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NOTA: 

PROJECTO 

(da Commissão mlxta) 

N. 222 

Em 7 de Outubro é publicado o pr·ojecto. Em 8 o Sr·. Serzedello 
Corrêa apr·esenta o projecto. Em 9 é encerrada sem debate a 1" 
discussão. Em 10 é approvado em 1 a dwcussão. O Sr. Serzedello 
CorTêa Tequer e é doncedida dispensa de interstido para o p'rojecto 
entraT na ordem d!o d·ia da sessão seguinte. Em 12 entra em 211 rlis~ 
c1ossão. São lidas emend(M!. Falilam os Srs. Oiti~ica, Barbosa Lima. 
Em 13 fallam os Srs. Muruiz Fr·eilre, Mayrlinlc, Serzedeblo Corrêa. 
S& lida.s emenda!8. 'Em 14 fallam Seabnv, C.orrêa Rab!eUo e Garcia 
Pires. Em 15 é lida uma emenda. E' encerrada a discussão. Em 19 
ao pr·oceder-jse -a votação ha uma questão de ordem. O p!J'ojecto é 
approvado com emendas. Em 20 é pub.iflicada a redac·çÕJO para 3" dis-
cmssão. Em 22 entra o projecto em 3a discussão e, fallam os Srs. Ser-
zedJello Corrêa, Severino Vie!ira . SãJo lidas emendas. Em 23 é lrida 
uma emenda. Fal()la o Sr. Felicvano Penna. Em 24 são l'idas emen-
das. Falia o - Sr. Barbosa Lima. E' enierrada a dMcussão 
a requerimento do Sr. A'~meida N ogdeira. Em 27 é aprprovadó o 
projecto com emendas. Em 28 é pzc'blicada a redacção do projecbo. 

E' enviado ao Senado. 
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SESSÃO DE 7 DE OUTUBRO 

ProvidencJa sobre a · emi6sã·o; resgate e conversão do p.'fLpe't-l:rnoed'a do 
Estado, do Ban'Co da Refmblica e dos bancos emi~ISores,· sobre os 
depositas e fis'CaliiS'(J,ÇWO destes banços e das so·ciedades anonyma$; 
revoga o decreto 1·el!at?>Úo á cobmnça em ouro dos di?•eitos de im~ 
por'tar}.ão e dá outras providencias -

A commi.ssão mixta nomeada pela Camara e pelo Senado para 
estudar . os diversos projectos offerecidos nas duas casas do Congresso 
e fundil-os em um· só que servisse de base á deliberação legislativa, vem 
cumprir hoje o .seu dever, após reflectido exame, submettendo á deci-
são do Congresso, mediante a iniciativa. da Camara dos Deputados, 
o seguinte projecto: · f 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. ·l.P E' limitada á somma a'Ctualmente existente, a circulação 

do papel-moeda do estado e das notas do Banco ela Republica. 
Ait. 2.0 Os bancos region aes poderão com-

Pro}ecto 11. 222 · pletar as emis·sões facultadas por se~s contrac_tos, 
\ comtanto que o façam ele confopl'liclade com o ele-' 

ereto n. 164, ·de 17 de janeiro ele 1890 e as ele-
mais leis ele sua org~ilisação a cujo regimen ficam sujeitos, não po-
dendo, porém, fundir-se : com ·qnalquer outro banco ele emissãó. 

Art. 3.0 O governo da: Repubüca; p'rovidenciará sobre a reconsti-
tuição integr-al do deposito metallico recolhido ao thesouro pelos · 
bancos emissores. 

Art. 4. 0 O go'verno deverá desde já rescindir o contracto cele-
brado .com o Banco da Republica pará o resgate do papel-moeda. 
_ · · Parágrapho uiiico. Todos o.s bancos emissores entrarão annual-
mente para o thesou'ró "Cbi:n a quota de 2 %. so'bre a somma das ·suas 
emis.sões, que será flest-inada aQ · mes1no resgate. · 

Art. 5:° Ficam igualmente revogadas as disposições legaes e 
clausulas contr~ctuae-s relativas · á reducção e applicação espeéial dos. 
juros das apolices cleposi tadas ·no thesouro pelos .diversos bancos em ga-
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rantia de· suas emissões,.· ficandó-lhes a&segup;ado o pagamento integral · 
dos ~'Iriesmo·s. jU~os. ·' ~ · : 

