas forças armadas 
empenhadas em guerra externti.. 

E porque acho que a taxa de 15 não é uma conquista definitiva? 
Eu já vol-o disse. A situação da economia particular é ainda muito pre-
caria, como vol-o demonstrei. A da economia publica não é só precaria : 
é apavorante. Apavorante, dearite dos positivos algarismos dos déficifs 
orçamentarios federaes1 e estaduaes, que puz sob vossos olhos. E isso 
que é pessimo não é o veior symptoma. o peior de tudo é o factor mora.), 
que é uma força invis\vel, mas nem por isso menos efficaz : invisivel é 
a força electrica e ella move o mundo ... · · 

O factor moral aq11i reveste dois aspectos : o político e o financeiro. 
Actualmente no Brazil os espiritos gravitam, em finanças, para os esban-
jamentos; em politica, para o desrespeito á lei. O termo disso em finanças 
é a moratoria, ou a ba,1carrota: em política, é a indisciplina, a anarchia . 

O gravíssimo em t,udo isso está em que essas duas correntes (que a 
sciencia denomina correntes sympathicas porque como que attraem 
quasi todos os espiritqs) essas duas correntes sympathicas hypnotizam 
a governados e a gov()rnantes. Quanto a estes : nas administrações da 
União, de quasi todos ps Estados e de quasi todos os municípios, não ha 
respeito algum pelo dinheiro publico. Os reservados substituem os orça-
mentos. Quanto aos governados : a indisciplina deixou de ser mera-: 
mente militar, deixou ·ile ser restricta ao ambito dos quarteis e dos cou-
raçados entre superioq:is e inferiores, para vir eivar de sua virulencia o 
socego social, acoroçoada, patrocinada por chefes politicos dos mai.s gra-
duados, na União e nqs Estados : -;- exemplo, o recente bombardeio de 
Manáos. Ora, o mundo monetario nos está observando, nos está esprei-
tando ... O capital estr~mgeiro é muito desconfiado : de um momento ,para 
outro, póde esquivar-s13 de prestar-nos S!lU concurso. 

Repousemos um pouco á sombra da estabilidade cambial de 15; 
armazenemos muniçõefl de riquezas, que sirvam na jornada difficil para 

I 
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a paridade legal de 27, sem ficarmo<>, para essa jornáda, na dependencia · 
das amuletas de capital, novo, que ninguem póde garantir si continuará 
ou não, a nos procurar, sem medo dos factores moraes alludidos, que 
valem como ventos contrarios na navegação á vela. 

O que me parece é que devemos ampliar mais os recursos dos fundos 
de garantia e de resgate. Penso, por exemplo, que devemos attribuir-lhes 
metade da renda do Territorio Nacional do Ac11e. Penso, por exemplo, 
que devemos attribuir-lhes todas as vantagens que formos colhendo das 
conversões que pudermos operar para diminuição dos encargos annµaes : 
quero dizer, nos orçamentos não reduziremos as quotas actualmente 
pedidas ao contribuinte para serviço desses encargos, mas a reducção 
delles será recolhida áquelles fundos. Devemos crear em lei a obrigação 
para o Governo de manter o fundo de garantia em Londres escripturado 
em conta á parte, independente, cujo movimento de entradas e sahidas 
seja frequentemente publicado pela imprensa. Com o mechanismo que 
lembro, as attenções da praça e de todo o paiz ficam permanentemente 
voltadas para esses fundos, especialmente . para o fundo de garantia, que 
pass.ará a constituir um verdadeiro thermometro, para indicar a mudança 
legal da taxa cambial. A praça fiscalizará attentamente o movimento, 
e com a praça toda a nação, directament(j interessada em adaptar seus 
negocios ás subidas das taxas. 

Tenho esperança que isto evite sua delapidação. 
Não pude organizar projecto para ofierecer á discussão. Fal-o-hei 

na primeira opportunidade, talvez na terceira çliscussão do projecto em 
debate. · 

Senhores. Já abusei demais da vossa benevolencia. Vou terminar. 
Tratei do assumpto 'na medida de minhas forças, como e1le merece ser 
tratado. Assegtirar o valor permanente da moeda é um grande problema 
de organização sociaL Esse problema é sempre novo, maxime,nos povos 
em formação : mais do que todos, elle interessa directameiite á sociologia 
applicada. Como tal, mais do que todos, elle interessa directamente á 
grandeza da Nação Brazileira ! 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem. Palmas no recinto. O orador 
é cumprimentado por lodos os Srs. Deputados presentes.) 

CAIXA DE CON\'.ERSÃO 1910. - VOL. II. 21 
1 
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SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO 

O Sr. Affonso Costa. - Responde longamente ao discurso hon-
tem proferido pelo illustre Deputado por S. Paulo , o Sr. Cincinato Braga, 
adduzindo novos argumentos e apresentando novas estatisticas, no sen-
tido de demonstrar que a taxa de 18 é a que melhor expressa a real 
situação economica do Brazil. ' 

Feitas estas annotações ao discurso do illustre Deputado por S. Paulo, 
passa a responder ao seu digno companheiro de bancada, que tambem 
se occupou do assumpto. 

Contesta que as idéas que defende sejam a completa ruina e enorme 
desastre para o Estado de Pernambuco, onde a industria assucareira é a 
principal fonte de riqueza. Carecendo esse Estado de melhorar e substi-
tuir os machinismos de suas usinas, aperfeiçoar os seus processos de 
cultura e diminuir o preço do trabalho, augmentando a producção, a 
sua politíca economico-financeira só póde ser a da estabilidade do cambio 
com taxa elevada . Assim terá elle alcançado o seu desideratum, destruindo 
a differença que em seu desfavor existe, comparado com os outros centros 
productores, onde a industria é progressista. · 

O sêu illustre antagonista está em opposição a competentissimos 
estudiosos do assumpto, entre os quaes cita o Sr. Rodrigues Peixoto e 
Pereira Lima, cujas opiniõe~ l.ê e commenta applaudindo. . 

Concluindo, depois de outras considerações sobre o assumpto, diz 
que o idéal da industria assucareira de Pernambuco não é, nem póde ser, 
a desvalorização do meio c~rculante, de cuja barateza ella precisa para 
comprar em ouro os aperf~içoamentos de que necessit!l. urgentemente 
para viver com vantagem eqtre os seus competidores estrangeiros. (Muito 
bem; muito bem. O orador é muito felicitado.) 

Vem á Mesa, são succe;ssivamente lidas, apoiadas e postas em dis-
cussão as seguintes emenda:s : 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Todos os vencimentos a pagar pelo Thesouro Nacional, 

superiores a 30$ mensaes, quaesquer que sejam a sua denominação e 
especie (subsidios, honorarios, soldos, salarios, orde-

Emenda nados, pensões, comm1ssoes, gratificações, pre-
Josino de Araujo. mios, ~te .), com excepção apenas daquelles cuja 

alteraç~o é vedada pela Constituição, serão reali-
zados com o desconto da va\orização da moeda, segundo a taxa adoptada 
na presente lei, desde que a mesma taxa se mantenha estavel durante 
tres annos, acceita a de 15 (linheiros por 1$ como termo de comparação. 

Sala das sessões, dezem,bro de 1910. - Josino de Araujo. 
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Ao art. 2.0 em vez das expressões : << Fica elevada a 16 dinheiros » 
diga-se : « Fica mantida a 15 dinheiros » e em logar das expressões : 
« mantido o limite constante do art. 3.º )) diga-se : « sem limitação de 
depositos >) . 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1910. -Josino de Araujo. 

Não sendo approvada a parte desta emenda relativa á illimitação dos 
depositos, offereço a seguinte : · 

Em vez de 1< mantido ó limite constante do art. 3.0 n substitua-se 
pelo seguinte : « e, igualmente, elevado a 60 milhões esterlinos o deposito 
maximo a que se refere o art. 3. 0 da lei n. 1 . 575, de 6 de dezembro de 1906 )), 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1910 -Josino de Araujo. 
1 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Quando fôr attingido o maximo previsto nesta lei para 

os depositos da Caixa, sem que o Congresso tenha legislado sobre a nova 
taxa, considera-se, para todos os effeitos, prorogado o prazo para o rece-
bimento do ouro e respectiva emissão de notas coriversiveís até nova 
providencia legislativa sobre o assumpto. 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1910. - Josino de Araujo. 

Accrescente-se onde convier : 
Art. O Poder Executiyo, á proporção· que forem sendo emittidos 

pela Caixa de Conversão, os bilhetes da nova emissão - ou na fórma 
e opportunidade que julgar mais conveniente - fará o correspondente 
recolhimento das notas da emissão circulante actual, até a importancia 
de _20. 000 contos, para o fim de incinerai-as. 

· § l.º Completada aquella quantia ou a que for igual ao prejuízo que 
a elevação do typo da taxa cambial determinar ern relação á antiga 
emissão - o Governo chamará, a troco, .dentro do prazo de um anno, 
toda a primeira emissão da Caixa, substituindo por notas da nova emissão 
a typo 16. 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1910. - Josino de Araujo. 

O Sr. Josino de Araujo. - Sr. Presidente, si já n:ão bastassem 
a difficuldade e a complexidade do assumpto em debate, o facto db Úir 
de occupar, em hora tão tardia, a attenção da Gamara, naturalmente 
fatigada, depois de tantas discussões e de tão longa votação, exercício 
a que já se ia desacostumando e a circumstancia de ter de fallar sobre 
materia já em demasia esgotada hontem pelo meu illustre oollega e 
amigo o nobre Deputado por S. Paulo, Sr. Cincinato Braga,' veem 
devéras, collocar-me em situação sériamente embaraçosa. 
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Embaraço facil de remover com a desistencia da palavra - objectarão 
intimamente os collegas, que me fazem a favor de ouvir neste incommodo 
momento (não apoiados), mas para logo me defendo da objecção, que a 
gentileza e a benevolencia dos nobres Deputados não permittem que se 

· exteriorize, com um simile, com uma imagem marcial, que tem, na occa-
sião, pelo menos, o merito da côr local. 

Assim como hontem ainda, nestes nefastos dias recentes, que nos 
esforçamos por esquecer, apezar de tão proximos, a tactica das forças 
legaes, como das rebeldes, não desprezava, concomitantemente com os 
disparos dos grossos canhões dos couraçados ou das fortalezas, o emprego 
dos simples tiros de fuzilaria e das metralhadoras, não é muito que, apezar 
da grossa artilparia, constituída pela eloquencia e os algarismos mane-
jados pelo meu eminente collega, Sr. Cincinato Braga; cujo nome cito 
sempre com as devidas homenagens da minha admiração, alveje tambem 
agora os partidarios da alta cambial, a pequena fuzilaria da minha palavra 
insignificante (não apoiados) tanto mais quanto ella se faz necessaria 
para fundamentação de varias emendas que vou apresentar ao projecto 
em discussão, e defesa da solução que proponho, divergente das offere-
cidas pelos honrados collegas que me precederam na tribuna. 

De facto, Sr. Presidente, multiplices são as opiniões manifestadas 
até hoje, jâ neste recinto, jâ pelos competentes, na imprensa, em relação 

_ ao difficil problema que se apresenta â nossa indagação, resultante da 
circumstancia de terem ~ttingido ao seu maximo legal os depositos em 
ouro da Caixa de Conversão. 

Dos brilhantes e fartos estudos feitos, parlamentar e extra-parla-
mentarmente, se verifica que até hoje, afóra pequenas variantes, que a 
analyse, para 'não ser derp.asiado minuciosa, não póde abranger, oito são 
as principaes soluções l(lmbradas para a resolução de tão complexa 
questão: 

1.ª, suppressão da Ca{xa (é a solução Calogeras); 
2.a, alteração da iaxc,1 do cambio, sem alteração do limite da emissão 

(é a solução do parecer da Commissão e a do honrado Deputado por 
Pernambuco, Sr. Affons\) Costa, que acaba de occupar a attenção da 
Casa); 

3.ª, alteração da taxa ~ do limite (é a solução lembrada pelo meu illustre 
collega,. Sr. · Rodolpho P~ixão); 

4.ª, alteração da taxa, com illimilação do deposito (solução dos Srs. Felis-
bello Freire e Honorio Gurgel); 

5.a, conservação da t(1xa e do limite; 
6.ª, conservação da t(lfta, com a extensão do limite (é a solução lembrada 

, pelo substitutivo do Sr. paleão Carvalhal); 
7.a, conservação da taxa, com illimilação dos. deposilos, que é, Sr. 

Presidente, a que, ao metj. ver, melhor consulta a boa decisão do assumpto, 
si não puder vingar a 
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8. ', solução, a reforma da Caixa, que seria a verdadeira, a unica, 

a definitiva solução da materia. 
De facto, Sr. Presidente, no exame rapido, tão synthetico quanto 

me foi possível fazer, dessas varias soluções, eu penso poder derqonstrar, 
pela critica das outras offerecidas, a vantagem das soluções que proponho, 

Vejamos: 
A primeira a que .me referi, a mais radical, a suppressão da Caixa 

de Conversão, tem por si o inconveniente .de ser uma solução destruidora ., 
Acceital-a seria, em primeiro logar, uma demonstração de versati-

lidade, seria pretendermos a continuação da yelha política brazileira, 
dos avanços e recúos, que podemos chamar « Politica de Penelope n, 
que vinha, desde o Imperio, a fazer e desfazer ,os nossos melhores insti-
tutos, quer na ordem administrativa, quer na 'ordem judiciaria, quer na 
ordem política ou economica, com grave prejuízo para o nÇ>sso progresso 
em todos os departamentos da administração publica. 

Um dos primordiaes deveres dos homens public0s brazileiros deve 
ser, sempre, ao contrario, assegurar, dentro do regímen, a continuidade da 
acção administrativa, esse necessario « espril de suite »,' que permitte 
a systematização dos planos, a unidade de direcção, a uniformidade, 
nas linhas geraes, ao menos, da obra g,overnativa, condição indispensavel 
de efficacia e successo de todos os actos ou reformas da vida legislativa 
ou administrativa. (Apoiados.) 

A proposta de suppressão da Caixa tem, pois, Sr. Presidente, o 
gravíssimo defeito, preliminar, do esquecimento desse dever e infringe 
a velha regra que Descartes, no seu monumental Discurs!> sobre o Methodo, 
já ensinara, ao aconselhar a necessidade da firmeza e resolução na acção, 
uma vez determinada esta por qualquer opinião, que,por mais duvidosa 
que pudesse parecer, devia ser tomada dahi em deante e.orno certa e 
segura. Lembrava o grande philosopho o caso do viajante perdido em 
meio da floresta, que não deve estacionar no logar em que se transviou, 
nem andar ora para um lado ora para outro, mas marchar sempre, segui-
damente, na linha mais recta que lhe fôr possível, em uma mesma direcção, 
ainda que não seja a mais feliz, filha embora de um méro palpite, porque 
- accrescentava o grande escriptor - por esse processo, em tempo maior 
ou menor, terá transposto toda a espessura da matta e, quando não tiver 
conseguido attingir justamente o ponto almejado, chegará emfim, a 
qualquer parte, onde estará sempre em situação bem melhor e mais 
vantajosa que no meio da floresta! 

Assim, Sr. Presidente, tambem na ordem política, na ordem econo-
mica, na ordem administrativa, qualquer rota escolhida, qµalquer 
caminho iniciado mesmo que não seja, muitas vezes, o mais bem inspirado, 
tornar-se-á talvez o mais efficaz e vantajoso, uma vez que se mantenha 
a integridade da acção, uma vez que o possamos trilhar system,atica'.mente 
sem desvios, 

Infelizmente, por terem menosprezado o sabio conselho do grande 

.. 1 
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philosopho, viveram até ha bem pouco tempo enleiados os nossos esta-
distas em uma serie de círculos viciosos de ordem economica, dos quáes 
sempre debalde procuraram sahir. 

E' assim que se dizia: - não temos riquezas e economias, porque 
a nossa moeda é inconversivel; mas, ao mesmo tempo, se affirmava : -
não podemos converter a nossa moeda, porque não temos riquezas e 
economias. 

Dizia-se, na ordem da producção: - o transporte é carissimo, 
porque a nossa p;roducção é escassa, ao mesmo tempo que se objectava : 
- a nossa producção é escassa, porque não temos transportes baratos. 

Allegava-se mais : não podemos ter producção, por falta de braços 
e de capitaes; mas não temos braços e capitaes, porque a producção 
não é lucrativa. 

Gomo variante, tambem. se proclamava aos quatro ventos : - não 
podemos ter capitaes abundantes, porque o meio circulante é vicioso, 
o papel moeda ~ excessivo - e logicamente se concluia : precisamos 
queimar dinheiro para ter dinheiro! 

Na ordem cambial, um pesado circulo de ferro prendia a esperança 
do nosso futuro economico, quando se raciocinava : precjsamos augmentar 
e incrementar a produação; mas, si incrementamos a producção, aug-
mentam-se os saldos do nosso balanço internacional; a existencia desses 
saldos na balança do comrpercio determina a alta cambial; a alta cambial, 
vem, por seu turno, prejlJdicar o incremento da producção ! 

Depois de termos vivido, Sr. Presidente, presos nesta serie de círculos 
viciosos, quando uma aurora nova, quando uma inspiração feliz parecia 
ter vindo solver em partt), ao menos, pela creação de 1906, as grandes 
duvidas que abalavam o ;pspirito e paralysavam a acção d.os homens ele 
Estado brazileiros, quer-me parecer que recuar agora, t entar novas vere-
das, abandonando o cami;nho iniciado, não é de bom aviso. 

Si quizessemos estuditr a nossa historia cambial desde os primordios 
da nossa nacionalidade at~ hoje, veríamos, Sr. Presidente, que ella tem, 
afóra pequenos detalhes, que não convem assignalar, em uma vista geral 
de conjuncto, tres phases principaes : · 

l. ª, a phase da desv.alorização da moeda (que vem desde o inicio 
da nossa nacionalidade até 1899, com a organização dos nossos fundos 
de garantia e de resgate); 

2., ª a phase chamaqa da valorização da moeda ou da asc.ensão 
rapida do cambio, em que, pelo instituto ideado pelo grande financeiro 
Sr. Dr. Joaquim Murtinho, ao mesmo passo que se diminuía a quanti-
dade do papel moeda, se melhorava a sua qualidade, e em que, na phrase 
feliz e litteraria do Sr. Bulhões, ao mesmo tempo que pe podava, pelo 
resgate, as ramagens exaggeradas da arvore enfraquecida, se adubava 
o tronco, tonificando-se, p;pJo fundo de garantia, o orgamsmo da arvore. 

Chegámos, em dezempro de 1906, com a instituição do apparelho 
da Caixa, ao terceiro periodo, que poderemos chamar da estabilização 
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monelaria, si bem que, aliás, com grande afiironta á evidencia dos factos, 
tenha ouvido sustentar, neste recinto, que , semelhante estabilização 

-não se deu no domínio daquelle instituto economico, chegando-se 
a affirmar que elle, de fórma alguma, conseguiu evitar o jogo do 
cambio. 

Não tenho melhor documento a exhibir para prova dessa estabi-
lização, Sr. Presidente, do que o diagramma da oscillação Óambial do 
Banco do Brazil, que é o regulador do mercado, nos annos de 1905 a 1908, 
(mostra), do qual vemos que, nos annos de 1905 e 1906, antes do inicio 
das operações da Caixa e que correspondem ás linhas azul e verde, a 
!:taxa . fez as suas costumadas cabriolas, indo em 1905 de 13 1 /2 a 18, 
com idas e voltas successivas, e em 1906 de 14 3 /4 a cerca de 17 3 /4, 
sempre com variações successivas; ao passo que no anno de 1907, quando 
a Caixa já tinha começado as suas operações, si bem que com insigni-
ficante deposito (e que está representado aqui (mostra) pela linha ver-
melha), a oscillação se deu apenas entre 15 1 /2 e 15 1 /4, . mantendo-se 
com inalterabilidade absoluta em uma ou outra dessas taxas, em mezes 
successivos, como aconteceu de setembro a princípios de dezembro 
de 1908, em todo o mez de maio, todo o de junho, etc. 

Em 1908, porém, Sr. Presidente, aliás um anno critico, como a 
Camara sabe, para a economia nacional e que é representado pela linha 
preta, nós vemos que esta linha é absoluta, rigorosamente recta, durante 
todo o exercicio, tendo se mantido inalteravel a taxa de 15 1 /4, o que 
representa o verdadeiro record da estabilidade em toda a historia cam-
bial do paiz. , 

E' lamentavel, Sr. Presidente, que em questões dessa naturezá1 

nos vejamos, nós, os defensores da estabilidade cambial, obrigados dia-
riamente a documentar factos ele perfeita evidencia, conhecidos de todo 
o mundo, dentro e fóra do Parlamento, como, por exemplo, ·para provar 
que a Caixa evitou o jogo do cambio, que foi o primeiro e talvez o 
mais assignalado serviço por ella prestado á producção nacional. 

- Sim, Sr. Presidente! Pernicioso sempre, qualquer que seja a natu-
reza de suas manifestações, assume, todavia, o jogo proporções maiores 
em seus maleficios quando, em vez de ter por objecto o azar commum, 
por meio dos seus costumados apparelhos e instrumentos, dados, cartas, 
roletas, lotos ou loterias ou até, mesmo, simples representações zoolo-
gicas, como é tão do sabor do palpite indígena (riso), tem elle por objecto 
a propria moeda, a sua apreciação ou depreciação, porque; então, o ale-
atorio das paradas não interessa apenas ás pessoas dos jogadores, mas 
affecta toda a communhão social. 

Uma cartada infeliz ou um bom palpite, no jogo commum, des-
loca, ás vezes, uma fortuna, enriquece ou empobrece parceiros, compro-
mette, quando muito, o patrimonio de uma familia; mas o golpe feliz 
de um agiota de bolsa, engendrado muita vez á custa de um panico arti-
ficialmente creado ou de qualquer outro processo que a fraude protei- " 
forme sabe imaginar - esse, Sr. Presidente, vae ferir tambem o pobre 



- 328-

lavrador, que arroteia descuidado o seu campo; vae alcançar o industrial, 
que trabalha os seus artefactos; vae attingir o commerciante no seu 
labor honesto; vae prejudicar até ao humilde operario, na sua faina quo-
tidiana (muito bem). 

A estes augmenta as privações do lar; áquelles leva, quem sabe? 
á ruína e á fallencia; dest'outros esteriliza a actividade e o trabalho, 
gerando, muitas vezes, quçiá, essa tragedia maxima da vida, o suicidio, 
em que va~ buscar guarida o desespero dos que chegam á miseria pelo 
trabalbo., emquanto chegam outros á fortuna pela ociosidade e pelo jogo. 
(Muito bem.) ' 

Si, portanto, na impossibilidade de effectuarmos a immedi,ata con-
versão de nossa moeda - que seria a solução definitiva para a morte 
da agiotagem cambial, mas para a qual nos faltam recursos, attenta, 
principalmente, a grande massa de papel a resgatar - o apparelho da 
Caixa nos tem proporcionado, ainda que transitoriamente, esse resuitad.o, 
manietando o jogo, não sei como desprezai-o, quando, a meu vêr, bas-
tava esse effeito para assegurar a sua conservação em um paiz bem orien-
tado. 

Pellegrini, Sr. Presidente, o genial estadista da Argentina, que foi 
no parlamento o mais ardente, o mais efficaz propugnador da creação 
de instituto similar naquelle paiz, ao defendei-o no Senado, affirmava 
que « o principal intuito da Caixa era matar logo o jogo, a especulação 
que cansava e esgotava tod~s as forças productivas da Nação e preparar 
assim, como é dever e unica missão - dizia - da autoridade, o caminho 
á definitiva conversão do papel-moeda, o que só pelo trabalho e economia 
poderá ser conseguido. n 

De facto, Sr. Presidente, fundada a Caixa, poude-se, dentro em 
pouco, verificar a verdade da prophecia do grande estadista pela ces-
sação inteira do jogo, comi> igualmente aconteceu no Brazil, sem em-
bargo da affirmação contraria que a Gamara ouviu, entre outras, do nosso 
distincto collega, o nobre r.epresentante de Pernambuco, o Sr. Affonso 
~osta, que infundadamente sustentou que a Caixa, entre nós, por não 
ter estabilizado o cambio, J:l âO evitou o jogo. 

O SR'. AFFONSO COSTA. - O que disse foi que a Caixa não evitou 
o jogo. 

O SR. J osrno DE ARA'fJJO. - Perfeitamente; no fundo é tudo o 
mesmo. O nobre Deputado reitéra a sua affirmação e para contestai-a 
não necessito mais do que e;x:ibir os dados officiaes que extrahi dos rela-
torios do presidente da Cam11ra Syndical dos Gorrectores, aos quaes, aliás 
me ia esquecendo de recorrer e donde se deduz, Sr. Presidente, que o 
conceito do nobre Deputado e dos que o acompanham em tal juizo não 
assenta na verdade dos factps. 

Esses relatorios, Sr. Pre;sidente, são publicados em março, de modo 
que os quadros que exhibo, abrangem o movimento das cambiaes nego-
ciadas pelos correctores aM esse mez, primeiro no quatriennio de 1902. 
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a \906, antes da ftlndação da Caixa e, segundo, no quatriennnio de 1906 
a isio, durante a existencia e funcção activa desse apparelho. 

,l-os, $r. Presidente, na sua expressiva eloquencia : 

\ CAMBIAES NEGOCIADAS PELOS CORRETORES 
' 

\ LONDRES PARlS 
i 

;E. Francos 
\ 

. \ 
Abril de 1902

1 
a março de 1903 . 31.624 .620 7.515 .411 

Abril de 1903 a março de 1904 . . 14.212.985 2.326 .764 

Abril de 190·1 a março de HJ05 ... . . . 8.372.980 1.604.863 

Abril de 1905 a mar~p de 1906 . 18.018.420 5. 178.682 

72.229.005 16.625 .720 

Abril de 1906 a março de 1907 . 12.186 .234 4.386.776 
Abril de 1907 a março de 1908 ... . . . 6.525 .614 670.424 

Abril de 1908 a março de 1909 . . . . . . 5.218.992 954.671 
' 

Abrll de 1909 a março de 1910 ..... . 4.307.567 3.515.041 

28.238.407 9.526.912 

De sorte que, veem os illustres collegas, apezar de ter compréhendido 
no 2.0 quadro, referente ao exercicio da Caixa, o período de abril de 1906 
a março de 1907, quando ella só foi fundada em dezembro '.daquelle anno 
e em março seguinte não funccionara ainda regularmente e, mais, além 
disso, apezar de ter feito figurar no mesmo quatriennio o movimento 
cambial de março do anno corrente, quando, por se avisinhar o comple-
mento do limite dos depositos, já se desenhavam os primeiros symptomas 
da especulação, que pouco tempo depois se desenvolveu, para encher de 
ouro as suas arcas - nós vemos, apezar de todas essas concessões, que, 
emquanto no primeiro período os correctores negociavam cambiaes no 
'valor de 72. 229. 005 libras sobre Londres e 16. 625. 720 francos sobre 
Pariz, no quatriennio em que a C:aixa funccionou essas cambiaes monta-
vam, apenas, respectivamente, a 28.238.407 libras e 9.526. 912 francos! 

No anno corrente de 1910 não ha quem ignore a que assombrosas 
proporções attingiu de novo a especulação cambial, por falta justamente 
do freio da Caixa. 
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Excellente dado nos fornece, a este respeito, a ultima exposiç~-o t'Íe 
motivos dirigida pelo ex-Ministro da Fazenda do governo Nilo Peç ha, 
em que propugnava a taxa cambial de 18 e se acha transcripta na tro-
ducção do Relatorio da Fazenda, da qual se vê que só o Banco do/ razil 
até 31 de agosto e mais alguns dias de setembro, tinha-adquírido/lettras 
no valor de 32 .098 .060 libras ou sejam mais 5.215.289 libra~ldo que 
em igual periodo de 1909. / 

Não é bem significativo esse confronto do movimento de trft.nsacções 
sobre cambiaes antes, durante e depois da fundação da Caixa1? 

Como, pois, contestar que esse apparelho, artificial, como o chamam) 
transitorio, si o quizerem, empyrico, como dizem, realizou esse beneficio 
que assignalo, isto é, manietou o jogo cambial e concorreu para estabi-
lizar a nossa moeda? 

E' verdade, e o illustre Deputado por Pernambuco o salientou, que 
no correr de maio ultimo a jogatina assumiu fórma nova e desconhecida 
e os depositos em ouro feitos na Caixa occasionaram grandes lucros a 
jogadores que se serviram de uma especulação inversa; mas o que é pre-
ciso accentuar, Sr. Presidente, é que isto não se deu em virtude da creação 
da lei, porém, justamente, em virtude da inexecução dêsta; este facto se 
deu precisamente por falta de lealcl:ade na execução da lei. 

Faço esta affirmaç~o, apezar da longa e aliás brilhante oração ·do 
meu illustre collega e companheiro de bancada, o Sr. Calogeras, em 
defesa do Ministro Leopoldo de Bulhões, porque pelos dados officiaes que 
possuo, não obstante :qão dispôr das mesmas facilidades que S. Ex., 
que até trouxe para aqui e exhibia da tribuna alguns dados desconhe-
cidos do publico, mas f1elos que pude obter, compulsal).do os relatorios 
publicados de bancos e da carreira cambial do Banco do Brazil, se evi-
dencia que a sua defesa não foi bem fundada e que, de facto, a alta foi 
promovida pelo Banco official e, certamente, indubitavelmente, com o 
apoio ou, pelos menos, com o assentimento do Ministro da Fazenda, 
que, si não director, a0: menos era, tratando-se de um estabelecimento · 
official, o superintendente natural e legitimo da respectiva carteira. 

A defesa do Sr. Cafogeras pelo resumo publicado no Diario do Con-
gresso começa assim : 

« Relembra apenas que, feita a alta pelos bancos estrangeiros, o 
Banco do Brazil ficou praticamente fóra do mercado, ·quando em ves-
peras de attingirem o rr~aximo legal os depositos da Caixa de Conversão, 
teve necessidade de afflxar a tabella de 16 pence, sendo de 15 15 /16 a 
taxa nos outros instit11tos de credito. ii 

Começarei por accentuar; Sr. Presidente, que a defesa produzida 
pelo meu illustre colleg11 teve o defeito de começar do meio, como se vê 
elas expressões iniciaes : « ... feita a alta pelos bancos, etc. n 

Faz-me lembrar um constituinte que eu tinha na roça, um deman-
dista inveterado que, ;ua exposição das suas consultas, quando queria 
encobrir antecedentes da questão, com receio da opinião contraria do 
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advogado, começava, invariavelmente o seu historico por um adverbio 
que synthetisava tudo que pretendia occultar. 

Depois, começava elle - que, por signal, dizia aospois, e proseguia 
narrando apenas o que reputava de conveniencia para a causa. 

S. Ex. fez a mesma cousa, quando começou dizendo : « feita a alta 
pelos bancos » ... Ora, a existencia desta é precisamente o ponto essencial, 
e primordial na questão. ' 

O Banco do Brazil não podia jamais consentir que os Bancos estran-
geiros fizessem esta alta; si a fizeram, é que elle deixou de cumprir as 
suas funcções de regulador da taxa cambial, para o que estava sufficíen-
temente apparelhado pela lei, e porque pelas suas taxas não evitou o 
gold-point para a entrada do ouro na Caixa ou não fez por sua conta 
essa importação, permittindo, aliás, que a fizessem os institutos de 
credito estrangeiros. 

Essa falta deu Jogar á perda da sua supremacia no mercado de cam-
bios e, uma vez perdida esta, era natural que os bancoi estrangeiros, 
tendo conhecimento de que a opinião do Ministro da Fazenda era favo-
ravel á alta - e este é tambem um dos pontos primordiaes da questão 
e ao qual o Sr'. Calogeras se referiu com sinceridade, dizendo que essa 
razão psychologica podia ter de facto contribuído em favor da alta -
esses bancos sabendo que a opinião do Ministro da Fazenda, publica-
mente revelada, era que as condições financeiras do Brazil autorizavam 
melhor taxai, fizeram muito natural e legitimamente o seu negocio, isto _1 
é, trataram de comprar o ouro por menor preço, o que quer dizer qm• 
promoveram a alta do cambio para vendei-o na Caixa por preço certo. 
Era uma operação que podiam tentar com toda a segurança, graças á 
posição inerte do banco official. . 

O facto é que o meu eminente collega, o Sr. Calogeras, confessou no 
excerpto que li, que o Banco fez a alta para 16 e accrescenta : 

« E o fez, nem s1p para readquirir sua antiga posição reguladora , 
como para resarcir a diminuição de lucros oriunda de sua ausencia e:ffec-
tiva das transacções cambiaes, em todo o periodo no qual os outros bancos 
deram a nota. » 

cc Foi isto a 4 de maio . De então para cá, as taxas de 17 e de 18 
foram attingidas naturalmente, sem esforço, pelo concurso normal, 
legitimo, dos elementos formadores do preço do ouro em papel. » 

cc Para provar a legitimidade das cotações, basta dizer que, emquanto 
foram exclusivamente economicas as causas determinantes das taxas, 
eram minimas, ora para mais, ora para menos, as divergencias de tabellas 
entre os bancos estrangeiros e o do Brazil. >> 

cc De 4 de maio a 6 de junho, este ultimo, sempre a 16 pence estava 
apenas de 1 /8 a 1 /16 de penny acima dos bancos estrangeiros. » 

cc Nesta ultil!la · data igualaram as taxas, e começaram estes insti-
tutos a puxar a alta, sempre com 1 /32 a 1 /4 acima do Banco do Brazil; 
só a 17 de agosto affixou este ultimo a taxa de 17, passando á frente de 
seus competidores. » 
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cc Em 27 do mesmo mez nivelaram-se as tabellas, e recomeçaram 
os estrangeiros a puxar a alta, com muito pequeno avanço sobre o na-
cional, até que em 12 de setembro affixavam elles a taxa de 18 pence.» 

Trago aqui, meus senhores, extrahida de um orgão insuspeito na 
questão, como é o Jornal do Commercio, a lista das cotações cambiaes 
no Banco do Brazil e nos bancos estrangeiros, abrangendo o periodo de 
1 de maio a 31 de outubro do corrente anno, isto é, 184 dias. 

Eil-a : 

TAXA DO CAMBIO BANCARIO, A 90 DIAS, SOBRE LONDRES. 

No Banco do Nos Bancos 
Brazil 

/ 
estrangeiro 

Mez de maio - Dias : 
1. Domingo. 
2 . ........ : ...... . .... . 
3. Feriado. 

15 3/16 15 3/4 

4 ....... . . . .......... . . 
5. Dia santificado. 

16 15 15 /16 

6 . . .. . .... . .. . ..... . .. . 16 15 
7 . . . .... .. ..... 1, ••••••• 

8 . . Domingo. 
16 15 15 /16 

9 . . ............ . ...... . 
10 . . ......... . . . .. . .... . 
11 .... . ............... . . 
12 ... . ....... . .. . .. . ... . 
13. Feriado. 

16 15 15 /16 
16 15 /15 /16 
16 15 15 /16 
16 15 7 /8 

14 . . . ......... . ........ . 
15. Domingo. 
16 . . ....... ; . . ......... . 
17 .............. . . . .... . 
18 ........ . .... . .. .. . . . . 
19 ...... ... ... . . . .. . ... . 
20 ...... . .......... . ... . 
21 ............. . ....... . 
22. Domingo. 

16 15 7 /8 

16 15 13 /16 
16 15 7 /8 
16 15 7 /8 
16 15 7/8 
16 15 7 /8 
16 15 7 /8 

23 ...... . ... . ... . ...... . 
24 ..................... . 
25 ............ . ........ . 

16 15 13 /16 
16 15 13 /16 

26. Dia santificado. 
27 .. . .............. . ... . 16 15 13 /16 
28 . .......... . ......... . 16 15 13 /16 
29. Domingo. 
30 . .. . ........ . ' .... . .. . 16 15 13/16 
31 . .. ....... . ..... . . . .. . 16 15 7 /8 

7 
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Mez de junho - Dias : 

1 . .. ................... 
2 ....... ........ .... ... 
3 . . .................... 
4 ...................... 
5. Domingo. 
6 ...................... 
7 ... . .................. 
8 ... . ... ............. .. 
9 ......... . ....... ... .. 

10 .... . . ............ . .. . 
11 ............... . ...... 
12. Domingo. 
13 . .... . .............. . . 
14 . ... ............... . . . 
15 ...................... 
16 : ............. .. . . .... 
17 . ... .... .... .... . ..... 
18 ......... ... .......... 
19. Domingo. 
20 .................... . . 
21 ............. . ...... . . 
22 ...................... 
23 ............... .. ..... 
24. Dia santificado. 
25 .... ......... ......... 
26. Domingo. 
27 .............. . .. . .... 
28 .................. .. .. 
29. Dia santificado. 
30 ...................... 

Mez de julho - Dias : 

1 .. .. . . . .... ... ........ 
2 ...................... 
3. Domingo. 
-4 ......... . ............ 
5 ... ..... ... .... ....... 
6 •............ . ..... . .. 
7 ....... .. . .. ......... . 
8 .... .. ... .. . .. ...... .. 
9 .... . .... . .. ..... ..... 

No Banco do 
Brazil 

16 
16 
16 
16 

16 
15 15/16 
16 
16 
16 
16 

16 
16 
16 
16 
16 1 /4 
16 1 /4 

10 5/16 
16 1 /2 
16 1 /2 
16 1 /2 

16 1 /2 

16 1 /2 
16 9 /16 

16 9 /16 

16 5/8 
16 21,/32 

16 5/8 
16 21 /32 
16 21 /32 
16 21 /32 
16 11 /16 
16 11 /16 

Nos Bancos 
estrangeiros 

15 7 /8 
15 7 /8 
15 20/32 
15 15/16 

16 
16 
16 
16 
16 
16 1 /32 

16 1 /32 
16 1 /16 
16 1 /8 
16 1 /4 
16 5/16 
16 3/8 

16 1 /2 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 

16 9 /16 

16 9 /16 
16 9/16 

16 9 /16 

16 9 /16 
16 9 /16 

16 9 /16 
16 9 /16 
16 9/16 
16 9 /16 
16 5/8 
16 5/8 
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'10. Domingo. 
11 ..................... . 
12 ..................... . 
13 ... .......... ... ..... . 
14. Feriado. 
15 .... ......... . . ...... . 
16 ...... .... ....... . ... . 
17. Domingo. 
18 . .... . .. ............. . 
19 ..................... . 
20 ..................... . 
21 ............. . ..... .. . 
22 ................ : .... . 
23 ..................... ·. 
24. Domingo. . 
25 ..... . . .. . . ....... ... . 
26 ..................... . 
27 .. ........... ..... . .. . 
28 ..................... . 
29 ..................... . 
30 .. . ..... ....... 1 

••••••• 

31. Domingo. 

Mez de agosto - DiflS : 
1 • .. . .........•.•...... 
2 .... ...... .... . ...... . 
3.: ..... ....... .. ..... . 
4 ..................... . 
5 ... . .. .......... . .. .. . 
6 ..................... . 
7. Domingo. 
8 ............. , ...... . 
9 ..................... . 

10 ..................... . 
11 ..................... . 
12 .................... . 
13 ................... : . . 
14. Domingo. 
15. Dia santificad,o. 
16 .•............ ' ..... . 
17 .............. ' ..... . 
18 . ..... .... .. .. ' ...... . 
19 .............. ' ...... . 
20 .............. . ...... . 

No Banco do 
Brazil 

16 11 /16 
16 23/32 
16 23/32 

16 23/32 
16 23/32 

16 23/32 
16 23/32 
16 5 /8 
16 23/32 
16 5/8 
16 5/8 

16 23/32 
16 23/32 
16 23/32 
16 23/32 
16 23/32 
16 32/23 

16 23/32 
16 23/32 
16 23/32 
16 23/32 
16 23/32 
16 23/32 

16 23/32 
16 3/4 
16 3/4 
16 13 /16 
16 27/32 
16 7 /8 

16 7 /8 
17 
17 
17 
17 

Nos Bancos 
estrangei ros 

16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 

16 5/8 
16 5/8 

16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 

16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 

16 5/8' 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 
16 5/8 

16 11 /16 
16 11 /16 
16 23/32 
16 3/4 
16 13/16 
16 7 /8 

16 15 /16 
16 15/16 
16 15 /16 
16 15/16 
16 15/16 
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21. Domingo. 
22 ...................... 
23 ... . ..... ........... .. 
24 ...................... 
25 ...................... 
26 ........ . . ........ . ... 
27 . ..................... 
28. Domingo. 
29 ...................... 
30 ...................... 
31 ....... . .. ............ 

Mez de setembro - Dias : 

1 ............. ......... 
2 ...................... 
3 . .... ...... .. .. ....... 
4. Domingo. 
5 ...................... 
6 ...................... 
7. Feriado. 
8. Dia santificado. 
9 ...................... 

10 ...................... 
11. Domingo. 
12 ...................... 
13 ................. . .... 
14 .. .. ..... ... . ......... 
15 ...................... 
16 .............. ... ..... 
17 .................... .. 
18. Domingo. 
19 ...................... 
20 .. .. .... ·" ............ 
21 .. ....... ..... .. .. .... 
22 . . .......... . .. .... ... 
23 . .............. ... . ... 
24 ...................... 
25. Domingo. 
26 ...................... 
27 ...................... 
28 ...................... 
29 ...................... 
30 ... .... ............... 

No Banco do 
Brazil 

17 
17 
17 
17 
17 
17 1/32 

17 1 /32 
17 3/32 
17 1 /4 

17 11 /32 
17 9 /16 
17 9 /16 

17 5/8 
17 21 /32 

17 23/32 
17 13/16 

17 15/16 
18 1 /16 
18 5/32 
18 3/16 
18 1 /4 
18 1 /4 

18 1 /4 
18 1 /4 
18 1 /4 
18 1 /4 
18 1 /4 
18 1 /4 

18 1 /4 
18 1 /4 
18 l /4 
18 1 /4 
18 l /4 

Nos Bancos 
estrangeiros 

16 15/16 
16 15/16 
16 15/16 
16 15/16 
16 15 /16 
17 

17 
17 1 /16 
17 1 /4 

17 1 /2 
17 5/16 
17 1 /2 

17 5/8 
17 11 /16 

17 11 /16 
17 13/16 

18 
18 1 /16 
18 1 /8 
18 1 /8 
17 1 /2 
17 7 /8 

17 1 /2 
17 1 /4 
18 
18 
17 1 /2 
17 l /2 

17 1 /2 
17 11 /16 
17 7 /8 
17 7 /8 
17 7 /8 
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No Banco do Nos Bancos 
Brazil estrangeiro 

Mez de outubro - Dias: 
1 1 ...................... 18 1 /4 17 7/8 

2. Domingo. 
3 . .. .... ....... . ....... 18 1 /4 17 15/16 
4 ............ ... .. .. .. . 18 1 /4 17 15/16 
5 .... .... ... . ........ . . 18 1 /4 18 
6 ...... ....... ......... 18 1 /4 18 1 /16 
7 ... . . . .. ... ......... .. 18 1 /4 18 5 /32 
8 ...................... 18 1 /4 18 3/16 
9. Domingo; 

10 .... .. ............ . ... 18 1 /4 18 3/16 
11 ...................... 18 1 /4 18 3/16 
12. Feriado. 
13 . . .................... 18 1 /4 18 1 /4 
14 .......... . .. . ........ 18 1 /4 17 7/8 
15 .............. . ....... 18 1 /4 17 3/4 
16. Domingo. 
17 .................. . ... 18 1 /4 17 5/8 
18 ......... . . .......... . 18 1 /4 17 1 /2 
19 . . .......... , .......... 18 1 /4 17 3/8 
20 .................. . ... 18 1 /4 17 5/16 
21 . . ..... ............. .. 18 1 /4 17 5 /16 
22 .... ........ ... . . ... . . 18 1 /4 17 11 /32 
23. Domingo. 
24. ·.· . ... ........... .... 18 1 /4 17 11 /32 
25. Feriado. 
26 ...................... 18 1 /4 17 5/16 
27 ...................... 18 1 /4 17 1 /4 
28 ......... . .... . . ...... 18 1 /4 17 1 /4 
29 .......... . ........... 18 1 /4 17 1 /8 
30. Domingo. 
31 ...................... 18 1 /4 16 3/4 

Della se verifica que, em todo esse período, o Banco do Brazil affixou 
taxas mais altas 110 vezes. 

Suas taxas igualaram a· dos outros bancos 15 vezes. Houve 40 fe-
riados e domingos. Dezenove vezes os bancos estrangeiros affixaram 
taxas mais altas, com difFerenças insignificantes, ao passo que a ascensão 
de taxas por parte do Banco do Brazil se fazia ás vezes com accrescimo 
de um peny ou mais µm peny. 

O proprio ex-ministro da Fazenda, na exposição de motivos a que 
ainda ha pouco me r~feri, embora procurando explicar a seu modo, o 
movimento cambial, deixa escapar uma confissão plena, absoluta, irre~ 
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tractavel de ter sido o impulso ascencional da taxa, smao promovido, 
ao menos mantido (pela confissão do Sr. Calogeras já vimos que foi 
promovido) pelo Banco do Brazil. 

Aqui está a fls. 31 da Introducção do seu Relatorio transcripto 
esse trecho que vale ouro : 

« Certo é que, no mesmo mez de setembro, os bancos 
estrangeiros, baixaram suas taxas, deixando o do Brazil isolado 
na sustentação do cambio. » 

O que não posso comprehender, Sr. Presidente, é como seja pos-
sível, depois de affirmações dessa natureza, pretender-se negar que o 
Banco do Brazil tenha esquecido ou trahido a sua missão. 

Verdade seja que tanto o ex-ministro das finanças como o seu 
distincto defensor nesta Casa, parecem sustentar a theoria de que o Banco 
do Brazil, na sua funcção reguladora do mercado cambial, tem por 
dever « defender as conquistas definitivamente feitas no processo da 
valorização monetaria e não consentir em recuos, que não sejam legí-
timos. '' (são as expressões do Sr. Calogeras). 

Seguindo, naturalmente, a mesma orientação é que o Banco regulou 
ou dirigiu o mercado tendo em vista o padrão ideal de 27 em vez do 
de 15, que a lei da Caixa tinha fixado para as operações camhiaes. 

E', como se vê, uma questão de ponto de vista falso. Em vez de 
tomar um ponto da buc;sola, o Governo tomou outro e dahi a navegação 
errada que elle fez ou o Banco, que é o seu piloto nesses mares. 

A funcção da carteira cambial do Banco não é a de regular o cambio 
para a alta, mas sim para a taxa de 15, como claramente se deprehende 
da lei. 

Assim, o auxilio de :E 3. 000. 000 fornecido ao Banco pelo Sr. Bu-
lhões, como elle proprio confessou, só podia sel-o para a manutenção da 
taxa, instituida pela lei de 1906 e para defesa da Caixa, mas este auxilio 
foi dado depois de attingido o maximo da emissão, como ha dias ouvi 
declarar em aparte, o nobre Deputado por Goyaz, Sr. Marcello Silva, 
cujo testemunho, pelas affmidades que mantém com o seu illustre pa-
trício, o ex-ministro das finanças, não pode deixar de ter um certo cunho 
official neste particular; isto é, a assistencia do Governo se deu, justa-
mente, quando a Caixa já não podia exercer sua funcção legal, refreando 
a alta ou, melhor, ella foi prestada precisamente para favorecer a alta. 

Apenas com intuito de restabelecer a verdade alterada, certo que 
involuntariamente, na allegação do nosso collega, Sr. Calogeras, e para 
defender a gestão de um illustre patrício e amigo, a quem o paiz deve os 
maiores serviços pela sua brilhante gestão administrativa no Banco do 
Brazil, com applausos até do mundo financeiro extrangeiro, devo dizer 
que tambem não é verdadeira a affirmativa de S. Ex. de que o estado 
da carteira cambial,1 a 14 de novembro deste anno, quando o marechal 
Hermes assumiu a presidencia da Republica, era superior ao de junho 
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de 1909, quando deixou a direcção daquella carteira o meu illustre 
patricio e notavel banqueiro, Dr. João Ribeiro. 

Limitar-me-ei, quanto a este particular, a ler a parte do Relatorio 
da Carteira Cambial, apresentado pelo seu illustre director actual, o meu 

!igualmente digno patrício Dr. Norberto Ferreira, a cu;ja honestidade 
e ·Competencia tantas e tão justas homenagens foram prestadas neste 
recinto, por occasião do discurso a que me refiro . 

Eis o que ,diz o relatorio apresentado em 8 de março do corrente 
anno e referente ás operações cambiaes do anno de 1909, á sua fl. 6: 

« Incontestavelmente, era boa a situação da Carteira de 
cambio, ao tempo em que fui chamado a assumir as delicadas 
funcções de seu director. Estavam intactos os nossos creditas, 
em conta com os banqueiros do exterior, na importancia de 
f 1 . 180.000; os nossos saldos, em poder dos mesmos agentes, 
se elevam a f 1. 230. 785; a Carteira não linha, para com o Governo 
outros compromissos, além dos que decorriam da emissão de vales 
ouro, perfazendo a somma de f 5 .'755. 202. 

Foi assim que pude, desde logo, aberto o porto de Santos á 
exportação, no dia 1 de julho, dar in icio á amortização daquelle 
debito, augmentado das emissões que se iam operando diaria-
mente; consegui~do, por meio de cambiaes e conversão a papel 
moeda, resgatar, durante o semestre, vales-ouro na avultada 
somma de f 7. Oq3. 762, equivalente a Rs. 111. 157:288$890. » 

E', pois, o proprio e insuspeito director da carteira cambial o primeiro 
a confessar que, graças aqs recursos que encontrou naquella carteira, é 
que poude durante o semestre fazer o resgate de sete milhões e tantas 
mil libras . 

O SR. JosÉ BEZERRA. --E' de alta importanciaesta revelação de V.Ex. 
O SR. J osrno DE Afü~UJO. - Pois bem! Sr. Presidente, o proprio 

defensor do Sr. ex-ministl'o da Fazenda, nesta Casa, confessou no seµ 
discurso que a carteira cambial por occasião da posse do novo presidente 
estava devendo de vales-ouro quatro milhões e meio de libras e que tinha, 
além disso recebido do Theisouro, á requisição sua, tres milhões esterlinos. 

Eu não quero alludir a uma certa operação, que é sabida e conhecida 
por todos que se interessam pelo estudo ou pratica desses assumptos 
- o repari de 1. 500. 000 libras, negociado pelo Banco do Brazil em 
outubro deste anno e graças ao qual, no balanço de 14 de novembro' 
ultimo, a que se referiu o Sr. Calogeras, se allega a existencia de saldos em 
Londres naquella data, quando descontada aquella importancia que tem 
de ser restituida logo, esse sp.ldo se transforma talvez em deficit. 

Não quero nem devo referir-me mais detalhadamente a isso, e viso 
apenas são só salientar uma injustiça feita á anterior administração do 
Banco, como defender mesmo a hónorabilidade e a correcção daquella 
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gestão e a do ministro da Fazenda de então, que parece terem sido postas 
em duvida na oração do nobre deputado. 

Reproduzo, entre outros, o seguinte trecho do discurso do nobre 
Deputado a que me refiro, aliás, sempre com o apreço a que tem jús, 
do qual se evidencia a grave accusação a que me refiro : 

« Ao envez de acceitar os sacrificios, tanto mais necessa-
rios quanto o anno de 1908 se annunciava com grandes deficits 
nas receitas, preferiu-se lançar mão dos depositos intan.giveis 
do fundo de garantia. E, para aggravar a situação, o systema 
de exacta prestação de contas entre o Banco do Brazil e o 
Thesouro, quanto ao serviço de vales-ouro foi subsliiuido pelo 
mais deploravel descaso na exactidão e . na presleza do ajuste ». 

Sem querer notar o lado pittoresco desta accusação que, a pretexto 
de defender o ministro Bulhões, envolve igualmente a pessoa do Sr .Leopoldo 
de Bulhões, que era tambem director do Banco áquelle tempo, sem me 
deter sobre essa interessante circumstancia, eu me limito a chamar a 
attenção da Gamara para as épocas em que foram balanceados os recursos 
da carteira cambial, na administração Penna e no governo Nilo Peçanha 
e que só por si explicariam qualquer atrazo na prestação de contas no 
serviço vales-ouro, na primeira época, justamente a mais critica do anno, 
justamente em fim da safra de café, ao passo que em novembro a expor-
tação tanto do café corno da borracha estão em sua plena actividade e a 
affluencia de cambiaes permitte facilmente, como honestamente assignalou 
o Dr. Norberto Ferreira, o resgate dos vales-ouro. 

Procurou, é verdade, o nobre Deputado, na defesa do ex-ministro 
e em resposta a apartes, explicar, pela disparidade das condições do Banco, 
a legitimidade dos adeantamentos a elle feitos e facilitados ultimamente, 
com o dizer - são estas as expressões que constam do resumo do seu 
discurso, mas foram melhor desenvolvidas da tribuna : 

cc Tal operação, correspondendo á situação economica do paiz. 
liquidavel á vista no proprio momento em qqe se efliectuou, visou exclusi-
vamente man~er e regularizar o preço do ouro, atacado por manejos da 
especulação. Era a applicação, estricta e taxativamente estipulada pela 
lei de 1905, reorganizando o Banco, e do conjun.cto de medidas posteriores, 
visando tódas o mesmo objectivo de saneamento da circulação.» 

Tenho aqui o balanço do Banco, de junho de 1909, do qual se vê 
que, tanto como agora, o pagamento da divida do Banco podia ser feito 
de prompto, e já vimos mesmo que o ' relatorio do digno director actual 
da carteira cambial confessa que foi graças aos recursos deixados pelo 
seu antecessor que poude fazer o resgate dos vales. 

A applicarmos a theoria de S. Ex. chegaríamos á conclusão de que o 
Banco tambem não podia acudir agora de prompto ao pagamento dos 
adeantamentos feitos no governo Bulhões. 

Aqui está o balanço de 30 de novembro ultimo e por elle se vê que 
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em caixa tem o Banco apenas 81.078:550$747, ao passo que no seu passivo 
figuram, entre outras, as seguintes contas exigíveis : 

Contas correntes sem juros, 114.989:664$540; contas correntes 
com juros, 56.095:174$517; Thesouro Nacional, conta corrente, 
4. 712:795$911 etc.", etc. Ha muitas outras, mas bastariam ·estas para 
mostrar que o saldo em caixa não poderia fazer face aos debitos. Isso, aliás, 
em nada depõe contra a firmeza daquelle importante instituto de credito, 
pois. a pratica bancaria não exige a equivalencia dos depositos ao dinheiro 
em cofre, mas serve para demonstrar que as mesmas garantias de solvencia 
tinha o Banco tanto em um caso como em outro. 

Si a allegação do nobre Deputado servisse para provar que ao tempo 
da administração Campista ,o Banco não podia satisfazer de prompto os 
seus pagamentos, tambem serviria para agora e é isso apenas que tenho 
em vista salientar. 

Resta ainda a questão do fundo de garantia, que o illustre Deputado 
affirmou ter sido extraviado na administraçã_o Penna, ao mesmo passo 
que defendia o ministro Bulhões de identica accusação feita neste recinto. 

E tal foi a habilidade da sua argumentação, servida pela sua costu-
mada loquacidade, que, a todos nós, de momento, pareceu completa 
a defesa e sahimos daqui muito satisfeitos, a proclamar, patrioticamente, 
que o fundo de garantia estava, intacto, 

Pois bem, relendo no dia seguinte o discurso do S. Ex. foi que pude 
vêr o ledo engano em q~ie estava, verificando com tristeza que a argu-
mentação do nosso illustre collega estava perfeita, mas partia de uma 
confusão lamentavel dafl duas operações arithmeticai;, a somma e a 
subtracção, chegando á conclusão de que o apregoado fundo de garantia 
era assim uma especie ele ovo da logica, da velha anecdota que os nobres 
Deputados conhecem. · 

O SR. JosÉ BEZERRA. - Eu não conheço e desejava ouvil-a. 
O SR. Josrno DE ARAUJO (dirigindo-se ao Sr. Jos'éBezerra).-Pois 

'já foi, sinão me engano, narrada neste recinto, mas eu lh'a conto : 
Era um dia, um pqbre camponio, ajuntando economias custosas, 

mandara a estudar um fi~ho, menino vivo e intelligente, do qual sonhava, 
como é tão commum níJ. gente simples, fazer um doutor ou bacharel 
para gaudio proprio e ho.nra da familia. ' 

Regressando de uma feita, em ferias, o futuro doutor e estando á 
mesa ao almoço, indagou1 satisfeito, o pae o que aprendera elle durante o 
anno, ao que redarguiu, vaidoso, o pimpolho pernostico·, que estivera a 
estudar, entre outras co1,.1sas difficeis, a logica. 

- Logica? Que cousa é Iogica? perguntou, intrigado, o velho 
camponio. 

- E' a sciencia do raciocínio, que nos ensina- o sophisma e o syllo-
gismo, revidou o rapaz. 

Sophisma ! Sylloéfismo ! Não entendi nada. Explica-me isso por 
miudo. 
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- Nada mais facil, responde, prompto, o estudante e, apontando 
para uma frigideira que se achava sobre a mesa, exemplifica : Aqui 
estão dous ovos. Ora, onde ha um ha dous; logo, dous e um, tres; temos 
aqui tres ovos! 

- Pois bem! atalha o velho rustico, confundindo a empafia soien-
tifica do filho : eu como um ovo, tua mãe come o outro e tú ... tú comerás 
o da logica. (Risadas) . · 

Ora, Sr. Presidente, o fundo de garantia - bem esmerilhado, a gente 
verá que tem existencia igual á do ovo da logica. 

De facto, acceitando honestamente as proprias e insuspeitas affir-
mações do nobre ·Deputado Sr. Callogeras, nós vemos que a não ser 
1. 200. 000 libras esterlinas, que se dizem existentes em Londres por confa 
desse fundo, as outras parcellas que o constituiam, em 15 de novembro 
ultimo, se compõem de verbas que ou não existem ainda ou já existiram. 
Vejamos o que disse S. Ex.: 

<< Foi desta fórma que, em junho de 1909, ao voltar para a pasta da 
Fazenda o Sr. Leopoldo de Bulhões encontrou apenas algumas centenas de 
mü libras em Londres, os dous milhões esterlinos empregados no Banco 
(em acções e como emprestimo) e uma divida deste, por vales-ouro, 
de í'. 5. 755. 202. Cumpre notar que nessa data o fundo de garantia deveria 
orçar por mais de sete e meio milhões de libràs. » 

« Grande parte elo deposito, portanto, tinha desapparecido, empre-
gado nas despezas correntes da administração . » . 

« Tal situação era intoleravel e o Governo do Dr. Nilo Peçanha não 
podia consentirº que ella perdurasse. Seu maior esforço consistiu em pro-
curar reconstituir esses recursos, delles fazendo um deposito efiectivo 
em dinheiro ou eflieitos equivalentes, e não um simples saldo de escrip-
turação. >> 

« Como o conseguiu? Pelo estabelecimento das normas anteriores; 
rpela escrupulosa cobrança dos impostos; pelos primeiros actos de um 
vasto plano de conversões successivas que, ·desde já, permittem aI).tever 
sem receio a volta ao funccionamento integral de todos os compromissos 
externos do paiz. E desta arte, em 15 de novembro do anno corrente, 
além dos dous Il1;ilhões existentes no Banco, dispoz o fundo de garantia 
de mais tres milh,ões, applicados na fórma de lei de 6 de ~dezembro de 1906; 
de mais í'. 2. 300. 000 empregadas no resgate do emprestimo de 1879; 
de mais í'. 1. 200. 000 em Londres, além do que ia produzir o reembolso 
da divida de vales-ouro, já então reduzida a .í'. 4. 541. 090. >> 

Si decompuzermos as parcellas mencionadas nós vemos que : 
a) dois milhões esterlinos existem ... no .Banco do Brazil, por em-

prestimo; e como só põdem razoavelmente ser afiectados ao fundo de 
garantia depois de pagos pelo Banco, quer dizer que, por emquanto , 
não existem para o fundo; 

b) tres milhões esterlinos . . . applicados, diz 'S. Ex. n11 fórma da 
lei de 6 de dezembro de 1906, isto é, emprestados igualmente ao banco, 
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para sustentação da taxa de 15 dinheiros e que aliás já vimos, ao envez 
disso, foram applicados justamente para sustentação· da taxa mais alta, 
grave e criminoso abuso que teria serio correctivo, s.i não vivessemos 
no paiz da impunidade; podem vir a constituir fundo, mas por emquanto 
não existem tambem; 

e) dous mi1hões e trezentas mil libras ... empregados no resgate 
do emprestimo de 1879, isto é, que já tiveram a applicação indicada e já 
não existem nas arcas do Thesouro para garantir a emissão; 

d) o que ia produzir o reembolso da divida de vales-ouro, reduzida 
a quatro milhões quinhentos e quarenta e uma mil e noventa libras ester-
linas isto é, o que ainda não existe, um fundo in-fieri; 

e) e o tal milhão e duzentas mil libras, em Londres (não se diz si em 
passeio ou si já de volta) e que seriam a unica quantia a que se reduziria 
o fundo actual, em vez de ;t 13. 041. 090, annunciadas pela somma de 
parcellas negativas. 

Por igual processo e a computarem-se tambem as dividas do Banco do 
Braz]1., por vales-ouro e por adeantamentos legaes, o nobre Deputado 
nunca poderia ter chegado á conclusão a que chegou, quanto á inexis-
tencia do fundo, no tempo em que assumiu a administração o ministro 
do governo Nilo Peçanha, pois t~es parcellas. tambem, pelo menos, existiam 
áquelle tempo e sabia-o S. Ex. como se vê do seu discurso! 

Não me parece justp o systema de em um caso sommar-se o que se 
deve diminuir e no outro, fazer-se justamente o contrario. Si me refiro 
a esses pontos é porque ~lles se prendem á questão de lealdade da exe-
cução da lei da Caixa de Conversão, por parte do ex-ministro da Fazenda, 
e pela necessidade de referir-me á defesa, aliás brilhante, que se fez neste 
recinto de sua gestão financeira. · 

Não tenho absolutamente o intuito de personalizar o debate, que me 
esforçarei por manter elevado e impessoal. 

O SR. Lmz AnoLPfIO· - Está apenas salientando uma injustiça. 
O SR. Josrno DE AR,rnJo. - Estou apenas salientando uma injustiça, 

fazendo uma obra de ve~·dade historica. (Apoiados.) ' 
O que viso princi:palm~nte assignalar é que emquanto a Caixa 

funccionou, emquanto a lealdade do ministro permittiu que a lei fosse 
cumprida, ella prestou grandes serviços, a começar pelo inolvidaveI, 
pelo enorme serviço, logo por occasião de sua fundação, salvando o com-
mercio e a lavoura de µma grave crise, como a que _então se annun~ 
ciava, principalmente pqra a lavoura do café, na safra de 1906 a 1907, 
devido a uma abundante e extraordinaria colheita, que coincidia com 
a ameaça de grandes en,tradas de ouro no ·paiz, em que se conjugavam 
os dous factores da superproducção e do cambio alto, para o aniquilla-
mento e ru.ina da producção nacional. 

O que é verdade é que, além disso, ella prestou inestima·bilissimo 
serviço facultando ou, melhor, facilitando a entrada, em grandes impor-
tancias, de capitaes estrangeiros que encheram suas arcas em pouco 

' 
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tempo, vindo, incontestavelmente, fomentar o progresso, o desenvol-
vimento do paiz. 

Mas o nosso ponto de vista, como já tem sido por vezes assignalado, 
na defesa desse instituto, njio é tanto, como pensam os chamados altistas, 
o da taxa cambial baixa. 

Não defendemos taxa alta ou baixa, sinão a estabilidade da taxa. 
Si queremos uma taxa menor, menos optimista, é apenas para 

maior garantia dessa estabilidade. 
Neste ponto, disse muito bem, em aparte, o meu illustre collega 

o Sr. José Bezerra, quando o nosso não menos illustre collega, o Sr. Af-
fonso Costa, procurava mostrar que o expoente legitimo da nossa situação 
economica era. a taxa de 18, disse muito bem, repito, esse nosso illustre 
collega, quando repheou : cc Si o expoente é· 18 agora, basta isso para 
escolhermos taxa inferior, porque si é hoje, poderá não ser amanhã e 
a prudencia nus impede de contar sempre com os maximos. » 

Com a taxa actual e com o apparelho da Caixa a industria desen-
volveu-se, o commercio teve estabilidade e base segura para os seus 
calculos, que, até então, entravam na categoria das cousas aleatorias, 
a lavoura progrediu e conseguiu atravessar e superar crises das mais 
graves, a producção, em uma palavra, obteve vantagens e lucros, resul-
tantes da relativa fixidez do cambio, da estabilidade da moeda. 

Voltar atrás, agora, Sr . . Presidente, supprimindo o instituto que 
proporcionou taes vantagens, não me parece de bom aviso, não é con-
selho patriotico. A primeira solução estudada não consulta, pois, os inte-
resses economicos nacionaes. 

Vou estudar agora a segunda solução : a alteração da taxa com ou 
sem extensão de limite dos depositas da Caixa. 

Dentro dessa solução, comprehendem-se varias subdivisões, como 
facilmente se percebe, já relativas ao typo de taxa, que querem uns a 16, 
outros a 17, outros. a 18, já relativas ao quantum do limite, que uns pre-
tendem manter e outros estender a quantias variaveis, mas penso poder 
englobal-as t0das para condemnar, de conjuncto, essas soluções, pelo 
simples facto do augmento da taxa, que traz comsigo um grande risco, 
uma grande inconveniencia. 

Basta recordar que instituições congeneres, como a do Chile, fra-
cassaram justamente por causa da demasia ou elevação da taxa e não 
devemos querer repetir a experiencia. Ouso pensar que uma taxa supe-
rior a 15 não attende ás nossas actuaes condições. ' 

Eu não quero, agora, nem a hora m'o permitte, fazer a theoria 
do cambio que é, assim, uma especie de charada difficil, de logogripho 
complicado, que homens publicos até hoj e se esforçam por decifrar, sem 
terem chegado a um resultado commum, isto é, a um acc&rdo geral de 
opiniões. 

Não ha duvida que a taxa do cambio é, em ultima analyse, resultado 
d.a offerta e procura de lettras cambiaes, mas, quando se trata de inda-
gar quaes os factores que influem sobre essa offerta e procura, as opiniões 
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divergem e as difficuldades ápparecem, já no domínio da pratica, já no 
da doutrina. , 

O que se póde apurar, porém, na média das opiniões, é que os eco-
nomistas que procuram explicar melhor essa theoria reconhecem que 
são varios os factores que concorrem para a determinação do cambio . 

Além do factor conhecidissimo, importantíssimo, que alguns mesmo 
entendem preponderante do balanço economico internaeional, além do 
factor do papel-moeda inconversível, que os sectarios da theoria quan-
titativa entendem primordial, alem do credito ou confiança que inspira 
o paiz, que é não só um factor de ordem moral importante, mas tam-
bem material, pelas consequencia-economicas que produz e que affectam 
o balanço internacional de pagamentos, pela entrada ou fuga .dos capi-
taes, além da taxa de descontos nos grandes mercado,s monetarios, que 
age, dentro dos limites dos gold-points, como causa das cotações cam-
biaes, nos paizes de circulação normal e de muitos outros factores que 
a linguagem economica denomina invisíveis, todos concorrem para a 
d((terminação da cotação do cambio e dahi, dessa multiplicidade de 
causas, a grande difficuldade, sinão impossibilidade, de um accôrdo geral 
no modo de avaliar com exactidão a taxa legitima, real, do nosso cambio. 

Tanto é isso verdade que os defensores das taxas altas, que teem 
discutido nesta Casa e os competentes que teem esclarecido o assumpto, 
na imprensa, cada qual sustenta a legitimidade de sua taxa, ou ·seja 
de 16, ou de 17, de 18 e *é de 21! . 

E' que não ha, Sr. flresidente, nenhum meio mathematico seguro 
para verificar a taxa perrnittida pelas condições economicas do Brazil, 
variaveis e incertas. · 

E' bem verdade que altos espiritos, notaveis estadistas, teem pro-
curado enquadrar na estreiteza de uma formula arithmetica o problema 
cambial, deslembrados de que os phenomenos economicos, como todos 
os phenomenos sociaes, oljedecem a leis de diversa natureza e por sua 
natural complexidade não podem permittir a simplificação das for-
mulas, que são estaticas, quando elles são por sua natureza dyna-
micos. 

Si a impossibilidade dessà determinação mathematica é man'.ifesta 
em qualquer paiz, muito ;mais será no nosso, porque não temos dados 
estatísticos seguros, para podermos chegar a uma conclusão definitiva, 
no assumpto. 

A propria estatística commercial, entre nós; apezar de ser uma 
repartição modelo, desde que teve a direcção do Sr. Willeman, é e ha 
de ser, por muito tempo ainda, incompleta nas suas informações. Basta 
dizer que a avaliação do PflSSivo do nosso balanço de mercadorias se faz 
pelas facturas consulares. 

Ora, basta lembrar que, nas facturas ·consulares, o preço das mer-
cadorias é dado, em regra, com fito de diminuir o imposto ad valorem, 
para se verificar que essa estatística não' póde significar nada de posi-
tivo nem de real. 



UM ·sR. Ij>EPUTADO. - Além dos valores que os passageiros trazem 
da Europa. 

0 SR. Josrno DE ARAUJO. - Esses já pertencem aos elementos pro-
priamente invisíveis, de que passo a me occupar. Dos elementos invi-
síveis, os mais graves são, seguramente, os desvios dos contrabandos, 
que eu já vi avaliar em um terço de nossa importação, comprehendendo, 
está bem visto, os que se fazem no Acre, no Sul, em todas as frontei_ras, 
em summa. 

Ainda temos, Sr. Presidente, os encargos da nossa divida, não só 
publica, como particular, para com o estrangeiro, que não se pódem 
calcular com segurança porque ha muitas companhias, emprezas estran-
geiras, que operam no commercio, na agricultura e na industria e cujo 
serviço de divida não podemos conhecer, porque nem todas, as parti-
culares pelo menos, publicam relatorios. 

Temos ainda as remessas das economias dos trabalhadores estran-
geiros que montam, ás. vezes, a grandes quantias . Basta assignalar, qu!'! 
na anterior, discussão aqui havida, na legislatura passada, sobre a Caixa, 
um illustre Deputado por S. Paulo citou um caso instruetivo pelo qual 
vimos que quando a taxa se elevou a 18, só os colonos, creio, do muni-
cipio de Cravinhos, naquelle Estado, passaram 25. 000 libras para o 
estrangeiro para aproveitar a alta cambial, ! 

. Temos ainda as despezas dos que viajam para o estrangeiro e os 
valores que trazem comsigo, as rendas dos capitaes estrangeiros aqui 
empregados, bem como a dos brazileiros residentes no estrangeiro e 
por ultimo a compra de titules nacionaes com juros ouro e com que até 
se fazem hoje pagamentos internacionaes, evitando-se a compra de cam-
biaes . 

Ninguem póde avaliar, com segurança, a quanto montam taes som-
mas , nem póde garantir que computadas todas ellas, venhamos ou a ter 
déficit em vez de saldo, na balança internacional de nóssos pagamentos. 

A prudencia, pois, nestas condições, Sr. Presidente, manda que não 
.se modifique a taxa actual. 

O illustre Deputado, Sr. Calogeras, tratando, com grande opti-
mismo, de demonstrar que a situação economica actual e proxima favo-
rece a ascenção da taxa cambial e no intuito de justificar a conducta do 
ministro Sr. Bulhões fez o, seguinte calculo, que trasládo do seu discurso : 

<<Para os oito mezes, de novembro (inclusive) a 30 de junho de 1911, 
as disponibilidades previstas elevam-se a mais de 58.000.000 esterlinos 
provenientes das seguintes. origens : · e 

Santos e Rio (café) ... . .................. . 
Pará e Manáos (borracha) ................ . 
Outros portos (pelas estatísticas anteriores). 

A transportar .... . . ..... .. . . . 

;t 
15.845.000 
16.000.000 
6.000.000 

37.845.000 
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Transporte. . . . . . . . . . . . . . . 37. 845. 000 

Capitaes estrangeiros esperados. . . . . . . . . . . . 10. 500. 000 
Letras a maior fornecidas pelo . Banco do 

Brazil, que voltavam parcialmente a seu 
balcão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1O.000. 000 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 345. 000 

<e Ora, admittido que, mensalmente, sejam necessarios 3 .000.000 ester-
linos para pagamento de importações e mais ±'. 1. 800. 000, ou mesmo 
2. 000. 000 esterlinos, para os gastos no exterior, dos governos da União, 
dos Estados e dos municípios, bem como para juros, dividendos e alu-
gueis, enviados para fóra do paiz, temos um total de 5. 000. 000 por 
mez, ou 40. 000. 000 nesses mesmos oito mezes até 30 de junho de 1911. 
Ainda assim, balanceadas as dispÓnibilidades com os saques, ficaria 
um saldo nas primeiras que não só manteria o nivel do cambio, como 
favoreceria novas ascensões a taxas mais altas. n 

Isso é por conta do resumo, que tenho em mãos, publicado no 
Diario do Congresso, mas, me recordo bem, que por occasião do seu dis-
curso e respondendo a apartes dos Srs. Cincinato Braga, Duarte de Abreu, 
Ribeiro Junqueira e m~us, concordou S. Ex. na insufficiencia do seu 
calculo e admittiu a necessidade de 6 milhões esterlinos, pelo menos, 
para as remessas mensaes, comprehendido o pagamento das importações 
e todos os outros gastos no exterior. 

Teremos assim 48 milhões (6 X 8) a abater das disponibilidades 
avaliadas em 58.345.0QO ±'.; mas, como nesta quantia foram compu-
tados 10 milhões e meio esterlinos de emprestimos esperados, segue-se 
que, descontada esta ultima parcella, em vez de ~aldo, viriamos a ter 
um déficit de 155. 000 libras .esterlinas ! Acceitando, pois,, as bases mes-
mas, insuspeitas, do nopre Deputado, vemos que ellas assentam em 
elementos falliveis ou, qµando menos, extraordinarios, que não podem 
de modo ·algum, fornecer fundamento para o estudo da nossa situação 
commum, ordinaria ... 

O SR. PRESIDENTE. - Lembro ao nobre Deputado que está finda 
a hora destinada á primeira parte da ordem do dia. 

O SR. J osrno DE A~uuJo. - Neste caso, em obediencia á obser-
vação de V. Ex. vou sentar-me. 

UM SR. DEPUTADO (ao orador). - V. Ex. póde pedir prorogação 
da hora. 

O SR. Josrno DE A~'lAUJO. - Como o tempo urge, prefiro inter-
romper as considerações que estava fazendo, para dar assim logar ao 
encerramento da discussãp final do projecto, uma vez que não ha mais 
oradores inscriptos e a ptoposito de qualquer outra materia constante 
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da 2. ª parte da ordem do dia, terminarei as minhas · ponderações sobre 
o assumpto. (Muito bem; muito bem.) 

Encerra-se a discussão do projecto. 

O Sr. Josino de Araujo (1). - Sr. Presidente, a vantagem de 
poder satisfazer a justa impaciencia do publico pela solução do pro-
blema que occupou até ha pouco a nossa attenção, relativo á questão 
cambial, levou-me-, como disse, a interromper o estudo do projecto afim 
de poder: ser a sua discussão encerrada, mas reservei-me o direito de 
illudir, si me permittem a expressão, a disposição regimental, para con-
tinuar o exame da materia na opportunídade que agora se ofierece, 
porque, dizendo respeito ao projecto cuja discussão V. Ex. acaba nova-
mente de annunciar, ao pagamento de vencimentos em ouro a funccio-
narios consulares no estrangeiro, não deixa de terr como V. Ex. com-
prehende, intima e directa relação com o assumpto (risos). 

A discussão desse projecto traz naturalmente á baila a esdruxula, 
a singular situação monetaria do Brazil, talvez ou seguramente unico 
paiz no mundo em que se'vêm cinco taxas cambiaes a vigorar a um só 
tempo. 

O SR. AFFONSO CosTA. ---:- A Caixa de Conversão, que V. Ex. está 
a defender é que concorre para esse resultado. 

O SR. Josrno DE ARAUJO. - Mas ha outras taxas além da da Gaixa. 
A della é a de 15; mas a da Alfandega é de 12, a dos bancos é de ·16 e 
tanto, a do funding é de 18 e a do nosso padrão monetario e que serve 
para os pagamentos do exterior é de 27. · 

Póde ser que a Caixa temporariamente concorra para aggravar 
a situação, mas o que ella visa, facilitando, como facilita, a conversão, 
é eliminal-a de uma vez. 

Não .será alterando para outra mais alta a taxa da Caixa,. que con-
seguiremos tambem pôr fim a esse absurdo. 

Vem agora a proposito reatar as considerações que fazia e enca-
dear a minha oração interrompida, quando analysava o calculo aliás 
optimista do meu collega Sr. Calogeras, que dava como disponibili-
dades previstas, de novembro de 1910 a 30 de jl).nho de 1911, a impor-
tancia de 58. 345. 000 libras. · 

Dizia eu que o Sr. Calogeras inclue no seu calculo « Capitaes estran-
geiros esperados», no valor de 10.500.000 libras. Ora, isto não é recurso 
normal, é recurso extraordinario, é recurso passageiro; contar com elle 
é mais ou menos o mesmo que contar com sapatos de defunto, como 
se diz na gyria ... 

O SR. J os É BEZERRA. - Ou contar com << provavel futura prospe-
ridade >>. 

( 1) Este discurso foi proferido na 2. • parte da ordem do dia, a proposito de um 
outro projecio. 



O SR. Josrno DE ARAUJO - ... ou contar com « provavel futura 
prosperidade )), como espirituosamente observa o meu collega. 

Assim, adoptada a propria base do calculo do Sr. C:alogeras, vemos 
que só um factor anormal, póde se dizer, que não é de todo seguro, póde 
t razer saldo. Desapparecendo esse factor, em vez de saldo será o deficit 
na nossa balança. (Apoiados.) 

Nestas condições, basta que cessem os emprestimos desejados e 
previstos, basta que haja uma colheita má, um simples phenomeno 
natural, uma geada, uma secca prolongada, a depreciação de um pro-
ducto, importante como o café, para que, em vez de saldo, appareça 
déficit na balança de nossos pagamentos. 

Em relação á borracha, devo sali~ntar que, conforme estatística 
que aqui tenho, só a alta do referido producto, sómente ella, explica 
o nosso saldo no l.º semestre deste anno. São dados extrahidos da Esta-
tística Commercial e publicados em um excellente estudo do Correio 
da Manhã. 

Eis o que revela este estudo, de que só lerei a ultima parte : 
<< Si excluirmos o anno de 1908, em que se. reflectiu a grande crise 

economica norte-americana de 1907, facilmente se observa que o saldo 
do 1 ° semestre findo é o mais baixo de todo o quinquennio, apezar das 
mirabolantes fantasjas do ministro da Fazenda! 

A entrada das esp~cies metallicas é que é digna de nota : 
8.126 . 171 libras no 1.0 se~nestre findo, contra 830.369 em 1909, 66.085 
em 1908, e 366 .176 em 1 \J07. Mas a entrada deste ouro representa en-
cargos novos no estrangeiro, em virtude de varios emprestimos e para 
varios destinos, e as especulações desenvolvidas em redor da Caixa de 
Conversão pelos bancos estrangeiros. 

<< E' dinheiro que ter~ de ser restituido pela satisf9,ção de compro-
missos, ou que emigrará cfuando assim convenha á especulação. 

<< A exportação dos nove principaes artigos foi assim registrada, 
em libras: 

QtJADRO 
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ARTIGOS 1909 1910 
DIFFERENÇA 

em i910 

" Café . .. . . 197. 523 218 .170 - Mais 20 .656 

Borracha. .. 822.573 1. 593. 379 - lllais 770.806 

Fumo . .. 63.297 156.898 - Mais 93.601 

Assucar . . .. 31.050 12.152 - Menos 18.898 

Matte . .. ' 137 .094 134. 922 - Menos 2. 172 

Cacáo . . 89.094. 70. 310 - Menos 18.784 

Algodão . Gl.874 6 .161 - Menos 55.713 

Couros ... .. 165.'148 221.433 - nrenos 55.985 

Pelles .. 79.800 61. 545 - Menos 18.255 

Di 1'0rsos a:rtigos. 230.735 313 .859 - Mais 83. 124 

A confrontação dos preços, p'or unidade, entre junho de 1909 e igual 
mez do anno corrente dá o seguinte resultado em réis : 

ARTIGOS 1909 1910 

Café, sacca .. 31$410 33$650 

Borracha, kilo . 6$441 11$158 

Fumo, kilo . $768 
' 

$709 

Assucar, kilo. $147 $ 177 

Matte, kilo . $467 $4.67 

Cacáo, kilo. $767 8766 

Algodão, kilo. $833 1$416 

Couros, kilo .. $774 $727 

Pelles, kilo . 3$834 4$060» 

,, 

cc Destes preços se tira a conclusão logica, rigorosa, indiscutivel, de 
que sómente á alta da borracha se deve o termos ainda um saldo favo-
ravel, pois emquanto no l.º semestre de 1909 exportámos 21.848.163 ki-
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los, no valor de 8.802.793 libras, no 1.0 semestre findo exportámos 
22.295.755 kilos (apenas mais 447.592 kilos), no valor de 15.709.l;J,5 li-
bras. » 

<< Foi aquella alta que salvou o Brazil de ter, neste momento, um 
saldo negativo superior a 3. 000. 000 de libras l n 

« Vê isto toda gente, pela fórma mais clara e evidente, sahindo 
dos algarismos officiaes; quem não vê isto é o Governo em geral e o 
ministro da Fazenda em particular, pois propositalmente se consevvam 
cegos! n 

« Cegos ou criminosos, pois os planos cambiaes do Sr. Leopoldo 
de Bulhões não passam ele planos criminosos! n 

Ora, Sr. Presidente o meu illustre collega o Sr. Dr. Cincinato Braga 
teve hontem occasião de mostrar os perigos a que está exposta a indus-

. hia da borracha com as grandes plantações da Malasia. 
O SR. HoNORIO GuRGEL. - Isto é illusorio porque, nunca haver.á 

borracha como a do Amazonas. 
O SR. Josrno DE ARAUJO. - Não é tal illusorio, infelizmente . 
O SR. Lurz ADoLPHo. - Não é illusorio; o clima é o mesmo. 
O SR. J osrno DE ARAUJO. - O producto é identico, com a diffe-

rença que o transporte e o braço são alli muito mais baratos. (Apartes.) 
O Commercio Norte 

1
Brazileiro do Pará, Sr. Presidente dá a esse 

respeito uma noticia impressionante, que consta de um excerpto que 
tenho aqui e que peço permissão para ler. 

Diz elle: 

cc Os fabricaptes inglezes de automóveis e bycycletas estão 
persuadidos de íIUe a ilha de Ceylão na Oceania afastará a 
Amazonia completamente dos mercados consumidores. Orga-
nizaram-se ultimamente um sem numero de syndicàtos ou 
companhias para a plantação de seringueiros em Ceylão. O 
delírio dessa especulação toca as raias da loucura : em dous 
mezes deste anno (fevereiro e março) organizaram-se sómente 
em Londres 113 companhias, com o capital de ;f'. 1 l .468.26ú), 
além de .outras que se estabeleceram em Berlim e outras partes 
do mundo. >J 

Que são verídicos e~tes dados tive . occasião de verificar em um 
jornal inglez que me foi mostrado pelo meu digno collega Sr. Luiz Adol-
pho, ba dias, na bibliotheca da Gamara. 