. ·Art. ,6.0 Os bancos emissores são obrigados dentro do prazo dé 
cinco annos, a: liquidar · as operações que· hajam feito sobre cauções, 

, conta~ correntes garantidas, debito:;; de' bl}ncos e companhias, ~e:m. 
pr.azo OÚ. a longo prazo, assim COinO so'bre acçoes e debentures · de 

. ~companhias, podendo tr·ansferir as resp(:lctivas carteira.s industriaes 
ou hypothecal'Ías, e não poderão desde já operar mais sinão: 
· ' · :0) em' descontos de I'etras ou effeitos commerciae~ a prazo d'e 
.(p:p:itro inezes :p.o maximo ;, . . . 
· .b) em cauções de apólices da divi.da puqlica geral e títulos de di- ~· 

" vid'a estadoa1 ou municipaL; em , cauçõe·s· de t'itulos· ·integralisados de . \·, 
bancos ou· companhias · cotadas na praÇa, eomtanto que as referidas 
cauçõés não' sejam de prt:t·ZQ superior a· tres mezes, soffram pelo menos .. ~.~ a reducçãv'' ·de 10 % a 20 % de sua ultima · cota:'Çiio calGuladja . s9bre 
'O valor, nominal •Semprt( · qtte ex~clel~o, :e , fique .O •hanco autorisado a 
liquidar o titulo, logo que entre'. BJ declinar a margem dessa gara:r\ltia: 
--:: .não ,pvden,.do ,em-p;regal! ni:Jssa-s operações mais d,e 1 /4· de seu. capit-a·l; 

c) em compra e venda de metaes e pedras prfciosasi o1uo e prata 
·amoedad·os; '•., ''·, > ' ·~· ,., .,, · · · 

d) e~ cambiaes dp conta proprià e alheia; ' 
e) em Çompra, '!'end.a, e subscripção de titulo.s geraes ou dos Es-

tados. . . , 
, .Art .. . 7. 0 ,Os banco~· e±ni,ssores · sã,o obrigados a começar á c.onversão · 

. de suas notas,. ao portador e á vista, desdé que o cambio attiuja ·a 27 
p'ence por 1'$ e se. conserve nessa ta:ll!a ou oscille entre ella e a d'e 26 1j4 
durante tres ' mezes consecutivos. · 

. Paragrapho· unico. Essa obrigação tornar-se-ha igualmente effe-
cti'va logo que .por lei seja decretada a abolição do curso forçadq ,. · 

,, . ~~·t. 8;~ Serão r~~ii:ados da circulação. as notas do Thesou,ro cil:E; 
' 500 re1s a 2$, tp. :imbstltm~as. por .moedas, d~ prata, sendp a cunhagem 
por. conta do ·Estado. , , . . · , 

Art. 9.0 Os , ba·nç_bs não pode1:ão emittir notas .de yalor inferior 
a 10$000 ·' · . . · . , , . . · 

Art . . 10. · O banco · d. ~+ . ~p'(J.bliça .. ~ as sodiedades anonyrria,s ó:U 
banços que pelas leis e , regtilamentos vigentes estiverem sujeitos ·á 
fiscalisação, do governo; ficam na .Capital Federal ·sob a in.specição de 
um fiscal e . dons adjuntos de nomeação 'do m~smo gover-u;o . 

Art .. ·11. ''Ao fiscal por si e seus• adjuntos, incumbe : . . 
'Syndic~r si o banco pratica as suas opel'açõe.s dentro · dos 'Jinii-tes ··' 

e fa:cuidades e-stabelecidas · nesta lei e em disposições de seus estatutos 
e contra?tos q'\le ~ão haj aw. sido. ~o r ella ~ltéra~os; . · . , , 

,S_ubinettei~ .a 1gual ~Jn4Icancra as demars sG>cre·da~es @U bancos; · I' ~ ·· 
·Assistir a.o· recenseamento .das c,arteiras, caixas 'e ' cofr(;ls· dos· esta~. 

' ~lecimentos, podendo e~igir ' conferencia . sempre · q:UtJ ]ulgar cbn-yé- : 
mente; 

'r 
I' '' 
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'' 
:V:e1·ific~r e ex1g1r a prestação de ,contas da.s administraÇõe{; · 
Visar os balanços ger11-es e annuaes, t\ -mandal,-.os publicir' ·,por 

· co'nta · do estabelecimento; 
. Apresen'tf).r annuai'mente 'ao governo um relatorio minucioso, em :' 

que, a par dos dados estatísticos e informações sobre a circulação 
. fidúciaria e os demais serviç9s a seu C!/.rgo, offere·cerá suas observa-
,, ções e indicações, suggerindo qúaesquer ll).edidas administrativ3!s · ~u . 

· ·, , 'legislati~as cuja convenienGia occorrer-lhes. . ' 
: Art : . 1'2. Os físcaes do governo junto aos . bancos de emissão e ' 

'' caixas filiaes dos E.stados. transmittirão ao fiscal da Capital Federal 
. , .. todos os , documentos, dados e inf,ormações necessarias para o desem-· ... 
_1 , penho do encargo ~e que trata a ultima parte .do artigo. antecedente. · 

, ' Art. 13. Os f1scaes do govern<;> e seus adJuntos não poderão ser. 
' accioni.stâs de companhias sujeitas á sua ,inspecção, nem ter com 
'eHrus transacções de qualquer natureza; outrosim, lhes é veda'<io o 
exercício de qualquer outro emprego; · commissão ou funcção de cara-
cter publico·, ·ou de caracter industrial. 

· , ,:· Art.. 14. O fiscal do governo na Capital Federal terá o venci-
m~nto annual de 18 :000$; e cada um dos adjuntos o de 10 :000$, pagos 
pelas companhias e bancos em proporção ao seu capital. 

· •Art. 15. O governo fixará o numero, as at~ribuições e os venci-
, mento·s dos fiscaes que nos ~~tados forem necessarios para serviço 
identico ao da Capital Federal . , , , 

, 'A.rt. 16. A emissão do Banco de Credito Popular fica reduZida á 
)lle'tade da qu~ lhe, foi concédida pelo decreto de sua instituição. 

:A.rt. 1'7. Os bancos emissores publicarão qu.inzen·ahnente os !?a-
lanÇos ·de seu activ,o e passiv.o, de accôrdo' com o. mode_lo que fôr dad~:> 
pelo governo. · 

Art. 18. As nqtas ·bancaúas serão do niesmo typo. O Thesouro· 
N:•a:cional a.s fornecerá por conta do banco que tiver de emittil-·as. 

Art. 19. Os bancos emissores reformarão seus estatutos, de ac-
côrdo com a presente lei, e sujeital-os-hão á approvação do governo. 

Art. 20. Fica revogado o decreto n. 804, dé 4 de outubro de 
1890, que mandá col?rar em ouro os direitos ~Vduaneiros de importa-
ção; esses direitos serão accrescidos de uma porcentagem fixada na 
lei de orçamento. 

Art. 21., Continuam em vigor todos os -direitos e privilegias dos 
bancos emissores, em tudo quanto não estiverem implícita ou explici-
tamente ' revogados pela presente lei. 

Paragrapho unico. Fica revogado o art. 4° do decreto n. 1.154, 
de 7 de dezembro de 1890, na parte, em que e-stipula o. prazo improro-
gavel de dous annos aos bancos regionaes para completarem as suas 
emissões . , . 

Art. 22. Na disposição do art. 6° desta lei, relativa á elimina-
ção das carteíras hypothecarias dos bancos emi.ssores, não estão com-
PI:ehendidos os bancos regionaes, que poderão continuar a operar em · 

' . 
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emprestimos dessa natureza, sob a condição, porém, de fazel-as sobre 
letras hypothecarias. . 

Art . 23. São revogadas &s disposições em contrario. 
Sala das commissões, 7 de outubro de 1891.-José Hygino. 