« Só a America do Norte, accrescenta o alludido jornal, 
nos comprou 60 % de borracha; emquanto no mez passado 
(o numero é, creio, do rnez de julho) a America nos comprou 
270 toneladas, a Europa importou 1. 373 ou seis vezes mais. 

Não é poss\vel que as industrias de automoveis, capas 
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e apparelhos cirurgicos, tenham em poucos mezes augmentad-0 
600 %· 

isso é a maior prova da especulação de Londres e quer 
dizer que se accumulam stocks para muito tempo. Depois se 
forçará a baixa. >> 

Na opinião desse jornal a alta é fictícia, e a febre dos syndicatos 
é que suggeriu a elevação do preço da borracha, mesmo para valorizar 
as acções das companhias. 

Ainda em um excellente artigo sob o titulo : « Alteração da taxa 
cambial » publicado pelo Correio da Manhã, em maio do corrente anno , 
se encontram os seguintes e instructivos dados que não me posso furtar 
a ler, para conhecimento da Camara. 

Diz esse artigo : 

<< ·com efieito, além de termos lido algures que a produ-
cção até julho está vendida na razão de 8 shillings para casas 
consumidoras do genero, emquanto que a cotação actual excede 
a 12,5 shillings no estrangeiro, sabe-se e o The Economist, de 
Londres, já o affirmou, que os Estados Unidos não só fizeram 
enormes compras que absorveram toda a producção dos mer-
cados exportadores, mas ainda recompraram, quando a alta 
começou, todo o genero disponivel na Europa, logrando sobre-
tudo os fabricantes allemães, que esperando poder recomprar 
mais tarde a preço mais favoravel1 do que o que lhes ofiereciam, 
os stocks que possuíam, desfizeram-se delles para agora terem 
de pagar o genero pelo preço que entende o comer americano 
sobre a borracha. 

Póde muito bem succeder que os productores do norte 
tenham sido victimas desse comer. » 

A serem tambem verdadeiros, como acredito, esses factos, elles ' 
veem demonstrar não só que os proprios productores brazileiros não 
se aproveitaram integralmente da alta da borracha, como que estão 
hoje inteiramente á discreção d9s especuladores americanos. 

São portanto dous jornaes interessados na questão, são os estu-
diosos do assumpto que, ao mesmo tempo que assignalam a existencia 
da especulação bolsista de Londres, a promover a alta ficticia da bor-
racha para a valorização de acções de uma infinidade de companhias 
fundadas pelp novo encilhamento da City, referem a existencia do corner 
americano, abarrotado do producto e em condições, portanto, de dictar 
o preço aos pobres productores nacionaes ! 

De modo que os grandes preços da borracha a que se referiu com 
tanta emphase o nobre Deputado por Pernambuco são, exclusivamente, 
resultado de puro artificio, de méra especulação e, infelizmente, para 
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contraprova ahi está a baixa que começa a se desenhar' .. de modo assus-
tador. 

Mas o que mais deve sinceramente affiigir os n<?ssos corações de 
patriotas é o discurso do governador das ilhas inglez~s Malaias, a que 
alludiu o Sr. Deputado Cíncinato Braga, sem entretanto o ter lido. 

Vou ler esse impressionante discurso pronunciado quando se inau-
gurou a Exposição de Singapura : 

r 

« Daqui a seis annos, disse elle, a Malaia produzirá mais 
ou menos 70. 000 toneladas de borracha annualmente, -igual 
á producção total do mundo inteiro, no anno passado. 

Hoje, observou Sir John Anderson, cc podemos dizer que 
os olhares do mundo estão voltados para a Peninsula de uma 
maneira nunca dantes vista . Houve um verdadeiro cc enci-
lhamento >> na nossa industria principal, o qual envolveu o 
mundo inteiro desde Londres até Shangai. 

Não fallarei mais do cc encilhamento » ou das fortunas 
feitas ou perdidas. Espero que todos vós as tenhais feito. Esti-

' maria, porém, que considerasseis por um momento qual a 
posição da nossa industria principal e caracteristica, que ha 
seis annos atraz quasi que não existia. 

A área reservada na Peninsula ao cultivo da borracha 
ascende a não 1sei quantos hectares, mas com certeza deve 
exceder um milpão. 

Desta, naturalmente, grande parte não está ainda culti-
, vada; e para c~ltival-a precisam-se ainda de grandes capitaes. 

Actualmente cultivam-se na Peninsula 400. 000 hectares 
com borracha, ft lguns que já produzem em grande escala . 

Ha seis anqos a nossa exportação de borracha era apenas 
de cc cinco toneladas ». Este anno exportar-se-hão pelo menos 
(( 6.000 )), 

Isto, é verdade, representa um augmento consideravel 
no curto periodo de seis annos; mas não vale nada comparado 
com o enorme augmento qu~ haverá daqui a cinco ou seis 
annos. 

Para os 40P. 000 hectares, cujo cultivo data de, quando 
menos, tres annos, á razão de ±: 400, por hectare, o que não 
é excessivo, poder-se-há contar daqui ha seis annos com a expor-
tação de << ±: 160. 000, ou 70. 000 toneladas de borracha! )> 

Consideranqo, pois, que a producção total mundial no 
anno passado fqi apena's de cc 70.000 » toneladas, comprehen-
dereis que o qiie se está actualmente passando rios centros 
productores de . ;borracha é um verdadeiro cc cataclysmo ». 

E' a morte imminente da producção Amazonica, é o desfalque 
de nossa balança comme,rcial e a consequente e forçosa baixa cambial. 
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O SR. Luiz ADOLPHO. - Temos é de cultivar a borracha, como 
elles fazem. , 

O SR. Josrno · DE ARAUJO. - Admitta-se, porém, por felicidade 
nossa, que nada disso, ainda, aconteça. 

Imagine-se, porém, uma aventura política, uma grave perturbação 
da ordem., que não é demais esperar no estado de indisciplina e anar-
chia que reinam no paiz desde os navios, quarteis e academias, congre-
gações inclusive, até este proprio recinto. · 

O SR. HoNO.RIO GuRGEL. - Isso acontece em toda parte: as com-
moções intestinas fazem desapparecer o ouro. 

O SR. Josrno DE ARAUJo. - Com a differença de que em qualquer 
outra parte isso é possível, mas aqui, é provavel. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Na Inglaterra, depois da Guerra da 
Independencía dos Estados Unidos e das guerras continentaes, quasi 
houve bancarrota. 

O SR. Josrno DE ARAUJO . ..::....... Nestas condições, as taxas de 16 ou 18, 
como propoz o proprio Ministro da Fazenda, com o espaço, aliás, de poucos 
mezes de uma para outra, não passam de aventura quq não póde ter 
guarida no criterio e no patriotismo dos legisladores brazileiros. 

O mais interessante é que o digno titular da pasta das finanças 
na sua ultima exposição de motivos pretende determinar a taxa cam-
bial segundo a média annual a contar do anno de 1846, em que se deu 

. a quebra do nosso padrão monetario até 1906, em que se creou a Caixa 
de Conversão, operação esta que póde ser identificada, por exemplo', 
á somma de quantidades heterogeneas. 

De facto tão diversas e desemelhantes teem sido as condições finan-
ceiras e economicas do Brazil nos varios annos que constituem esse 
perioçlo, que, custa a crêr, um espírito de tanto atilamento como o do 
ex-Ministro, tão competente nesta especialidade, se tivesse abalançado 
a irmanai-as no mesmo calculo. 

Não precisamos recordar mais do que a nossa situação em 1890, 
quando tínhamos apenas' uma emissão de 183. 000:000$ de papel incon-
versível, com a de hoje, em qne o meio circulante dessa especie attinge 
a 623.000:000$, depois de ter attingido a 788.000:000$, para vermo:o 
o absurdo dessa conclusão. ' 

De bom grado, porém, acceitaria o ~alculo a que me refiro si o 
ex:Ministro e o actual Governo combinassem em acceitar e pedir aQ 
Congresso que votasse, verbi grafia, os orçamentos da Receita e da 
Despeza, adoptando tambem uma média correspondente a igual pe-
ríodo, isto é, comprehençlendo o tempo em que o·s orçamentos da nação 
eram iguaes ou menores do que o de muitos dos nossos Estados de hoje. 

Si a diversidade de condições não impede a média geral em um caso, 
não póde impedir em outro. (Apoiados.) 

Tudo isto, Sr. Presidente, faz certo que, por não haver uma base 
firme, segura, para estabelecer uma determinada taxa cambi1al, a termos 

OAIXA DE CONVERSÃO 1910. - VOL. II. 23 
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de acccitar alguma, devemos preferir aquella em que a estabilidade 
esteja mais garantida. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - V. Ex. está contradictorio : ou ha base 
segura ou não ha . 

O SR. J osrno DE ARAUJO. - Tudo é relativo; quanto menor for a 
taxa, tanto mais segura ella é, incontestavelmente. 

Assim como um engenheiro hydraulico incumbido da con~trucção 
de um cáes ou de uma ponte toma por base dos seus calculos a enchente 
maxima do mar ou do ri_o; ou, inversamente, si encarregado de uma 
installação hydro-electrica, por exemplo, tem de estudar a estiagem 
maxima do rio e contar sempre com o menor volume de agua para evitar 
surprezas á industria respectiva, assim, tambem, no camb;o, devemos 
procurar uma taxa que possa e deva nos evitar as mesmas surprezas pcis-
siveis. Esse é o sentido da minha affirmação. -

A taxa alta só convém ao Estado e ainda assim transitoriamente. 
Elle lucrará incontestavelmente com o cambio alto, porque os contri-
buintes continuarão a pagar hoje com o cambio a 16 ou amanhã com 
o cambio a 18, isto é, com as libras aos preços, respectivamente, de 13$ 
e 15$, os mesmos impostos que pagavam com o cambio a 5 e a libra 
a 40$000. _ 

Para a producção, Sr. Presidente, não convém a elevação da taxa; 
a tax~ baixa, a que já está ~ffeiçoada, corr~sponde, de facto, melhor aos 
seus mtere.sses. Isto é um facto econom1co provado e d1mionstrado. 
E ninguem melhor e com mf1is clareza que o illustre economista Edmond 
Thery conseguiu definir o phenomeno. 

Eis o que diz o distincto economista : 

(( n ne faut nas oublier' en effet, que la dépréciation de 
l'unité monétaire d'un pays par rapport à l'or produit un 
double phénoméne. Elle réduit la puissai;ice d'achat d,e cette 
monnaie, sur les rp.archés étrangers à monnaie d'or, dans une 
proportion équivalente à sa dépréciation; mais elle augmente, 
dans la même pr0:portion, la puissance d'achat, sur le marché 
indigene, des mon,naies étrangéres ayant conservé leur parité 
d'or. 

11 s'ensuit: 

1° Que la dépréciation de l'unité monétaire d 'un pays 
paralyse, dans ce pays, l'importation et la consommation des 
marchandises provenant des pays à circulation monétaire d'ot, 
parce que le premier effet de la dépréciation se traduit par un~ 
hausse plus ou moins proportionnelle, en monnaie nationale, 
eles produits achetés à l'étranger; 

zo Qu'elle favorise, au contraire, !'industrie et la production 
indigénes en rendant plus difficile, sur le marché in,térieur, la 
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concurrence des produits similaires étrangers et en provoquant 
.l'exportation, vers les pays à monnaie saine, de tous les produits 
indigénes de consommation générale : parce qu'en fait, les prix 
de ces derniers produits auront subi,' à l'égard des acheteurs des 
pays à circulation d'or, une dépréciation plus ou moins propor-
tionnelle à la dépréciation de l'unité monétaire indigéne elle-
même. 

On a longtemps contesté cette théorie de- la double influence 
de la baisse du rhange pour les pays qui les subissent, mais 

. les observations directes faites, depuis 1894, par· les consuls 
français, anglais, allemands et belges en résidence dans ces 
pays, nous permettent aujourd'hui de préciser la question et de 
la résumer ainsi : 

Lorsque l'unité monétaire d'un pays se déprécie fort:ement 
par rapport à l'or, cett e dépréciation est, d'abord, d'ordre 
extérieur et ne se fait pas immédiatement sentir sur le prix 
général des choses indigenes : salaires, impôts, loyers, fermages, 
transports intérieurs, matieres premieres, produits indigenes , etc . 

La valeur de ces choses continue, par habitude, à être 
mesurée en monnaie nationale, sans t enir compte de la dépré-
ciation; mais cornme les monnaies étrangeres, ayant conservé 
leur parité d'or peuvent alors s'échanger dans le pays contre une 
grande quantité de monnaie nationale, et y obtenir, ainsi, 
à somme égale d'or, une plus grande quantité de produits 
indigenes que parle passé, la spéculation commerciale s'empresse 
d'acquérir ceux de ces produits, qui sont d'une consommation 
courante dans les pays à circulation d'or, et les y exporte. 

Sous l'influence de ces nouvelles demandes pour l'expor-
tation, la production indigene a une .t.endance toute naturelle 
à se développer, chose généralement far.ile pour les produits 
agricoles; c'est, en effet, ce qui est arrivé au Brésíl pour le café 
et le caoutchouc apres 1891. 

• << Par contre, les prix en monnaie nation ale des produits 
importés de l'étr~rnger sont immédiatement influencés dans 
le sens de la hausse, par la dépréciation de cette monnaie, 
et ils le sont, en tous cas, lorsque les stocks existant dans Ie 
pays, au moment ou la '[>rime sur l'or s'est produite, se trouvent 
épuisés. Ce relevement de prix en diminue la consommation 
locale, ou donne l'idée aux indigenes de profiter de la situation 
vour en fabriqu er de similaires. II er; résulte un développe-
ment immédiat de la production indigene (engendré à la fois 
par la progression des exportations et par les nouveaux besoins 
du marché intérieur) qui est tout d'abord favorable aux intérêts · 
économiques du pays. Ce phénomene a été observé au Mexiquo::, 
au Japon, dans les Indes anglaises, en Portugal, en Espagne, 
dan~ la République Argentine, c'est-à-dire, ·dans tous 1es pays 
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ou la monnaie nationale a été brusquemen't dépréciée par rapport 
à l'or e~ il s'est incontestablement produit au Brésíl pendant 
la période 1891-1896. » 

Defeito intellectual, talvez, Sr. Presidente, o facto é que até hoje 
não :qie pude compenetrar da vantagem da alta cambial. 

Certamente que a desvalorização da moeda, no momento em que 
ella se opéra, é uma fonte de sérios prejuízos e graves perturbações de 
ordem economica, mas, uma vez amoldado o meio circulante, embora 
desvalorizado, ao gyro das transac§ões nacionaes, essa desvalorização já 
não prejudica a ninguem. 

Tanto faz menor quantidade de moeda boa como maior quantidade 
de moeda de inferior qualidade. 

Si recebemos pelos nossos serviços grande quantidade de moeda 
desvalorizada, tambem pagamos na mesma especie e em identica pro-
porção. 

O SR. JosÉ BEZERRA. - V. Ex. está sé declarando papelista. 
O SR. Josrno DE ARAUJO. - Isso é outra questão, que a escassez 

do tempo não permitte abeirdar. Direi, comtudo, a V. Ex. que, por 
não ser justamente papelista é que acceito a Caixa de Conversão, que, 
cqm as reformas que comporta, póde nos facilitar a circulação em ouro; 
mas as affirmações que vi~ha fazendo me parecem de intuição clara, 
de facil percepção e constitu,em mesmo para mim uma comezinha verdade 
na pratica economica. 

A diminuição do poder acquisitivo da moeda affecta por igual toda 
a circulação e todas as cla~ses. 

Vem aqui à pello tratiar da questão dos salarios, que foi aqui o 
grande cavallo de batalha dos adversarias da Caixa, ao sustentarem 
que os lucros obtidos pela prodU:c.ção com a baixa taxa cambial não se 
estendiam aos tra.balhador~s, cujos salarios· permaneciam os mesmos, 
ao passo que a vida se lhes ~ornava mais cara. (Apartes.) 

A urgencia do tempo ~ a variedade dos apartes não me permittem 
tomar todos em attenção, r;:omo seria do meu desejo. Peço desculpa aos 
meus c<:>llegas, para que não pensem que ha de minha parte falta de consi-
deração. 

Os proprios economist:,is, porém, que affirmam a desigualdade com 
,que as crises monetarias ou a alta dos preços affecta os salarios em relação 
ao preço de outros serviços e das mercadorias, limitam-se a sustentar que 
,só tardiamente essa influencia se exerce sobre elles, mas todos reconhecem 
que, afinal, transcorrido algum tempo, maior ou menor, conforme os 
casos, aquelles phenomeno~ econorriicos hão de actuar sobre elles. Isso 
é que é mesmo natural e ra;wavel. 

O trabalho econo~icawente, ou a força do trabalho, como chamam 
alguns economistas, é, scientificamente, como diz Cornellissen, uma 
mercadoria. Está sujeito, portanto, á lei de offerta e procura. (Apartes.) 
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Nós no Brazil, infelizmente, ainda não temos organizada a estatística 
profissional, que seria a base unica para a intelligencia perfeita dos pheno-
menos dessa natureza. 

Os nossos illustres collegas Felisbello Freire e Calogeras foram os 
que se manifestaram aqui mais ardentes defensores, adeptos mais vigo-
rosos dos pequenos que soffrem - na expressão pittoresca do Sr. Calogeras. 

Pois bem, o curioso é que os defensores do .proletariado, dos assala-
riados, fizeram o seguinte : o Sr. Felisbello, depois de sustentar que qual-
quer taxa cambial inferior os yinha prejudicar, dando a entender assim 
que só a do nosso par legal podia attender aos seus interesses, terminou 
mostrando-se favoravel á quebra do padrão a 18 d. De modo que, ou S. Ex. 
não foi sincero ,na sua argumentação, ou, pelo menos, não foi logico1 
o que, aliás, nãÓ é de admittir em espírito do seu quilate . ' . 

Quero antes acreditar que se trate de uma simples estrategia, apenas 
para antipathizar o instituto da Caixa nas classes populares. 

O Sr. Calogeras, por seu turno, depois de um brilhante discurso, no 
qual deixou a questão de salarios para o fim, disse já ao terminar e provo-
cado, sinão me engano, por apartes do Sr. Cincinato Braga que não 
estava preparado naquelle momento para abordar a questão, o .que faria 
em momento opportuno, promettendo trazer estudos comparativos com-
pletos para demonstrar a extorsão que a baixa cambial representa para as 
classes trabalhadoras, cujo prejuízo S. Ex., no emtanto, affirmou solei:n· 
nemente, categoriaamente. 

S. Ex. porém, que é tão amigo dessas classes, que não podiam ter 
mais competente advogado nesta casa, achou muito mais importante 
fazer a desfesa do Ministro da Fazenda a abordar este assumpto, que, 
por sua magnitude, devi.a merecer a preferencia na sua tão documentada 
oração e que foi, todavia, relegado para ·o ultimo plano, ao ponto de não 
nos ter sido dada a honra de vel-o desenvolvido pelo nos_so eminente 
collega. 

E' o caso, creio, de repetir o dilemma que acabei de formular e entre 
o constrangimento de ter de taxar a opinião do meu digno companheiro de 
bancada de insincero ou de illogico, prefiro proseguir. 

Creio que ainda ·outros collegas, embora mais ligeifamente, abbr-
daran:!- o assumpto, mas com illogismo igual... 1 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Eu mandei fazer pela minha emenda 
a conversão a 17. 

O SR. Josrno DE ARAUJO. - Então, permitta-me, ha tambem con-
tradicção da parte do meu illustre collega. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Não ,é contradicção. 
Eu queria provar o seguinte : que os senhores defensores desta medida 

querem a quebra do padr~o, sem a coragem de dizer que a desejam. 
O SR. Josrno DE ARAUJO.- Então, V. Ex. não quer a quebra? 
O SR. HoNoRio GuRGEL. - Quiz provocar a discussão sobre a quebra 

do padrão. 1 
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A minha intenção ficou bem clara no meu discurso. (Ha outros apartes.) 

O SR. Josrno DE ARAUJO. - Bem! Não quero nem posso prolongar 
a discussão. Passemos adeante. Um ponto essencial que aliás tenho visto 
descuidado nesta questão relativa ao interesse dos assalariados na alta 
ou baixa dos preços e que me parece de alta relevancia é o seguinte : 
é que quanto mais importante fôr a producção, mais segura a sorte dos 
patrões e mais garantido o capital, maior será a estabilidade do trabalho. 

Este é que é um problema de alto valor social e economicq, porque a 
estabilidade do trabalho vale a meu vêr tanto ou mais que o problema 
da elevação do salario. 

E' cousa sabida que o operario prefere ganhar menos, tendo garan-
tida a estabilidade do emprego, a aventurar-se a grandes lucros, tendo 
sempre a apavorai-o o risco de ser despedido de um momento para ou-
tro. (Apoiados.) 

E' obvio que, desde que a producção augmente, desde que os esta-
belecimentos fabris ou agrícolas tomem grande desenvolvimento, maior 
segurança existe para o trabalho, e essa face do problema não deve 
ser perdida de vista. 

Quando mesmo, façamos essa concessão, pudesse haver disparidade 
entre o lucro do productor e o interesse do assalariado, o que é absurdo 
porque em ' todos os tempos elles foram xiphopagos, quando mesmo 
tivesse as honras e a categ?ria de uma lei economica, o phenomeno, 
a que se referem alguns econ,omistas e a que se querem apegar os defen-
sores da alta cambial neste recinto, de que a alta do salario não se faz 
á proporção e na progressão do lucro da producção, quando isso fosse 
verdade, s.abem os nobres Deputados que todas as leis sociaes, e, prin-
cipalmente, as economicas, iestão sujeitas, na applicação, ás condições 
de logar, de tempo, de espa<~o. 

~ 

As proprias leis naturaes tambem estão sujeitas á influencia do tempo 
e do espaço. 

Isso, que podia ser verdade nos livros de economia européa, no 
Brazil é uma heresia, porque; não ha lei economica nenhuma- mais indis-
cutivel do que a da offerta e p.a procura; esta é, pode-se dizer, a lei domi-
nante na Economia Politica; ~sabemos que, em um paiz novo, sem braços, 
sem aptidões profissionaes, nas disputas de preço o trabalho leva sempre 
vantagem ao capital. 

O SR. AFFONSO CosTA. ·- Nem sempre. 

O SR. J osrno DE ARAUJO. - Não será, por excepção, por exemplo, 
nas grandes capitaes; nem me preoccupo mais dos operarios das capitaes 
do que dos agricolas. . 

Onde não ha grande ofierta, abundancia de trabalhadores; nesses 
logares, que constituem os casos communs no Brazil, onde ha, por via 
de regra, maior procura do que offerta de trabalhadores e mesmo nos 
grandes centros em relação aos technicos profissionaes , essa lei não póde 

j 
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vigorar, tem que soffrer a influencia de outras leis economicas de maior 
vulto. 

Aqui na Capital, onde ha mais recursos, é possível, não affirmo, que 
o phenomeno se pudesse dar, mas isto mesmo confirma a regra que esta-
beleço. 

Quanto aos trabalhadores agrícolas, sabemos que elles, que ao 
tempo do cambio a 27 e do café a 3$, ganhavam .500 e 800 réis diarios, 
depois, ao cambio baixo passaram a receber 1 $ e 1 $500 diarios e, em 
S. Paul0, muito mais, que ganham até hoje. O cambio tem subido e os 
salarios não tem diminuido. Esta é a verdade. (Apartes.) 

O facto é que por occasião da colheita, por exemplo, do café, o 
salario sóbe· sempre invariavelmente, porque vem a verificar-se a falta 
de braços. 

No emtanto, Sr. Presidente, fazendo-se economia de rua do Ouvidor, . 
eu vi aqui em um jornal desta Capital, um calculo interessantis1:>imo, 
para se provar o prejuizo d@ trabalhador com a alta cambial, em que se 
imaginava uma fazenda com a producção de 20. 000 arrobas , tendo apenas 
50 trabalhadores, quando no minimo seriam necessarios 150, porque para 
produzir 20. 000 arrobas são precisos, em média, 600. 000 pés, que produ-
zem commummente, entre cafés novos e velhos, fóra o caso de excepção 
de zonas privilegiadas, 30. 000 a 35. 000 arr0bas por 1. 000 'pés, e cada 
trabalhador só póde regularmente cuidar, no maximo, de um alqueire 
geometrico, que apenas comporta a plantação de 4. 000 pés. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA. - Eu vi esse calculo, que é de veras 
muito curioso. 

O SR. Josrno DE ARAUJO. - Si é com calculos dessa natureza que 
se pretende provar que o lucro' dos. productores, isto é, dos patrões, é 
feito á custa dos operarios - hão d.e permittir os Srs. altistas que nos 
mostrem0s até inclinados já não a propugnar pela estabilidade apenas, 
mas pela propria baixa cambial. 

O qu.e é verdade é que quando o preço do café attingiu ao maximo 
de sua desvalorização, muitos fazendeiros, na zona em que resido, deixaram 
de fazer colheitas e capinas e o :mesmo phenomeno se produúu, ao que 
me consta, em S. Paulo, onde até foram muitos os exemplos dos colonos 
que se transformaram em proprietarios, j,á recebendo. as propriedades 
em pagamento do que lhes deviam os patrões, já arrematando-as em praça, 
com as economias accumuladas. 

O que não posso, de tedo, comprehender, Sr. Presidente, é que. se 
possa pretender divorciar o interesse das grandes producções nacionaes 
do das~outras classes sociaes, que nellas e só nellas, vão buscar suas condi-
ções de vida e existencia. 

O que é curioso é que até os estrangeiros, como, entre outros, o 
Sr. Turmann, distincto sociologo e economista, professor · em Friburgo, 
que acaba de escrever um interessante livro que trago commigo (mostra) 
comprehendam essa solidariedade de interesses de todas as classes sociae·s 
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com as grandes producções brazileiras, principalmente o café, quando 
espíritos cultos no nosso paiz parecem desconhecel-a uns e chegam a 
contestal-a outros. 

Si me refiro a este livro é porque é recentíssimo, e já estuda o con-
venio de Taubaté; é uma novidade fresca do Sr. Briguiet, o que ha mais 
vienl de paraílre, e já vi que essas citações fazem parte do chie parlamentar. 

Eis o que diz o distincto escriptor, para legitimar o convenio : 
<< Mais il faut bien reconnaitre qu'il n'est peut-être pas 

d'habitant qui puisse être indifférent à la prospérité ou à la 
décadence du café. Le café nourrit tout le monde. Mêmc lcs 
industries établies dans la région, même les autres cultures 
ne subsistent et ne prosperent qu'en raison du débouché que 
leur offrent les campagnes qui vivcnt de la récolte et les villes 
qui vivent du commerce du café. Ainsi donc si les cours de cette 
précieusc denrée s'effondraient, la population entiere devaient 
être touchée. 

<< En second lieu, si les prix baissaient, les finances de l'Etat 
de Saint-Paul s'en ressentiraient profondément. Le gouver-
nement a établi, en effet, un droit d'exportation sur les cafés 
ct ce droit est proportionnel à la valeur de la marchandise. 
Donc, si cette valeur diminuait sensiblement, le trésor public 
serait atteint, et d'a11tant plus atteint que ce droit d'exportation 
constitue, à lui seul, les deux tiers des recettes totales. 

« Enfin, 'la crisy caféiêre inenaçait non seulement l'Etat 
de Saint-Paul, mais les autres Etats brésiliens qui produisent, 
eux aussi, du café, qtfoique en quantités moindres. Elle menaçait 
aussi l'équilibre de ~a Confédération elle-même. 

« Un pays, comrpe. le Brésil, ou il existe encore peu d'écono-
mies accumulées, ne péut v.ivre que si chaque année il y entre 
une somme d'or plus considérable que celle qui en sort. 

« C'est la condltion indispensable pour · assurer le servicê 
régulier des obligations envers l' étra:qger, pour que le crédit 
du PEIYS se maintic-11ne et pour que sa monnaie :Qduciaire ne 
perde pas dé sa valeµr. L'or importé représente le prix des pro-
duits nationaux vendus à l'étranger. Or, le café forme, à lu 
seul, la plus grande partie de l'exportation brésilienne, et c'est 
l'or produit par le café qui permet d'acheter à l'étranger tout 
ce que !'industrie est encore incapable de fournir. n ( 1) On voit 
que la crise du café n'atteignait pas seulement les Etats brési-
liens plus spécialem~nt caféiers, mais qu'elle mettait en cause 
l'avenir de la Confédération elle-même. J> 

Ora, Sr. Presidente, é singular que, quando pensa assim um estran-
geiro, quando tem a exacta pomprehensão do valor de uma das nossas 
principaes producções ... 
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O SR. HoNORIO GuRGEL. - O valor dellas ninguem discute. 
O SR. Josrno ARAUJO. - VV. EEx. teem negado a nec.essidade de 

proteger essas classes sobre as quaes assenta a prosperidade de todas as 
outras. Quanto aqs productores de café principalmente ... 

O SR. HoNORio GuRGEL. - V. Ex. está chovendo no molhado. 
Todo o mundo está crente que a classe sobre que assenta toda a nossa 
riqueza é a do café. 

O SR. Josrno no ARAUJO. - No entretanto emquanto ellâ agoniza 
por assim dizer, entoam-se hymnos aqui a prosperidade nacional. 

Não preciso citar as phrases optimistas aqui proferidas pelos collegas 
altistas e adversarios da Caixa, principalmente as do Sr. Calogeras, no 
sentido de provar essa prosperidade de que a alta cambial deve ser 
expoente. 

Dispenso-me disso porque, compençl.iadas no bello estylo do' Sr. Mi-
nistro da Fazenda, a pagina 35 do seu relatorio vemos descriptas, de 
modo a exultar o nosso patriotismo, essas grandezas e prosperidades de 
hoje, infelizmente tão desmentidas hontem pelo Sr. Cincinato Braga. 

Diz S. Ex.: 
« De então para cá, temos enveredado pelo caminho da· 

reconstrucção mais rapida, e, efiectivamente esmaltam o nosso 
activo alguns prodigios, que nos encarecem o vigor. 

Portos, estradas de ferro numerosas, melhoràmentos mate-
riaes de realce, reorganização aperfeiçoada de serviços antigos 
e instituição de novos, crescimento do credito no exter;ior, 
uma inegavel seducção exercida, em toda a parte, pela crença 
na grandiosidade do nosso futuro, urna esquadra poderosa, 
um exercito renascente, uma Republica que flqresce; tudo 
quanto, no momento póde afagar o orgulho nacional se vae 
desenvolvendo com felicidade e nos augurando melhores dias 
ainda.» 

Sabem o que isso me fez lembrar? 
O apologo contado por um chronista -e poeta muito distincto do meu 

Estado, o Sr. Francisco Lins. 
Elle conta, com muito espírito, o caso:de'~um papagaio celebre de um 

barbeiro francez, que residia em Juiz de Fóra e que fallava ... não digo 
pelos cotovellos, porque os papagaios não t eem cotovellos, mas fallava a 
todo o momento e em f~ancez, como um bacharel formado e ... viajado . 

Era um: . papagaio genial: cantava, recitava, discursava, mas o que 
i:epetia a cada momento, como verdadeiro j,estribilho, era a phrase : 
Ça va ires bien l 

Chegava um freguez a barbearia, mal se assentava e elle, pava 
logo, torcendo o pescoço sedoso, com uns olhinhos muito .vivos, mu1to , 
scintillantes, ia dizendo : 

Ça va ires bien ! Ça va ires bien ! 
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Um dia o barbeiro resolveu repentinamente voltar á França e levou, 
como era natural, comsigo o pittoresco e inseparavel amigo. 

Annos ·depois regressa o barbeiro e o chronista, saudoso ela ave 
garrula, trata logo de inquirir della. 

Pois não sabe? redargue o francez, com voz maguada, e conta então, 
com minucia, o naufragio de que haviam sido victimas, nas proximidades, 
creio, de Bordeaux, por motivo de um abalroamento. 

Foi um panico enorme a bordo, confusão, gritos, lances de desespero 
e no emtanto, em meio do medonho tumulto, uma vez metallica, 
energica, vibrante se destacava a bradar : ( 

Ça va ires bien ! Ça va ires bien ! 
Era o papagaio. (Risadas.) 
Começou o serviço de salvamento, arriaram-se os escaleres, tim um 

dos quaes entrou o barbeiro; o navio continuava a afundar, mas dentro 
delle, trepado a um mastro, continuava o papagaio no seu esti;ibilho. 

Tocado pelas ondas a subir pelo. mastro grande, do alto da ultima 
verga ainda se :fez ouvir o seu brado <d.e conforto, até que, contava em 
lagrimas o barbeiro, desapparecida a ultima ponta do ultimo mastro, 
viu a ingenua e querida ave, affiicta, a bater as azas de encontro á furi.a 
das ondas rebeldes, proferir, com um adeus de despedida, o seu predilecto 
estribilho : 

1 

Ça va ires bíen! (R,isadas.) 
Perfeitamente ideqtico é o caso dos optimistas de hoje. A elles 

podemos applicar com e;Kactidão o apologo do papagaio francez. S S. EEx. 
vivem só a repetir, a Pangloss, esse estribilho, - tudo vae muito bem! 
tudo vae muito bem! e nós, no emtanto, o que vemos? 

O desequilibrio dos orçamentos, o abuso das despezas publicas, o 
augmento diario dos vepcimentos, a concessão de pensões, as infinclaveis 
equiparações de ordenr.dos, as constantes relevações de prescripções, 
as continuas isenções de direitos, as melhorias de reformas, condemnações 
frequentes e avultadas 'da fazenda publica, as inextinguiveis e elevadas 
dotações extra-orçamentarias, o abuso dos creditos, em limites nunca 
attingidos; a imprevidencia, o desperdicio de toda ordem, em summa. 

Esse é o quadro reql da nossa situação. · 
Deixemos o cambio livre, que, fatalmente, elle se tornará baixo. 
O SR. LINDOLPHO GAMARA. - Póde dizer mesmo : Cambio livre 

cambio baixo. (Ha outros apartes.) 
O SR. Josrno DE ARAUJO. - Já vimos que no primeiro semestre 

deste anno só a elevação da borracha concorreu para o nosso saldo. 
Vimos ainda, hontem, que o saldo do primeiro semestre de 1908 foi 

apenas de 263 .400 libras .. Isso foi ha pouco mais de um anno; e um anno 
na vida economica de um povo não é tempo que se compute para admíttir 
mudanças de situação . 

Nós vemos que as nossas disponibilidades no exterior, annunciadas 



- 363 -

pal'a 1911, dependem dos emprestimos previstos. E estamos a achar 
qué a nossa situação é de rosas! 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Dá um aparte. 
O SR. J osrno DE ARAUJO. - Estudemos agora a outra solução 

proposta: a alteração DA TAXA coM illimilação dos depositas. Essa solução 
tem contra si, preliminarmente, o inconveniente da alteração da taxa que 
já estudei syntheticamente quanto possível. Além disso vem a pello 
lembrar que a illimitação com a taxa superior a 15 podia dar logar a 
duvidas, porque o art. 4.0 da lei que creou a Caixa de Conversão diz o 
seguinte : 

« 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 12 mezes, os bilhetes emittidos. Esgotado esse prazo, 
continuará o troco com o deseonto até 20 % 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 que trata o art. 9.0 desta lei. » 

De sorte que, elevada a taxa, o Governo terá de chamar a troco a 
actual emissão, feita sob a base de 15, para fazer a substituição pela nova 
a typo mais alto e, ou póde o Governo entender que, só depois de recolhida 
a ultima nota da anterior emissão, poderá fazer a nova e nesse caso terá 
para isso o prazo que no minimo será de um anuo e de cinco no maximo 
e ninguem poderá prever si no fim desse período, vigoraTá ainda a taxa 
que fôr agora adoptada ou resolve o Governo fazer a emissão a novo typo, 
a latere da anterior, com resgate proporcional deste e teremos, nesse caso, 
de admittir a exdruxula co-existencia de tres moedas, a circulação con-
juncta de tres notas de valor real differente e nominal identico (as conver-
síveis a 15, as conversíveis á nova taxa e as inconversiveis de valor 
variavel), isto é, a belleza, a originalidade de uma unidade monetaria 
com tres valores, uma medida geral que varia, assim uma especie de 
unidade multipla. 

O SR. AFFONSO CosTA. - O que acho mais interessante é que o 
nosso papel moeda inconversível valha hoje mais do que as notas da 
Caixa; é a consequencia do artificio 

O SR. Jos1No DE ARAUJO. - A explicação é simples: é que em 
relação ás notas da Caixa e só para ellas está quebrado o padrão. 

Ü' Sn. JosÉ BEZERRA. - E o nobre Deputado por Pernambuco, 
quando combatia a creação da Caixa, dizia que se daria o contrario 
disto que estamos vendo. 

O Sn. PRESIDENTE. - Peço aos Srs. Deputados que não interrompam 
o orador. 

O SR. J osrno DE ARAUJO. - Não preciso encarecer, tão evidentes 
são elles, os grandes inconvenientes, as serias perturbações, que semelhante 



- 364 -

estado de cousas trará não só á ordem economica como á propria· ordem 
administrativa do paiz. 

Como havíamos, dada ella, de projêctar e votar os orçamentos 
da Republica, dessa nossa original republica, que, depois de ter creado 
na ordem jurídica a theoria dos lres tempos que fez tanto successo aqui 
ha annos, crêa agora na ordem economica, como pendant, essa theoria 
das tres moedas! 

Para obviar os inconvenientes, mando á Mesa algumas emendas, 
uma das quaes é a seguinte : 

Accrescente-se onde convier : 
Art. O Poder Executivo, á proporção que forem sendo emittidos 

pela Caixa de JConversão, os bilhetes da nova emissão - ou na fórma 
e opportunidade que julgar mais conveniente - fará o cQrrespondente 
recolhimento das notas da emissão circulante actual, até a importancia 
de 20. 000 contos, para o fim de incinerai-as. 

§ 1.° Completada aquella quantia ou a que fôr igual ao prejuízo 
que a elevação do typo ·da taxa cambial determinar em relação á antiga 
emissão - o Governo chamará, a troco, dentro do prazo de um anno, 
toda a primeira emissão da Caixa, substituindo por notas da nova emissão 
a typo 16. 

Sala das 'sessões, 15 µe dezembro ·de 1910. - Josino de Araujo. 
Examinemos as derrais soluções. 
A conservação da taxa e do limite corresponde á suppressão, porque 

o certo é1 que a Caixa n;l.o chegaria a funccionar; a distincção entre uma 
e outra solução seria a mesma que entre o morto e o paralytico. 

Ella existiria, mas não se moveria . 
A conservação da taxa com a extensão do limite - incontestavelmente 

melhor que as soluções i:irecedentes, mais conservadora, mais prudente -
não será uma solução definitiva. Constituiria um ligeiro adiamento, 
mórmente si o limite a ,estabelecer fôr o lembrado pelo nobre Deputado 
por S. Paulo, o Sr. Galeão Carvalhal. 

Já existem em deposito 19 milhões. 
O nobre Deputado Sr. Calogeras garantiu-nos· que para os primeiros 

mezes de 1911 são espeq:i.dos 10 milhões e meio de emprestimo. Teremos, 
portanto, dentro de pouç:os dias 29 milhões e meio ou diga-se 30 milhões. 
Ficarão a faltar apenas 10 milhões para o complemento dos depositos e 
á semelhança do que se deu em maio do corrente anno e com a vantagem 
do exito da primeira especulação, é de crêr que em poucos dias se possam 
encher, de roldão, as arç:as da Caixa. 

Não é preciso maia:r espaço de tempo do que o que se exige para 
a remessa desses milhões de· Buenos Aires, por exemplo, onde abunda 
o ouro e onde os princi~)aes bancos estrangeiros desta praça teem agen-· 
cias, succursaes ou matrizes. · 

Essa solução, por conseguinte, não póde satisfazer. 'Dentro de 
mezes ou de dias estaria de novo posto o problema a exigir nova solução. 



- 365 -

Seria a instituição, por assim dizer, de uma crise permanente, nas 
relações cambiaes e monetarias. 

· Vencido um degráo, surgir-nos-hia, immediatamente, outro pela 
frente e a conversão de moeda ou simplesmente, a estabiliza.ção do 
cambio, · por intermedio da Caixa, ficaria sendo assim uma especie de 
ilha de lthaca, a fugir sempre deante de Ulysses, para me servir de uma \ 
comparação de Voltaire ou cousa semelhante ao sudario de Laert, a • 
fazer-se em um dia para se desfazer em outro. 

E' que o typo da emissão não póde ser transitorio; é a opinião de 
Pellegrini, que reputou basico esse ponto para garantia da instituição. 

O SR. AFFONso CosTA. - O typo permanente, no caso, é a quebra 
definitiv'a do padrão. , 

O SR. PRESIDENTE. - Lembro ao orador que a hora está finda. 
O SR. Josrno DE ARAUJO. - Solicito, Sr. Presidente, a tolerancia 

de praxe, para concluir. 
Além da opinião de Pelegrini, que acabo de citar, devo mencionar 

a de José Maria Rosa, distincto estadista argentino, financeiro reputado, 
que foi o ministro da Fazenda que propoz a creação da Caixa de Conversão 
naquelle paiz e que occupa ainda a mesma pasta no actual governo 
Saenz Pena. / 

Tratando no seu interessante e recente livro La Reforma Monelaria 
en la Republica Argentina, em capitulo especial da lei brazileira sobre 
o assumpto, assim se exprime : 

« A lei, com effoito, 'como temos visto, visa principalmente 
consolidar a situação monetaria sobre a base do mencionado 
typo. · 

Si chega a reunir os vinte milhões de libras fixado como 
limite, essa situação estar'á já consolidada e se ter:á feito inque-

\ brantavel em razão de que todos .os interesses economicos 
do paiz terão ficado vinculados e ajustados a esse estado , de 
cousas . 

A moeda de curso forçado, como a convertível, valerá 
15 pence. Suppôr que em tal situação póde o Congresso alterar 
o typo, é suppôr que possa fazer um acto de demenci?. » 

O SR. AFFONSO CosTA. - Conheço esse escriptor e julgo que elle 
desconhece a lei. (.Ha outros apartes.) 