The.odurel1o SoufJo.- Esteves Junior.- Braz Oamei1·o.-U. do Ama,-
rOlt~Domingos Vicen.f:e.-F. P. M:ayrink (com restricções) .- Go!flr 
çalve:s Ferreira.- Alm<elid,a N og'lkira.- Fig14eir.edo . ..L Demetrio Ri-
beiro.- Antonio Olyntho.-,--Leppoli!Jo de Bttlh&es.~ SerzeckUo- Oon·w. 
-Moniz Freire . 

. . 
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SESSÃO DE 8. DE OUTUBRO 

· O Sr. Serzedello - Sr. Presidente, venho á tribuna exclusiva-
mente no intuito de apresentar á consideração da Camara o resultado 
a que chegou a coinmissãç> mixta nomeada por esta e · pela outra casa 
do Congresso·, com o intuito de apresentar as medidas quJ.e entendesse 
necessarias para dar solução á situação critica em que se acha o nosso 
paiz, não só debaixo do ponto de vista financeiro, como especialmente 
debáixo do ponto de vista economico. 

Dispensar-me-hei absolutamente de desviar-me deste assumpto, em-
hora minha presença n~sta tribuna . neste lllOmento não me pudesse 
dispensar tambem ·do dever imperioso ele fazer referencias a factos 
especiaes de que hontem na praça publica e nas ruas dessa cidade eu 
proprio fui testemunha. 

Deixarei, porém, ele tratar dessas lamentaveis occurrencias, la-
• vranclo o meu protesto para ein occasião opportmía festigmatisar o 

arbítrio de autoridades que não sabem cumprir o seu dever e mais 
uma vei assegutar que, ao lado da mocidade, ao lado do pov,o, estará 
a minha palavra para defender a liberdade e os direitos do cidadão, 
contra -aquelles que se servem da força, que é a gai:antia da ordem, 
para o insulto e o ataque. · 

Ater"me•hei, porém, ao a.ssumpto para o qual me foi concedida 
a urgenci& pedida, não abusando· da consideração que tiveram os meus 
collegas. 

O projecto da commissão mix:ta que vou apresentar á considera-
ção desta cá:sa não tem absolutamente o intuito de ser um plano com-
pleto de reorganisação de finanças; não se tratou nem se podia cogitar 
em mudar o systen1a estabelecido, de substituir o curso forçado por 
um novo plano .que venha desde já dotar . o paiz do regi.nien . eonversi-
vel quando as ,circumstancias especiaes de nossa patria, -a situaÇão cri-
tica de nossa praça, a instàbilidade política, a falta de confiança, a 
crise que atravessamos e tantas outras considerações, absolutamente não 
permittem que de tal assumpto cogitasse a commissão. ' 
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' Mà& não quo'· d;,, q:~ ::.:,ão do fb~ça. não L,., 
doa ' meios ne?essanos para preparar o terreno em . que _deviff~~ar
se a base sohd~ e segura de uma futura reorgamzação' .;que - dote 
o paiz definitivamente daquillo que elle aspira, que desej o/ ter e que 
póde ter - a moeda conversíveL ·. - ( 

O ,projecto que a commissão de finanças apresentou,/ e vem assh 
gnado por todos os seus membros, 11ão signific\1 sinão, o . a'ccordo a que 
se cheg'ou· em , relação ás medidas que entendemos necesshias; já para 
valorisar a moeda; já p.ara restabelecer a co:nfianç::J, ;' ,finalmente, to-
das aquellas medidas que entendemos necessarias para afastarem os 
grandes elementos de _perturbação da ordem financefra e economwa 
que agitam actualm'ente a nossa praça. . 

O SR. JosE' AvELINO- Accôrdo si et in qucvntum. 
· . O SR. SERZEDELLÓ - Está me parecendo que Y. Ex. está melhor 

informado. do. que eu. . . _ . · 
O SR. 'JosE' AvELINo ~ Li úos jornaes. _ . , 
o· SR. SERZEDEELO ---: Está me parecendo que v. E~. está melhor 

l'anierito · daqu_illo que se passou no seio da ·commis~ã6. Oomprehendo 
que -s: Ex. refere-se a _cyJrtas 1•estricções; mas . declaro -que .o projecto 
não é mais do qÚe O acCÔl;do do que se paSSOU no seio , <;la COlllmÍssão, 
não é mais do que a summa das idéas que m.e'receram o seU apoio. 
S. Ex. comprehende <we CID; jllli assumpto c6mple:x;o; como este, ante 
niedidas de caracter especial,· que fonnam o contexto . deste projecto, 
serÍft. impossÍvel ·,evitar dive:r:gencias e obter uma unif<;>rmidade irre" 
prehensivel. ,··. · 