O SR. Josrno DE ARAUJO. - Não podemos ficar neste sonho eterno 
· mas sempre inattingivel de uma moeda firme, de um cambio estavel, 
si, logo que vingamos urna vantagem, tratamos logo de desejar outrai 
Que o desejo é melhor que a posse, só tenho ouvido dizer do amor e pelo.s 
ideologos e poetas; mas em ma teria economica não posso comprehender 
essa doµtr.ina. 

Si, logo que se firmasse uma taxa, tivessemos de desejar outra, a 
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caixa não seria uma Caixa de Conversão, mas uma caixa de desejos. 
Poderíamos mesmo, quem sabe, chamal-a a caixinha de tres desejos. 
Não sei si os nobres Deputados sabem o que vem a ser esse jogo de salão. 

O SR. HoNORIO GuRGEL. - Tanto sei que até pergunto a V. Ex. : 
que é que contém? 

O SR. Josrno DE ARAUJO. - Amar, querer e aborrecer. 
O SR. HoNoRro GuRGEL. - A quem V. Ex. ama, a ctuem quer e 

a quem aborrece? 
O SR. J osrno DE ARAUJO. - A pergunta devia ser feita á Caixa e 

ella seguramente respondia : amo o .Sr. Campista; quero o ouro e abor-
reço o Sr. Bulhões . (Risos e apartes .) 

Chegamos agora ao estudo da solução que propugno como mais 
factível : a conservação da taxa com illimitação dos depositas. 

A não ser a reforma da Caixa, para se quebrar definitivamente 
o padrão monetario ou, ao menos, prometter essa quebra, como fez a 
lei argentina e para se autorizar, desde logo, o troco em ouro, tanto do 
papel moeda, como da moeda papel emittida contra o ouro depositado 
ou para se facilitar a conversão nos termos lembrados pelo nobre Depu-
tado por S. Paulo, o Sr. Cincinato Braga, na sua memoravel oração de 
hontem - a melhor solução será incontestavelmente essa da conservação 
da taxa actual com illimitação absoluta dos depositos. 

Quanto maior fôr o deposito, mais garantida estará a existencia 
da Caixa e, com ella, a fixidez cambial ; ninguem, de boa mente, poderá 
contes tal-o. 

Muitas outras são, porém, além desta, as vantagens dessa solução, 
que passo a compendiar, de modo summario, pela estreiteza do tempo : 

l. a, evitar o prejuízo que a elevação da taxa terá de occasionar 
e que está na relação idirect a dessa elevação, ou seja para os actuaes 
possuidores ou para o 1'hesouro e que será no mínimo de ·19, 000 contos 
(si a taxa adoptada fôr a de 16, a mais baixa das propostas) . 

Penso que ao Governo cabe o rigoroso dever de indemnizar aos 
actuaes possuidores daS) notas, porque estas tinham curso legal, isto é, 
tinham poder liberatorio até a taxa de 15 e por isso é que elles accei-
taram, isto é, porque não podiam legalmente recusal-as em pagamento . 

No mesmo momento, no proprio instante em que a taxa subiu 
a 16 (e foi o banco offi,cial que a affixou) já a elles só restava o alvitre 
de trocar a nota com desconto ou receber o ouro correspondente , per-
dendo, a principio, 1$000 em cada nota e depois maior quantia pro-
porcionalmente á eleva~ão do cambio. 
· Porque o não fize;ram? póde-se objectar. Porque ainda o proprio 
Governo não só contim.tou a receber nas repartições publicas os bilhetes 
pelo seu valor nominal, como ordenou á Directoria do Banco da Repu-
blica - é facto notorio: e publicado - para retirar o edital que havia 
fixado, estabelecendo restriccões para recebimento de cedulas da Caixa. . / 
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2.ª vantagem. Evitar repetiÇões de crise sempre que o deposito 
ouro se approximar do limite maximo legal. E como essa crise se verifica 
tambem quando, como no caso actual, attingido aquelle limite, o Con-
gresso não se pronuncia logo sobre a nova taxa, formulei tambem a 
seguinte emenda, que, por sua intuitiva conveniencia, merecerá, estou 
certo, a attenção da a:ssembléa : 

Accrescente-se onde convier : 
« Art. . - Quando fôr attingido o maximo previsto nesta lei para 

os depositos da Caixa, sem que o Congresso tenha legislado sob re a 
nova taxa, considera-se, para todos os efiieitos, prorogado o prazo para 
o recebimento do ouro e respectiva emissão de notas conversíveis até 
novà providencia legislativa sobre o assumpto. 

Sala das sessfü'ls , 15 de dezembro de 1910. - Josino de Araujo. » 

3.ª vantagem. Evitar a dupla ou tríplice circulação, o absurdo 
de dois e mais valores para a mesma unidade monetaria e a incongruencia 
de cinco taxas legaes do cambio simultaneamente. 

4. ª vantagem. Acclimar-se melhor ás condições do momento, por 
que estão todas as relações commerciaes afiieiçoadas á taxa de 15, toda 
a economia nacional está adaptada a essa taxa, a que por mais tempo 
se firmou entre nós, emquanto que as outras teem sido de rapida tran-
sitoriedade. 

5.ª vantagem. Proteger a producção, principalmente agrícola, que 
em grande parte não póde ser proficuamente e directament e defendida 
pela tarifa, como se dá, justamente, com os generos que não importamos 
e são os principaes - o café e a borracha - protecção -essa que quanto 
aos demais generos é mais vantajosa do que a alfandegaria porque não 
desperta represalias, nem determina guerras de tarifas. 

6.ª vantagem. Poder-se fazer mais facilmente a conversão de nossa 
moeda com menor dispendio. 

Não necessito para demonstral-o fazer mais do que ler os dados 
do relatorio do Ministerio da Fazenda a pag. 13 de sua introducção, 
da qual se vê que a circulação do papel moeda, que em 31 de outubro 
de 1909 era de 628 .452:732$000 representava, á taxa de 15 o valoi· 
de z .39. 278. 295, ao passo que diminuída em 30 de setembro de 1910 
para 623.078:210$500 o seu v alor, ao cambio de 18 d. nessa data, 
era de z 46 . 732. 041 ! 

Nem se diga, Sr. Presidente, que essa solução, cujas vantagens 
acabo rle enumerar syntheticamente, traz em seu bojo, como já tenho 
ouvido, por vezes, al'legar os perigos da inflacção monetaria, geradora 
das mais graves crises. 

A necessidade da moeda pelo apparelho da Caixa é regulada pela 
propría emissão que tem em si mesma o conectivo natural para os 
excessós. 

Quem converte o ouro em. papel tem ou não fito de lucro ? 
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Si não tem ----' e é a hypothese menos provavel - si faz da Caixa 
o seu mealheiro,° dando-lhe o ouro a guardar e conserva a nota sem 
emprego, no pé de meia, não ha inflacção, porque esse dinheiro não 
circula. 

Si tem (hypothese commum) ' quando o excesso se pronuncia, a 
moeda, como toda a mercadoria, obedecendo á lei da offerta e da pro-
cura, sendo excessiva - baixa de valor em relação · ás outras mercado-
rias e a nota volta á Caixa para ser retrocada pelo ouro, que tende então 
a emigrar. 

Não conheço fantasia maior de que essa de se attribuir no Brazil 
a exístencia de inflacção monetaria, quando o índice evidente desta é 
a barateza do dinheiro, infelizmente caríssimo, ainda, entre nós, como 
fazem certo os altos juros do capital e as elevadas taxas de desconto que 
vigoram em qualquer ponto do nosso territorio. · 

O que é verdade é que é grande a falta de numerario no interior. 
O Rio de Janeiro e as grandes capitaes e centros commerciaes açam-
barcam as emissões, que, por falta de canaes de distribuição, por falta 
de bancos, não chegam até o interior onde a lavoura agoniza muitas 
vezes por falta de auxilios insignificantes. 

A organização do credito e a sua equitativa distribuição pelas 
zonas ruraes e agrícolas - é problema que devemos cuidar parallela-
mente com o do saneamento da moeda, pois ambos constituem os ali-
cerces da nossa grande;ia e prosperidade economicas. 

Não descuidemos da sorte dos productores, porque della depende 
a de todos os interesseis nacionaes. · 

O fisco não se poqe locupletar depauperando as forças productoras 
do paiz, porque mais .dia menos dia elle virá experimentar os effeitos 
reflexos desse ataque iníquo, irracional, ao progresso das industrias, 
ao florescimento da ag\·icultura, ao alargamento do commercio. r 

Lembrem-se as clp.sses que instigam essa guerra injusta do apó-
logo que Menenio Agrippa, enviado pelos patrícios romanos para amainar 
a plébe amotinada contra elles, improvisou, para vencer a obstinação 
dos revoltosos. 

Contou elle que t,tm dia rebellaram-se os membros do organismo 
humano contra o estomago e resolveram vencel-o pela fome e dest'arté 
jurou a mão que não mais levaria alimentos á bocca; esta que jamais 
se abriria para recebel-os; os dentes protestavam por seu turno não 
triturai-os e revaram por deante o seu desígnio. 

Não chegaram, porém, a entoar a victoria, porque á mingua de ali-
mento que digerir, o f:lStomago, debilitado, enfraquecido, não podendo, 
alimentar a circulaçãq, dentro em pouco deixava prostados e inertes 
os membros rebeldes, victimados por sua propria obra. 

O SR. HoNORIO GURGEL. - A fabula é de Esopo. 

O SR. Josrno DE; ARAUJO. - Que todas as classes sociaes, que 
principalmente o Thesouro, aproveitem o ensinamento do apologo e 
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deixem, ao menos, que ,se possam entregar descuidadamente ao seu 
trabalho essas plasses infelizes, que alimentam toda a vida nacional e 
que no entanto tão mal julgadas teem sido neste proprio recinto. 

Os felizes que vivem no Rio, retirando-se dos clubs elegantes á 
hora mesma em que o lavrador deixa o leito para as agruras do seu 
labor quotidiano, os que passeiam a Europa, emquanto o pobre agri-
cultor se afadiga no amanho da terra - não podem ajuizar as penas 
que elle soffre, as privações que nos seus lares honrados curtem aquellas 
almas simples, não contaminadas ainda ' das pragas e dos vicios da civi-
lização e nas quaes reside a esperança na regeneração dos nossos cos-
tumes, tanto publicas como privados, 

Delles, dos productores, só se lembram os poderes publieos para 
decretar medidas como esta, agora proposta, de elevação cambial, im-
postos pesados como os de exportação, frétes carissimos como os de 
nossas vias ferreas, o proteccionismo exaggerado para quanta industria 
postiçamente nacional existe por ahi, medidas êle grande alc!lrnce moral 
e social como a abolição, inadiavel e justissima, mas que só sobre elles ' 
pesou. · 

Allegam-se medidas de intervenção official em seu beneficio, como 
o convenio de 'I'aubaté e o endosso ela União ao grande emprestimo 
paulista! 

Nada mais ' injusto! 
Si houve faV1or, foi feito exclusivamente á custa clelles proprios, 

os productores, que estão até hoje a pagar sobre-taxas, multas de plan-
tação, etc., etc. 

E que é que elles pedem agora? 
Simp1esmente que a moeda dos seus pagamentos não seja mais 

cara do que a dos seus recebimentos, como acontecia ao tempo do cambio 
livre e instavel, em que este subia ao affiuxo de lettras de exportação, 
no tempo da colheita, para baixar durante as despezas do custeio! 

Clamou-se nesse recinto que a suppressão da Caixa era uma Ii.ova 
questão da abólição em que se precisava dar combate aos mesmos explo-
radores. 

Não duvido ·que haja em jogo uma nova abolição, mas o que é ver-
dade é que ha, pelo menos, um factor invertido : os escravos são, hoje, 
os fazendeiros. 

São elles que vivem a trabalhar exclusivamente para o Estado, 
que se faz socio da sua propriedade e dos seus fructos, que lhes taxa 
as proprias dividas; são elles, em ultima analyse, que pagam essas fan-
tasias dos dreadnoughts, dos quaes, aliás, se póde dizer como o Duque. 
d' Alba de certos fidalgos hespanhoes - que são como os cães de esta-
lagem - que ladram aos de fóra e mordem aos de casa; são elles que ' 
pagam essas constantes e dispendiosas . reformas de nossas repartições 
burocraticas, esses contínuos remodelamentos do Rio e de outras ca,pi-
taes, os nossos palacios officiaes, os parques monumentaes, avenidas 
deslumbrantes, formosos jardins; jardins que são avenidas, avenidas 

CAIXA DE CONVERSÃO 1910, - VOLi li, 24 
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que são cidades, todos os desperdicios, emfim, dessa política bahylonic'a 
de demasias pharaonicas - a que se referia ha poucos dias o nosso emi-
nente çollega Sr. Barbosa Lima, em um dos seus sempre inspirados dis-
cursos; pagam tudo isso emquanto curtem todas as privações e agruras 
do c.aptiveiro do trabalho, escravisados ao. fisco e á ganancia dos joga-
dores do cambio! 

Voto, pois, senhores, tambem pela abolição, mas pela abolição da 
agiotagem que tudo perturba e esteriliza IilO domínio das relações econo-
micas; voto pela abolição dos velhos processos que durante 80 annoB de 
v:ida nacional, apezar do trabalho gratuito do escravo e dos assombrosos 
recursos naturaes do paiz - nos legaram a triste situação de hoje, tão 
eloquentemente denunciada ainda hontem pelo nosso notavel collega, 
representante de S. Paulo, o Sr. Cincinato Braga. 

Voto pela alforria dos p.roductores nacionaes, os escravos de hoje, 
manietados na sua actividadê economica pela esperteza lucrista dos 
agiotas da Bolsa e pela ganancia do erario publico, que, na mais injusta 
das organizações economico-financeiras, lhes sugam · o melhor do seu 
esforço! 

Assim procedendo e enviando á mesa as emendas que Ji e outras 
que offereço ao projecto - tenho nitida a consciencia de attender aos 
reclamos dos grandes interesses economicos nacionaes, pois tive e tenho 
em vista , dignificando a producção, tornar seguro o capital e prospero 
e proficuo o trabalho, legiti1mos supportes do nosso edificio social e de 
nossa futura grandeza econ,omica. (Muito bem; muito bem. Palmas no 
recinto.) 

SESSÃO DE 16 DE DEZEMBRO . 

. Em seguida é annuncjada a votação do projecto n . 7, de 1910, 
restaurando, nos termos dai; disposições legislativas que os instituíram, 

os fundps de garantia e de resgate de papd-moeda, 
Votação elevandp a 16 din.heiros por 1$ a taxa cambial a que 

em 2.ª discussão. se refere o art. 1.0 da lei n. l .5'75, de 6 de dezembro 
de 1906, e dando 01:itras providencias; com pro-

j.ecto substitutivo do Sr. Galeão Carvalhal (com emendas) (2.ª discussão). 

O Sr. Galeão Carva~hal (pela ordem). - Sr. Presidente, V. Ex. 
annunciou a votação do projecto n. 7, de 1910, que regula o funcciol'l.a-
mento da Çaixa de Conver~ão. 

Tendo. eu . apresentado, na Commissão de Finanças, um project@ 
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substitutivo ao da -maioria da mesma Gomrnissão, requeiro seja a Gamara 
consultada sobre si consente na retirada do referido substitutivo . 

.. Protesto, em occasião opportuna, quando o projecto for discutido 
em terceiro turno, propor qualquer providencia que julgar conveniente. 

Consultada, a Gamara consente na retirada do substitutivo. 

O Sr. Paula Ramos (pela ordem). - Sr . Presidente, V. Ex. annun-
ciou a votação do projecto sobre a Caixa de ConveFsão e eu desejava 
que me informasse si ha emendas sobre a Mesa a respeito. 

O SR. PRESIDENTE. - Ha, sim. 
O SR. PAULA RAMOS. - Neste caso peço permissão para ler o que 

dispõe o art. 170 do nosso Regimento : 
« Tanto na 2.ª como na 3.ª discussão de qualquer projecto, as 

emendas ou artigos addittivos creando ou augmentando despeza ou redu-
zindo a receita publica não poderão ser admitti.dos a votação sem previo 
parecer da Commissão de Finanças. » 

Ha- emendas sobre a Mesa determinando que a taxa seja a de 18; 
ha outras determinando que seja de 17, e até ha uma que estabelece a 
taxa de 24. 

V. Ex. sabe que o nosso Orçamento da receita tem uma parte em 
our0 e outra em papel; sabe mais que o imposto cobrado em Guro excede 
ás necessidades da despeza publica nesta especie, e que a nossa lei manda 
que se converta o excesso de_ouro em papel á taxa official, para occorrer 
ao pagamento das despezas em papel. 

A nossa lei da receita, de 1906 até hoj e, estabelece que a conversão 
seja feita á taxa de 15, que era a taxa da Caixa de Conversão; o Governo, 
tendo proposto este anno a taxa de 16, apresentou seu projecto de orça-
mento da receita, tomando esta taxa para fazer a conversão. Ora, si a 
Gamara adaptar a taxa de 17 ou de 18, no futuro exercício, a conversão 
terá de ser feita á taxa que vigorar nà Caixa, e V. Ex. sabe que, quanto 
mais fôr esta elevada, menor será a quantia em papel que resultará para 
a receita publica. Logo, haverá diminuição de receita e, portanto, havendo 
emendas que 9-eterminam essa diminuição, não podem estas ser votadas 
sem parecer da Commissão de Finanças. 

Eram estas as observações que eu desejava fazer, J;>edindo a V. Ex. 
que retire da ordem do dia estas emendas, que não podem ser dadas 
para a votação sem prévio parecer da Commissão de Finanças. (Muito 
bem.) 

O Sr. Homero Baptista (pela ordem). - Sr. Presidente, ia eu 
pedir a palavra, quando o illustre representante de Santa Catharina 
adiantou-se e tratou convenientemente do assumpto. 

Desejava tambem significar a V.. Ex .. que, havendo emendas ele-
vando e baixando a taxa cambial, em relação á taxa proposta no pru-
jecto, dahi resultaria uma differença para mais ou para menos na receita 
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do paiz, porque, como V. Ex. sabe, as sobras das rendas arrecadadas ém 
ouro eram convertidas ao cambio de 15 e agora, segundo a proposta 
do Governo, sel-o-hão ao cambio de 16. ' 

Desde, pois, que ha emendas elevando ou baixando a taxa càm-
bial, não se póde deixar de reconhecer que isto irá influir sobre a impor-
tancia total da receita a ser, daquelle modo, convertida e accrescida 
á receita ordinaria. 

Chamo, pois, a attenção de V. Ex., afim ·de evitar que se dê depois 
um desfalque na receita, proveniente de um acto da Gamara, em que irá 
principalmente a responsabilidade de V. Ex. Não vejo razão para o 
açodamento com que se quer pôr avotos este projecto, quando os orça-
mentos estão ainda tão atrazados. 

O SR. BuENO DE PAIVA. - Pois ha açodamento em votar um pro-
jecto cuja discussão está encerrada? 

O SR. HOMERO BAPTISTA. - Nos ultimos dias de sessão, quando 
, está em discussão o orçamento da Guerra P poderá até entrar tambem 
o da receita, se fôr requerido, causa reparo que o illustre Sr. Presidente 
da Commissão de Finanças ache estranha a observação que ousei fazer, 
no 'bom sentido da Gamara só se preoccupar com os projectos das leis 
de meios. 

O SR. BUENO DE PAIV.Ai. - Agora está sendo perturbado algum orça-
mento? Não ha nenhum orc;amento para ser votado. Não ha açodamento 
da parte do presidente da 

1 
Commissão de Finanças, que sabe cumprir 

seu dever e não precisa de insinuações. 
O SR. HOMERO BAPTI~TA. - Não ha insinuações de minha parte; 

estou estranhando que nos ultimos dias de sessão V. Ex. não ache que 
a Gamara deva ter como míJ.ximo dever cuidar dos orçamentos da Repu-
blica. 

O SR. BuENO DE PAIVA. - V. Ex. não é o primeiro a declarar que 
os orçamentos dependam dessa lei? 

6 SR. HoMERO BAPTISTA· - O projecto que V. Ex. põe em votação, 
Sr. Presidente, interessa taµto ao paiz como o da lei de orçamento. 

O SR. BuENo DE PAIVA. - Então?! 
O SR. HoMERO BAPTisTA. - Mas vae reflectir sobre o_ Orçamento 

da Receita; e, portanto, llma vez emendado, nas condições em que o 
foi, deverá sobre elle ser ouvida a Commissão de Finanças. 

UM SR. DEPUTADO. - .· Deve ser votado antes da Receita. 
O SR. HoMERO BAPTISTA: - O orçamento está calculado á taxa 

de 16. Supponha V; Ex. que a Gamara adopta a taxa de 17 ou 18; ha 
differença no Orçamento qa Receita para menos. (Apartes.) 

Posso garantir a ·v. Ex. que a proposta do Orçamento da Receita 
está immensamente majoríJ.da; não é possivef admittir a correcção que 
V. Ex. quer. 
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O SR. BUENO DE PAIVA. - Peço a palavra. 
O SR. HoMERO BAPTISTA. - Peço licença para notar a V. Ex., 

Sr. Presidente, que a responsabilidade do acto que a Gamara vae pra-
ticar cabe primeiro a V. Ex., que não podia ter posto na ordem do dia 
um projecto com emendas que interessam a Receita Publica. 

O Sr. Bueno de Paiva. - Sr. Presidente, não estava no meu 
intento pedir 'ª palavra neste momento. Eu não entraria na discussão 
das preliminares que os nobres Deputados entenderam dever estabelecer 
antes da votação do projecto sobre a Caixa de Conversão, mas, com 
grande surpreza minha, ouvi o Sr. Deputado Homero Baptista fazer 
uma aggressão pessoal ao presidente da Commissão de Finanças... r 

O SR. HoMERO BAPTISTA. - Em resposta ao aparte de V. Ex. 
O SR. BuENO DE PAIVA - ... dizendo que se admirava do açoda-

mento com que o Presidente da Commissão de Finanças procurou fazer 
votar pela Gamara um projecto que não é de orçamento da Republica. 

S. Ex. foi injusto para com o presidente da Commissão de Finanças, 
que tem procurado por todos os meios fazer com que os orçamentos 
venham a tempo para serem discutidos e votados. 

O presidente da Commissão de Finanças não pediu ao nobre Depu-
tado nem a qualquer outro membro da Commissão que adeantasse outros 
projectos que não fossem os orçamentos da Republica; e se deu o aparte 
a que se referiu o nobre Deputado foi porque S. Ex., mesmo diss.e que o 
projecto sobre a Caixa de Conversão, entendendo com as rendas publicas1 
faria dependente delle a organização do projecto da Receita e Despeza 
Publica. 

Quero finalmente declarar ao nobre Deputado que o presidente da 
Gommissão de Finanças procurou cumprir seu dever, sem que esteja 
obrigado a cingir-se ás increpações ou injuncções de quem quer que 
seja; porque tem tanto patriotismo como aquelles que mais o tenham. 
(Muito bem.) · 

O Sr. Cincinato Braga. - Sr. Presidente, sem embargo do res-
peito que sempre tributo ás opiniões do meu distincto collega, represen,-
tante de Santa Catharin'a, especialmente em assumpto regimental, ouso 
divergir de S. Ex. relativamente á observação que S. Ex. acaba de fazer. 

De facto, o Regimento da Casa exige que nas discussões das leis 
de orçamento ... 

O SR. PAULA RAMOS.' - Ahi é que está o equivoco de V. Ex.: por 
isso eu li : - qualquer p~ojecto. 1 

O SR. Cm cm ATO BRAGA - ... Em qualquer projecto, diz S. Ex ... 
O. SR. PAULA RAMOS. - Não sou eu quem diz; é o regimento, no 

art. 170. 
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O SR. CrncINATO BRAGA - ... Não é possível a Gamara augmentar 
ou _ diminuir despezas publicas sem audíencia . da Commissão de Orça-
mento; e, por isso, porque não é possível dar-se esse aúgmento ou dimi.,. 
nuição sem audíencía da Commissão de Orçamento, S. Ex. entende 
que a emenda que parece será submettida á votação, . estatuindo para 
a Caixa de Conversão a taxa de 17, ou a que estabelece a taxa de 18, 
não poderá ser votada, o que dá em resultado remoto diminuir-se a 
receita publica. · 

Mas, Sr. Presidente, quando muito a observação do meu collega 
poderia servir de fundamento para que a Gamara rejeitasse essas emendas. 
(Apoiados; muito bem.) · 

O SR. PAULA RAMOS. - Não apoiado; a Gamara não póde tomar 
conhecimento dellas sem o parecer. 

Como rejeital-as? . 
O SR. CrncINATO BRAGA. - Nós podemos rejeitar a emenda de 17 

e a de 18, sem tocarmos na receita publica . 
. O SR. PAULA RAMOS. - V. Ex. está partindo do meio, quando 

eu quero que parta do principio. 
Essas emendas não podem ser submettidas á votação, sem prévio 

parecer da Commissão; esta é que póde dar parecer contrario, e a Gamara 
rejeital-as . ' . . 

O SR. C1NCINATO BRAGA. - O nobre Deputado sabe que o Orça-
mento da receita tem de ser elaborado, como bem disse o meu nobre 
collega, relator da receita, com conhecimento da taxa que tem de ser 
votada para a Caixa de Conversão, por meio do projectb. • 

Pergunto: si não se pócle votar, como ha de ser regulada a receita? 
(Apartes.) 

Isso seria tolher a Cam::i.ra, e o Regimento não nos .. obriga. 
A votação sobre mat~ria orçamentaria independe de qualquer 

·outro projecto; podemos, p~rfeítamente, votar o projecto da Caixa de 
Conversão e o da receita, ir~dependentemente um do outro. 

O SR. PAULA RAMOS. -- A proposição de V. Ex., permitta que o 
diga, é errada; si votarmos amanhã uma alteração de tarifa da Alfan- 1 

dega, este projecto não altera a receita publica? 
O SR. C1NCINATO BRAGA.. - Eu não disse que não altera; eu disse 

que a Gamara é soberana p?-ra alterar. 
O SR. PAULA RAMOS. - Ah! isso é outra cousa; dentro dos limites 

regimentaes. 
O SR. CINCINATO BRAGA. - Portanto, Sr. Presidente, o (!{Ue me 

parece é que, quando muito, V. Ex. poderá não admittir á votação 
estas emendas, inquinadas fie necessitarem do parecer da Commissão; 
mas, quanto ás outras, nenhum motivo ha para que se as ·deixe de votar 
com o projecto. (Muito bem,) 
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O Sr. Presidente. - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Ribeiro 
Junqueira. · 

O Sr. Ribeiro Junqueira (pela ordem). - Sr. Presidente, não 
teem razão, a meu ver, os nobres Deputados de Santa Catharina e Rio 
Grande do Sul, no appello que fazem á disposição regimental. 

Como V. Ex. e a Camara sabem, o projecto de orçamento da receita 
foi organizado e tem sido discutido no regímen que os altistas chamam 
elegantemente - regímen da liberdade de cambio. 

E' claro, portanto, que, votando ou não o projecto da Caixa de 
Conversão, a taxa que vae vigorar está sujeita á alta ou baixa; não é 
este projecto .que vae determinar que o cambio seja elevado a 16, 17 ou 18; 
o projecto póde ser ou não votado e o cambio ser elevado a 16, 17 ou l8. 

Por conseguinte, não ha nada absolutamente que afiecte a materia <ilro 
orçameuto e o cambio póde se elevar a 17, 18 ou mais, na opiniãG dos 
altistas aqui exisdntes. 

Por conseguinte, não ha nada que afiecte a votação do projecto do 
orçamento. · 

O SR. PAULA RAMOS. - V. Ex. colloque a questão no terreno em que 
éu a colloquei. 

A taxa que vigora no orçamento da receita para se fazer a conver-
são do excesso ouro em papel é a taxa que vigorar na Caixa de Conversão. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA. - Não é a taxa que vigorar na Caixa 
de Conversão; estamos votando o orçamento no regímen da liberdade 
de cambio. 

UMA .voz. - Com a taxa estabelecida de 16. 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA. - Não ha taxa estabelecida de 16 

para a Caixa de Conversão; a taxa é de 15 e V. Ex. não é capaz de dizer 
que o nobre relator da receita tenha formulado o projecto baseado em 
cousas que ainda venham a existir. 

O nobre relator propoz a taxa de 16; esta taxa, porém, não é actual-
mente a taxa de conversão, não é nem póde ser, porque ainda não está 
vigorando a taxa da Caixa de Conversão. 

V. Ex. bem agiu, acceitando as emendas, que absolutamente não 
trazem augmento nem diminuição; porque, como eu já disse, o project(1) 
está ·sendo discutido em um regimen de liberdade cambial, e, quer seja 
approvada a taxa de 17 ou a de 18, quer não seja approvada taxa nenhuma, 
o cambio poderá elevar-se a 17 ou 18. Por conseguinte, V. Ex. compre-
hende que, mesmo independente do projecto, haverá, no entender de 
meus collegas, augmento ou diminuição da receita publica. 

Repito : V. Ex. bem agiu pondo o projecto em votação hoje. 
A taxa é feit'a unicamente para vigorar na Caixa de Conversão, 

desde que seja approvado o projecto. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente. - A Mesa pensa que seu acto não contraveiu 
a nenhuma · disposição regimental. (Apoiados.) 
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O-cambio a que se referem os nobres Deputados, que apresentaram 
considerações contra o acto da Mesa, é ~quelle que deve ser observado' 
para a operação eventual autorizada ao Governo, e não para o calculo 
do balanço da receita e da despeza (apoiados), e é a esse que se refere o 
orçamento, quando allude a emendas que augmentam ou dimi,nuem 
despezas. 

UMA voz. - Pergunto a V. Ex. : essa operação não ínflue na receita? 
O SR. PRESIDENTE. - Absolutamente; a operação é eventual. 
Vae-se votar o projecto n. 7, de 1910. 

O Sr. Josino de Araujo (pela ordem). - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. se digne consultar a Casa sobre si consente na retirada de minhas 
emendas. 

Consultada, a Casa consente na retirada das emendas do Sr. Josino 
de Araujo. 

O Sr. Galeã~ Carvalhal (pela ordem). - Peço a V. Ex. se digne 
consultar a Casa sobre si consente na retirada do meu substitutivo. 

VozEs. - Já foi retirado. 

O Sr. Presidente. ~ Vou submetter a votos o &rt. 1.0 do pro-
jecto n. 7, de 1910, salvo ~s emendas. 

Em seguida, é posto a v:otos e approvado·em 2.ª discussão o seguinte 
artigo do projecto. 

O Congresso Naciorial dpcreta % 

Art. 1.° Ficam restauqidos, nos termos das disposições legislativa~ 
que os instituíram, os fundµs de garantia e de resgate do ,Papel moeda, 
creados pela lei n . 581, de 20 de junho de 1899. 

O Sr. Homero Bapt~s{a (pela ordem). - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. se digne procederá verificação da votação. 

Procedendo-se á verifiqação da votação, reconhece-se te'rem votado· 
a favor 124 Srs. Deputados e contra 2; total 126. 

O Sr. Presidente. -- Votaram a favor 124 Srs. Deputados e 
contra 2; total 126. 

O art. 1.0 foi approvado. 
Em seguida são succe$sivamente postos a votos e approvados em 

2.ª discussão os seguintes artigos ô.o projecto n. 7, de 1910. 
Art. 2.º Fica elevada a 16 dinheiros por 1$ a taxa cambial a que se 

refere o art. 1.0 da lei n. i. 575, de 6 de dezembro de 1906, mantido o 
limite constante do art. 3.0 e ex;ecutado o disposto no art. 4.0 da mesma lei 
quanto ao troco dos bilhetes emittido~ a 15 dinheiros: 
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Art. 3.° Ficam revogados os arts. 9.0 e 10.0 da lei n. 1.575, de 6 de 
dezembro de 1906, bem como todas as disposições em contrario ao art. 1.0 

da presente lei. 

O Sr. Presidente. ~Vou submetter a votos as emendas ap pro-
jectc_! n. 7, de 1910. 

O Sr. Duarte de Abreu (pela ordem). - Sr. Presidente, peço 
a.S. Ex. que consulte, a Gamara sobre si consente na retirada da emenq.a qu,e 
apri:isentei a este projecto. 

1 1 

O Sr. Presidente. - Em momento opportuno, quando, na ordem 
da votação, tiver de ser submettida á deliberação da Gamara a emenda 
do nobre Deputado, submetterei a votos o seu requerimento. 

Em seguida, são successivamente postas a votos e rejeitadas as 
emendas dos Srs. Affonso Costa (1), Calogeras (3), Felisbello Freire (1) e 
Honorio Gurgel (2) . 

E' considerada prejudicada a sub-emenda do Sr. Bulhões Marcial á 
emenda do Sr. Honorio Gurgel. 

O Sr. Presidente. - O Sr. Dep~tado Duarte de ·Abreu requer 
a retirada da sua emenda, mantendo a taxa de 15. 

Consultada, a Gamara concede a retirada pedida. 

O Sr. Presidente. - As emendas do Sr. Josino de Araujo já 
foram retiradas. 

São successivamente postas a votos e rejeitadas as emend~s dos 
Srs. Rodolpho Paixão e Honorio Gurgel. 

O projecto passa a 3• discussão. 

O Sr. Tavares Cavalcanti (pela ordem). - Sr. Presidente, ped~ 
a palavra para enviar á Mesa uma declaração de votos, relativo ao 
art. 2.0 do projecto que acaba de ser votado. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto. 
Declaro que votei contra o art. 2.0 do projecto n. 7. 
Tendo assignado com o nobre Deputado pelo Districto Federal o 

Sr. Honorio Gurgel uma emenda determina:ndo em 17 a taxa para as 
operações da Caixa de Conversão, preciso dizer á Gamara o meu modo 
pessoal de ver sobre o assumpto e a razão que tive para pronunciar-me 
.por um typo differente dos alvitrados nas informações do Governo e no9 
votos da nobre Commissão de Finanças. 

Os distinctos oradores que se pronunciaram se dividem em dous 
grupos ao apreciar a Caixa de Conversão. Para uns esta é um apparelh'o 
fallacioso, aberrante dos bons princípios financeiros e economicos, incapaz 
de cumprir as promessas e realizar as esperanças depositadas na sua 
fundação. Para outros é um instrumento maravilhoso de progresso, um 
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factor prodigioso de enriquecimento, ao qual se d'e:vem os passos avançados 
que o paiz tem ·dado nos ultimos tempos na senda da prosperidade ·e :do 
remodelamento. 

Não participo, inteiramente, de um nem de outro destes modos 
de ver. Não sou dos que consideram a Caixa um cofre mirifico do qual 
decorrem para o paiz todas as abundancias e sem o qual este não póde 
dar um passo adeante a caminho do seu desenvolvimento economico. 

Tambem não digo com outros que ella seja um obice, um impecilho 
ao normal desdobramento das forças que devem produzir após um termo 
mais ou menos longo a completa realização dos nossos ideaes finan-
ceiros. 

Para o meu modo de ver, a Caixa não é mais que um mecanismo 
de que dispõe o Estado para proteger a vida economica do paiz contra 
o desequilíbrio oriundo das bruscas oscillações cambiaes. Dotado de 
plena efficiencia contra a alta, elle póde tambem actuar contra a b'aixa 
com o auxilio de operações annexas de outros -institutos economicos. 
Protege, portanto, a vida normal do paiz contra as fluctuações do 
cambio, sempre ferteis em especulações e prejuizos. 

Si é legítima a acção do Estado para evitar as altas e baixas brusç:as, 
decorre dahi a legitimidade da Caixa. Attribuir, porém, a esta milagres 
inegualaveis e, sobretudo, fazer della um factor permanente e incontras-
tavel de estacionamentomo caminho da V'alorização do nusso meio circu-
lante, isto não me parece justo nem scientifico. 

Deste modo, parecE;-me claro o que no momento se deve fazer. 
Gomvém manter a Caixa como instrumento da estabilidade cambial com 
a elevação da taxa. 

Sou, portanto, inteiramente contrario á permanencia da taxa de 15. 
Esta se me afigura um estacionamelilto em uma época em que não tem 
o paiz o direito de parar, Ao proprio legislador de 1906 pareceu natural 
a elevação do cambio, µma vez attingido o limite da emissão. Como 
poderá o legislador de 1910 dar um passo atrás, pois em tanto importa 
a prisãó nas malhas quebradas da taxa de 15 d.? 

E' certo que a disposição da lei de 1906 relativa á elevação do cambio 
é facultativa. Comprehen,de-se. , 

Si ao completar-se o maximum dos depositos se manifestasse tendencia 
para a baixa, nada aconiselharia a elevação. Mas foi isto o ·que se deu? 
Não. Todos sabem que devido ao barateamento do ouro, este affiuiu para 
a Caixa e, transposto o limite desta, · o cambio continuou a eleva·r-se e 
não mais baixou a 15. Não ha, pois, motivo para que a lei adopte uma 
taxa inferior áquella que o proprio mercado tem adoptado. 

O illustre Deputado, cujo nome declino com acatamento e sympatfufa, 
o Sr. Lindolpho Gamara, allega em defesa da taxa de 15, que ella satisfaz 
as aspirações das classes productoras do paiz, a ella adaptaram-se todas as 
operações realizadas nesst;; longo período de quatro annos, é ainda em torno 
della que gyram t9dos OEi interesses da Nação. Permitta o nobre collega 
que eu lhe diga - para ~nim tal argumento prova de mais, porque teria 
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com@ consequencia logica a fixação definitiva do. cambio em uma taxa 
inferior, o que não fica longe do arbitrado. 

De certo, para os que pretendem a quebra definitiva do padrão 
;monetario, rrada mais procedente que o argumento do nobre Deputado. 
Perguntarão, porém, os baixistas por que a 15 e não a 12 ou 10? 

Para aquelles, porém, que querem valorização gradual e constante 
do meio circulante, o argumento perde a efficacia, porque estes terão 
de encontrai-o todas as vezes que se discutír o augmento da taxa. 

Não pertenço tambem ao numero dos que entendem que a questão 
deve ser resolvida sómente de accôrdo com os interesses, aliás muito 
respeitaveis, das classes productoras : 

Para mim · ella é complexa, abraça a vida economica em todas as 
suas phases e em todos os seus aspectos. 

E', sobre tudo, uma questão nacional. Deve ser realizada, portanto, 
de accôrdo com os interesses da Nação. 

Isto posto, re.movida a hypothese da taxa de 15, encontramo-nos 
com a de 16, adoptada pela maioria da Gommissão de Finanças. A meu 
ver ella deveria ser acceita si não comportasse hoje uma poderosa objecção. 

Foi admittida p.ela honrada e nobre Commissão no mez · de abril, 
em face de exposição do Sr. ministro da Fazenda. Após isto, porém, o 
movimento ascensional proseguiu e em novembro o mesmo Sr. ministro 
veiu declarar que a taxa de-18 estava .definitivamente conquistada. 

Nestas condições, já a primitiva taxa não póde satisfazer. 
Alguns nobres Deputados, applicando as altas luzes do seu cri-

terio e da sua intelligencia a este assumpto, encontraram pelas formulas 
de que se utilizaram taxas superiores a 18. 

Outros, não menos competentes, objectaram que as formulas eram 
falhas. 

Nestas condições, a taxa de 17 parece dever ser a preferida por 
ser a que corresponde melhor á situação real do paiz. E' ~ma taxa inter-
media e della não se teem afastado muito nos ultimos tempos as dos 
bancos estrangeiros nas suas oscillações para mais e para menos. E', 
portanto, uma taxa que se póde firmar facilmente e manter sem diffi-
culdade .. 

Não se argumente com a eventualidade de alguma crise, porque, 
conforme a intensidade desta, nenhuma taxa se. poderá considerar a 
salvo. Legislamos para tempos normaes e para estes a taxa de 17 é per-
feitamente indicada. 

. Taes são as considerações pelas quaes julguei do meu dever negar 
o meu voto a qualquer taxa inferior a 17. Si forem frageis, tenho, to-
davia, a consolação de ter sido inspirado pela consciencia e pelo patrio-
tismo. 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1910. - Tavares G:avalcanti. 
Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto. 
Declaramos ter votado contra o projecbo n. 7, de 1910. 
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Sala das sessões, 16 de dezembro de 1910. - H. Gurgel. - Luiz 
Adolpho. 

O Sr. Bueno de Paiva (pela ordem). - Sr. Presidente, estando 
approvado sem nenhuma emenda o .projecto sobre a Caixa de Conversão, 
requeiro a V. Ex. que consulte a Gamara si concede dispensa de inters- 1 

ticio, para que seja dado para ordem do dia de amanhã. 
Consultada a Gamara, é concedida a dispensa pedida. 

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO 

O Sr. Cardoso de Almeida. - Sr. Presidente, pedi a palavra 
para, em nome da maioria da Commissão de Finanças, submetter á 

Commissão da Gamara um substitutivo ao projecto, 
3. ª Discussão. cuja discussão V. Ex. acaba de annunciar. 

1 Depois do longo debate travado sobre a ma-
teria, debate em que tomarám parte illustres membros desta Gamara, 
comprehende V. Ex. q,1e nada mais poderei dizer sobre o assumpto. 

Envio á Mesa o su~stitutivo, para que elle siga os devidos tramites 
regimentaes. 

Vem á mesa, é lidp., apoiada pelo numero de assignaturas e posta 
em discussão a seguinte emenda. 

Art. 1.0 - Fica elevada a 16 dinheiros ester-
Emenda da linqs por mil réis a taxa a que se refere o art. 1.º 

e d . da lei n,. 1. 575, d.e 6 de dezembro de 1906. 
om. e Finanças. § l.º As notas emittidas á taxa de 15 dinheiros 

passarão a ter, da data desta lei, valor correspon-
dente á taxa de 16, entrando o Governo para a Caixa de Conversão , 
no prazo de cinco annos, com a differença resultante da elevação da 
taxa. 

§ 2.0 Cessarão as er.nissões da Caixa de Conversão quando os bilhetes 
emittidos attingirem ao valor de 900. 000 contos de réis, correspondente 
ao deposito de 60 milhões esterlinos. 

§ 3 .0 Desde que haja retiradas de ouro, a Caixa poderá rec·eber 
novos depositas e sobr~ elles emittir bilhetes, comtanto que não ultra-
passem o maximo estipulado no § 2.0 deste artigo. 

Art . 2. 0 - Serão restaurados os fundos de garantia de resgate do 
papel-moeda, creados pela lei n. 581, de 20 de ]unho de 1899. 

§ 1.0 O fundo de garantia não poderá ter outra applicação que não 
a da lei n. 581, de 20. de junho de 1899, salvo o disposto no art. 10 n. 11, 

1 
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da lei n. 1. 575, de 6 de dezembro de 1906, para manter a taxa càmbial 
fixada no art. 1.0 desta lei. 

§ 2.0 O fundo de resgate será, sempre que o Governo julgar oppor-
tuno, convertido em ouro e depositado na Caixa de Conversão para, 
com o seu' producto em notas conversiveis, ser feita a substituição e con-
sequente resgate, pela incineração, de notas inconversiveis. 

Art. 3. 0 - Para occorrer ás despezas resultantes destas disposições, 
' o Governo poderá fazer as necessarias operações de credito e entrar 

em accordo com o Banco do Brazil, liquid·ando suas contas com o The-
souro na parte concernente á carteíra cambial. 

Sala das Commissões, 15 de dezembro de 1910. - Bueno de Paiva. 
- Cardoso de Almeida. '- Sergio Saboia. - Lyra Castro. - Fran-
cisco Veiga. - Galeão Carvalhal. - Alcíndo Guanabara. · 

O Sr. Paulino de Souza. - Sr. Presidente, não desejo inter-
romper as votações; por isso, peço a V. Ex. que logo que haja numero 
me advirta. (Pausa.) , 

Sr. Presidente, peço a V. E)f:. o favor de me mandar trazer o substi-
tutivo ql,le acaba de ser apresentado. (Pausa. O orador é satisfeito.) 

Sr. Presidente, fui dos que combateram a creação da Caixa de 
Conversão, em 1906. (Pausa. Varias Srs. Deputados cercam o orador.) 

Sr. Presidente, em occasião mais opportuna darei as minhas razões. 
Vejo que ha urgencia na materia. Varios Srs. Deputados me fazem 

esta observação : que ha urgenc~a quanto ao encerramento e votação 
deste projecto. Nestas condições, deixo de dar as minhas razões, neste 
momento. Opportunamente, fundamentarei o meu voto, porque, tendo 
votado em 1906 contra a Caixa de Conversão, acho, no emtanto, que 
o systema então estabelecido deve ser mantido. (Apoiados.) Isto exi-
giria longo desenvolvimento, demandaria algum tempo e eu cedo á adver-
tencia, ao pedido dos meus illustres collegas. (Muito bem; muito bem.) 

O Si'. Presidente. - Continúa a discussão. 
Si nenhum outro Sr. Deputado quer usar da palavra, declaro encer-

rada a discussão. 

O Sr. Affonso Costa. - Sr. Presidente, o voto da maioria da 
Gamara dos Srs. Deputados approvando hontem o projecto do Sr. Depu-
tado ~arbosa Lima que restaura os fundo~ de garantia e de resgate 
de papel-moeda, bem como a emenda a esse projecto apresentado, do 
Sr. Deputado Homero Baptista, determinando que será de 16 d. por 
1$000 a taxa cambial a que se refere o art. 1.0 da lei n. 1.575, não me 
convenceu absolutamente. 

Nessas condições, depois de ter ouvido a leitura da emenda que, ao , 
projecto approvado hontem, foi apresentada pela Gommissão de Fi-
nanças, mantendo a taxa de 16 para as novas emissões a · 60 milhões de 
Hbra~ , me vejo na, obrigação de esperar o debate que sobre esta emenda 
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se deve abrir, por força do art. 164 do Regimento, para combatei-a 
visto julgal-a altamente prejudicial aos interesses do nosso paiz. 
_ Não sou absolutamente pela taxa de 16 e continuo a defender a 

taxa de 18. 
A Camara resolverá como melhor lhe parecer em sua sabedoria. 
Tenho largos argumentos para justificar de novo a minha pre-

tenção com relação á taxa de 18. 
Espero o parecer da Commíssão 'sobre as emendas apresentadas 

,para discutir largamente o assump'to. (Muito bem; muito bem.) 
E' encerrada a 3.ª discussão. 

SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO 

E' annuncíada a votação do projecto n. 7, de HHO, restaurando, 
nos termos das disposições legislativas que os instituiram, os fundos 
de garantia e de resgate de papel-m0eda, elevando a 16 dinheiros por 1$ 
a taxa cambial a que s~ refere o art. 1.0 da lei n. 1. 575, de 6 de dezem-
bro de 1906, e dando ,outras providencias; com substitutivo da Com-
missão de Finanças (3.ª discussão). 

O Sr. Presidente. - A este projecto a Commissão de Finançás 
offereceu o seguinte substitutivo, que tem preferencia na votação : 
· Art. 1.0 - Fica e}evada a 16 dinheiros esterlinos por mil réi;; a 
,taxa a que se refere o art. 1.0 da lei n. 1.575, de 6 de dezembro de 1906. 

§ 1.0 As notas emittidas á taxa de 15 dinheiros passarão a ter, da 
data desta lei, valor correspondente á taxa de 16, entrando o Governo 
para a Caixa de Conversão, no prazo de cinco annos, com a differença 
resultante da elevação .µa taxa. 

§ 2.° Cessarão as emissões da Caixa de Conversão, quando os bilhetes 
emittidos attingirem ao valor de 900. 000:000$, correspondente ao depo-
sito de 60 milhões ester~inos. 

§ 5.0 Desde que qaja retiradas de ouro, a Caixa poderá receber 
novos depositos e sobr{') elles emittir bjlhetes, comta:nto que não ultra-
passem o maximo estipulado no § 2.0 deste artigo . 

Art. 2.0 - Serão restaurados os fundos de garantia e de resgate 
do papel-moeda, creado~ pela lei n. 581, de 20 de junho de 1899. . 

§ I,o O fundo de garantia não poderá ter outra applicação que 
não a da lei n. 581, de ~W de junho de ' 1899, salvo o disposto no art, 10, 
n. II, da lei n. 1. 575, P,e 6 de dezembro de 1906, para manter a taxa 
cambial fixada no art. 1.0 desta lei. · 

§ 2.0 O fundo de r~sgate será, sempre que o Govern0 julgar oppor-
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tuno, convertido ·em ouro e depositado na Caixa de Conversão, parif; 
com o seu producto, em notas conversiveis, ser feita a suhstituição e 
c@nsequente resgate, pela incineração de notas inconversiveis 

Art. 3.o - Para occorrer ás despezas resultantes destas disposições, 
.o- Governo poderá fazer as necessarias operações de credito e entrar 
em aecôrdo com o Banco do Brazil, liquidando suas contas com o The-
seuro, na parte concernente á carteira cambial. 

Vou submetter a votos o substitutivo. 
Em seguida, é posto a votos e ap.provado o referido substitutivo 

da Commissão de Finanças. 

O Sr. Paula Ramos (pela ordem). - Requeiro a verificação da 
v@tação. . 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se que votaram a favor 
l·B5 e contra, 10 Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente. - Foi approvado o substitutivo, ficando pre-
judicado o projecto primitivo. 

O Sr. Paula Ramos (pela ordem). - Sr. Presidente, pedi a p<1-
falV1.1a para declarar que votei contr,a o substitutivo da Commissão de 
Finanças. 

O Sr. Erico Coelho (pela ordem). - Sr. Presidente, vou enviar 
á Mesa uma declaração de voto ao projecto que a Gamara acaba de 
a d optar. 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto. 
Declaro ter votade contra o projecto de lei que, de improviso, des-

virtua a Caixa de Conversão, transformando-a em bomba calcante do 
numerario, cujos effeitos perniciosos, em escala tamanha, o Poder Legis-
lativo se dignará reconsiderar, a bem do paiz, na sessão do anno vin-
douvo. 

Sala das sessões, 18 de dezembro, de 1910. - Erico Coelho. 

O Sr. José Carlos (pela ordem). - Sr. Presidente, pedi a palavra 
para declarar que votei contra o substitutivo. 

O Sr. Bueno de Paiva (pela ordem). - Sr. Presidente, achando-se 
sobre a mesa a redacção final do projecto que acaba de ser approvado, 
peço a V. Ex. que consulte a Gamara si consente seja dispensada a im-
p~essão da mesma redacção, para ser immediatamente discutida e vo-
tada. 

Consultada, a Gamara concede a dispensa pedida. 
Em seguida, é lida e sem observações approvada a seguinte redacção: 
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Redacção final do substitutivo, approvado, ao pr.ojecto n. 7, de 1910, ele~ 
vando a 16 dinheiros esterlinos por 1 $ a taxa a que se refere o arl. 1. 0 ' 

da lei n. 1 . 575, de 6 de dezembro, de 1906, e dando outras providencias. 
O Congresso Nacion~l resolve : 
Art. 1.0 - Fica elevada a 16 dinheiros esterlinos por 1 $ a taxa 

a que se refere o art. I.o da lei n . I..575, de 6 de dezembro de 1906. 
§ 1.0 As notas emittidas a taxa de 15 dinheiros passarão a ter, da 

data desta lei, valor correspondente a taxa de 16, entrando o Governo 
para a Caixa de Conversão, no prazo de cinco annos, 

R d - 1. al . com a differença resultante da elevação da taxa. 
e açao lll • § 2 o e - . - d e . d c -. essarao as em1ssoes a a1xa e onver::;ao, 

quando os . bilhetes emittidos attingirem o valor 
de 900. 000:000$, correspondente ao deposito de 60. 000. 000 esterlinos. 

§ 3.0 Desde que haja retiradas de ouro, a Caixà podera receber 
novos depositos e sobre elles emittir bilhetes, comtanto que não ultra-
.passem o maximo estipulado no § 2. 0 deste artigo . 

Art. 2 .º - Serão restaurados os fundos de garantia e de resgate 
do papel-moeda, creados pela lei n. 581, de 20 de junho de 1899. 

§ l.º O fundo de garantia não podera ter outra applicação que não 
a da lei n. 581, de 20 de junho de 1899, salvo o disposto no art . 10, n. 11, 
da lei n. 1 . 575, ide 6 de dezembro de 1906, para manter a taxa cambial 
fixada no art. 1.0 desta lei. · 

§ 2.0 O fundo de r1esgate será, sempre que o Governo julgar oppor-
tuno, convertido em ouro e depositado na Caixa de ·Conversão para, 
com o seu producto epi notas conversiveis, ser feita a substituição e' 
consequente resgate, p~la incineração, de notas inconversiveis. 

Art. 3.º - Para occorrer ás de~pezas resultantes desta lei, o Go-
verno podera fazer as n'.ecessarias operações de credito e entrar em accôrdo 
com o Banco do Brasil, liquidando suas contas com o Thesouro na parte 
concernente a carteira cambial. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissqes, 18 de dezembro de 1910. - Raymundo de Mi-

randa . - Joviniano de Carvalho. - João Vieira. 
O projecto é envia,do-ao Senado. 
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NOTA 

Proposição n. 74. 

Em 24 de Dezembro é publicado o parecer da Commissão de Fi-
nanças. Em 26 entra em 2." discussão. Ora o S e. Sev ~rino Vieira. Em 27, 
o Sr . . Azeredo, 110 expediente, lê uma carta do Sr . Joaquim Murlinho. 
Oram os Srs. Muniz Freire e Severino Vieira. Os Srs. Cassiano do 
Nascimento, Pedro Borges e João Luiz Alves fazem declarações. E' encer-
rada a 2.ª discussão da proposição. E' aprovada. Em 28 entra em 3.ª 
discussão. Fala o Sr. Severino Vieira que apresenta emendas. O Sr. João 
Luiz Alves faz declarações. E' encerrada a 3.ª discussão. Em 29 a pro-
posição é aprovada sem e,me'ndas. 

Em 30 é enviada á sanção. · 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 24 DE DEZEMBRO 

A pressão do tempo, neste fim de sessão legislativa, não comporta 
um parecer longamente desenvolvido sol;>re o problema cambial, cuja 
urgente solução se impõe ao Poder ~egislativo, em ordem a tranquilizar 
as relações economicas e financeiras do paiz. 

Fôra, além disso, desnecessario alarde de erudição, que ·o relator, 
sem falsa modestia, confessa não p'ossuir, pretender 

Parecer. levantar perante o Senado questões doutrinarias de 
longa data; dicutidas ampla, brilhante e exhausti-

vamente no Parlamento, na imprensa, nos livros e nos congressos dos 
interessados, em torno da instituição da Caixa de Conversão e da taxa 
cambial a ser nella adoptada. , 

A questão é por demais conhecida em todos os seus detalhes e. em 
todos os argumentos de que se hão servido os adversarios e partidarios 
de taxas de cambio mais altas ou mais baixas. 

Repetil-os em pàrecer não seria tarefa difficil, sinão sob o aqpecto 
material do trabalho de colleccional-os, sem trazer novas luzes ao espírito 
escl~recido do Senado. 

Para opinar sobre o projecto n. 74, de 1910, da Gamara dos Deputados, 
basta á Commissão de Finanças estabelecer, em synthese, os postulados 
que fun'damentam o seu parecer em favor da integral approvação do pro-
jecto referido. 1 ·Na discussão que, porventura, se travar, mais amplos esclarecimentos, 
si necessarios, serão trazidas ao conhecimento do Senado. 

A Commissão proclama, como facto demonstrado pela experiencia, 
a vantagem da creação da Caixa e, conseguintemente, a da sua manu-
tenção. ' 

Ella deu ao paiz um período de tranquilidade economica que só 
poderá ser contestado pela obstinação theorica, contrapondo-se á evidencia 
da pratica. 

Com effeito, mais do que as taxas altas ou baixas (que podem inte-
ressar, umas ao consumidor, outras ao productor, si é possível suppor 
uma sociedade dividida erri duas Classes antagonicas - uma a dos que só 
consomem e outra a dos que só produzem), mais do que a questão da 
taxa, o que interessa á Nação é a fixidez do valor da sua moeda. 

/, 

) 
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A fixidez, a Caixa nol-a deu. Para mantel-a, cumpre manter a Caixa, 
procurando cc sino irac ac studio », estabelecer a taxa que corresponda 
verdadeiramente á depreciação da nossa moeda, de vez que não podemos 
negar e ninguem nega essa depreciação. ' 

A proposito escreveu, ha bem pouco tempo, insuspeito autor : 

cc La question est des plus complexes, cc mais il est un point 
indiscutable >>. C'est que, au lieu de poursuivre le pair 27 pence, 
dont la réussite, d'ailleurs toute problématique, flattera évi-
demment l'amour-propre brésilien, le Brésil doit songer à main-
tenir cc à tout prix ia fixité du change », dont les effets bienfai-
sants se sont fait sentir pendan ces trois derniêres années, 
sur son développement économique ». (RAFALOVICH, cc Le Marché 
Financier, 1909-1910). · 

E o mesmo autor, cujos conceitos são confirmados por outros (JosÉ 
MARIA RosA, cc La Reforma Monetaria », M. ANSIAUX, cc Principes, de 
e< La Politique Régulatrtce des Changes »,etc.), affirma com razão : 

cc Grãce à ces mesures (reducção de papel-moeda e creação 
da Caixa de Conversão) appliquées en 1906, le Brésil a pu, 
pendant ces derniêres années, connaitre enfin un change à 
peu prês fixe, «' si nécessaire au dévefoppement économique 
normal d 'un pays n~uf ». 

Temos, pois, como pontos que não podem soffrer contestação 
séria : 1.0 o que principalmentj) interessa ao paiz é a estabilidade cambial; 
2.0 a estabilidade cambial só nóde ser attingida pela Caixa de Conversão, 
conjugada com os apparelhos existentes - do fundo de resgate e do de 
garantia. 

Evidentemente, porém, tal estabilidade não poderá ser consegUida 
com 'ª adopção de uma taxa arbitraria para o recebimento do ouro, sinão 
pela de uma taxa que exprim,a, durante um certo periodo, a mais appro-
xímada relação do valor do nosso papel-moeda, em confronto com o 
valor da moeda ouro. · 

Neste :r.,:>articular, a taxa de 16, adoptada pelo projecto da Gamara 
dos Deputados, deve ser tida n,1ais como uma taxa optimista do que como 
uma expressão de pessimismo. 

Já hoje é sabido qu.e o Governo, devidamente autorizado por lei, 
teve de agir em dete'rminado periodo, para impedir a quéda da taxa de 15, 
adoptada para o inicio da Cajxa de Conversão, convindo lembrar que ao 
ser ella adoptada o cambio e&tava acima de 17. 

Como, pois, agora, que o cambio está a uma taxa insignificantemente 
superior a 16, poderia o Congresso ir além della, desprezando as mais 
positivç.s lições da nossa experiencia e a realidade da nossa situação 
economica e financeira, um::i: e outra determinantes da taxa cambial? 

Tendo a Caixa attingido, mais cedo do que se esperava, o maximo 
de 20 milhões fixado para qs seus depositos, causas accidentaes, cuja 
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yariedade o Senado não ignora, determinaram uma altá cambial desde 
15 até acima de 18, com uma immediata depressão a 16. 

Seria, pois, acto de imprevidencia política estabelecer-se uma taxa 
superior a 16, cuja adopção foi proconizada pelo Governo passado, em 
mensagem de 23 de abril deste anno. 

Nada justifica uma mudança nesse alvitre, porque no curto espaço 
de sete ou oito mezes nenhum surto economico, nenhum acontecimento 
financeiro se poderia ter produzido, capaz de determinar uma elevação 
e:ílectiva da taxa cambial, com caracter duradouro, além do ponto então 
aconselhado . 

Uma alta transitoria, seguida logo de uma baixa a 16, não poderia 
servir de base ás resoluções de legislador prudente, que não queira, por 
uma miragem que falle a l'amour propre brésilien, para repetir o conceito 
de fina psychologia, ver desapparecer o util instituto creado 'pela lei 
n. 1.575, de 6 de dezembro de 1906. 

Os défi.cils incontestados do nosso balanço internacional, apenas 
minorados pelos saldos da nossa balança commercial, graças á producção' 
da nossa tão injustamente malsinada lavoura, sem a qual, apezar de suas 
crises, não sabemos onde os pa'rtidarios das taxa~ altas iriam encontrar 
os elementos necessarios ao almejado advento do cambio par, taes défi.cils 
não podem desa_pparecer de um jacto, sinão c0m vagar, por meio de uma 
politica financeira e economica prudente e contraria a bruscas innovações. 

Ao envez de prevermos o seu proximo desapparecimento, tudo parece 
indicar o augmento desses défi.cits, reclamando a situação todo o esforço 
dos poderes, para minorar-lhes as causas . 

Com effeito, cessada a entrada de duro dos emprestimos publicos, 
cessada a entrada de ouro dos emprestimos determinados pela política 
de. expansão ferro-viaria, cessada a entrada de ouro dos emprestimos 
para obras de portos e outras, recomeçado o pagamento dos onus da 
divida nacional externa, augmentados os encargos de juros e amortização 
de emprestimos externos-estaduaes, municipaes e particulares, cres-
cidos, como não ignora o Senado, os encargos orçamentarios internos e 
externos, com uma situação de desequilíbrio deficitario entre a receita e 
a despeza da União, como preconizar uma alta taxa cambial, como 
fazer face a uma depressão cambial, si adoptarmos l~ma taxa superior 
a 16, que o proprio mercado está indicando? 

Tudo leva, pois, a Commissão a aconselhar a approvação do art. 1.0 do 
projecto da Camara elos Deputados. 

A estabilidade cambial, que se poderá conseguir a essa taxa, conti-
nuará a auxiliar o nosso desenvolvimento economico, permittindo, em 
tempo opportuno, a adopção .de outras mais altas, que nos ' conduzam, 
sem precipitação, mas com segurança, á circulação metallica. 

A providencia honesta do §- 1.0 do art. Lo dó projecto não carece de 
defesa para merecer a approvação do Senado. 

Attingido o limite da lei de 1906' e tendo o Congresso de providenciar 
a respeito, o augmento da capacidade de depositos era providencia que 

/' 
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naturalmente se impunha, maxime com a orientação de alta de um ponto 
na taxa primitiva. 

Não é exagerado o maximo de 60 milhões ( § 2.0 do art. 1.0 ), equi-
valente, a uma faculdade de emissão de mais 40 milhões em notas conver-
síveis. 

No combate á adopção do novo limite tem havido verdadeira contra-
dicção e manifesta incoherencia. 

Não nos referimos aos partidarios do deposito illimitado, mas aos 
que, reputando excessivo o limite proposto, querem, entretanto, uma 
taxa mais alta. 

1 Aliás, ao crear-se a caixa, não faltaram affirmações de que não seria 
attingido em um decennio o limite de 20 milhões ... 

E' a repetição da arguição. 
Affirmando a existencia de expansão economica, que aconselha 

um cambio fixado a 18 ou mais1 receiam a inflação do meio circulante, pelo 
augmento de 40 milhões na emissão conversível, verdadeira contradicção 
nos termos da questão, desde que aquella expansão exige uma maior massa 
de moeda. 

Affirmam a quasi inatingibilidade do deposito proposto e receiam a 
inflação resultante desse deposito !!! 

Nem é exagerado o limite do projecto, nem é de temer a inflação. 
O limite dá ao paiz tranquilidade quanto á estabilidade de cambio 

por um período maior. 1 

A emissão será gradual e indicativa de desenvolvimento, além de 
ser representativa de reservas metallicas, cuja abundancía e cujo excesso 
acreditamos que o Brazil nãp deve temer, sem dar uma manifestação 
de quixotismo financeiro.. . · 

Demais, o resgate gradufl l de papel inconversível, substituído pela 
nota conversível, de accôrdo com o § 2.0 do art. 2.0 do projecto, deve fazer 
diminuir os receios da supposta inflação, em nada prejudicial. 

Apparelho de funccionamento· automatico, não era possível que a 
Caixa, pelo simples facto de ter attingido o limite, quando este se desfal-
casse, ficasse impedida de receber novos depositos, até voltar ao maximo 
fixado 

Pretendel-o, seria aclmittir o seu fechamento - quando, attingido 
·O maximo, todo elle fosse retirado, isto é, quando mais necessario e 
conveniente seria <;> seu funccionamento. 

Esclarece bem essa funcç~o da Caixa o § 3 .0 do art 1.0 do projecto. 
Coherentes com o plano qe estabilidade cambial e de preparo grada-

tivo da conversão do papel moeda, os demais dispositivos do projecto 
collimam o mesmo alvo . 

A restauração dos fundo l;) de resgate e de garantia, creados pela lei 
n. 581, de 20 de junho de 1899, era consequencia do mesmo plano financeiro 
que tem sua base na Caixa de Conversão. · 

Não falta quem veja entre os tres institutos um antagonismo. 
Pensamos que, ao contrario, elles se harmonizam e se completam. 
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« A Caixa », estabelecendo por determinado periodo - a fixidez da 
taxa cambial, permitte ás forças productoras do paiz uma maior expansão 
e ao Governo maior segür'ança, no calculo orçamentario, dos compromissos 
externos da União, ao mesmo tempo que produz a accumulação de 
reservas metallicas, cujo maximo, uma vez attingido - facilita a alta 
cambial, pela adopção de nova taxa, como agora está acontecendo. 

Desta arte, a Caixa prepara a valorização gradual do meio circu-
lante. 

« O fundo de garantia », mantido na sua funcção inicial - de lastro 
para a conversão metallica, podendo uma parte limitada delle ser applicada 
ás operações que tenham por fim impedir a baixa do cambio á taxa 
inferior a 16, prepara e promove a almejada e procurada valorização do 
papel-moeda, pela accumulação de elementos, concurrentes com os da 
Caixa, para a circulação metallica. 

« O fundo de resgate », destinado a subtrahir do mercado papel 
inconversível e podendo ser applicado quando o Governo julgar conve-
niente a substituição do mesmo papel por notas conversiveis, tende 
tambem ao mesmo objectivo : valorização gradual do meio circulante 
inconversivel e preparo para a circulação metallica. 

Assim podemos affirmar que os tres elementos da nossa politica 
financeira - fundo de garantia, lastro da futura circulação metallica; 
fundo de resgate - meio de diminuição do papel inconversível e de sua 
valorização e Caixa de Conversão - apparelho de accumulação de ouro 
e força determinante de estabilidade cambial e, portanto, de desenvol-
vimento economico e de tranquilidade financeira, se colligam, de modo 
harmonico, para a realização do mesmo ideal - a suppressão da moeda 
inconversível. 

Nem o fundo de garantia, na sua immobilidade, nem o de resgate, 
cuja limitação seria imposta pelas proprias necessidades da circulação -
sem o que cahiriamos no perigo opposto ao da receiada inflação, resol-
veriam por si sós o problema, que é, antes de financeiro, essencialmente 
economico e que determina, por isso, a necessidade de p'eriodos de certa 
duração na fixidez de valor da moeda-papel. 

A Caixa de Conversão, portanto, os completa e integra na consecução 
dos mesmos effeitos. 

O projecto da Gamara, no art. 2.º e seus §§, mantém tal orientação. 
Finalmente, o art. 3.º habilita o Governo para as necessarias operações 

de credito determinadas pelas modificações propostas á lei de 1906 e 
para liquidar, por accôrdo, as contas do Thesouro com a carteira cambial 
do Banco do Brazil, autorizações essas que não parecem á Gommissão 
susceptiveis de impugnação. 

Em resumo, o projecto vem satisfazer as necessidades inadiaveis 
da nossa situação financeira e economica e corre ao encontro do reflectido 
e patriotico pensamento do chefe da Nação, que a respeito do arduo 
assumpto assim se exprimiu, em bem orientada e segura synthese, no 
seu manifesto inaugural, a 15 de novembro deste anno : 
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«Em materia financeira , - eu já o disse no manifesto de 26 de dezem-
bro, - julgo perigosas quaesquer innovações precipitadas. E' factGI que o 
paiz anc_eia por chegar ao regimen metallico; mas essa aspiração só será 
alcançada, si formos grandemente prudentes, servindo-nos dos apparelhos 
que a lei de 1899 sabiamente creou e usando de severo rigor na arrecadação 
das rendas e nas despezas publicas, de fórma a conseguir orçamentos 
sempre equilibrados. 

Não chegaremos jamais áquelle << desideratum » por meios artificiaes 
ou planos dé aventura a que o paiz não mais póde estar sujeito : a linha 
a seguir em tal assumpto está claramente traçada na politica financeira 
que os meus honrados antecessores adoptaram depois de 1899. 

Os fundos de resgate e de garantia, constituídos como actualmente 
ou fortalecidos por outros recursos; a retirada da circulação do papel-
moeda, de accôrdo com a l ei de 1899 e a reducção das despezas publicas ao 
estricto necessario, eis os unicos elementos com que podemos contar para, 
assegurada a estabilidade cambial pela Caixa de Conversão, chegar ao 
regimen definitivo da moeda conversível. ii 

Com <estas considerações e com as que o debate exigir, em defesa 
de sua opinião, a Commissão de Finanças é de parecer que seja approvada 
a proposição n. 74, deste anno, da Gamara dos Deputados. 

Sala das sessões, 23 de dezembro de 1910. - Francisco Glycerio, 
Presidente. -João Luiz J\lves, Relator. - Urbano Santos, com restricções. 
- Arthur Lemos, pelas conclusões. - Alvaro Machado, pela conclusão. 

A. Azeredo, vencido quanto aos §§ l.º e 2. 0 , por achar demasiado o 
deposito de 60. 000. 000 E!Sterlinos e por entender que o Estado não devia 
ser responsavel pela differença de mil réis em libra esterlina, do deposito 
existente na Caixa de Cqnversão, visto a lei n. 1.575, de 6 de dezembro 
de 1906, em seu art. 4. 0 , resolver o assumpto. 

Gonçalves Ferreira, vencido. Sou contrario á Caixa de Conversão 
desde a sua creação. Mantido, porém, esse apparelho financeiro, reputo 
excessivo o limite da emissão, constante do § 2.0 do projecto, por importar 
q:uebra do padrão monet ario legal. 
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SESSÃO DE 26 DE DEZEMBRO 

Entra em 2.~ discussão o art. I.o da propoi:11çao da Camara dos 
Deputados, n. 74, de 1910, restaurando, nos termos das disposições 
legislativas que os instituiram, os · fundos de garantia e de resgate do 
papel-moeda, elevando a 16 dinheiros por 1$ a taxa cambial a que se 
refere o art. 1.0 , da lei n. 1.575, de 6 de dezembro de 1906 e dando outras 
providencias (com parecer favoravel da Commissão de Finanças) . 

O Sr. Severino Vieira. - Começa dizendo que dasta, como das 
outras vezes, não tem a pretenção· de fazer valer as suas ideas conven-

cendo os seus illustres collegas, mas unicamente o 
:2". discussão. proposito iruiocente, no cumprimento de um dever, 

de dizer o que pensa, acarretando com as respon-
sabilidades que lhe possam dahi advir . 

Diz ter o dever imperioso de, neste momento, proseguir na defesa 
já iniciada, embora sem autoridade, em favor da administração, na 
pasta da Fazenda, feita pelo honrado e competente Sr. Dr. Leopoldo Bu-
lhões, revoltantemente accusado por mais de um orgão da imprensa 
desta Capital de haver compromettido a fortuna publica nas aventuras 
da elevação da taxa cambial. 

O orador diz que não póde hav.er accusação mais injusta nem mais 
aleivosa, pois a verdade 1 no meio de tudo isso é que o honrado ex-mi-
nistro da Fazenda não comprometteu em urn real os fundos depositados 
no Thesouro Nacional, para facilitar essa elevação que se deu em virtude 
das nossas condições econornicas, apezar do effieíto contrario produzido 
pela Caixa ele Conversão. 

E' notorio que os depositos da Caixa de Conversão nos .tres pri-
meiros annos de sua e_xistencia não attingirarn a 6. 000. 000 ·ele libras 
e_ que no ultimo da administração do Dr. David Campista, accusaram 
um decrescimo de algumas centenas de milhares de libras, sendo ele-
vado esse deposito no decurso da administração do Dr. Bulhões, pois, 
circumstancias que se prendem ao desenvolvimento economico e finan-
ceiro do paiz, determinaram essa elevação que attingiu em 31 de de-
zembro do anno passado, a 14.000.000 de libras continuando a mesma 
tendencia ascencion.al da . taxa por tal fórma que os cinco milhões e 
tanto restantes para que a Caixa attingisse ao seu maximo, foram com-
pletados nos primeiros dias de maio do anno que está a findar-se. 

Diz mais já ter tido occasião . de calcular o excesso da nossa circu-
lação, só por eflleito das notas da Caixa, em perto de 60 mil contos. 

'Pendo attingido ao maximo o deposito na Caixa de Conversão, 
defendido o movimento cambial das peias que contrapesam o seu actua-
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menta na circulação do ouro, continuou a se manifestar a elevação da 
taxa cambial que subiu gradualmente até attingir a 18 dinheiros por 1$, 
em 12 de setembro do corrente anno. 

O orador affirma que o Sr. Dr. Leopoldo de Bulhões não deu nem 
um passo, nem uma providencia e nem uma ordem para se chegar a 
essa situação, sendo certo que o Banco da Republica chegou a se abster 
de tomar parte nas operações de cambio, nos primeiros tempos, isto é, 
logo que se encerraram as operações da Caixa de Conversão. 

Entretanto, essa attitude do banco não poude manter-se por muito 
tempo, pois viriam prejuízos para as suas funcções legaes de regulador 
do cambio. 

Diz ainda o orador que poderia desdobrar ao Senado a resenha 
do movimento cambial, dia por dia, mostrando que esse movimento 
não teve absolutamente inicio 110 Banco da Republica, convindo accen-
tuar que no registro do mez de junho não houve um só dia em que o 
banco não se limitasse a acompanhar a tabella dos outros bancos. 

Está, portanto, habilitado o actual Ministro da Fazenda a inquirir 
doa directores do Banco do Brazil e nomeadamente do encarregado da 
carteira cambial si alguma vez elle movimentou a alta do cambio por 
simples conselh0 do illustre Sr. Dr. Leopoldo de Bulhões. 

O orador diz que depois que a taxa chegou a 18 dinheiros, no dia 
18 de setembro do correpte anno, por um golpe de arbítrio legislativo, 
começou a se fazer sentir uma forte pressão sobre o Banco da Republica 
- a baixa que os jog~dores de cambio vinham já ha algum tempo 

annunciando contra o m1~smo banco. 
E, continúa o orador, não fosse uma manifestação dessa inter-

venção legislativa, não ~eriamos presenciado a lucta que teve de sus-
tentar o Banco, empenhando tambem o ministro da Fazenda, contra 
a baixa que se queria f:irzer á força, a golpe de lei, em detrimento do 
credito publico. / 

Sobre a baixa, diz 1.3er notorio, que havia um syndicato que teve 
a fortuna, por um desse~ acasos fortuitos, vêr a seu lado a Commissão 
de Finanças do Senado que, em 15 de setembro, se reunia, embora em 
sessão secreta e resolvia, em attenção a uma indicação do Senado Pau-
lista, apresentar um projecto fixando para as novas emissões da Caixa 
de Conversão o cambio O.e 16 dinheiros por 1$000. 

Está certo de que a ~Ilustrada Commissão dirá que o honrado Sr. ex-
Minístro da Fazenda já 13e tinha manifestado pela taxa de 16 dinheiros, 
na mensagem que o Sr. Presidente da Republica dirigiu ao Congresso 
Nacional, mas quando o Sr. Ministro da Fazenda dirigiu a sua exposição 
de motivos, ao Sr. Pres jdente da Republica o maximo do deposito da 
Caixa· de Conversão ainda não tinha sido attingido. 

E' facto que por uma . dessas coincidencias com que a fortuna favo-
rece aos audaciosos, o syndicato baixista que já havia forcejado a baixa, 
comprou saques ao Banço da Republica, no dia 14 no valor de 80.0 mil 
e tantas libras, e no diu 16, attendendo ao prestigio da Commissão de 
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Finanças, que opinou pela taxa de 16, até o commercio legitüno correu 
a tomar cambiaes e só em um os saques attingiram a um milhão sterlino ! 

O Banco do Brazil fez face a essa situação, mas accentuando-se 
a..inda mais esse movimente viu-se na contingencia de procurar o auxilio 
do Sr. Ministro da Fazenda que não o recusou, de accôrdo com a lei 
de 1906. 

Resistiu-se não á tendencia da baixa cambial, mas ao ,arbitrio 
que a ameaçava por um·a intervenção legislativa. 

Fez o estudo dessa phase da questão em suas relações com o com-
mercio de exportação e não desejando fazer accusações }!lessoaes, acre-
dita que o act:ual Sr. Ministro da Fazenda tenha tido razões fundaveis 
para intervir nas cotações cambiaes. 

E si é certo que o Banco influiu nessas cotações por ordem do Mi-
nistro, a responsabilidade dos prejuizos decorrentes cabe ao Governo. 
. Agora essa é já uma questão finda, quem tinha de auferir lucros 
com esse movimento, já os realizou; o Banco ou o Thesouro acarretou 
o prejuízo, e para demonstrar que a taxa de 18 dinheiros não era fictícia 
informa que o Banco do Brazil em setembro vendeu 7. 776. 000 libras' 
e em outubro, 4.146.000 libras, send9 que, em setemhro, ainda não 
havia esperança de intervenção do Legislativo na fixação da taxa de 
16 dinheiros. Em janeiro, 3. 623. 000 libras e a seguir 2. 979. 000 libras, 
2. 736. 000, 3 .168. 000 até maio 4. 343. 000 libras esterlinas. 

Todos os saques cobertos, tendo o Sr. Dr. Leopoldo de Bulhões 
acudido aos pagamentos no exterior, sobrando em deposito dos nossos 
agentes em Londres, um saldo de 5.000.000 de libras esterlinas. 

Passa o orador a analysar o discurso em que . o Deputado Ginci-
nato Braga procurou demonstrar que a taxa real, que no momento 
exprime a nossa ·situação economica é a de 15 dinheiros. 

Começa dizendo que · foi embalde, porque depois do discurso de 
S. Ex., incontinente a Gamara, sem tomar em comideração os seus 
argumentos, votou a taxa de 16 dinheiros. 

. O orador analysa a hypothese formulada pelo Deputado por S. Paulo, 
de um transatlantico em commercio que aportasse a uma ilha, onde si , 
fizera emissão de 50. 000 libras papel, quando a moeda circulante era 
de 100. 000 - determinando uma crise monetaria pelo excesso da emissão 
e, refutando esta conclusão, lembra que a crise dar-se-hia independente 
da exportação de mertaderias, porque a moeda ouro, deixaria de ter o 
caracter de meio circula'nte e passaria a ser mercadoria como outra qual-
quer, sujeita á variação de valor, e constrangida ao principio economico 
de que a moeda má expelle a boa do mercado. 
· Tambem não está de accôrdo com a definição def - medida de valor 

- dada á moeda, porque entende que o valor não póde ter medida, va-
riando de tempo para tempo, de logar a logar e até de pessoa a pessoa. 
Refere-se á defirnção do economista Moccaulay - a moeda, é uma sim-
ples expressão de d vida , representando um titulo de credito ao portador, 
por serviços prestados, ou por effeiws de commercio. 

\ 
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Referindo-se ainda á longa demonstração feita pelo Deputado 
por S. Paulo de que a situação economica do paiz não permitte uma 
taxa superior a 15 dinheiros, assígnala que aquelle orador esqueceu-se 
de que as despezas do productor já estão cobertas em saldos no balanço 
commercial, como nesse saldo estão incluidos as -remessas do colono, 
os fretes e os impostos de exportação. 

A negra perspectiva pelo futuro financeiro, em favor da depreciação 
da taxa, sobre ser desarrazoada, permittindo o papel moeda acima do 
par, no regimen dos déficits, é pelo menos extemporanea e não surgiu 
a tempo de impedir que o Legislativo enveredasse por esse plano incli-
nado que, parece, nos conduzirá a crise igual á do funding-loan. 

E, para demonstrar que Q Deputado por S. Paulo não foi feliz nos 
seus estudos sobre .valorização da moeda, nem nos confrontos estabe-. 
lecidos, assígnalou o orador que, de 1899 a 1901, tivemos a taxa cambial 
elevada de 5 5 /8 a 12 dinheiros, por outro motivo que são as condições 
apontadas agora como fataes e imprescindiveís para a valorização ·da 
moeda. 

Nem comprehende, em face da situação do mercado, como se possa 
ter como optimista a taxa de 16 dinheiros, quando a simples creação 
do fundo de garantia e a operação do resgate determinou a ascenção 
do cambio de 5 /8 a 12 dinheiros, e extranha que, estando em funcciona-
mento os apparelhos ent~o creados e mais a Caixa de Conversão, não 
tivessemas uma differenç~ de dous ou tres dinheiros para mais na taxa 
cambial. 

Faz largas consider~ções sobre a influencia do padrão da· moeda 
na organização dos orçamentos e na arrecadação da despeza e passa a 
estudar o effeito que ca1.pou no mercado monetario o lastro de 80 mil 
contos com que se iniciavam as operações da Caixa de Conversão. 

Neste particular acçentúa que esse index influiu poderosamente 
para a baixa da taxa. 

Respondendo a apa;rtes affirma que os 320 mil contos agora em 
deposito é um argumentp em favor dos que pretendetn a alta, porque 
a inflação da circulação :qão deteve a taxa cambial na sua marcha ascen-
dente, prova evidente de situação firme do mercado. 

Ainda respondendo i3. apartes, demonstra que os effeitos da inflação 
podem ser annullados p,or phenomenos concummittantes, sem alterar 
o curso natural da valorização da moeda pelo augmento da fortuna 
publica e desenvolvimento das operações commerciaes. 

Fixada a taxa de 1~ dinheiros ·os oito milhões esterlinos reprezados 
agora, naturalmente serão convertidos em especie e depositados na 
Caixa de Conversão, au~mentando assim de chofre a circulação mone-
taria. A riqueza publica ~1ão será augmentada, porque as notas emittidas 
representarão simplesmeinte titulo de deposito do dinheiro ás ordens 
dos capitalistas e bancos, agora empenhados em forçar a baixa. Esta 
operação póde ser reprei,>entada por uma equação, de cujos termos um 
é a somma do meio circulante, outro é a somma dos valores que entram 
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em commercio, estabelecendo relações de caracter permanente; si houver 
augmento de um dos artigos commerciaes, além do consumo, dar-se-ha 
a diminuição de procura e portanto o valor desse artigo diminue - o 
mesmo se qá com o meio circulante. 

Pergunta o orador : que determinou a baixa da taxa cambial depois 
da Republica? 

As emissões, sem duvida, e não foi preciso que se actuasse no mer-
cado internacional, Dahi o orador passa a analysar amplamente a natu-
reza das notas conversíveis para attender aos constantes apartes. 

Retomando o fio de , consicl;erações, assignala que, fixada a taxa de 
16, dinheiro's nos primeiros momentos dar-se-ha a inflação do meio cir-
culante, porque ha muito ouro comprado aos cambios de 11 1 /2, 13 3 /4 
e 18, e todo esse ouro ha-de ser convertido em notas da Caixa. 

E dispensa-se de analysar o alcance dessa operação para tratar de 
outros pontos da questão. 

Entende o orador ser necessaria a modificação do § 1.0 do artigo 1.0 

do projecto, no sentido de se impor ao portador de notas emittidas ao 
cambio de 15, a obrigação de trocai-as dentro do prazo certo, de um 
anno, por exemplo, impondo-se ao mesmo tempo ao Governo a obrigação 
de não emittir mais, notas da primeira conversão, que deviam ser tro-
cadas por novas ao cambio de 16, desta forma evitar-se-ha ao Governo 
a necessidade de depositar o ouro equivalente ás notas dilaceradas, des-
truidas ou perdidas. 

O § 2.0 do projecto estabelece que cessarão as emissões ,da Caixa 
de Conversão, quando estas attingírem sessenta milhões esterlinos. 