•. •\y 

Ha natu-ralmente div~rgencias; .de uns, em pontos puramente se-
cundarias, de outros talvez em questões de maior alcance, mesmo tal-
vez em · questão de 'prÍp.Cij!>ÍÓS. , 

" Mas_ ft verdade é que o projecto representa a idéa victoriosa; re-
pre_êenta ·a summa das opiniões da maioria; representa o fructo_ do 
t1 ,abalho da comniissão. · · ··-

A co;mmissão entendeu-que este deve ser o projecto adaptado; mas 
n'ão o ·impõe ab~olutamente. á , consi~eração e approvaÇão da Oamara, 
como não O ÍlRpÕe mesmo á consi,der:ação e . approvação dos mell).bl'OS 
da commissão, que o assignaram sem resúicções, mas que tçe'rn diver-
gencias em relação a um ou .outro . ponto. , , . , . · . 

·O _SR. J Ç>SE' AV:Ji:LINO ~ :;Mas um membro da 'commissão declarou 
que não estava de accôrdo com o ·parecer, e resolveu-se ,a discuti1r' de-
poi!l. : · . 

O SR.. .SERZEDELLO -;- Desde que o. meu illustre. collega insiste so-
bre _este ponto, torno a dizer •que o projecto representa o trabalho· dos 
mep:d<>TOS que compõem ,esta coi:nmissão; 0 · projecto nos. seus fundamen-
t,os essenciaes e pontOS cardeaes repTese:rita a . Opinião• victoriosa no 
seio da, commissão, embora houvesse divergencias: o· nobre deputado 

·'' 

.... 
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·t;al;ez·. ~.~ .refii·a .!i divergencias que no emt.~ntofo1~am justamente as que 
tíverá.m menor numeN de votos a seu favor. 
' · · O SR.. •BuLHÕEs - .Apoiado. 

·O SR, SERZEDELLO - Dito isto, devo ainda declarar a esta Ca-
l inara que encerrando o projecto uma taxa sobre os ba.ncos,·e mesmo um 

'artigo que ,determina a abolição da. · cobrança ·· do imposto em ouro, 
entendeu a commissão mixta. que elle 1Íão podia deixar de ser iniciado 
nestà Camara. 

Eis a razão por que . convieram todos que hoje o submettesse á 
consideração de' meus colegas, que o discutirãÓ e corrigirão para 
então ser ápresentado com as ~ll~endas ' que aq~ü forem adaptadas ~ sa-

. bedor~a. da outra casa do parlamento. ; 
Sem mais outras considerações, dispenso-me de ler o projec"o, 

que já é conhecido, e, em vista da importancia do assumpto, peço a 
V. Ex. que o mande imprimir e o inclua nd ordem do dia ele amanhã. 

· Ná sessão de: 9 € encerrada, sem ·debate, a 1" discussão do pro-
jectq. 

N·a sessão de 10 é approvado. 

SESS.Ã>O D:E 12' DE OUTUBR:O 

Emendas · 

Accrescente-se: 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamente 
em discussão as séguintes emeúbl.a'S· ao art. 2°: 

' ' ·. ' 

Depois · das palavras: - dê sua organisação, diga-se - e actos do 
governo já expedidos - o mai.s como est.á . 

. Sala elas sessões, 12 de outubro de 1891.-Gonçwlves F'erreira.-
Glieerio. 