Reputa exagerado o quantum exigido para emissão da Caixa porque 
esta será quasi igual á nossa actual circulação inconversível, resultando 
ficarmos entre notas conversíveis e inconversiveis com uma circulação 
de um e meio milhão de contos! 

, Basta ennumerar esta somma para se ver que esta é muito mais 
quantiosa do que a somma de nossa importação e exportação . 

O § 3.o parece-lhe obscuro. Dando-se a tendencia parr a baixa, a 
Caixa não seria necessaria, pois é bem de ver que em taxa baixa nin- ' 
guein recolhe dinheiro; se, porém, a taxa se elevar não será a disposição 
do § .3.0 que vem remediar o mal, pois ninguem retirará dinheiro da 
Caixa com prejuízo para dar vantagens a outrem. 

O dispositivo pois não produzirá o e:íleito que se espera. 
Nota estar adeantada a hora e não quer o orador adeantar argu-

mentos sobre o art. 2.0, antes porém de retirar-se da tribuna felicita-se 
por ter em apoio das suas convicções, o illustre Senadpr pelo Espírito 
Santo, contra a opinião do illustre Deputado por S. Paulo, que quer 
reduzir o paiz a duas classes antagonicas : a classe dos productores e a 
dos consumidores. 

A sua doutrina é que todo o homem de trabalho, seja qual fôr o 
genero de sua profissão, é um productor, e não sómente aquelles que se 
dedicam á vida da lavoura. 
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Não se veja nos partidarios da valorização do nosso meio circulante 
inimigos dos interesses das classes agrícolas e tanto isso é verdade que 
o orador se declara de inteiro accôrdo com o illustre Deputado por 
S. Paulo quando S. Ex. diz que «os que da terra extrahem mercadorias 
por industria agrícola, por industria extractiva e por industria da mine-
ração, a estes, á prosperidade desses elementos sociaes, é que teremos 
de pedir a eliminação do papel-moeda ». 

Não é absolutamente lesiva dos interesses das classes productivas, 
a política da valorização do meio circulante. Essa política tem, por effeito 
immediato, de melhorar as condições de pagamento de salarios daquelles 
que ganham a custo de seu trabalho, produzindo muitas vezes com 
sacrificio da propria existencia, a commodidade, o conforto e o luxo pá'ra 
os proprietarios de latifundios. 

São os productores agrícolas, os jornaleiros, os que não exploram 
a grande propriedade, mas vivem do seu trabalho; são os empregados 
de fabricas, são o grande numero de pequenos empregados diaristas 
que, longe de serem prejudicados, serão beneficiados desde que o nosso 
meio circulante se valorize. 

E' o orador partidario da valorização de nossa moeda, porque não 
comprehende a nossa ' prosperidade e o nosso progresso com moeda mi-
seravel. 

Foi mais longe do q~e pretendia, mas procedeu de accôrdo com o 
que julga ser seu dever, d,

1
efendendo idéas que veem de longe e ao mesmo 

tempo o Governo do Sr. marechal Hermes que mais de uma vez tem 
declarado não querer parp. a Caixa de Conversão sinão a taxa que for a 
expressão real da nossa ~ituação economica. , 

Assim, não vacilla d~ fazer um appello ao Senado, pedindo o · adia-
mento da solução da que~tão em debate até a proxima sessão legislativa. 

Não ha a receiar p6,lrturbações de nossa vida economica e finan-
ceira, como houve ao tempo do governo do Sr. Campos Salles; nada 
faz prever que nos avisip.hamos de qualquer crise, que urgia attender 
immediatamente, portanto seria de bom alvitre adiar a discussão do pro-
jecto, attendendo aos de;sejos do ,Sr. Presidente da Republica, e neste 
interregno fazer-se um inquerito consciencioso, apurando-se a realidade 
da situação economica qo paiz no sentido de se conhecer a expressão 
dessa situação pela taxa cambial. . . 

Crê que isso faria, ~10 momento actual, em meio das difficuldades 
de todos os generos, entre as quaes infelizmente, não são de menor vulto 
aquellas agora mesmo creadas pela inconsideração do Poder Legislativo, 
crê, repete, que seria Ufll bom serviço prestado ao Sr. Presidente. da 
Republica, o adiamento da solução desta questão para a proxima sessão 
legislativa. Então bastar~a medir o espaço desse adiamento para ficar-se 
talvez conhecendo quem tem razão - si aquelles que sustentam como 
situação real do mercadp a taxa superior a 17 dinheiros ou si aquelles 
que pugnam pela taxa de; 15 dinheiros, mas condescendem, com a fixação 
cambial a 16 dinheiros. 
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SESSÃO DE 27 DE DEZEMBRO 
' 

O Sr. A. Azeredo (1). - Sr. Presidente, venho desempenhar-me 
de uma incumbencia de que níe encarregou o meu eminente amigo e 

companheiro de representação, Sr. Senador Joaquim 
Expediente. Murtinho, dando conhecimento ao Senàdo da carta 

que S. Ex. se dignou dirigir-me para este fim. 
Tel-o-hia feito hontem si, ao entrar neste recinto, não encontrasse 

occupando a tribuna o illustre Senador pelo Estado da Bahia, que pre.en-
cheu com o seu discurso todo o tempo da sessão. 

Esta carta, Sr. Presidente, significa que o eminente Senador pelo 
Estado de Matto Grosso, impossibilitado, por motivo de molestia, de 
comparecer ao Senado, quiz entretanto deixar firmado o seu pensa-
mento a respeito do projecto da taxa cambial, isto é, do projecto que 
remodela a Caixa de Conversão, contra a qual S. Ex. sempre se mani-
festou. 

E' élaro que o discurso que o honrado Senador devia pronunciar 
nesta Casa impressionaria certamente a muitos dos seus mempros, por 
isso que a sua competencia (muitos apoiados ), indiscutível neste assumpto 
poderia influir grandemente n0 espírito daquelles que. não teem preoccu-
pações nesta questão. 1 

_ 

Assim, Sr. Presidente, vou desempenhar-me do encargo que me 
deu o meu illustre amigo, lendo a carta que S. Ex. se dignou dirigir-me 
e que recebi quando estavam reunidos, os membros da Commi~são de 
Finanças, tratando deste assumpto e ~xactamente na occasião em que 
havia acabado de formular seu parecer o honrado Senador pelo Espírito 
Santo, relator do parecer ora em debate. E' este o theor da carta {Lé) : 

« Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1910 - Meu caro Azeredo. 
Dentro de ·poucos dias terá logar no Senado 

Uma carta de a discussão sobre a Caixa de Conversão. » 
J. Murtinho. (Falia) Quer isto dizer que S. Ex. n·ão sabia 

q.úe se tratava, naqueile momento, de se apresentar 
o parecer da Commissão de Finanças, que devia ser submettido á con-
sideração do Senado. (Continua a ler.) 

1 
, 

« A circumstancia de ter sido eu o ministro da Fazenda do Go-
verno Campos Salles, que reconstituiu as finanças da Republica, por 
meio da valorização da moeda, me impunha o dever de tomar parte 
naquella discussão, si não para sustentar as vantagens daq4ella ·valo-
rização, de que todos se dizem sectarios., ao menos para mostrar como 

(l} Este dlscurao não foi revisto pelo orador. 
1 

CAIXA DE CONVERSÃO '1910. - VOL. II. 26 
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aquelles que sinceramente a desejam estão sendo illudidos e ludibriados 
pelos que por interesse de classe desejam exactamente o inverso daquillo 
que pregam, isto é, a desvalorização da moeda. 

Não me illudo sobre o que poderia colher dessa discussão, pois 
sei por experiencia que mesmo questões desta ordem são resolvidas por 
interesses puramente partidarios; em todo o caso teria assim cumprido 
o meu dever. 

Grave molestia, de que só ha pouco consegui restabelecer-me, dei-
xou-me em estado de fraqueza ta1 que não me permittírá entrar em um 
debate. que necessariamente deverá ser longo e animado. E' por isto que 
te escrevo , pedindo-te para desculpar-me, junto ao Senado, desta minha 
falta involuntaria. 

Já que não posso provar o quanto o projecto da Camara vae de en-
contro, em todos os seus artigos, ás idéas da plataforma do Marechal 
Hermes e ás do programma do partido que se fundar para apoial-o, 
permitte-me que chame a tua attenção ao menos para o artigo que 
eleva o deposito a 60.000.000 esterlinos. 

Os que ddenderam a taxa de 16 sustentam que essa taxa era ele-
vada de mais para as nossas circumstancias economicas; isto quer dizer 
que não haverá tão ced'o tendencia alguma de alta para o cambio. 

Ora, a caixa foi instituída para receber o excesso de ouro que, en-
trando para o paiz, tendesse la fazer subir a taxa cambial, procurando 
impedir a alta por meio de emissões de papel. 

Assim a caixa receberá opro proporcionalmente á tendencia para a 
alta e deixará sahir ouro proporcionalmente á tendencia para a baixa. 

Assim, tomar para a ta~a da caixa a mais alta possível e pedir 
um deposito de 60. 000. 000 é - ou não comprehender o mecanismo 
da Caixa de Conversão ou I!rocurar servir-se dessa caixa para o fim 
que não se tem a coragem de confessar. 

Si um engenheiro encarrrgado das obras contra · a secca do Ceará 
mandasse dizer ao Governo que em uma certa zona daquelle Estado 
em nenhuma estação do ani10 haveria probabilidade da existencia de 
volume sensível de agua e propuzesse ao mesmo tempo a construcção 
de um formidavel reservatorio nessa mesma zona, este facto causaria 
assombro a principio e ao depois despertaria a idéa de que o dito profis-
sional tinha interesses naqu,ella construcção, interesses estranhos ao 
fim de sua commissão. 

O facto é o mesmo quanto á Caixa de Conversão, para aquelles que 
assev.eram que nenhuma prqbabilidade ha de se elevar a taxa acima 
de 16 e que propõem o forrnidavel deposito de 60. 000. 000 esterlinos. 
Assim como lá o reservatorio não serviria para o fornecimento de agua, 
isto é, para o fim que se te've em vista creando aqueUe serviço, assim 
tambem aqui o deposito de 60. 000. 000 não servirá para o funcciona-
mento regular da Caixa de qonversão, cujo fim é graduar a elevação do 
cambio, para evitar perturb31ções bruscas. 

Sinão, vejamos : o projeyto impõe ao Governo a obrigação de pagar 
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os 20. 000:000$, differença do valor da libra, na antiga e nova caixa, 
dando-lhe o prnzo de cinco annos. 

No fim desse tempo, si os estudos profundos do então ministro da 
Fazenda e as pesquizas de algum Deputado, semelhantes ás do Sr. Cin-
cinato Braga, permittirem a elevação de um ponto, isto é,· taxa a 17, o 
Governo terá que desembolsar 52 . 000:000$ e, guardando as proporções, 
precisará para isso de uns 13 annos. 

De sorte que teremos elevado o cambio de 15 a 17, isto é, dous 
. pontos, despendendo-se 72.000:000$ em 17 annos. Mas nem esse favor 

nos será concedido, pois, si agora deixar de funccionar a Caixa, o cambio 
não se poderá mover com os 900 . 000:000$ que lhe t erão posto em cima 
para impedir qualquer movimento. 

E então exclamarão victoriosos, como agora ; o cambio não se 
move para a alta, as condições economicas do paiz não o permittein. 

O Sr. Marechal Hermes, em sua platafórma, prometteu-nos, em 
termôs claros e positivos, trabalhar pela elevação gradual da taxa cam-
bial até tornar passivei a conversão metallica. 

Não me parece possível que, ao menos no Sehado, o partido que 
se fundou para auxiliar o Presidente da Republica, procure rasgar o pro-
gramma financeiro do mesmo Presidente, apresentando á sua sancção 

· um projecto que é a n~gação daquelle programma,. e ainda menos crível 
me parece que o Sr. Marechal Hermes sanccione esse projecto, lançando 
assim um borrão em um dos pontos mais importantes da sua plata-
~~. / : 

Conheço o Marechal Hermes desde o advento da Republica; co-
nheço bem suas qualidades e creio que S. Ex. seria cqpaz de, ·si tivesse 
mudado de pensar, confessal-o .com toda a sinceridade ao paiz, dizendo 
francamente - sou partidario do cambio baixo, quebremos o padrão 
e inundemos o Brazil de papel da Caixa de Conversão; - mas não creio 
que S. Ex., arrastado pelo 'Seu partido, execute uma lei que é a negação 
do seu programma, e simulando manter ainda esse programma procure 
illudir os seus concidadãos, que confiam na sua .sinceridade e na sua 
lealdade. 

Alonguei-me mais do que devia; mas, não podendo discutir todos 
os artigos do projecto, como era meu desejo, procurei elucidar bem o 
seu ponto mais perigoso - aquelle que, sendo approvado, irá prejudicar, 
por muitos e muitos annos, a economia e as finanças da Republica. 

Disponha do amigo sincero. - Joaquim Murlinho. » 
Sr. Presidente, V. Ex., como o Senado, comprehendem o prazer 

com que me desempenho sempre de incumbencias desta natureza, quando 
partidas de amigos como o Sr. Dr. Joaquim Murtinho, ainda mesmo 
quando não esteja absolutamente de accôrdo com S. Ex., em todo o seu 
pensamento, pois não penso, como o meu illustre amigo, que o Sr. Ma-
rechal Hermes da Fonseca falte ao compromisso da sua plataforma, si 
porventura sanccionar a lei cambi.al, ora em discussão :nesta Casa do 
Congresso. 
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O pensamento do Sr. Presidente da Republica, externado em sua 
plataforma, continúa a ser o mesmo, isto é : que o cambio possa subir 
gradativamente. 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Apoiado. 
O SR. PIRES FERREIRA. - Sem o influxo do Thesouro. 
O SR. COELHO E .CAMPOS. - Naturalmente, segundo as condiçõe~ 

economicas do paiz. 
O ·sR. A. AzEREDO. - O Sr. Presidente da Republica, embora não 

tenha conhecimentos profundos e especiaes da materia, fez bem sentir 
,o seu modo de pensar e nelle persiste; declaro-o, porque conheço bem as 
intenções e os sentimentos de S. Ex. neste particular. 

A Camara dos Deputad.os entendeu em sua alta sabedoria acceitar 
a emenda, elevando a 60 milhões esterlinos o deposito da Caixa de Con-
versão. 

Estou, Sr. Presidente, em inteira opposição ao modo de sentir da 
·Gamara dos Deputados, e tanto assim é que, assignando na Commissão 
de Finanças o parecer do meu illustre amigo, o nobre Senador pelo Estado 
do Espírito Santo, fil-o com a declaração de vencido. E nem podia mani-
festar-me de outro modo, pois quando foi apresentado pelo Sr. Senador 
pelo Estado de S. Paulo, o seu

1 
parecer sobre a indicação do Senado da-

quelle Estado, no qual S. Ex. pretendia fixar a 16 o nosso cambio, decla-
rei a S. E:ii::., naquella occasiãoi como o fiz agora,, perante a Commissão, 
que não acceitava o deposito atém de 40 milhões, isto é, 20 milhões mais 
do que o deposito actualmente feito. 

Creio que foi esta a decla1·ação que fiz perante a Commissão de Fi-
nanças, da· qual é S. Ex. o Pr~sidente. 

O SR. FR!A.NCisco GLYCERfº· -· Perfeitamente. 
O SR. A. AzEREno. - N~ste ponto, portanto, Sr. Presidente, estou 

inteiramente de accôrdo com o meu illustre amigo o Sr. Senador por 
Matto Grosso; e tanto que votarei contra o § 1.0 , do art. i.o, da propo-
si'}ãO da Camara dos Deputadqs. 

E' minha opinião que o Senado faria bem, si reduzisse de 60 para 
40 milhões esterlinos o depo~;ito da Caixa de Conversão, melhorando 
ao mesmo tempo ou dando m1~lhor solução á questão do troco do actual 
deposito. 
· Tambem me manifestei ~~ontra a disposição do § 2.0, que manda 
que o Estado entre com a differença do cambio de 15 para 16, para 
os portadores de notas da Caixa de Conversão. 

E sou contrario a isso pqrque a lei que creou esse importante esta-
belecimento, que, incontesta·,velmente tem prestado reaes serviços ao 
paiz, cogitou do modo de se fazer o troco das notas conversiveis, sem 
prejudicar os interesses do E~tado. 

Os portadores das notas da Caixa de Conversão sabiam que tinham 
o correspondente em ouro ao cambio de 15 - era um deposito - sendo 
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assim parece-me que a nova disposição do projecto da Camara poderia 
perfeitamente desapparecer, sem prejuízo para o Thesouro. 

E, Sr. Presidente, si o prejuízo pudesse ser limitado á somma de 18 
ou 20 mil contos, neste momento, sem prejuízos futuros, ainda se poderia 
tolerar; mas tal não vae acontecer. , 

Approvado o § 2 .. 0 do projecto, teremos de vêr a differença a pagar, 
quando tivermos 60 milhões em deposito· na Caixa de Conversão - o 
que é quasi impos!'livel; - o Estado terá de pagar, si elevarmos o cambio 
de 16 para 17, não mais 40 mil contos, mas 52 mil!!! 

Neste p<mto, portanto, estou de accôrdo com o honrado Senador 
por Matto Grosso, meu illustre amigo Sr. Joaquim Murtinho; não estou, 
porém, quando S. Ex. leva a questão desse projecto para o terreno par-
tidario. Não ~ verdade que a questão da taxa cambial seja uma questão 
de partido; e nem podia ser. 

UM SR. SENADOR. - E' uma questão nacional. 
o SR. A. AzEREDO - ... porquanto, no seio do partido, ha quem 

pense que a taxa deve ser elevada acima de 17; ha quem pense que a 
taxa/ deve se fixar em 16 e ha ainda quem vá além e pense que a taxa 
deve ficar, como até aqui, em 15 . . 

O SR. GONÇALVES FERREIRA.~ Mas figura no programma do par-
tido, a conservação dos actuaes apparelhos financeiros. Portanto é uma 
questão de partido. 

O SR. A. AzEREDO. A conservação dos apparelhos financeiros 
é .uma questão de partido, a taxa cambial, por~m, n~o. 

V. Ex. p6de dizer, ·como eu digo ser exagerado, ,para tratar da ques-
tão da taxa cambial, o deposito de 60 milhões; estou de accôtdo com o 
honrado Senador, que aliás não faz parte do partido e tem as mesmas 
ideias que eu, neste assumpto. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - QJal é o partido do honrado Senadpr2 
O SR. GONÇALVES FERREIRA. - E' o de V. Ex. q_ue tambem não 

pertence áquelle. 
O SR. A. AzEREDO. - Apoiado. Está respondido e bem respondid?· 
0 1, SR. ALFREDO ELLIS. - Não sabia que estava com o honrado 

Senador, que é hermista. 
O SR. GONÇALVES FERREIRA.' - O civilismo acabou com a eleição. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Não apoiado. Bem vivo está elle. 
O SR. A. AzEREDO. '- Os honrados Senadores pelo Estado de 

's. Paulo, sem díscrepancia, desejam, mais do que nenhum outro repre-
sentante desta Casa, a fixação do cambio em 16, uma vez que não podem 
conseguir a conservação da taxa de 15. Collaborando com SS. EExs. 
está o partido de que falia o illustre Senador pelo Estado de Matto-Grosso. 

Eu não entrei, Sr. Presidente, na discussão da fixação do cambio 
na taxa de 16, porque tinha um compromisso antigo de sustentar esta 
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taxa, quando veiu a lume a questão de remodelação da Caixa de Con-
versão. 

Quando veiu, porém, a elevação natural do cambio, entendi que 
não deviamos fixar a taxa de 18, como quería o mínistro da Fazenda, 
nem a de 16, como querem actualmente quasi todos os membros do Par-
lamento, mas a de 17, que me parece deve ser a média. E, como no meio 
está a virtude, melhor será acceitar a taxa de 17. 

Mas V. Ex., Sr. Presidente, que acompanha a discussão deste 
assumpto de tanta magnitude, deve ter visto que, na Gamara, o pro-
jecto passou rapidamente e acredito mesmo que o pensamento do apre-
sentante da emenda, elevando o deposito da Caixa a 60 milhões, não 
era o de conservar esta elevação. O autor da emenda acreditou talvez 
que os partidaríos do cambio alto . combatessem esta medida e propu-
zessem, como transacção, o maximo de 30 ou 40 milhões. 

O SR. SILVERIO NERY. - Mas o Senado póde fazêl-o agora. 
O SR. A. AzEREDO. - Imagino que este era o pensamento de quem 

primeiro cogitou do deposito de 60 milhões. E estou convencido de que 
mesmo os honrados Senadores por S. Paulo acceitariam como transacção 
o maximo de 40 milhões. E seria bem pensado, porque, estabelecendo um 
deposíto tão grande como o que estabelece o projecto, faremos qüasi que 
a quebra do padrão. 1 

Realmente, 60 milhões e11terlinos representam 900 mil contos de 
emissão, o que impede indisc'-'tivelmente a subida do cambio. Elle t erá 
de ficar estacionario por muitos annos, ou antes, será talvez a base ou 
.segl!lrança da quebra do padrãp monetario. 

Assim, Sr. Presidente, ap-edito que os honrados Senadores pelo 
.E stado de S. Paulo concordaúam igualmente que se fizesse a reducção 
neste deposito, de modo a se poder estabelecer a elevação gradual da 
taxa cambial. ' 

E · neste particular é que \iiscute, como o Senado viu, na sua carta, 
o illustre Senador pelo Estado de Matto Grosso. 

Sr. Presidente, eu dizia qu~ não era uma questão partidaria o projecto 
da Caixa. de Conversão, e que, portanto, o meu illustre amigo, Senador 
por Matto Grosso, não tinha razão nas considerações que adduzíu em 
sua preciosa carta, de que o Senado já teve conhecimento. 

Fui interrompido, ahi, pelp meu illustre amigo, Senador por Pernam-
buco, querendo attribuir realn.1ente a uma questão partidaria o projecto 
da Caixa de Conversão. Então eu disse, e o Senado ouvitt, que não ha nisso 
uma questão partidaria e si ho,uvesse eu não t eria o direito de estar aqui, 
manifestando-me do modo porr qu~ o estou fazendo. Teria de sujeitar-me 
á questão partidaria , votar di~ciplinadamente, sem discutir, acceitando o 
proje.eto como si fosse. uma obra perfeita e acabada e com o placel dos che-
fes do partido e dos homens do Governo. 

Entretanto , estou dando uma prova, não de indisciplina, mas de 
consciencia, em relação ao pFoj rcto da t axa cambial. E, si isso não bastasse, 
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a assignatura doo membros da Gommissãô de Finanças é mais um attest.ado 
e uma prova de que realmente não ha nisto uma qu~tão partidaria. 
(Apofodas.) 

1:mmerecidamen~e fizeram-me membro do Directorio no partido 
(não apoiados);. outro melhor do que eu podia occupar esse posto. (Não 
apoiadas.) , 

Mas, com0> eu, tambem é director do partido e como autoridade que 
todos lhe reconhecem, principalmente em questões financeiras, o honrado 
Senador pelo Maranhão, que tambem assignou vencido G- parecer sobre a 
proposição da Oamara. _ 

O honrado Senador pelo Estado da Parahyba tambem é disciplinado; 
não seria capaz de se insurgir contra o partido, si, porventura, esteJizesse 
questão fechada da Caixa de Conversão. 

O SR. ALVARO MACHADO. - Apoiado. 
O SR .. A. AzEREDO - S. Ex. assignou tambem com restricções o 

pare~er ... 
O SR. JoXo Luiz. - Quanto á conclusão. 
O SR. A. AzEREDO. - ... quanto á conclusão. . 
O honrado Senador pelo Pará fez a mesm11 cousa; de modo que, 

pelo projecto, integralmente fallando, só são favoraveis o honrado 
Senador pelo Estado de S. Paulo,-presidente da Commissão de Finanças 
e cujas idéas todos conhecem, e o honrado Senador pelo Espirita Santo. 

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO. - Apurando bem, isto quer dizer 
. que o partido é contr~ o projecto. 

O SR. JoXo Lurz 'ALVES. - Quer dizer que ha divergencia ?-penas em 
detalhes. 

O SR. CAssIANO no NASCIMENTO. - Na essencia estão todos de 
accôrdfi? 

O SR. JoÃo Lur-z ALVES . - Sim, senhor. 
O SR. A. AzEREDO. - No seio do partido estão todos de accôrdo 

pois mão se trata de uma questão partidaria. 
Radicalmente a favor do projecto é o velho chefe republicano, 

general Francisco Glycerio, que, como todos sabem, tem-se mostrado 
contra o partido. ,., 

Do exposto se vê que estamos justificados, não só o humilde orador, 
como o honrado Sr. Presidente da Republica. · 

S. Ex. mantém integralmente a sua plataforma e si, porventura, o 
Congresso sustentar esse alto deposito de 60. 000. 000, impedindo 
incontestavelmente a elevação do cambio, não será S. Ex. o responsavel 
por esse acto. 

O SR. ÜASSIAINO DO NASCIMENTO. - O Marechal Hermes, coilaborando 
com a sua salilcÇãQ, tambem é responsavel. Seremos todos. 

O SR. A. AzEREDo . - Ha certos pr0jectos de interesse nacional, 
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em que o Chefe da Nação não póde fazer valer a sua opinião individual 
sobre a do Congresso Nacional. 

S. Ex. tambem póde subordinar as suas idéas, ceder um pouco em 
suas convicções para attender aos interesses geraes, que são os da patria. 

Si o Congresso, na sua alta sabedoria, insistir na approvação desta 
proposição, sem attender ás circumstancias excepcionaes do momento e , 
sem estudar mais detidamente o assumpto, o Marechal Hermes nada mais 
terá a fazer sinãô sanccional-a. 

O SR. METELLO. - Mas assumindo a responsabilidade da lei que 
sancciona. 

O SR. A. AzEREDO. - Nesta proposição não ha a menor quéda 
do pensamento do eminente Sr. Presidente da Republica. S. Ex. mantém 
a sua plataforma, obedecendo ás injunções dos seus amigos e dos homens 
de responsabilidades no Congresso Nacional. ' · 

Si não fora isso, então teria·m razão o honrado Senador pelo Estado 
do Rio Grande do Sul e o meu illustre companheiro de representação, 
o Sr. Dr. Metello. 

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO. - O Sr. Presidente da Republica 
tem diversos modos de intervir com a sua collaboração : ou depois de 
votado o projecto, por meio da sancção, ou antes, junto a seus amigos, 
fazendo sentir o seu modo de pensar, ou ainda' por meio de mensagem, 
ou até particularmente. 1 

Ao tempo dos Srs. Campps Salles e Murtinho, o Sr. Campos Salles 
dirigiu uma mensagem ao Co:p.gresso, na qual declarava positivarrrnnte 
que queria o estabelecimento dp fundo de resgate e do fundo de garantias . 

O SR. 1A. AzEREDO. - V. Ex. parece estar agora provocando o 
honrado Senador pelo Estado de S. Paulo, o eminente ex-Presi~ente 
da Republica, que, si tiver de seguir a sua opinião de então, terá de 
acompanhar o seu illustre ministro da Fazenda, ·que incontestavelmente 
foi um dos auxiliares de mais vulor e de mais merecimento do seu governo. 

VozEs. - Apoiado. ' 
O SR. CASSIANO Do NASCIMENTO. - Um dos homens mais notaveis 

deste paiz. 
VozEs. - Apoiado. 
Ó SR. A. AzEREDo. - Não acredito, entretanto, que seja este o 

pensamento do honrado Senadpr pelo Rio Grande do Sul, o de provocar 
a palavra autorizada é notavel do honrado Senador por S. Paul@ 

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO. - Deus me livre. 
O SR. A. AzEREDo. - Sr•. Presidente, preciso concluir. 
Gosto em geral dos apartes, mesmo daquelles que são verdadeiros 

discursos parallelos, porque elles elucidam a discussão e fazem com que 
os oradores melhor se conduz~m na tribuna; assim agradeço os apartes 
com que t enho sido honrado e vou concluir, affirmando ainda não haver 
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no projecto, nem na sua approvaçã~, uma questão partidaria. Nem 
podia haver, porque neste caso eu seria um insurrecto, contrariando 
determinações do meu partido, pretendendo impugnar as suas de1iberações. 

Não póde conter em seu bojo este projec~o uma questão partidaria, 
porquantG, fazendo parte do Partido Republicano Conservador o actual 
ministro da Fazenda e estando a elle filiado o seu illustre antecessor, 
ambos pensam de modo diverso, seguindo cada qual a sua escola nesta 
inateria. Logo,fica provado á evidencia que não estamos tratando de uma 
questão partidaria. · 

Não 'sendo, portanto, uma questão partidaria, não podia o Partido 
Republicano Conservador, que, se ' organizou incontestavelmente com o 
fim de prestigiar e apoiar o Sr. Presidente da Republica, porque tarnhem 
foi nascido das suas inspirações, estar em desaccôrdo com S. Ex. 

Não é, portanto, uma questão partidaria, e não o sendo, de forma 
alguma póde ella envolver nem attingir a plataforma do eminente Sr. Mare-
chal Hermes da Fonseca. O que S. Ex. disse no dia 28 de dezembro 
será mantido integralmente, jamais renegando o que escrevera, com a 
responsabilidade de todos os que apresentaram a sua candidatura e com 
a de V. Ex., Sr. Presidente, que foi o seu principal apresentante. 

Assim', o meu illustre amigo Senador por Matto-Grosso, Sr. Joaquim 
Murtinho, tem incontestavel razão em suas palavras, lidas e conhecidas 
pelo Senado, em relação á Caixa de Conversão, que elle discute com a 
autoridade que ninguern ·lhe póde contestar. (Apoiados. Muito . bem.) 

O SR. JoXo Lmz ALVES. - Autoridade incontestavel, mas, qua'nto 
á Caixa de Conversão, não apoiado. 

O SR. A. AzEREDO. - Não a tem, entretanto, quando attribue o 
projecto da Gamara a uma questão de partido; como não tem razão 
ainda, quando affirma que o Sr. Marechal Hermes da Fonseca sacrificará 
sua plataforma, si porventura não negar sua sancção ao projecto do 
Congresso Nacional. 

Era o que queria dizer, justificando tambem o meu voto na Commissão 
de Financas . 

.Tenh~ concluído. (Muito bem; mÚito bem.) 

O Sr. Moniz Freire. -Sr. Presidente, depois do porfiado e nutrido 
debate em torno deste projecto, travado na outra Casa do Congresso e na 

2. • discussão da 
proposição. 

imprensa, e tão hem iniciado hontem aqui, com a 
maior galhardia, pelo honrado Senador pela Bahia ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - E' bondade da 
parte de V. Ex. 

O SR. MoNIZ FREIRE. - ... não tenho a pretenção de poder dizer 
sobre o assumpto cousas novas. Mas como tambem tomei parte no debate 
jornalístico, dando a questão um aspecto doutrinario ainda não lembrado, 
e .que me parece decisivo para terminar as controversias, venho agora ' 
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á tribuna apenas em defesa das idéas que sustentei, feliz si tiver a fortuna 
de dar-lhes aqui' a mesma concisão e clareza do meu trabalho que corre 
publicado. · 

Trata-se neste projecto de interesses visceraes da Nação, em que 
estão envolvidas a sorte da fortuna publica e privada, e as nossas condíções 
materiaes de existencia. 

Basta esta alta relevancia para determinar a cenveniencia de não 
votal-o silenciosamente, tanto mais quanto, apezar da imrnensa discussão 
havida, os adversarios das idéas concretizadas e victoriosas nesta propo-
sição não desarmaram até este momento, pretendendo ainda agora que 
o Congresso vae vibrar com o projecto um golpe fatal á prosperidade do 
paiz. © Senado mesmo se acha sob a viva impressão da carta que lhe 
acaba de ser lida, escripta pelo eminente Senador por Matto Grosso, cuja 
alta competencia (apoiados}, cujo alevantado espirito e superior iUustra-
ção, são objecto do acatamento. de todos (apoiados) e da minha mais 
alta sympa:tbia e especial veneração. 

Mas, Sr. Presidente, apezar do rnaximo respeito que tenho pela~ 
opiniões do· grande homem de Estado que é o Dr. Joaquim Murtinbo, 
do profundo desgosto que me· causa contrarial-as, não sinto constrangi-
mento em declarar que me acho em posição diametralmente opposta ás 
t he.orias que neste assumpto o il1ustre brazíleiro advoga. 

Antes , porém, de expôr os principios em que se funda,m as minhas 
convi?çõ~s d~v.ergentes, peçp licença ao Senado pa~a fa~er uma rapida 
apreciaçao critica sobre os a~1tecedentes e o assento h1stonco do problema 
em cuja solução estamos i:ntervindo. 

Foi uma infelicidade, Sr. Presidente, que a Republica não tivesse 
podido manter a situação ca,mbial que encontrou no momento de ser ella 
proclamada. Não creio que essa situação se amparasse em condições 
perfeitamente solidas para sustentar-se por longo tempo. De facto, a 
taxa de 27 e 28 dinheiros que vi.gorou nos dous ultimos annos do Imperio .... 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Devido aos ultimos emprestimos então 
feitos. · 

10 SR. MoNrz FREIRE. ,-... não era a expressão de um balanço de 
contas convenientemente eqµilibrado. O paiz acabava de passar por uma 
profunda transformação ecopomica, a mais profunda de quantas se teem 
entre nós operado, com a abolição do elemento servil; e o trabalho nacional 
entrava em moldes, system\1 e condições inteiramente novos. Tudo faz 
crêr que, mesmo deixado aos seus proprios elementos, o balanço .de contas 
de nossa vida internacional estava exposto a vicissitudes e alternativas 
incompativeis com a firmezq de uma taxa cambial qualquer. · 

Entretanto, não ha duvida que os primeiros passos da Republica 
concorreram logo para aggr11var as difficuldades naturaes que ella devia 
enfrentar; e as causas que de fundo já trabalhavam para compre>metter 
aquella situação de apparente equilibrio, collaboradas pelas largas emissões 
inc:Qnsideradamente feitas :qos primordios da éra republicana, e depois 
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excita~as por successivos erros, foram determinando a rapida degradação 
cambial que soffremos até chegarmos a uma situação deploravel, que só 
poude ser resolvida pela mora to ria com os nossos credo,res. 

Entramos, felizmente, logo após, em um periodo admiravel de francas 
reparações, de um fecundo e patriotico trabalho de reconstituição, com 
o benemerito governo do Sr. Dr. Campos SaHes, sob a direcção intelligente 
e sabia de seu eminente ministro da Fazenda\ e a justeza das medidas 
tomadas em breve se poz em evidencia na felicidade dos seus resultados 
obtidos. 

Mais tarde, essa política reparadora e benefica recebeu um comple-
mento inesperado e salutar, de successo superior a todas as expectativas, 
quando, em 1906, ha apenas quatro annos, o Congresso Nacional votou 
o novo instituto da Caixa de Conversão, que funccionou sem embaraços 
até o começo deste anno, assegurando ao Brazil a situação invejavel 
de um paiz de moeda sã, igual para todos os effeitos áquella que desfructam 
as grandes nações de finanças poderosamente organizadas. 

, Realmente, si o que caracteriza um estado financeiro seguro e uma 
circulação sã é o ajustamento de todos os preços e de todos os interesses 
p!fhlicos ,e privados em torno de uma moeda de valor certo, servindo de 
medida invariavel e denominador commum a todas as permutas e tran-
sacções, é incontestavel que, desde o começo de 1907 até os primeiros 
mezes deste anno, o Brazil gozou dessa vantagem incomparavel com as 
mesmas seguranças de velhos paizes como a França, a Allemanha ou a 
Inglaterra, onde a fixidez do valor monetario imprime a todas as relações 
da vida geral o cunho de uma expressão certa e constante. 

Eu não poderia agora definir melhor do que já o fiz, no trabalho a que 
acima me referi,. o que seja uma nação de boa moeda, para mostrar que no 
triennio ultimamente percorrido pelo Brazil, e graças á Caixa de Conversão, 
se encontram todos os característicos de uma situação que tal reputação 
nos devia valer; peço por isso permissão ao Senado para ler este trecho, 
a que eu nada poderia acrescentar neste momento : 

« A nação de boa moeda, e de boa situação financeira, é aquella 
onde todos os preços, funccionaes uns dÓs outros, encontraram um 
nivel estavel, de que essa moeda é o denominador fixo, de sorte que 
o valor dos generos, dos serviços, das propriedades, não está exposto a 
outra lei de variação além da dos seus supprimentos e necessidades 
relativas. 

Conquistado esse nivel, seja por que fórma e sob que expressão 
monetaria for, estabelecidos em deredor delle habitos certos, relações 
constqntes de troca, estimativas conhecidas, cada qual, com maior ou 
m'enor precisão, sabe o que possue, porquanto póde comprar ou vender 
cada objecto, prestar ou receber determinado serviço; conhece o seu 
lucro ou prejuizo de cada negocio, tendo em vista o que recebeu ou o 
que pagou, e o complexo dos factores que lhe devem servir de estalão; 
é senhor do seu orçamento pessoal para moderar ou ampliar as suas des-
pezas de accôrdo com a fixidez ou a elasticidade dos recursos com que conta. 
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O conjunto dessas vantagens é que constitue a felicidade economica e 
financeira de um povo, fal-o trabalhar tranquíllo, abriga-o das surprezas, 
encoraja-o na adversidade, habilita-o a prever para poder prover, excita-lhe 
as ambições boas, gera-lhe na alma a confiança no proprio esforço e nas 
gaTantias da vida social. Quando com uma circulação de papel-moeda se 
attínge um momento destes não se póde affirmar que essa circulação 
está valorizada, porque seria um erro scíentifico e uma superstição 
infantil, mas e certo que a sua relação funcciona com todos os predica-
mentos de uma circulação perfeitamente conversível. Não é motivo para 
tel-o por innocuo, e pretender guardai-o incondicionalmente : conhecida 
a precariedade theorica de tal relação, tudo aconselha a ir sem cessar 
eliminando o instrumento infiel; mas o que convem, sobretudo, é não 
perturbar o equilíbrio alcançado. » , 

· Era esta, senhores, a situação em que nos achavamos quando se 
abriu a crise do começo deste anno. Esta crise era fatal, era irremediavel? 
Penso que não. 

A Caixa de Conversão estava com o deposito de vinte milhões ester-
linos completado, e por força de um dispositivo da lei de 1906 que a creára, 
dispositivo aliás que não tinha por si nenhum fundamento scientifico, 
nem siqu,er alguma razão de ordem empi:cica, attingido este maximo, 
o Congresso deveria deliberar sobre a conveniencia,, ou não, de alterar 
a taxa basica das emiss~es . 

Houve, porém, motjvo ou interesse que pudesse determinar a conve-
niencía desta alteração, para se suspenderem as operações do estabele-
cimento, inaugurando ll/m período de incertezas cambíaes? Não vejo, 
nem sei quaes elles fossem. Bastava a consideração do longo período de 
estabilidade que vínhamos fruindo para desaconselhar semelhante alvitre 
legislativo. 

O Governo poderia ter evitado a crise pedindo ao Congresso a revo-
gação do dispositivo em questão, para o fim de ficar elle habilitado a 
receber na Caixa novos depositos. Esta iniciativa seria sufficiente para 
que nínguem se aperc~besse siquer dos effeitos, tão differentementc 
julgados, que produziu ~l interrupção do funccíonamento normal de nosso 
admiravel instituto. r 

Por que razão , Sr. Presidente, se julgou azado sacrificar o repouso 
cambial em que nos 'ach1wamos, a estabilidade monetaria que tão grande 
bem vinha fazendo ao Brazil em suas relações internas e externas? 

Analysando esse p~1enomeno singular, verificamos que todas essas 
vantagens, as quaes tudo nos indicava devermos manter, foram sacrifi-
cadas aos postulados falsos de uma doutrina absolutamente erronea. 
O primeiro delles é quri a riqueza, o bem-estar e o engrandecimento de 
um paíz de papel-moeqa como o nosso, o desenvolvimento progressivo 
de suas forças materia~s, o augmento da fortuna e dos gozos de seus 
habitantes, exigem corrfO programma de governo a valorização gradual 
deste papel; o segundo é que a uma qada situação economica deve corres-
ponder uma , determína,da taxa cambial, tanto mais alta quanto mais 
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prospera for essa situação, de que ella deve ser o índice e o expoente; 
o terceiro é que só attíngíremos á culminancia de nossa rehabilitação 
financeira, ao gráo de perfeita saude monetaria, capaz de assegurar a 
felicidade do paiz e a satisfação honesta de seus compromissos, quando 
houvermos de novo alcançado o padrão legal estabelecid9 pela lei de 1846. 

Nenhum destes postulados resiste a uma critica scientifica; nem ao 
menos a um cotejo com as realidades conhecidas. 

_ Si a valorização do papel-moeda, que é o primeiro delles·, fosse em 
v:erdade um resultado necessario de qualquer augmento da riqueza 
nacipnal, de facto não houve, nem talvez se produza tão éedo, uma occa-
sião tão opportuna para promovei-a como a que se deparou no correr 
deste anno. 

Combatendo a doutrina do illustre Sr. ex-Ministro da Fazenda, 
a cujo talento e patriotismo rendo aqui homenagem, subscrevo entretanto 
a defesa que neste ponto lhe fez hontem o honrado Senador pela Bahia, 
justificando a sua acção política nessa questão. 