Additivo: 
. Ao art. 7° e paragrapho ímico, accrescente-se ao final ~ Neste 

caso, a propriedade das a'polices, depositadas pelos bancos, ficará per-
tencendo a estes inteiraJ71ente, revogada·s as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 10 de outubro de 1891. -Bernardino de Cg,mpos. 
-Paulino Ca1•los.-.:-Adolpho Gordo.- Dlomingos de Moraes.-Arthu1· 
Rios._;_Severino Vieim.- Mur8'a.-Antão de Faria.-G!icerio.-Indio 
do Brazil.- A. ]foreira dia S~lva.-_ José MJarianno.-L S. Landulplh'o 
Medrado .-J. J. Seabra.-Pires de Albuq~6erque.-Francis·co Argollo. 
-Garcia Pires.-Cesar Zama.- Amvrim ·Garcia.-Pires Fer1·eim.-
Alf1·ed!b Ellis.- Cesario ·Motta. -'--'- Moraes Ba·n·os.- B. Mendonça. -
Be~larmino Carneiro .~Luiz de Andmde . ..:.-..Tolentino de C'Mvalh·o. --'-
POJ.u,l'a Gu'ÍJrriJ.a~ães.- João V~1eira.-"-Nilo Peçanha.~Espiri~o Sant'O.-'" 

, I 
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L. Fi!lguei1"(JXJ;- Rodrigues Femandes.- Rubiã'O Jwnior.-Cy1·ill•o de 
Lemos.- Santos Pereira.- Victorvr!Jo Monfleiro.- A7varo. Botelho.-
CMSiaf:ll,o do N'aScirnerqto:- A~C'ides Lima.-A1·ist'irl!es Ma~a.-A. Sto. 
ckler._:_L.wceré!Ja Coutinho.-Ciarlos Cwmpos.-F. Schmidt1.-Bezen·il. 
-J. ·Retumba.- Nogue1Jra Pa11anaguá.- C(])rvrJlhal.- Eduardo Gon-
çalves.-Lauro Muller.-Costa Ju7VÜor.-F1•ança O.arvalho. 

O Sr. Oiticica - Sr. presidente, não ~ von faze'r um discur•so 
sobre o .parecer da commissão miNta, no debate que se inicia. . 

A occasião não é a mais propria para discursar nem para BXpen-
der largas considerações sobre pontos ele doutrina economica, ·tratan-

za discussão tio 
pro.jeoto· 

do-se antes de medidas urgent~s que é conveniente 
adoptar nas circumstancias· excepcionaes em que 
,nos achamos. . 

Foi isto que a commissão mixta pretendeu 
fazer e nós devemos · corresp\)úder aos seus esfcrços, não estabelecendo 
largo debate sobre theor ias financeiras e sim estudando o a·ssumpto de-
baixo do ponto de vista pratico, attenclenclo ao fim pretendido e ao 

, meio no qual vão agir as resoluções tomadas. Oomprehenclo perfeita-
mente a situação; farei ligeiras consideràções sobre os artigos do pro-
jecto, criticando as medidas que não me parecem mais convenientes 
á flOlução das difficuldades que experimentamos, dando os motivos 
pelos quaes entendo . não trazerem essas o remedio esperado, mesmo 
pela commissão, sem entrar comtudo em largas divagaçõe·s para não 
perder tempo, á vista da urgencia do assumpto·. 

Antes, pór~1ü:, de entrar no estudo do projecto, V .. Ex. e a O a-
mara me hão de .desculpar que aproveite a üccasiã·o ·de me achar na 
tribuna para mandar ao governo do meu paiz um grito de angustia, 
écho do que ouço partir da população do Estado que tenho a honra 
de representar nesta cas·a . 

>Os jornaes desta cidade publlcaram hoje telegramma.s os mais 
contristadores sobre fa,ctos occorridos na cidade de Maceió, capital 
do Estado das Alagôas; são de causar a maior consternação a todos os 
brazileiros, Sr. pi·esidente, pelas .scenas tristes de que dão noticia. 

Entretanto .os outros que tenho nas mãos aggravam profunda· 
mente o meu sentimento e tiram-me completamente a calma, no mo-
mento de dirigir-me á O amara dos Srs. Deputados. 

E' que está alli, em pleno regimen a 'berna1•da, o derramamento 
do sangue dos nossos concidadãos, o as·sassinatú organisado pelo poder 
publico, o regimen da suspensão das garantias, o assalto imprudente 
d·a autoridade á vida do cidadão, a falta de segurança, o regimen do 
terror eom o trucidamento da população pacifica da minha terra 
natal ! 