Partidario da valorização do papel-moeda, e portanto da elevação 
gradual das taxas, o Sr. Dr. Leopoldo de Bulhões não pqdia deixar passar 
o momeDto favoravel, que se lhe offereceu, para dar um avanço na exe-
cução deste programma. Com effeito, nós tivemos em 1910 circumstancias 
excepcíonaes para autorizar semelhante iniciativa, dada a alta conside-
ravel e imprevista que tiveram os preços do café, e dada ainda a cotação 
em que se manteve a borracha, elevando .assim a receita internacional, 1 

que tem nesses dous elementos as suas principaes fontes . Com um accres-
cimo tão -assignalado de nosso activo, a alta se daria naturalmente em 
estado livre do cambio, e o momento não podia ser melhor indicado para 
promovei-a; condições tão lisonjeiras não passariam certamente desa-
percebidas a quem estivesse convencido de que, aproveitando-as, pres-
taria um relevante serviço á sua Patria e daria um impulso precioso ao 
triumpho de uma doutrina sã. Entretanto, niI).guem ignora a justificada 
grita que de todos os angulos do paiz se levantou contra o illustre Ministro., 
imputando-lhe a direcção do movimento de alta que se produziu; e tão 
legítimos eram os interesses feridos por esse movimento, que ninguem 
póde contestar a impressão produzida. na opinião pela campanha contra 
este feita. A .verdade se achava do lado dos que o hostilizavam. 

Com effeito, Sr. Presidente, qual é o alcance final do pro.gramma 
vflorizador? Pretendem os seus defensores que é o augmento da fortuna 
publica o seu objecto. . 

Admittindo a possibilidade de se realizar esse desideratum, devemos 
su'ppôr, tomando por base a nossa circulação de 600.000:000$ que elles 
em boa fé acreditam operavel o milagre dff augmentarmos a riqueza 
da ·nação em 30. 000. 000 de libras, si conseguíssemos elevar o cambio 
da taxa actual de 16 á de 27, que é a meta das suas aspirações; isto é, essa 
circulação que, á taxa de 15, representa cerca de 39. 000. 000 de libras, 
ficaria valendo perto de 80. 000. 000, alcançado o par legal de 1846. 
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o SR. SEVERINO VIEIRA. - Em rroveito de quem? 
O SR. MoNIZ FREIRE. - E' acreditavel isto? Pois o simples bom 

senso não basta para reppellir a idéa de que um paiz possa realizar seme-
lhante augmento de riqueza, graças á intervenção de um vicioso instru-
mento de trocas? Si o papel moeda lograsse realizar esse prodígio ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Não é o papel. 
O MoNiz FREIRE. -;-... si o curso forçado de uma circulação official 

tivesse o poder excepcional de improvizar uma fortuna de 20. 000. 000 de 
libras, só pelo effeito de uma gymnastica habil, tentada em occasiões 
opportunas, neste caso não haveria agente mais precioso de permutas 
do ·que o papel-moeda ... 

O SR . JoÃo Luiz ALVES. - Apoiado. 
O SR. MoNiz FREIRE. - ... e não se comprehenderia como nações 

de maior vitalidade do que a nossa não abandonassem os seus systemas 
monetarios, para adoptar esse de tão perigosos resultados. 

E' evidente, Sr. Presidente, que essa pretendida valorização é uma 
pura fantasia. Sabe-se o que é valorizar um papel no regímen de cirêulação 
conversível. Em dado momento, por difficuldades de qualquer natureza, 
a conversibilidade é suspensa, e introduz-se momentaneamente o cursp 
forçado. Os estabelecimep.tos mais fortes, nos paízes melhor eonstituidos, 
podem se encontrar em qises passageiras que determinem essas medidas : 
uma série de máus negpcios, contratempo_s economicos e commerciaes, 
adeantamentos feitos aos govérnos a descoberto e outros factos equiva-
lentes, podem romper o equilíbrio entre as suas carteiras, os seus lastros 
e a respectiva circulação, que com isso se desvaloriza. 

Todo o tempo e trabalho empregados para restabelecer este equilíbrio, 
recompondo as carteiras por meio de novas operações felizes, e pela liqui-
dação, boa ou má, dos títulos anteriores, são momentos e esforços desti-
nados á valorização do ~eu agente circulante; mas essa valorização não 
consiste em crear valore~ do nada, em improvizar riqueza, e sim, em reto-
mar o nível entre as suas emissões de um lado, e os lastros bem como as 
carteiras de outro. 

·Mas num paiz de papel-moeda . .. 
O SR. SEVERINO VfEIRA. - Reproduz-se da mesma fórma , com as 

mesmas caracteristicas. 
O SR. MoNiz FREIRE. - ... o plano da deslocação ascendente do 

cambio, pelo qual se batem os valorizadores, não teria por fim restabelecer 
equilíbrio algum, porqufJ.nto o papel-moeda não tem contravalores, mas 
simplesmente proporcionar ao paiz uma riqueza' inteirament e· impro-
vizada. 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Restabelecer a riqueza que tem sido 
p·rejudicada e diminuid31, como no caso da valorização do papel-bancar:io. 

O SR. MONIZ FREIR,E. ----:-. O pos.tulado de que a determinada situação 
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economica deve correspondú determinada taxa, não tem iguaJm.enLe 
fundamento algum racional. 

Não ha exercício de calculo e de perquisições estatisticas a que os 
valorizadores se entreguem, para demonstrar a relação entre tal ou qual 
situação e es'ta ou aquella taxa, que não possa ser objectado e destruido 
por calcul'os e estatísticas da mesma natureza, provando cousa muito 
diversa. Não me darei á 'fadiga de esmerilhar agora a série de raciocinios 
deste genero, contràproducentes e contradictorios, de que a disçussão 
deste assilmpto pela imprensa foi excessivamente prodiga. A nossa 
h.istoria financeira é abundante em argumentos suggestivos da vacuidade 
desse pretenso theorema : basta lembrar que, em 1889, ao se proclamar 
a Republica, vigorava uma taxa cambial, que é o sonho dos valorizadores, e 
constitue, segundo elles, o indice de uma perfeita posição economica, 
quando, como já ha pouco · o disse, tudo accusava uma forte depressão 
dos nossos recursos economicos e a producção nacional lutava com a mais 
temerosa das crises, devido á extincção do braço escravo. (Apoiados.) 

Si a determinada phase economica deve corresponder determinada 
taxa, não sei ainda, Sr. Presidente, como explicar porque, sendo aquella 
a taxa de 1889, a de hoje é apenas de 16. 

Ninguem contesta que o Brazil está hoje, em 1910, muito mais 
forte economicamente do que era então : sua população quasi dupli-cou, 
a producção exportavel triplicou, surgiu a industria que mal existia 
em embryão, triplicou ou quadruplicou a extensão kilometrica, tanto 
das estradas de ferro como dos telegraphos, emfim os proprios recursos 
de credito desenvolveram-se consideravelmente. 

O SR. CASSIANO no NASCIMENTO. - E as suas despezas tambem 
augmentaram. 

O SR. MoNiz FREIRE. - Naturalmente augmentaram em proporção; 
mas i[lso não abala o meu argumento. A conclusão a que eu quero chegar 
é que não existe nenhuma relação scíentifica, e ·que de facto nunca existiu 
uma relação qualquer entre as taxas cambiaes e os nossos diversos estados 
economicos. E' o que melhor passarei a demonstrar no breve _resumo que 
vou fazer da nossa historia financeira, tomando agora em consideração 
o terceiro dos postulados que ve9ho analysando e que diz respeito á 
questão ,do padrão monetario. Si ha um facto bem constatado nesta 
historia, que já abrange mais de um seculo, é que o Brazil tem vindo 
sempre neste assumpto de recuo em recuo, apezar da sua crescente e 
notavel prosperidade economica, e que jámais conseguimos retomar os 
pontos anteriores, á medida que · delles nos fomos afastando. 

Tenho aqui presente, e juntal-o-hei ao meu discurso para illustração 
dos meus argumentos, um quadro do movimento cambial do Brazíl 
desde 1808, isto é, desde o momento em que começámos a ter transacções 
com o estrangeiro, pela abertura dos nossos portos ao commercio das 
nações; quadro este que até 1860 está organizado sobre dados officiaes, 
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e desta data em deante de accôrdo com um diagramma que me foi offere· 
ciclo por pessoa competente nestas materias. 

Até 1860, o quadro apresenta as maximas e minimas das taxas, 
e dahi em deante apenas os seus pontos extremos. 

E' o seguinte : 

CAMBIO SOBRE LONDRES DE 1808 A MARÇO DE 1910. 

- - - -
ANNOS MAXIMA MINIMA ANNOS J\IAXIl\L\ M!Nla!A 

1808. 70 - 1835. 41 ~f 37 
1809 ' 7t1 :70 183G ·. 40 36 )f 
1810. 74 71 )f 1837. 34 )f 26 
1811. 72 70 )f 1838. 29 ~ 27 % 
1812. 75 72 1839. 34 % 29 )íí 
1813 / 80 (5 )f 1840 . 32 % 30 
1814. !)4 76 1841 . 31 )1Í 29 1815. 77 71 ló 1842. 28 % 24 % 1816. 72 

1 
56 ló 1843 . 27 24 % 1817. 72 57 1844. 25 % 24 % 1818. 73 69 184~. 26 % 24 % 1819 . 72 59 1846 . 28 X. 26 

1820. 60 54 1847. 28 ~.f. 27 1821 . 54 48 )f 1848. 28 21 lf ' 
1822 ' . .. 50 47 1849. 28 25 
1823 . 52 48 )íí 1850. 30 26 %: 1824. 49 47 1851. 30 7.í 27 1' 1825. 56 1' 47 1852 . 28 !-4 26 % 1826. 54 41 1853 . 29 X. 27 li! 1827. 41 % 31 1854 . 

1 28 lií 26 % 1828 . 34 28 li! 1855. . 28 27 
1829. 28 22 1856. 28 7

/, 27 
1830. 24 21 % 1857 . 28 23 ~ 
1831 . 30 20 )f 1858. 27 7

/, 25 
1832. 44 lií 28 % 1859 . 26 7 

/. 23 X. 
1833 . 41 )f 32 % 1860. 25. /, 24 % 
1834. 40 )f 36 % 



ANNOS 

1861 .. .. . ..... . 
1862 .. . . . . 
1863 ... . . . ... . 
-1864 ... . .. ... . 
1865 ... .... . . . . 
1866 ..... .. . . 
1867 . . ... . . . . . 
1868 ..... . . 
1869 . . . : .. . 
1870 .... . . 
1871 ... . . 
1872 .' ... . 
1873 .. ... . 
1874 .. . . 
1875 ..... . 
1876 .. . .. . 
1877 .. . . .. \· . . . 
1878 . . . ... .. . . 
1879 . . . .. . 
1880 ..... . . . . 
1881 . ... . . . .. . 
1882 .... .. . 
1883 .. .. .. . . . . 
1884 .. . ' . . .. . · 1 

1885 . . . . ..... ·1 
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TAXAS EXTREMAS 

24 ;.4 
27 X 
26 " 27 % 
22 ~ 
26 
19 % 
14 
20 
19 % 
25 .;z 
24 ~ 
27 X 
24 % 
28 % 
23 ~ 
25 % 
21 

19 " 24 
20 % 
22 
21 
22 X 
17 % 

ANNOS 

1886 .... . .. . . . 
1887. ' . .. . 
1888 ... . .. .. . . 
1889 .. ' .... . . . 
1890. ' . . ' .. .. . 
1891 . . . . . . . . . . 
1892 .... . .. .. . ,, 
1893 .... . . . 
1S9~ .' .. . 
1895 .. . ... . . . 
1896 .... . .... . 
1897 . . ' .. 
1898' 
1899 ... . ... .. . 
1900 .... . ... . 
1901 .. . . .. ' . . . 
1902. . . . . . , 
1903 .. · · · • · · · . 1

' 

1904 ....... . 
1905 .. . . . .. . .. . 
1906 ... . ... . . 
1907 .. . .. .. . . . 
1908 .. . .. . ... . 
1909 . ' . ..... . 
1910 (1. 0 trim. ) •.. '. 

TAXAS E XTRRMAS 

22 )f 

21 " 
·27 ~ 
2~ )i 
23 
21 % 
10 U 
13 % 
9 

11 % 
7 % 
9 X 
5· % 
8 U 
7 

13 ~ ' 

11 )í 

12 X 
11 % 
18 ?f. 
13 % 
15 X 
15 !f.i 
15 X 
15 X 

A nossa circulação em 1808 era exclusi"'.amente m.etallica . Possuiamos 
então duas moedas de ouro, a moeda de 6$400, chamada meia dobla, 
pesando quatro oitavas ·de ouro, de 22 quilates, o que dava á oitava 

,o valo.r de 1$600 segundo o padrão estabelecido pela lei de 8 de agosto 
de 1688, e a moeda de 4$, chamada provincial por não /ter ao princípio 
circulação em todo o reino, contendo 2 1 /4 oitavas, a qual sendo do mesmo 
quilate já se afastava entretanto um pouco daquelle padrãq, pois dava á 
oitava de ouro o valor de 1$777; tinhamos, além destas, moedas de prata, 
cujo typo principal era a de $60, contendo cinco oitavas desse 
metal. 

A relação entre estas moedas e a libra esterlina era de 67 1 /2 pence 
por 1 $000. 1 • 

A nossa circulação de ouro era abundante; devemos crer .mesmo que 
fosse abundantíssima, si para julgar da sua extensão levarmos em consi-
-0.eração que, de 1803 a 1847, a casa da moeda da côrte ::.imoedou ouro no 
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valor total de 216.832:329$, o que representa uma somma enonne, 
· rpois o valor da oitava era de 1 $600 até 1833, e de então em deante ainda 
foi de 2$500. Na casa da moeda da !Bahia tambem cunharam-se de 1780 
a 1830 cerca de 3.500:000$, em ouro. 

A situação cambial, nos primeiros tempos de nosso commercio 
internacional, foi a mais lisonjeira possível. Até 1819, graças em parte 
á depreciação da circulação ingleza, devida ao curso forçado introduzido · 
naquelle paiz pelo Reslriction act, consequente ás suas luctas contra a 
revolução franceza e contra Bpn,aparte, chegámos a ter taxas que múito 
devem lisonjear o orgulho dos que veem, nestas questões de cambio, 
sempre presente a ganancia do estrangeiro. · 

A média cambial desse período foi sempre superior ao par legal 
de 67 1 /2, tendo as cotações maximas sido de 80 em 1813 e 94 em 1814. 
Data de 1820 a nossa retirada brusca do padrão de 1688, e ella teve p0r 
origem diversas causas mais ou. menos concomitantes : uma dellas foi 
a introducção de grandes massas de cobre na circulação e a outra de igual 
importancia foi o estado de inso:lvenáa em que já então se achava o pri~ 
meiro banco do Brazil, fundado em 1809 em virtude da carta de lei de 
12 de outubro de 1808. 

A falta de uma lei que fixasse o poder liberatorio do cobre e a larga 
falsificação que· das moedas desse metal se foi fazendo em quasi todás. as 
províncias do Imperio tiveram 

1
como consequencia a emigração de grandes 

quantidades de ouro e até me13mo de prata, suscitando frequentes cr.1ses 
que leis diversas em vão tentaram attenuar; e isso acontecia exactaraente 
quando se iniciava a circulação do papel bancario, cuja emissão, discre-
tamente feita ao principio, ei'ktrou a alargar-se depois para suppr~r ás 
deficieD:cia~ fi~anceiras do prof~io l?ºV:er:,no do paiz, principal resporrsavel 
pelo pnme1ro msuccesso desta mstitmçao. Estas causas, além de outras 
que as aggravaram, vieram actuando até os annos de 1830 e 1831, nos· 
quaes as taxas já muito deprimidas desceram aos extremos de 21 1 /2 
naquelle primeiro anno, e 20 1 /2 no segundo, em plena subsistencia do 
padrão. primitivo de 67 1 /2 dinheiros. 

CollC(}Erer.am. muito para esse 'I'esultado os acontecimentos políticos 
que conturbaram a fac'e da Europa naquelle período e se reflectiram 
tambem entre nós na revolução de 7' de abril; influiu tambem decisiva-
mente para elie o facto de ter entra>do em liquidação forçada, no anno 
de 1829, o Banco do Brazil, as10rumindo a nação, pela lei de 23 de s·etembro 
daque1le. armo, a responsabilid4de das notas de sua emissã-0. 

Data deste dia o curso forçado no Bra-zil. 
Em 1'832 e 1833 a situaçãq apresentou aspecto de melhora. O cambio,. 

que havia cahido a 21 1 /2, chegou a subir a 44 1 /2 em 1832 e a 41 1 /2. 
em 1833,. e til).lh.arnos voltado a um período de timn<[l!l'Ílidade geral que 
pareceu auspicioso ao nosso Governo para uma reforma opportuna .. 
Foi naturalmente Q que determinou a lei de .S de outu1>l·o de 1833, votada 
de accôrdo, eo.m a preposta do :ministro da Fazenda, a:ssignand-0> á 
oitava de ouro do mesmo ql\ilate ela anterior o preço legal <le 2$500, 
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e fixando assim a nova relação de 43 1 /5 d. entre o nosso 1$ e a libra 
esterlina . . ' b . 

Foi d~balde, porém, que isto se fez. De 1833 'em deante Jamais 
attingimos a essa paridade; as taxas vieram sofllrendo depreciação 
constante, como se observa do quad'ro que organizei, até que, em 1846, 
teve Jogar a nova tentativa de se fixar uma relação que pudesse resistir 
ás fatalidades desse movimento descendente, dando finalmente á oitava 

• de ouro o valor d.e 4$ e estabelecendo a nossa paridade legal com a moeda 
" i:ngleza sobre a base de 27 d. por 1$000. 

Até 1864, apezar de alguns momentos de mais grave fluctuação, a 
nova taxa adloptada não soffreu profundos desvios; a guerra do Paraguay 
porém, veiu transtornar as c<:>-ndições desse repouso benefleo, e de então 
em dea:nte só. por momentos conseguimos, em 1873, em· 1875 e firtalmf!nte 
em 1888 e 1889, gozar das vantagens do novo padrão estabelecido. 
Não pl'eóso. repetir ao Senado · qual tem sido a situação após a inaugu-
ração deste regimen. A conclusão a que desejava chegar, fazendo este 
rapido esboço historico, é que, apezar de todos os esforços em.pregados em 
diversos per~odos para manter um padrão estabelecida 011 vóltar a ell'e, 
nós j.ámaiiS' conseguimos, em época alguma, retomar as pos'Fções perdidas; 
e si as tivemos. sacrificadas, ao principio, quando a circulação do aurO' era 
real e abundante, e mais tar<tle qu.ando, apezar do· desapparecimento do 
ouro, a d@ papel era aínda diminuta, não s·erá hoje que a: recobraremos, 
quan:do as'-especies metallicas nos abandonaram, e temos uma formidavel 
circwtação de 620.000:000$ de papel inconversivel. 

CumpFe-me agora, Sr. Presidente, depois de ter feito este· exame 
eritic;:o.,; encarar a questão sob o meu ponto de vista dol!ltrinario, afim 
de apurar o que. ha de verdade, ou de ficção, nas theses qu·e tenho até 
agora i:nclirectament.e. combatido. 

Antes de: tudo, precisQ definir o qlie. seja cambio. Em sentido geral, 
o cambio 111:ã(!) é sinão a relação pela qual se tro.cam a~ moedas entre os 
dive'llsos paizes. · 

ºuaJil.do uma nação não tem moeda para pagar os s·eus comp-romissos 
e se vê na neces~tlade de emittir papel para órcular com funcção de moeda, 
Jil.âo sendo este titulo exportavel, nem tendo valor algum fóra das fron,. 
teiras, como é que: se opera a sua troca? Desde que n@ paiz emisso1· as· 
obrigações. se solvem ~<'>r meio delle e não· existe. outro agente circulante, 
aquelles, que pi;oe&ram com elle adquirÍiF ou pagar utilidades estrangeiras 
encontram-se nos estabelecimentos bancarios com os ·que, possuindo 
val0res no estrangeira, pr.oducto; de vendas ou de credito, precisam 
i111ter.nal-os c;:onver~eniilio-os na esip:e:eie em que se fazem as transacções 
i:r1ilemas •. São as: duí)Js. correntes, - · uma a dos que preci'sam converter ein 
ouro· o s.eu papel, e otrtra a cl:es que: necessitam deste papel, precisam 
converter nelile .. o s·eu ouro; isto é, a massa das disp·(').nibilid'<ldes externas 
vem. tuocar-se pela massa das· necessidades da mesma natureza, efliectnando 
a sua :r>ermuta1 poor meio deste papel, e c.©'mo elte wão tem nenhum valor 
proprio, além da sua força liberatoria interna, é. a refação eatre aquellas 
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duas massas que lhe empresta o valor occ.asional que elle adquire e póde 
ser expresso por esta formula algebrica 

D 
C= -, 

N 

sendo D a mesma das disponibilidades de toda ordem, provindas das 
nossas exportações e das operações de credito realizadas, N a das neces-
sidades tambem de toda ordem que daquellas precisam, e e a relação 
quciciental que em cada momento dado resulta da sua divisão. , 

Não me deterei, Sr. Presidente, em justificar agora esta formula, 
porque penso já havei-o feito vantajosamente em,meu trabalho escripto, 
de que já fiz menção; mas não pareça ao honrado Senador pela Bahia, · 
que a sublinha com um sorriso de incredulidade, que ella seja uma for-
mula vã. 

Tanto não é que, si lhe sujeitarmos todos os raciocínios que em torno 
do problema cambial se fazem, dando logar ás divagações as mais extra-
vagantes, encontraremos a questão sempre posta em terreno perfeitamente 
positivo, onde · as soluções accodem sempre promptas ·e irrecusaveis, 
corrigindo esses desvios de logica, que são a fonte uni'ca da interminavel 
discussão que semelhante proplema tem entre n~s suscitado. A efficiencia 
theorica e pratica dessa lei CO!fsiste, de facto, em itirar a questão do terreno 
metaphysico em que tem sidQ debatida, dando-lhe um assento de franca 
positividade, e indicando qu,e este problema é de simples mathematica 
e não um caso social complica\lo, como uma errada apreciação tem querido 
fazer crêr. A operação não se realiza com a simplicidade apparente da 
formula, nem os seus termos guardam sempre a mesma posição: de facto, 
na vida bancaria commU:m, a taxa cambial, em vez de ser um quociente, 
assume a funcção normal de divisor, porque o banqueir@ não calcula a 
todo o momento sobre a relação entre as suas disponibilidades e a respec-
tiva procura, e precisa ter priéviamente estabelecida a taxa pela qúal se 
propõe a comprar e a vender; mas apezar desse deslocamento de termos, 
que complica a operação funP,amental, não é menos verdadeiro que elle 
precisa ter sempre presente ao espírito aquella relação, e não é sinão 
pelo conhecimento que della tem que elle fixa, mantém, baixa ou eleva 
o seu divisor, em que pelas e:!{igencias do gyro commercial se transforma 
o quociente da formula. 

Qualquer que seja a sua complicação posterior, o modo pelo qual o 
phenomeno fundamentalmen~e se apresenta é este, e o crescimento ou 
diminuição do valor quocie:qtal do cambio é rapenas ·uma funcção do 
crescimento ou diminuição d~s nossas disponibilidades, do decrescimento 
ou augmento dos nossos pag~mentos exteriores. Este facto que ninguem 
,contesta, p'ois está na consciencia de todos, é que constitue a lei do cambio, 
fundida naquella expressão algebrica, deante da qual se diluem todas as 
theses dos valorizadores. 
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Que vem a ser, com eff!eito, em face desta lei, a valorização do papel-
moeda? . 1 

Não será outra cousa sinão uma série de quocientes progressivamente 
maiores, obtida ' na troca internacional. 

· E' possível obter esse resultado? E', não ha duvida. Si as nossas 
disponibilidades, ,isto é, a quantidade e o valor das nossas expox:tações 
forem sempre a crescer e com ellas tambem crescer o uso do credito, sem 
que as nossas necessidades externas sejam afl1ectadas de modo correspon-
dente, é evidente que a relação quociental do cambio irá igualmente 
subindo, pelo principio elementar de arithmetica de que o quociente 
está na razão directa do dividendo. Supponhamos que seja esta a nossa 
situação, que tenhamos saldos constantes ..• 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Por hypothese. 
O, SR. MONIZ FREIRE. - ... qµe os nossos productos obteem preços 

cada vez maiores, de modo que a producção nada tem a soffrer com a 
alteração constante do valor da moeda, recebendo naquella alta de preços 
as compensações do que perde com os deslocamentos cambiaes. Nestas 
condições, seria possível ir elevando gradualmente a::; taxas até attin-
girmos ao padrão de 1846, ao de 1833, ou mesmo ao anterior. 

Mas eu pergunto : que vantagem real haveria para o paiz, depois de 
haver conseguido ' a ·estabilidade de valor da sua moeda, em promover 
esta alta constante? Em que consistem estas vantagens? · 

· O SR. SEVERINO VIEIRA. - Essa vantagem é a mesma que se offerece 
· aos 9redores de um devedor concordatario, desde que este devedor P?de 

elevar as quotas de seu. pagamento. . 
1 1 

O SR. MONIZ FREIRE. - V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que, qualquer 
que seja a taxa cambial, o paiz só póde haver do estrangeiro o trôco do 
que lhe fornece em mercadorias da sua exportação. 

O SR. JoÃo Luiz ALVES. -Apoiado, a sua moeda é a sua producção. 
O 'sR. MONIZ FREIRE. - Qualquer que seja o estado da taxa cambial, 

si o paiz tiver, por exemplo, feito exportações no valor de sessenta milhões 
de libras, elle só poderá importar até a concurrencia desses sessenta 
milhões. ,r 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Póde, a crédito. 
O SR. MoN1z FREIRE. - A crédito póde tambem com qualquer taxa. 

O que eu affirrrío, desafiando contestações, é que a elevação da taxa 
cambial, seja qual .fôr, não nos permitte importar um penny a mais . além 
do valor .das nossas exportações e das operações de credito que tivermos 
realizado em augmento do nosso activo. Este é que é o nervo, este é que 
é o eixo principal de toda a questão que se debate. De que vale esta pre-
tendida valorização, ou direi, segundo a minha formula, essa série de 
quocientes successivamente maiores, si com ella a fortuna publica não 
logra o augmento de um real em ouro, si o que nos é devido entra inte-
gralmente independente dess~ quociente, e qualquer que elle seja?! Pois 
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jiá não bastam tantos esforços e.:m.pregad@s, tantos saeúfieios pesados, 
tantos tributos pagos, impostos ao paiz para conseguir dar a esse papel 1 

de. vafor incerto. uma posição de equilíbrio? E" licito c<igiitar de augmen-
tar esses encargos para o fim de produzir essa alfa quoci~ntal, de que 
nos não adv.em o menor beneficio? 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Quem cogitá de elevação de impostos para 
semelhante cousa? 

O SR. MoNrz FREIRE. - Pois não os. estamos pagando, ha tanto 
tempo, para o fundo de garantia e resgate, isto é, para corrigir os vicios 
ingenitos desta: circulação e conter as suas fluctuaç,ões? Mas, uma vez 
que este resui:tado foi obtido, que chegámos. a um nível estavel, a cuja 
sombra o paiz tem vivido e prosperado tranquillamente, não sei por que 
razão havemos de aggravar os nossos encargos, promovendo essa valori-
zaçã<'>, que só- tenderia a tornar eaida vez mais precM"io O' equili_brio entre o 
fundo d'e. garantia, que tantG s-acrificio 'tem custado á nação, e a mass·a 
circulante qtie elle é destitJ.a\ll'o a proteger. 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Então devíamos fixar, <'> cambio a 5. 
O SR. MoNiz FREIRE .. - Lá chegarei para resp0ncder a V. Ex. O que 

por ora quero insistir em deixar bem ac.cen.tuado é isto :. que para a riqueza 
nacional é ·completamente indifferente a taxa em que O• cambio se esta-
bilize; com a valorização gritdual do papel moeda, com a elevação pro-
gressiva do quociente cambjal-, ella nada aproveita, não lucra o mais 
humil'd'e penny. ' 

Vamos analysar o phenoflleno para ver a quem eile possa aproveitar. 
Não ha duvida que a elevação deste quociente d'etermfrra o augmento 

Elo p0<!ler acquisitivi(!} d() pap~l, e é d'ahi que se oágina a il1usão logica 
<qme contnrba ta(ll))tos espir~toi=r de e~eiçã@. Em que se. 11esolve, porém, esse 
augmento, quem é que lhe colhe. as. vantagens, si :não é; ce>mo já vimo$, 
a, fm;tuna pubJiea da nra~ão? 

Será o productor? O productor não; dada a elevação da ta'.xa, elle é 
o primeiro q_ue l.lae sente os effeitos. que se refl.ec.tem immediatament.e 
s0bre a sua algibeira~ antes que qualquer particular possa ter lucrado 
com ella um penny, o seu · pre~uizo certo e irremediavel já se terá assigna-
lado na diminuição de preços dos seus productos. (Apoiados). O café, 
por exemplo ... 

O S'R • .ALFREDO E'I.us. - T~do o productor·, isti.1>· ê, o principal 
contriàuinte da: riqueza: publfoai 

O SR. MONIZ FREIRE. ~ E'' o que estou dizendo .. . o deslocamento 
da t.axa de 15 para 16, produ;zindo a differença de 1$ em libra, dá ao pro-
cd'l!lctor de café, ao preço; actu~r, o prejuízo certo de 3'$ p& sacca. 

O SR. ALFRED.O ELLIS .• - E'· uma verdade inconcuss:a. 
() SR. SEVERDNO VIEIRA. - V. Ex. est..á em contradicção comsigo 

mesmo .. 
O SB. Momz FREmE. - .- Como e porque? 
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O SR .. SEvERmo VIEIRA. - A exportação é a mesma. 
O: SR. ÂLFR&Do. ELLIS. - Mas oproductor recebe menos papel-moeda. 
O SR. Momz FREIRE. - E' isto mesmo que eu vinha affirmando, e não 

comprehen.dlo. a obj,e.cção .. 
O SR. SEVERINO VIEIRA. - E.ntão V. Ex. deve chegará conc'iusão 

que quanto mais depreciada a moeda,. melhor para o productor. 
O SR. ALFREDO E-LLIS. - Tudo tem um limite. 
O SR. MONIZ FREIRE. - V. Ex. não se apresse, que eu lá chegarei; 

já provei'como é inutil para a riqueza nacional a alta cambial progressiva, 
pela qual V. Ex. se bate ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Não apoiado, peço a palavra. 
O SR. MoNiz FREIRE. - ... e portanto a inutilidade de todo sacri-

ficio imposto aos contribuintes para esse fim; confessei, porém, que o 
facto, despido do menor alcance nas relações internacionaes, 'não poderia, 
entretanto, deixar de influir na vida interna do paiz. Estou verificando 
ag,ora como se dá a S'Ua repercussão, para ver quem é.quedelie tira partido. 
O productor, j'á sabemos, não o é evidentemente", e entretanto não seria 

(exaggerado affirmar que e productor, ou melhor que a producção do café, 
da borracha, do assucar, do alge>dão, do cacáo, do fumo, emfim de todas . 
as mercadorias que exportamos, representa o Ianor e a vida de cerca 
de 3 /4 da nação. 

Nem tomarei em consideração, neste ponto, o arg.umento de que a 
elevação da taxa cambial produz a elevação do saiario, pois o j,ulgo um 
disparate; si o productor vê diminuída a sua receita com a quantidade 
menor de papel que recebe em pagamento dos preços do seu producto, 
corno póde aug;mentar o salario dos seus auxiliares? 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Nem póde manter os salarios. 
O SR. MoNiz,·FREIRE. - Si não são. a lucrar com a mecaniea altista 

os 3 /4 0u , encurtemos si quizerem, o.s 2 /,3 de brazíleir-0s que mourejam 
na cultura dos nossos c.ampos, e nos desbrava;m os sertões, arrancando 
do sólo e das florestas. os fructos que se convertem em ouro. para supprir 
a todas as nossas. necessidades externas, vejamos si mais feliz é o commerci.o. 
Eu vou figurar o caso de um commerciante que importe ani{ualmente 
mercadorias no valor de um milhão esterlino. Ao cambio de 16, este milhão 
equivale a 15. 000:000$000. Si esse commerciante costuma tirar sobre o 
gyro das suas mercadorias um lucro de 20 %, esse lucl:'ü em rela~ão ao 
movimento do seu milhão montará a 3.000:000$000. 

S.upponhamos que a taxa cambial si eleva a 27 : o commerciante em 
questão pagará, pelo mesmo stock de mercadorias importá:das, 9. 00{}:000$ 
apenas em papel-moeda, assim valorizado, e retirando os mesmos 20 % de 
beneficio terá o seu lucro reduzido a 1.806:000$000. Soff:reu, .portan:~o, 
uma diminuição de 1. 200:000$ em seu rendimento, apezar de manter 
o mesmíssimo movimento commerciat 

O SR. SEVERINO V1EmA. - O argumento de V. Ex.1 é falho. 
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O SR. MoNiz FREIRE. - Eu pergunto : este negociante póde continuar 
a pagar os mesmos alugueis pelas suas casas, os mesmos ordenados ao 
seu guarda-livros, aos seus caixeiros, e aos demais empregados? 

O SR. JoÃo Lmz ALVES. - Que são pagos em moeda nacional. 
O SR. MONIZ FREIRE. - E' evidente que, com a receita diminuída, 

elle não póde manter as mesmas déspezas. 
O SR. SEVERINO VIEIRA. - O negociante está negociando aqui no 

paiz, ou no estrangeiro? 
O SR. MoNiz FREIRE. - A minha hypothese está mui claramente 

formulada. 
Eu me referi expressamente ao caso do commerciante que importe 

mercadorias no valor de um milhão esterlino, ganhe sobre o seu movi-
mento 20 %, e tenha assim o lucro de 3. 000:000$, ao cambio de 16. Por 
este lucro elle traz ordenadas todas as suas des.pezas. Si o cambio subir 
a 27, a sua importação custará apenas 9.000:000$, o seu lucro ficará 
reduzido a 1 . 800:000$, e com elle terão de ser igualmente reduzidas 
todas as suas despezas. · 

Dahi póde se concluir que esse augmento, no poder acquisitivo da 
moeda, não trouxe nenhum proveito real a esse commerciante. 

Poder-se-ha pretender ou que elle tire o mesmo lucro anterior, 
mantendo para a sua fregue~ia os preços costumados, ou que possa 
augmentar, á custa do poder acquisitivo da moeda accrescida, o seu 
movimento commercial, que passará a ser superior a um milhão esterlin.o. 

Ambas as hypotheses sã,o irrealizaveis : a primeira porque, no 
regímen de livre concurrenci~ commercial em que vivemos, nenhum 
commerciante poderia crear p11ra si uma situação tão singular, e onde 
quer que semelhante facto se fudesse dar, um lucro de tal ordem teria 
tum caracter profundamente e~oistico, equivaleria a furtar á massa dos 
consumidores o beneficio proveniente da diminuição de preço dos pro-
ductos; a segunda hypothese porque, si a um commerciante fosse dado, 
pelo facto das subidas do cambio, augmentar o gyro de seu negocio 
importando mais do estrangeiro, a mesma vantagem deveria caber natu-
ralmente a todos, sob pena de não ter a objecção o menor valor. Ora, este 
desdobramento extraordinario da importaÇão, avolumando considera-
velmente a massa das nossas necessidades externas, isto é, a procura de 
ouro do nosso activo, estaria em contradicção com o proprio facto que em 
principio eu admitti como explicação do phenomeno da valorização. 

Para que esta tenha logar, ou, por outra, para podermos obter a 
elevação gradual das taxas cambiaes, suppondo aliás que a producção 
não se retraia com esses deslocamentos, é indispensavel que as necessi-
dades externas não cresçam na mesma proporção das respectivas dispo-

. nibilidades, porque si o divisor cresce na mesma proporção do dividendo 
o quociente fica fatalmente invariavel. 

Em taes condições a hypothese figurada cahe por si mesma, e mais 
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uma vez tenho eu occasião de provar a efficacia da lei cambial, em torno 
da qual faço moverem-se todos os meus raciocínios nessa materia. 

A nossa analyse acaba, poi~, de provar que tambem o commercio 
não participa das vq_ntagens tão preconizadas do processo de valorização 
da moeda; na hypothese mais favoravel, elle não lucra nem perde, uma 
vez que, podendo conservar o mesmo trafego mercantil, lhe seja tambem 
possível diminuir as suas despezas na razão do córte soffrido pela receita. 

Mas como, para chegar a esse novo equilíbrio, ser-Ihe-ha indispen-
savel obter do proprietario o abatimento do preço do alú.guel; dos empre-
gados o dos salarios; dos seus carregadores, estivadores, agentes de trans-
portes e ·do mundo infinito dos outros aµxiliares, o dos fretes, salarios 
e commissões, anteriormente estabelecidos, é claro que essa immensa 
legi.ão de interessados na vida commercial da nação tambem nada teria 
ganho, ou antes só teria perdido, com o beneficio apparente, realizado 
pelo commerciante, de poder pagar o seu mesmíssimo stock com a quantià 
de 9.000:000$ em vez de 15.000:000$. Todos teriam, em resumo, o poder 
acquisitivo de seu papel augmentado, mas a quantidade deste correspon-
dentemente diminuída; a vantagem de comprar Ipais, barato, porém a 
desvantagem de possuir menos com que comprar. 

Com as industrias os factos se passariam de módo igual : barateados 
os generos de producção estrangeira, os similares nacionaes soffreriam 1 

necessariamente o contra-chçque, e as fabricas continuariam a produzir 
as mesmas ' quantidades, mas teriam de vendei-as por muito menor preço, 
ficando na contingencia fatal de diminuir tambem os salarios ·da sua 
immensa massa operaria. 

Em ultima analyse, a situação de quasi todas as classes do paiz 
seria esta : o custo da vida estaria diminuidó para todas, a quantidade 
menor . de papel faria as mesmas funcções da maior, porém, o volume 
deste estaria diminuído em quasi todas as mãos. De exclus,ão em exclu~ão 
só teriam lucrado duas categorias de nacionaes : a dos funccionarios publi-
cos, e a dos possuidores 'de títulos ou contractos de renda fixa expressa 
em papel, porém, nem mesmo a primeira dellas ficaria isenta desta trans-
formação geral nas condições da vida. 

Com effeito, ninguem ignora que a maior parte dos nossos impostos 
são cobrados ad valorem, é que, elevado o cambio1 e reduzida consequen-
temente a expressão monetaria das materias tributarias, as arrecadações 
terão forçosamente de baixar. A mercadoria do custo actual de 100$000, 
que paga 10 %1ad valorem, e produz, portanto, o imposto de 10$, prod1!1Zirá 
amanhã a metade disto si pela elevação do cambio esta mercadoria passar 
a custar a metade do preço anterior. ' 

· .A alta cambial traria, pois, como consequencia fatal o desbanca-
1ménto numerico de todas as receitas fedêraes, estadoaes e até mesmo 
municipaes; e como com orçamentos · reduzidos profundamente seria 
impossível manter ao funccionalismo os mesmos vencimentos, não ha 
menor duvida que tambem chegaria a vez para essa classe de nacionaes 
de ver minguar os seus recebimentos na razão da valorização operada. 

I 
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Elia, com.o todas as outras de rendimentos fixos, seria a ud:tima a pagar 
esse tributo, em compensação das amarguras, que é a primeira a s0ffrer, 
quando as taxas cambiaes descem, ·e se produz o p.hen0meno inverso 
relativamente aos productores; porém, mais cedo ou mais tarde a •sua hora 
teria de soar. 

Não quero dar m::i-ior extensão a este discurso para pr0va.r 1que as 
uni.cas classes theoricamente immunizal)las contra as fatalidades desse 
equilibrio, a dos possuidores de apoiices e dos contractanltes •com preços 
estabelecidos em papel, não teria dir.eito aos sacrificios cla nação, feitas 
para deixal-as, a ellas só, no gozo dos heneficios da valorização. Entre-
tanto, como tanto nos preoccupamos e nos · arreceiamos, · sem 0 menor 
fundamento, dos lucms que, á custa dos cambios baixos, ha q1rnm pense 
que realiza entre nos o estrangeiro, sinto-me tentado a fazer, :neste parti-
cular, uma observação suggestiva, e é que o estrangeiro habil e possuidor 
de grande fortuna só teria a ganhar com o processo da va!l0rização : 
soubesse um capitalista francez ou inglez, de grande fort1ma, ·que nós 
estariamos realmente dispostos . e empenhados a promover, em ·pr.azo 
mais ou menos curto, a alta de nossas taxas até 27, com prO!ma'bili<lade 
de successo nesse plano, e tanto lhe bastaria para duplicar ou tfi!Jillicar a 
sua fortuna, passando-a para cá neste momento e converteficl0-'a <im 
papel-moeda. Este é que seria o lucro verdadeiramente feito s0'bre a 
nossa inepcia, ou dire~ attenuadamente, sobre esta fantasia, esta iitlusão 
logica, em que tantos espíritos superiores ainrla se encontram. . 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - .Dá um aparte. 

O SR. ·MoN1z FRI.nRE. - E' chegada a occasião, Sr. P·residen.te, de 
tomar em consideraçãq a pergunta que me fez ha pouco o honrado Senador 
pela Bahia, desejando saber porque razão não opino .pelo carn1bio de 5, 
pois é muito mais vantajoso para os productores. Na verdacle, quanto 
mais baixa é a taxa c:µnbial, maior é o lucro do product0r; mas o que se 
deve ter em vista, nes·~e assumpto, não são lucros deste ou daqueDle, nem 
a fixação de taxa mais alta ou mais baixa, e sim defender .a tQdo ·o préço 
a taxa que se estabiliza, seja ella qual fôr, uma vez que em torno 1della 
todos os preços, todo~ interesses publ.icos e privados, tenham tido suffi-
ciente tempo de se acamar convenientemente. Nós tivemos realmente o 
cambio a 5 1 /4, e nen+1um prejuízo teria advindo para o paiz si :fosse essa 
a taxa que se tivesse µiinal fixa.do., após um trabalho immens0 óJ..e des~o
cação de preços do aj\1stamento correspondende de todos us ren.dim-entos, 
salarios, vencimentos e interesses de dillerentes ovdens, cle uma verda-
deira revolução emfim em todos os valores. O que, porém, não va:leria a 
pena, nem sacrificios, é forçar esse trabalho, fosse para eo.nservar a taxa 
de 5, ou para attingir a 27 : aquella, foi apenas, um acoide:ate de •11-0ssa 
vida. economica., pas&ou sem deixar outro vestigio, além do desg@sto 
causado pela memoria das di.fficuldades que então atravessoámos; 1esta, é 
hoje uma aspiração absurda, cuja defesa, levada a fact(i}S , produziria na 
vida nacional um ab.iJ.lo não menos profundo do que nos ter-ia .cm,stado 
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aecommodal-a á taxa eventual de 5. Já vê o honrado Senador que não 
temi o seu argumento, nem elle collide com um só dos meus raciocinios. 