A Oamara comprehende que, filho daquella terra, preso pelo _co-
ração . áquellas plagas, tendo pes·soas de família e da maior amisadf) 
entre as victimas, sabendo como estão aguçadas as iras contra os meus 

\ 
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· amigos, 'ten·do cert(;iza de que os acontecimentos se precipitam em 
sua marcha sanguinolenta, não posso conter 10 meu sentimento e 
nem dominaJ.· a explosão do mt)U protesto contra semelhante situação 
das mais angustiosas. . .· 

N aquella cidade tão pacifica, Sr. presidente, naquella região 
entregue ao socego ·da sua -vida c·alma, tranquilla, florescente e risonha, 

.. já se. fazem des'carga,s da tropa sobre a p.opulação, já ha mortos e f&-
ridos; já se enterram cadaveres victimados pelo- poder despotico, ille-
gal e sanguinario e surge, e o que mais tenio , e lamento, pejado de ' 
todos os seus funestíssimos effeitos, o odio de i'ndividuo á individuo, 
o e·spiritó da revindicta que a.utorisa, sim, declaro desta tribuna que 
o julgo muito legitimo, que autorisa a população a armai·-se contra a 
autoridade que a esmag·a de sorpreza, no pleno exercício. dos direitos 
elo cidadão ! · ' 

Desculpe-me a C amara, perd·êe-me V. Ex. a explosão deste sen· 
timento que expresso deste logar onde o dever me prende, já que não 
posso estar entre os meus, a animar-lhes. o dever cívico que chama 
ao. cumprin:i.ento dà lei o poder que .se desvaira até o derramamento 
do sangue, até á ·loucura elo assassinato pela força publica! · . . 

O meu collega e amigo, companheiro ele deputação e de lutas re-
cebeú de Maceió os seguintes telegrammas que peço licença para ler 
á Camara e que dão a medida da gravidade dos factos, justificandB 
as minhas palavras: (Lê.) 

O Sr. Raymundo de Miranda é filho de um dos nossos collegas 
·ele represelitação; o conheço bem e posso informar á C amara; é um 
moço aproveitavel, academico da Faculdade de J?ir!')ito do Recife, 
de intelligencia, mas é uma criança e absolutamente inexper~ente e 
falta de calma e de prudencia; pecca pela exaltação. 

E' a um moço nest.as condições que se entrega .uma autoridade 
sem limites em occ'asião critica para uma população inteira. 

A C amara sabe de onde se origina a anonnalidade da situação; 
o vice-governador eleito collocou-se fóra da lei, incompatibilisado pela 
constituiçãü do Estado para voltar ao exercici10 do cargo. . 

Assumiu . á dictad1ua e, 'despotico, cruel, sem querer dobrar-se ao 
imperio da lei, capaz. de todõs os excessos, de viela reprehensivel . sob 
todos os pontos de vista, commetteu ainda a arbitrariedade, a violação 
flagrante, o attentado contra a constituição cujos pre'ceitos elle calca 
aos pés, de nomear este moço, academico e deputado ao Congresso do 
Estado, para o cargo de delegado ele policia, tambem incompatível pela 
disposição constitúcíonal que veda aos membros do poder legislativo 
exercer qualquer cargo · de noineação do governo e até os de eleição 
popular . E foi a sua imprudencia no exercício de funcção prohibida 

·pela lei · fundamental do Estado que deu causa aos lamentaveis acon-
tecimentos noticiado.s por estes telegrammas. 

O que fez aquelle povo para merecer. o massacre ? 
Demonstrava pacificamente, o seu ~·egosijo á renuncia feita -pelo 

/ 
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S:r. · co1·onel Pedro Paulino d~ Fonseca, dÓ cargo de · goiernadoi· do 
Estado ! 

Que tão ·grande crime foi este paJ:a . autorisar puniÇ~o . treme~qa 
• 2 assim . . , .. . . 

Que attentado sem nome foi este para attrahir sobre' esses homens 
a .sanha do dictador daquella terra e levai-o .a derramar · o generoso 

·,,sangue alagoano, elle ql).e não é filho . da:quellas plagas., que não. tem 
ponto algum de contacto com a . desgraçada terra dominada pela mais . ' 
repellente das tyranni!J;s ? .· . . 