Não ha taxa favoravel ou desfavoravel á priori ao desenvolvimento 
.economico do paiz; nenhuma dellas, seja mais alta ou mais baixa, possue 
o condão de accelerar o seu progresso, ou o malifieio de retardal-(j). A 
prosperidade nacional não teria recebido nenhum impulso especial do 
facto da taxa de 27, si a Republica houvesse podido mantel-a; do mesmo 
modo que não teria soffrido interrupção alguma, si após os descalabros 
que nos arrastaram ás taxas de 5 e de 6, o cambio se houvesse ahi esta-
bilizado pela impossibilidade de rem<>ntarmos. O que prejudica são as 
fluctuações em qualquer dos sentidos, porque si é para baixa transtorna, 
e torna insuppor:taveis as condições de existencia de todas as classes 
que .vivem de rendimentos fixos, e estabelece a anarchia dos salarios, ao 
mesmo tempo que exaggera o ganho do productor, aguça-lhe a ambição, 
e crêa uma actividade febril malsã, que acaba sempre provocando c·rises 
de superproducção, como a que tivemos com o café; si é para a alta, 
melhora proviso!l"iamente a posição daquellas classes de rendimeato.s fixos, 
mas desorganiza t@do o trabalho agrícola, põe em perigo as fontes prod.uc-
to:ras, e accarreta não menor confusão no regímen dos salarios. 

O que o paiz precisa, e neste intuito faz elle esforços em vão ha quàsi 
um seculo, é chegar a um período cle 11epouso monetario que corrija 
a i:qstabilidade .secular de todos os valores, que lhe permitta trabalhar 
tranquillo ao abrigo de uma moeda de valor certo. 

Não é a taxa qtte produz o ouro; é o trabalho nacional, que a qualquer 
taxa rec.ebe, sem accrescentamentos ou rebates, toda a quantidade delle 
que lhe é devida. A felicidade publica e ·privada depende apenas de se 
tornar possivel a .cada qual calcular com segurança sobre os meios e 
recur~os que possue, segundo a sua maior ou menor elasticidade propria. 

Esse resultado só a estabilidade cambial póde proporci.on.ar, e essa 
estabilidade chega a ser uma conquista prodigiosa sob o dominio intenso 
do papel-moeda. Foi para conseguil-a que se fundaram os appa.relhos 
do fundo de resgate e garantia, obra benemerita do Governo Campos 
Salles; não foi por outra razão que elles despertaram os applausos nacio-
naes, e seria contradictorio attribuir-lhes outros fins. Suppôr qu.e elles 
tenham sido creados para promover o augmento gradativo da relação 
cambial, é emprestar-lhes a funcção de manter a instabilidade dos preços e 
o regimen das fluctuações, que eram exactamente os dous graves males 
a combater. 

E' verdade que elles começaram a operar elevando as taxas, mas 
outra não poderia ter sido a sua acção immediata, por isso que essa elevação 
inicial era uma condição indispensavel para alcançar um ponfo novo de 
equilíbrio; o movimento de baixa haviÇJ. sido tão grande, e tão rapido, 
que os effeitos não puderam ter nenhuma permaneneia. Aos novos 
apparelhos cumpria portanto corrigir esses desvios extremos, e proseguir 
na sua obra até akançar-se uma estação de repouso. Si, chega.dos a esta, 
e podendo conservai-a, nos propuzessemos a fazer novos ensaios, «~estwi-
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riamos pelas propr~as mãos o maior dos beneficios que delles podiamos 
esperar. Não vem fóra do proposito relembrar, neste ponto, a pretenção 
dos valorizadores, já atraz discutida, de improvizar com a alta cambial, 
de 15 a 27, uma fortuna de trinta milhões de libras; mas relembro-a para 
ponderar que, em vez de trinta milhões de lucro, seriam trinta milhões 
de prejuizo. O papel-moeda constitue antes de tudo uma divida a ser 
resgatada : si, em logar de trinta e nove milhões de libras ao cambio de 16, 
a nossa circulação de 620. 000:000$ passasse a valer com o de 27 sessenta e 
nove milhões, a riqueza nacional não receberia, de facto, como já demons-
trei, o accrescentamento de um penny, .mas a Nação teria fatalmente 
de despender mais trinta milhões de libras para solver esse compromisso. 
Tanto importa dizer que o fundo de garantia creado para dar um lastro 
conveniente de ouro a essa circulação, ficaria exposto a ter as suas relações 
de equilíbrio com ella tanto mais prejudicadas quanto a mais alto ascendesse 
o movimento valorizador; isto é, quanto mais alto fosse o cambio, .mais 
longe ficaria aquelle fundo de poder servir com efficacia aos fins de sua 
instituição. Em definitiva, o processo da valorização, sob este aspecto, 
se resumiria em sangrar a nação, para fazel-a pagar mais caro o resgate 
de seu pap,el, em proveito exclusivo de uma ou duas classes parasitarias, 
e em prejuízo da immensa maioria das que trabalham e produze111. 

O que faltava para completar a acção estabilizadora dos apparelhos 
creados em 1898 foi oqtido com o successo o mais brilhante pela Caixa 
de Conversão, que nos proporcionou, em materia de fixidez cambial, a 
maior tangente em niv~l existente no perfil de nossa historia financeira 
de mais de um seculo. · 

Não foi pequeno o serviço que ella prestou. Aquelles que como eu, 
não acreditaram a priori nos seus resultados, pela convicção em que estavam 
de que as condições precarias do nosso balanço economico não permitti-
riam a accumulação dos depositos de 'ouro com que se contava ao creal-a, 
tiveram em parte a cpnfirmação de suas previsões : póde-se affirmar 
hoje, sem receios de cor+testação, que, si não houvessem sido os avultados 
emprestimos contrahidos na Europa nestes tres annos ultimos, a Caixa 
teria ficado sem funcção; e só graças a ella é que o ouro· desses empres; 
timos não foi totalment e dissipado. 

Com effeito, no p,eriodo de sua existencia, de 1907 até o fim do 
primeiro trimestre deste anno, as cifras dos emprestimos são ·estas : 

1907 . . . . '· ... . ... . . . .. . ......... . -... .... . 
1908 . . .. . .. ... . . ........... .... ... ... . . 
1909 ..... . . . ................... . ..... . . 
1910 .. .. · .. . ... .. .. .. .. .. . . .. ... . . . . . .. . 

SoMMA .................. .. . . ... . 

;t 7 .224.000 
z20.600.ooo 
;t 7. 531. 000 
;t 7 .000.000 

;t 42 . 355. 000 

Nesse mesmo periqdo foi o seguinte o movimento da balança commer-
cial do paiz : 
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Importação 

1907 ....... . z 40.528.000 
1908..... .. z 35.491.000 
1909....... z 37 .112.000 

z 1rn'.131.ooo 

54.177.000 
44.095.000 
63.724.000 

161. 996. 000 

Saldo 

13.649.000 
~.604.000 

26.612.000 

48.865.000 

Addicionando a importancia desse saldo á .dos emprestimos reali-
zados, temos : 

Emprestimos ........ .. ....... . ....... . .. . 
Saldo commercial ... . ! .... .. ..... . . . ..... . 

SOMMA •••.•.•..•.•••. ' . ........ ••.• 

z 42.355.000 
z 48.865.000 

±: 91. 220. ººº 
Estas cifras demonstram, pois, que, nos tres annos de funccionamento 

da Caixa,' o 1;3razil dispoz no activo internacional dez 91. 220.000, depois 
de saldado o seu balanço commercial, sendo z 48. 865. 000 o excesso das 
exportações sobre as importações, e z 42.355.000 o producto bruto das 
suas operações de credito exterior; e como desta avultada cifra a Caixa 
de Conversão apenas reteve z 20. 000. 000, é claro que z 71. 220. 000 foram 
absorvidas pelas n,ossas necessidades de toda ordem, além das da impor-
tação, o que prova que nós precisamos de uma média annual dez23.740.000 
para a.ttender *s exigencias do balanço economico, depois de satisfeitas 
as· despezas da importação. r ' 

Ora, si cotejarmos esta indicação com as cifras do balanço commercial, 
verifica-se que, no período que analyso, o unico anno em que esse balanço 
fornqceu a cifra \necessaria p;ira todos os nossos gastos exteriores foi o 
de 1909; em 1907 o déficit foi grande, e em 1908 muito maior. 

E' evidente, portanto, que o balanço economico do paiz só se tem 
liquidado a poder de ~mprestimos successivos; as suas cçmdições ·naturaes 
nos são extremamente desfavoraveis. / 

A lição que dahi se póde tirar não é animadora; ao contrario, o que 
se deve concluir é que todas as tendencfas são para a baixa do cambio, 
por isso que as nossas disponibilidades normaes não cobrem as exigencias 
das necessidades correspondentes . 

N~o fôra isto, e os depositos da Caixa se teriam elevado, não aos vinte 
milhões de libras que tantos sobresaltos injustificados tem causado, mas 
ao dobro, ou ao triplo, pelo rn;enos á importancia representada pelos 
emprestimos. 

As perspectivas quanto ao futuro não são mais lison.geiras : em pri-
meiro Jogar, não é sensato, nem é de crêr, que continuemos indefinida-
mente nessa loucura de emprestimos; esse recurso tem seus limites, 
e nós já os temos ultrapassado. Por outro lado, é sabido que a nossa pro-
ducção exporta'vel está ameaçada de inova crise, quando mal se acha 

. ' 
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vencida a do café. O Sen;:i.do deve col}.hecer um relatorio, recentemente 
publicado, do chefe de uma importante exploração de seringueira no 
Oriente, anp.unciando que dentro de seis annos poderá fornecer ao mup.do 
70. 000 toneladas de borracha, i'sto é, o total do presente consumo mundial; 
si levarmos em consideração que as condições alli tornam a producção 
muito mais barata do que no valle do Amazonas, onde ella custa os mais 
penosos sacrificios, e é feita atravez de uma carestia de .vida quasi fantas-
tica, é de receiar que, em periodo relativamente curto, o Brazil seja lançado 
fóra do mercado desse artigo, que é o St;!gundo dos principaes elementos 
de seu activo, e a cujo desapparecimento não sei como pod,eriamos 
supprir. 

Todas essas circumstancias são de ordem a aconselhar que procu-
remos tirar todo o partido da instituição que em tão boa llora creamos, 
e, em vez de perdermos tempo em discussões estereis, batendo.-nos por 
fantasias sem o menor alcance, tratemos de reforçar os seus depositos, 
que, quanto mais avultados forem, melhor nos habilitarão para . fazer 
fac·e a esses e outl'(i)S perigos eventuaes. Do contrari·o; nem mesm© a taxa 
fixada pelo projecto, nem mésmo a anterior se poderão manter; porque 
dous ou tres annos de adversidade serão bastantes para .absorver os vinte 
n:ilhões depositados, e deixar-nos, depois, expostos ás fatalidades contra-
nas. 

De tudo quanto tenho dito, Sr. Presidente, resulta hem claramente 
que não tenho apego alêium a deter.minada taxa cambiaL Lamento mesmo 
que o Congresso Nacioqal não tivesse adoptado, ha quatro ann-0s, a taxa 
de 16 ou m esmo outra ~uperior, .que teriamos defendido da mesma fórma 
sem nenhum inconveni13nte. No momento em que fixámos a de 15 para 
as operações da Caixa, poderian;ws ter tomado µm ou outro ponto superior 
que se. teria mantido como sé manteve a taxa de 15, e com os rp,esmos 
elementos que serviram para a mmmtenção desta, porquanto, nos termos 
da minha lei cambial, a relação cl:e quocie:ro.te que ·o cambio irepresenta não 
tem. a menor influencia sobre os elementos que a geram. 

Uma vez, poPém, que adoptám0s a .taxa de 15, ~qe .á sua sombra 
desfructámos tres annos de perfeita tranquilidade economica , que s0bre 
ella está assentada iuma ·em>rme circulação de tresentos e vintG mil ·coJltos, 

· a~enhuma conveniien.cia havia em alteral-a . 
Que resulta:do colhemos de pretender fa.zer essa altera~ão? Peq~unto 

ao honrado Senador p(lla Bahia, que tão enthu:siasta é d.ella, si, apezar 
tle termos tido nestes 4ltimos mezes taxas superiores, até 18 l /4, .s. Ex. 
sentiu qualqmer difierença n@ ipreç<:> ·d.Gs ohjeGt0s que tem comprado, 

O SR. 'SEVERINO Vp~IRA. - Não se p'Ód·e sentir de •um dia para ·outro, 
mas os resultados são c~rtos. 

O SR. JoÃo Lmz ALVES. -A differença da taxa cambia:1 não reper-
c,ute no valor das mercadorias sinão oito ou. dez annm1 depois. 

O :SR. M 'ONIZ ·FRIEI;EU;::. - Realmente, Sr. Presidente, n.ão é .de um ·dia 
para outro que os p['eços se ·modificam. As taxas superiores a 15 destes 

I 
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ultimos, mezes :não deixaram neHes menor vestigio. Não haveria prejuízo 
parai nfail..g,uem. em ficarmos onde estavamos, e si me fosse possível fazer 
vingar uma emenda ao projecto, esta seria para manter a taxa da lei 
de 19Q6, sohre a qual repousaram durante tres annos todas as relações 
ela nossa vida interna e externa . 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Mas, por que esse amor á taxa de 15? 
O Sit. FRANCISCO GLYCERIO. - Por amor á estabilidade. 
O· fü1. Momz. FREIRE'. - Por essa unica razão. 
Ü· SR. A. AzBREDO. - A taxa de 16 vae ficar pot· mais tempo. 
0 SR. MoN~z F'REIRE. - Eu dísse desde o cemeço, Sr. Presidente,, 

que o Governo se deveria ter dirigido ao Congresso pedindo a revogação 
do dispositivo da lei de 1906, que deixou aberta a porta para· essas alte-
rações; não G fez, preferiu interromper o funccionamento da Caixa, e 
deixar o cambio á. mercê das tendencias para a alta resultantes da grande 
elevação d'os preços do café e das altas cotações da borracha. 

O SR. JoÃo LUIZ ALv:Es. - E dos emprestimos. 
O SR. MoNiz FREIRE. - Com esses elementos era :tiacit. ao Governo 

promover a alta a 18, a 20, não sei mesmo até aonde. (Trocam-se apartes.) 
Não estou irrogando censuras; comecei fazendo justiça aos senti-

mentos patrioticos do Sr. Dr. Bulhões, á firmeza de suas convicções, 
e reconhecendo, como ainda agora o faço, que nunca tivemos momento 
mais propicio para a alta do cambio do que aquelle ern que S. Ex. se 
encontrou . O que· e.u contestei e contesto, com o apoio das razões doutri-
l'larias que e:iq>endi, é a vantagem de semelhantes esforços. 

o· S'R. SEVERINO VIEIRA. - Dá um aparte. 
O Sa. lVIoNiz FREIRE. - O que .não se comprehende, Sr'. Presidente, 

é essa aurophobia que se apoderou dos adversarios da .Gaixa, quando é 
·sabido que toda política commercial das grandes nações tem exacta-
mente por fim o augmento dos seus stocks inetallicos, garante das suas 
circulações e thesouro precioso para sua propria defesa. / 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Qual é a razão da importação do ouro? 
Depositar o ouro que se comprou mais barato e recebei-o com: maior valor. 
Quem é que lucra ahi? tenha a bondade de dizer? 

O SR. MoNiz FREIRE. - Já respondo a V. Ex. Quero antes accentuar, 
mais uma vez, que foi um erro termos interrompido, por amor aos postu-
lados· de uma doutrina falsa, devido á qual vae a Nação pagar novos e 
pesados tributos, o funccionamento da Caixa e o recebimento de depositos, 
que j·á estariam talvez elevados a importancia muito superior, com a qual 
melhor se fortificaria a: nGssa defesa contra a instabaidade monetaria. 
Com effeiito, esse deslocamento de taxa, de 15 para 16, com o qual o paiz 
nada tem a lucrar, vae custar-nos~ 1.333.333, que é a somma em Ol.H~O 
necessa1·ia para cobrir a differern~a de valG>r da c'irculação conversivel á 
taxa de 16.; e como não é sómente o papel da Caixa que gosarã desLa. 

I . 
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bonificação, como tambem della participa, para o effeito do respectivo 
resgate, a massa de papel inconversivel, essa differença de um penny, 
sobre os nossos 620 mil contos circulantes, importa em i: 2.583.333, 
parcella que addicionada á outra dá o total dei: 3. 916.666. E' isso que 
nos vae custar a modificação da base sobre que foram feitas as emissões 
da Caixa . 

Confesso que este prejuízo é agora inevitavel e, por isso, dou o meu 
voto ao projecto. Em regra, adoptada a alteração da taxa, a obrigação 
da União seria chamar os portadores das notas emittidas a 15, e resgatai-as, 
restituindo-lhes o deposito;_ mas, não ha duvida que este expediente ll'ão 

1poderia ser mais applicado agora, depois que, como o Senado sabe, o 
Governo autorizou os bancos e o publico a receber as notas conversíveis, 
desde m~iados deste anno, por valor cambial superior ao seu valor legal 
em ouro. Não ha, pois, outro remedio hoje ~inão supportar o prejuízo ... 

Disse, ha pouco, em aparte, o honrado Senador pela Bahia, que os 
depositos da Caixa de Conversão não trazem vantagem alguma ao paiz, 
n~o constituem riqueza n,acional... . 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Perdão, eu não disse isto, quem o disse 
fo~ o Sr. Cincinato Braga. 

O SR. MONIZ FREIRE. - ... . são apenas o resultado de uma boa 
especulação, que consiste em fazer importar o ouro para depositai-o, 
aproveitando a differ1ença entre a taxa do estabelecimento e da lettra 
cambial. ' 

O SR. FELIPPE S(~HMIDT . - Como se deu por muito tempo. 
O SR. MONIZ FJ'\EIRE. - Pois haverá alguem que venha immobi-

lizar o seu capital n 11 Caixa pelo prazer unico de ganhar a differença 
minima entre esses d<~us valores? 

O SR. CASSIANO Do NASCIMENTO. - ~m uma libra a differença é 
nulla, mas, em um milhão de libras, já representa alguma cousa. 

O SR. JoÃo Luiz ALVES. - Quem tem um milhão não vem immobi-
lizal-o. 

O SR: MONIZ Fj'\EIRE. - A differença eventual, .entre o preço da 
libra em cambial e e' da conversão, não cobre os juros da demora na 
reimportação, a taxai de desconto · europeu, por menor que ella seja, e 
mais as despezas de transporte do metal. , 

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO. - Mas, em um milhão de libras? 
O SR. MoNiz FRI,>IRE. - Si não cobre em uma libra, não cobre em um 

miilhão. 
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO. - A prova é que o ouro aflluiu 

para aqui como negc>cio. (Tr_ocam-se varios apartes,) 
O SR. MoNiz FREIRE. - VV. EEx. estão dominados por um precon-

ceito. , 
' O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO. - E' um facto que ahi está. Em 

maio entraram para f1. Gaixa quatro ou cinco milhões esterlinos. 
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O SR. MoNiz FREIRE. - O que prova isto? Admittido mesmo que 
tivesse havido qualquer especulação sobre aquella diflierença indic~da, 
e que uma parte do ouro depositado tenha provindo dessa origem, é 
evidente que elle foi fornecido pelo sald0 de contas internacional ou, si 
quizerem, por immigração de dinheiro estrangeiro feita para os fins 
especulativos desse lucro em hypothese. Em qualquer dos casos, elle 
incorporou-se ao patrimonio nacional, e está em todas as mãos, repre-
sentado pelas notas em que se converteu, porquanto, seria suppôr uma 
grandíssima asneira, utn acto baldo de senso commum, acreditar que 
alguem fizesse o deposito desse ourq, para guardar em sua bura immobi-
lizadas, sem vencer juros, sem dar o menor lucro, por longo tempo, as 
notas da respectiva' conversão. Dentro de um a dous mezes, o lucro que 
tivesse havido, entre a cambial e a taxa conversora, terfa sido absorvido 
.e ultrapassado. Esta é que é a verdade. 

Todo a argumentação, pois, que assenta na presumpção de que os 
depositos da Gaixa são o producto de especulações sem resultado para 
o paiz, que não constituem preciosas reservas nacionaes, destinadas a 
defender a nossa estabilidade monetaría na emergencia de crises possíveis, 
é falsa e até impatriotica. Esse ouro é nosso,. faz parte da nossa fortúna, e· 
representa economias que se teriam evaporado inutilmente em altas da 
relação quociental do cambio, si não fôra a existencia desse instituto 
tão injustamente combatido. , 

Atrás já eu}ive occasião de dizer que, balanceadas a nossa i~por
tação e exportação, ainda nos restam despezas no exterior que consomem· 
pert@ de vinte e qu,atro milhões esterlinos, e cujo pagamento, em regra, 
é feito á custa dos emprestimos que contrahímos a:p.no por anno. Daquella 
cifra é sabido que cerca de quatorze. mjlhões e meio são destinados á 
sati::ifação , dos compromissos, no estrangeiro, da União, do Districto 
Federal e dos Estados; o rJ:)sto :naturalmente sahe para ,,pagar os juros, 
dividendos e d'emais lucros do c.apital estrangeiro empregado no Brazil, 
bem como as remessas dos immigrantes, e dos braziieiros que vivem ou 
passeiam na Europa. Uma grande parte destas quantias ficará no paiz, 
onde o capital encontra muito maior remuneração, desde qt].e o cambio 
se estabilize, e cesse a fantasia de promover-lhe a alta; si o plano dos 
valorizadores vingasse, essas e outras economias sahiriam explorand0 esses 
momentos favoraveis, e realizando grandes lucros complementares, á 
custa da producção nacional. . 

O honrado Senador por Matto-Grosso, commentando, ha pouco, a 
carta que, leu, do eminente Dr. Joaquim Murtinho, criticou o projecto 
pelo facto de ampliar em excesso as cifras dos depositos que a ©aixa 
poderá receber. , 

S. Ex. acha que, por transacção, elles poderiam ser eleyados a 
quarenta milhões no maximo. Penso, ao contrario, que, o erro está em 
manter a limitação dos depositas. Si com a elevação da taxa de 1.5 a f6 ha 
um injustificavel sacrificio para a Nação, de quatro milhões de libras, 
approximadamente, haverá ainda quem pense na possibilidade de futuras 
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alterações, quando a circulação conversivel fôr o dobro, ou, segundo o 
projecto, o triplo da actual? A quanto montaria esse novo sacrificio, 
quem teria a coragem de impol-o, e com que proveito? 

Não voltarei mais, Sr. Presidente, a insistir nos argumentos com 
que penso ter fulminado essa aberração, e não creio que jámais se repita 
a aventura deste anno, com que foi perturbada a calma economica em 
que por tres annos nos achavamos; mas, penso que essa lição era suffi-
ciente para aconselhar-nos desde já a revogação do dispositivo arbitrario, 
em que achou autoridade o movimento prejudicial que ·se fez, tanto 
mais quanto, como já tive occasião de dizer, nenhuma razão de ordem 
scientifica, nem sique:r conveniencia alguma empirica, o póde justificar. 
Conservar esse dispositivo é deixar a porta aberta para reproducção 
de crises iguaes. 

Diz-se que abandonar essa disposição é quebrar o padrão monetario. , 
A minha convicção, Sr. Presidente, é que elle já se acha definitivamente 
quebrado pela força das circumstancias, a que esse projecto vem dar 
maior vulto. 

Não vejo razão alguma nessa pertinacia em querer voltar ao padrão 
de 1846, quando para serem logicos, os que advogam essa aspifação, 
deveriam logo suggerir de uma vez a volta ao padrão de 1833, ou com 
mais razão ao de 1808, que coexistiu com a unico período que tivemos 
de circulação metallica abt.tndante. 

O SR. SEVERINO VIEIR,A. - O de 1846 está em vigor. 
O SR. MoNIZ FREIRE. -- As mesmas razões que houve ·para a quebra 

do padrão em 1833 e 1846 sião as que militam na actualidade : a impossi-
bilidade absoluta reconhecida de voltar ao ponto anterior; e accrescen-
tarei, a absoluta desnece~sidade de qualquer tentativa neste genero. 
'Mas, Sr. Presidente, não deisejo, nem proporia, a quebra do padrão neste 
momento, porque não é r;Lecessario nem efficaz fazel-a já por lei. Do 
mesmo modo que foi sem resultado a experienciq de 1833, pois o cambio 
jámais attingiu depois ao par legal de 43 1 /5; do mesmo modo que a 
tentativa de 1846 veiu e:qcontrar o seu tumulo definitivo nas orgias 
das, emissões bancarias da época republicana, não sei si seriamos hoje 
mais felizes estabelecendo qualquer padrão novo , mesmo correspondente 
á taxa que graças á Gaixa de Gonversão, por tanto tempo se manteve. 
A nossa situação economiqa não se póde reputar perfeitamente conso-
lidada, e o rapido esboço, qi.:te della fiz, me leva a crer que talvez não sejam ' 
pequenos os esforços neces~arios para guardar, em definitiva, o nivel em 
que nos achamos. A quebrfi do padrão só virá .a ser efficaz e necessaria, 
quando estivermos em condições de estabelecer francamente a circulação 
ouro, e então ninguem reclamará, porque a lei será apenas a homolo-
gação do facto existente. 

Presentemente não nosi é possível cogitar de uma reforma monetaria 
definitiva: a ella se oppõem a massa enorme de papel ~oeda, que nos 
torna sempre incerto o futuro, e a fraqueza. do nosso balanço interna-
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cional, visivelmente alimentado pelo recurso v1c10so e contradictorio 
dos emprestimós estrangeiros. Para fazer face e corrigir essas circums-
tancias desfavoraveis, os meios a empregar são : accumular na Caixa a 
maior quantidade de ouro possível, reconstituir e reforçar o fundo de 
garantia, proseguir indefectivelmente no resgate do papel-moeda, crear 
disponibilidades maiores com elementos novos de activo, e diminuir 
quanto possivel as nossas dependencias de provisões estrangeiras. 

Chegaremos á opportunidade de uma reforma monetaria e á circu-
lação metallica, quando os depositas da Caixa e do fundo de garantia, 
juntos, puderem fazer frente á conversibilidade theorica de toda a circu-
fação, e o balanço internacional se apresentar de fórma que as nosfl'as 
disponibilidades ordinarias sejam sufficientes para cobrir com vantagem 
todas as necessidades da mesma 'natureza .. 

Portanto, toda politica tendente a restringir aquelles depositas; 
entravar a Caixa; diminuir o poder de conversão do fundo de garantia, 
afrouxando a relação entre este e a massa de papel; e finalmente, enfra-
quecer a nossa producção, provocando crises artificiaes de preço, será 
uma politica funesta e impatriotica, pois nos fará recuar da verdadeira 
mira de todos os nossos esforços e sacrificios. (Muito bem; muito bem. 
O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Severino Vieira. - Apezar de haver em tempo solicitado 
a palavra para responder ao honrado Senador pelo Estado do Espirita 
Santo, todavia, attendendo aos desejos de alguns illustres collegas, 
responderá a s: Ex. na 3.' discussão, porque assim terá occasião de apre-
ciar devidamente os seus argumentos publicados no Diario do Congresso, 
e demais, não tendo absolutamente o proposito de obstruir a passagem 
da proposição, que sabe vae triumphar em toda a linha, aguarda a 3.ª 
discussão, esperando, entretanto, que o Legislativo, em futuro não remoto, 
reconsiderando o erro que agora vae commetter, corrigirá os erros gravís-
simos da proposição assignalados principalmente na carta lida ha pouco 
da tribuna pelo honrado Senador por Matto-Grosso. 

O · Sr. João Luiz Alves - Sr. Presidente, não desejando de 
m9do algum, por um alarde de erudicção que não possuo, protellar a 
discussão, faço minhas as declarações do honrado Senador pela Bahia, e em 
3.ª discussão si necessario for, virei á tribuna defender o meu humilde 
parecer. 

Ninguem mais pedindo a palavra encerra-se a discussão. 
Posto a votos é approvado o art. 1.0 

Seguem-se em discussões, que se encerram sem 
Votação. debate e são successivamente approvados, os arts. 2.0 

e 4.0 da proposição que passa a 3.ª discussão. 

O Sr. Cassiano do Nascimento (pela ordem) . - Quero apenas 
requerer a .V. Ex. que faça constar da acta dos nossos trabalhos que, 
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coherentemente com o meu modo de pensar á respeito da C:aixa de Gon-
versão, votei contra a proposição. 

Dispenso-me de dar as razões do meu voto, mesmo porque não é 
mais opportuna a occasião, para fazel-o. 

Entretanto, como resalva da minha coherencia, peço a V. Ex. que 
faça constar da acta que votei contra a proposição 

O Sr. Presidente. - O honrado Senador queira ter a bondade 
de mandar por escripto a sua declaração de voto. (Pausa.) (Dirigindo-se · 
ao Sr . Cassiano do .Nascimento.) 

V. Ex. insiste no seti requerimento de prorogação da hora? 
O Sn. GASSIANO no NASCIMEN:ro. - Sim, senhor. 
Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração de voto : 
Declaramos que votamos contra a proposição n. 74 deste anno. 
Sala das sessões, 27 de dezembro de 1910. - Cassiano do Nasci-

mento. - Pedro Borges, 

SESSÃO ~E 28 DE DEZEMBRO 

3.ª discussão da proposi<1ão da ©amara dos Deputados n . 74, de 1910, 
restaurando, nos termos da~ disposições legislativas que os instituiram, 
os fundos de garantia e de resgate do papel-moeda; elevando a 16 dinheiros 
por 1$ a taxa cambial a qµe se refere o art 1.0 da lei 1.575, de 6 de 
dezembro de 1906, e dando outras providencias (com parecer favoravel 
da Commíssão de Finanças). 

O Sr. Severino Vieirai-. - Antes de entrar na analyse de diversos 
cliispositivos do projecto em pebate, vae tomar em consideração algumas 
das proposições levantadas n;:i. vespera pelo seu illustre collega pelo Estado 
do Espírito Santo. . 

E' assim que S. Ex." corr~eçou por negar o phenomeno da valorização 
do papel de curso forçado, e firmando ainda que esta valorização absolu-
tamente a ninguem podia a,proveitar. · 

Reputa a, proposição urp. paradoxo, tanto mais estranhavel quanto 
, partiu de um cerebro respeitado por todos. 

Lembra que em 1901 diversos estabelecimentos commerciaes viram-se 
obrigados a suspender seus pagamentos,; tendo um delles entrado em 
accôrdo com os seus credor~s, emittiu titulos, a juros ' annuaes fixos e 
amortização, á proporção que, suas condições financeiras lh'o permittissem 
Esses titulos tiveram cotaç&o na praça da Bahia, em começo de 50 %, 

1 para depois descerem ,a 40 e 30 %, até que foram resgatados. 
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' Quem se aproveitou com essa desvalorização? pergunta o orador. 
Ora, os títulos a emittir são uma promessa de pagamento em ouro e 

o primeiro papel emittido o é muitas vezes, quando os pagamentos são 
susceptiveis de ser realizados em ouro. Deste modo, toda a vez que o 
,papel-moeda do Governo se valoriza, lucram todos os portadores de 
notas do Governo. 

Respondendo a um aparte do illustre Senador pelo Espirito Santo, 
diz que S. Ex. não póde propor a quebra do nosso padrão, porque o Brazil 
tein muitas riquezas, dispõe de muito vigor e, portanto, ninguem. tem o 
direito de propor a fallencia do paiz, obrigando-o a pagar. um debito 
pela metade ou por menos do que fôra contrahido. 

Mostra o orador que o Governo não só paga como recebe todos os 
encargos e taxas ouro ao cambio par; para provai-o apresenta uma factura 
paga na Alfandega, a parte ouro, na razão do cambio a 27. , 

Ainda outra proposição, levantada pelo seu illustre collega, vale por 
outro paradoxo, e é a e:m que S. Ex. affirma que a valorização da moeda 
a ninguem aproveita, começando por desservir ~o proprio negociante 
importador 

Para provar esta proposição, o seu colleg~ apresentou um calculo 
em que o negociante que importasse uma certa somma de libras lucraria, 
com a moeda valorizada, menos do que lucraria, si a moeda estivesse 
desvalorizada, isto é, a sua porcentagem s~ria muito menor. 

Para tal conclusão S. Ex. comparou a importancia de moeda nacional 
com a de libra esterlina, como si esta moeda estivesse tambem desvalo-
rizada, e esquecendo-se de que o menor lucro realizado pelo importador 
poderia augmentar com o augmento de importação. 

O augmento do activo do paiz, muitas vezes não é sinão a dimi-
nuição do meio circulante, como aconteceu com a valorização, no tempo 
do Sr. Gampos Salles. / . 

Gom o cambio a 15, si o orador tivesse de mandar buscar na Europa 
um objecto do custo de uma libra, daria 16$; mas com o cambio a 16 só 
teria rle pagar 15$, e portanto lucraria 1 $ e a regra é, quando um cidadão 
lucra, lucra tambem o paiz, desde que as condições são eguaes. 

Sobre a questão difierencial entre balanço commercial e balanço 
internacional o seu illustre collega aoceita as idéas do Sr. Deputado 
G:incinato Braga; isto é, que o saldo accusado na exportação do paiz, 
contra a sua importação, nem sempre quer dizer que este paiz está 
apparelhado para fazer.face aos seus encargos no exterior. 

\l'udo isto é, na opinião do orador, fallivel. Em primeiro logar, em 
· que momento o honrado Senador toma a remessa dos nossos valores 

exportados? Antes delles se acharem no estrangeiro, ou depois de postos 
no estrangeiro'? 

Si antes delles postos no estrangeiro, si no momento em que são 
comprados ao nosso productor não podem absolutamente entrar no balanço, 
no paiz expox:t,ador, as ~espezas do frete, não podem entrar os impostos 

,_ 

I 
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que o exportador toma a si pagar, importando no preço que faz ao pro-
ductor. 

Não enxerga a razão por que os illustres representantes de S. Paulo, 
<!{ue tanto se empenham pela valorização do café, possam, com logica, · 
sem incoherencia, impugnar a valorização do papel-moeda brazileiro. 

Refere-se á carta do Sr. Senador Joaquim Murtinho, que encarna 
patrioticamente a plataforma do illustre Sr. Marechal Hermes. 

Nega ser a taxa de 16 optimista; esta taxa não corresponde á nossa 
si tu ação economica, nem á expressão das condições reaes do nosso mercado. 

Volta o orador a defender a idéa de adiar-se a solução deste caso, 
afim de, no interregno parlamentar, ter-se a opport.unidade de demonstrar 
o que mais convém fazer, satisfazendo não só áquelles que entendem 
que a taxa deve ser elevada como áquelles que a querem mantida a 15. 

Pensa que a taxa a adoptar hoje é a de 18. Gomo, porém, muitos 
Senadores se manifestem pela de 17, o orador apresentará emenda elevando 
a esta taxa a futura emissão da Gaixa de Gonversão. 

Quanto ao § 1.0 entende que a disposição nelle contida revoga o · 
plano do apparelho do Dr. David Gampista. 

Não se comprehende que as notas emittidas á taxa de 15 passem 
agora ao valor correspondente á taxa de 16, entrando o Governo com , a . 
difiierença dahi resultante. A proposição é um golpe de arbítrio, é um acto 
de despotismo legislativ~ . Dá margem á exploração. A nota conserva 
escripto o seu valor de 15$ por;!;'., permittindo os especuladores comprarem 
no interior essas notas pqr taes preços e virem aqui receber 16$000. 

O mechanismo do projecto impede por ~ompleto a valorização 
da moeda, o que demon~tra largamente. · 

Não se enquadra no programma do Partido Republicano Gonser-
vador a adopção de semelhante proposição. Por isso, cumprindo deveres 
de patriota e de partida6o, combate o projecto, que é contrario á causa 
do povo brazileiro e á do partido a que o orador pertence. 

Um dos inconvenie:p.tes, o mais pernicioso da Gaixa de Gonversão, 
resulta do curso legal que lhe deu a lei n. 1. 575. 

D'ahi a anomalia, que neste momento estamos comprovando, de 
ver as notas emittidas pela Gaixa de Gonversão participarem de todas as 
vantagens e beneficios que a situação da valorização trouxe ao nosso 
papel-moeda inconversível, de modo a que os bilhetes da Gaixa de Gon-
versão, que se denominam pomposamente de notas conversíveis, se 
tornaram completamente inconversiveis, tão inconversíveis como os de 
curso forçado, porque ninguem que seja portador de uma dessas notas está 
disposto a commetter a loucura para receber a sua representação em ouro, 
em somma menor áque\la que na mesma especie pode com esse bilhete 
alcançar ouro -no mercado. Esses bilhetes teem curso legal, teem força 
liberatoria, do mesmo ;modo que as notas inconversiveis do Governo. 

Para frustar este g~·ave inconveniente, apresenta uma emenda dero-
gando o art. 1.0 da lei n. 1.575, para limitar cs effeitos líberatorios dos 
bilhetes da Gonversão, q.o valor ouro que elles representam. 
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Si este papel é emittido para representar ouro, não é justo que elle 
em tempo algum possa ter uma força liberatoria maior do que aquella 
que é representada nos seus dizeres pela sua expressão - ouro. 

O contrario disto é anarchizar a circulação do paiz, é dar curso ao 
papel inconversivel, 'é dar curso á nota pretensamente conversivel, que se 
torna, neste caso, na situação actual, sempre que a taxa se elevar áquella 
que fôr fixada pela Caixa, em moeda inferior ao papel inconversivel. 

Ofierecerá tambem emenda sobre a limitação do maxiroo dos depo-
sitos. O orador prefere a fixação em 20 milhões, como a lei instituiu. E não 
comprehende que seja de outra forma para os que, como seu collega pelo 
Espírito Santo, querem a Caixa de Conversão como instrumento de 
valorização dpsada, dosimetrica, paulatina, gradual, ma~ sempre ascen-
dente. 

Não será impossivel a valorização pelo modo que ouviu reconhecido 
· ·in peto por um distincto collega, em duas hypotheses. A primeira é a que 
já aventou hontem, da revogação dessa lei, quando se provar a sua ineffi-
cacia, os seus maleficios, como se provaram os maleficios e os pontos 
inefficazes da lei que permittiu a chimica da conversão do lastro-ouro 
do Banco do Brazil em papel, e desse papel em ouro, para constituir 
majs tarde o lastro da nova emissão daquelle banco, ou então , e nada ha a 
admirar, taes são os prodígios entre nós, que ao fim de alguns annos essa 
Gaixa attinja os 60 milhões esterlinos e vá por ahi adeante. 

Seja como fôr, o orador não terá nenhuma duvida em tomar outra 
directriz em relação á sua ~onducta , si os honrados collegas que defendem 
a proposição o convencerem de que está em erro. 

E' o que aguarda, esperando ouvir a palavra competente e escla-
recida do relator da C:ommissão de Finanças, o digno Senador pelo 
Espirita Santo. 

O orador termina enviando as duas emendas á Mesa. 
Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em dis-

cussão as seguintes emendas : 
Ao art. 1. 0 : Em vez de 16 - diga-se 17 ( dezesete) dinheiros. 
O § 1.0 , do mesmo artigo seja substituido pelo seguinte : 

1. 0 ü governo fica autorizado a elevar a taxa da emissão quando 
-assim o julgar opportun.o, procedendo sempre nestes casos ao troco das 

notas emittidas á menor taxa. de acoôrdo com o 
Emendas disposto no art .. .n. 4.o, da lei n. 1 . 575, de 6 de dezem-

Severino Viell'a. bm de 1900, que é mantido em seu pleno vigor. 
o · 2.0 - Em vez de 900. 000:000$000, diga-se 

600. 000:000$000, e em vez de 00 diga-se40 milhões sterlinos. 
Supprima-se o § 3.0 

A.ri. 2.º e seus - suh..tjjtua-se pelo seguinte: 
Art.. . - São restaurado:::, nos termos dos dispositivos legaes que 

os mst.ituiram os. fundos de garantia e de resgate do papel moeda, oreados 
pela lei n .. 581 de 20 de junho de 1899. 

Art. additivo, onde convier; 
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E' derogado o disposto no art. 1 da lei n. 1575 de · 6 de dezembro 
de 1906 para o fim de se limitarem os efl!eitos liberatorios dos bilhetes da 
C:aixa do valor ouro que elles r~presentarem. 

S. R. em sessão de 28 de dezembro de 1910. - Severino Vieira. 
Ninguem mais pedindo a palavra encerra-se a discussão, ficando a 

votação adiada por falta de numero. 

O Sr. João Luiz Alves (pela ordem). - Sr. Presidente, devo de-
clarar a V. Éx. e ao Senado, que estava habilitado a dar immediata resposta 
ao honrado Senador pela Bahia que com tanto brilhantismo discutiu o 
assumpto em ponto diametralmente opposto áquelle que nos achamos 
nós outros collocados. Mas como a hora já está adeantada e como o que 
mesmo interessa é a decisão de assumptos como este, peço a V. Ex. se 
digne inscrever-me no expediente de amanhã, , afim de desempenhar-me 
d'esta incumbencia, demonstrando ao honrado Senad.or que foi pelo 
menos com muita convic~ão e sinceridade que dei pareçer ao projecto tal 1 

qual como está concebido, sem a menor intenção de convencer a quem 
quer que seja, porque discussão não convence a ninguem, sobretudo em 
materia financeira e economica. (Muito bem!) 

Na SESSÃO DE 29 a proposição é aprovada sem emendas. Em 30 é 
enviada á sanção . 

J 

FI~ DO 2.o E ULTIMO VOLUME 
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