'J:fãq tinha o povo alagoano ·o direito de manifestar à seu regosijo 
'por um facto que julgçtV:àin de bom agouro '· p·ara o futuro de sua 
tena natal, · desorganisàda, empobrecida; ·ananill.isada . pelo governo 
cuja terminação se annunciava ? . . . . .·· . 

Entretanto o facto se deu, Sr. presidente, o SfJ.ngue alago ano foi 
derramado nas rua-s da cap).tal por um dictador elevado ao supremo 
mando pelo. acaso cego dos acontecimentos ! · . 

Conheço os meus amigos envolvidos no massacre e sei como 
estão resolvidos a repellir .a força pela força; si lá estivesse, não l'e-
cuaria ante a situ(ição · qüe , nos impvzermn e teria aconselhado a resis- · 
tencia. Não me parece muito arriscado àdiailtar que, talvez a esta 
hora, haj!j; força de paizanos naquella capital;\ prompta ~ responder á 

• ' sanha do poder publico, ~ontendo-o nos seus e:xcessqs; nem nie sorpre- • 
henderá mui~o a noticia de :háver esse ·governador, fó~·a da lei, pago 
Garo .a vida que· manda tirar aos que não são seus conterraneos, tendo 
correspondido cçm a mais negra das villanias á hospitalidade da terra 
onde se acollie:u., · varrido pela desconsideração dos , seus comprovin-
cianos. · ·" 

·· Já em tempo annunciei q~e esses conflictos haviam. de chegar, 
·como receio }loje nova alte'ração da ordem e mais vidas , a ser sacrifi- •; ' ' 
ca:das ná.quella çapital. Si o governo do meu paiz não quer concorrer 
para maiores .desgraças, faça retirar esse governador, réo de assassi-
nato,. da cadeira que elle deshonra, repudia~o por uma população ·(]:ue 

' h a de ensinar-lhe a submetter-se á lei. 
· Fui desviado do· assumpto do debate, Sr. presidente. Peço de 
novo desculpa á O amara; comprehendem o meu sentimento e hão 
de perdoar-me a exaltaçjio ·d'o momento; vou entrar na discussão do 
projecto . 

. Como di~Ee ao começar, não vou fazer um discurso· sobre . o pro-
jecto ·nem ~xpor theorias 'economicas para discutir o parecer da com-
missão mixta; . limitar-me"hei a br;eves considerações sobre os diffe-
re,ntes artigos elo projecto, mj:po11do as observaçõ~-s que me occorrerem 
sobre .as úiedidas ahi propostas . O art: 1 o do projecto, Sr. presidente, 
limita a sbmmft actualmente existente, a circulação do papel-moeda · 
do· Estado e das notas dd Banco da Republica. 

·Sei, Sr. Presidente, que .a commissão mixta . fez o que pôde e 
tudo · qU:anto1 pôde; sei quanta difficuldade surgiu ao seu trabalho, 
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éomo foi necessario vencer opiniões, combinar .. interesses contradicto-' 
rios, vencer pela contribuição do patriotismo de ca•da um dos seus 
membros, pqsta em jogo a salvação do· credito publico o · 

\ 
(. 

A prova de que ho-q.ve saúificios, de opiniões em· bem da medida, 
geral, está nessa limita~ão da· emissão do Banco dà Republica e na 
permissã.o aos bancos regionaes de 'completar as suas emissõ.es; a Ca-
.mara ha1 de (3s'tar lembr.ada de que o projecto da commissão. especial, , 
no seu parece.1·, prohibia tambem essa do·S· baneos regionaes e lembrei-: 
lhe; desta tribuna, como havia certa falta ae equidade em condemnar 
esf!eS bancos · a ser absorvidos pelo Banco da Republica, quando este 
era o accusado de haver dado má applicação á sua emissão, de haver 
al;msado dos privilegias que lhe foram concedido·s, quando os regionaes 
tinham pJ·oced.ido com ,mais prudencia e estavam cumprindo a missão 
para que fora1p. ~reados o A commissão reconheceu a procedencia dessa 
reclamação e sac:rificou a sua primeira opinião, linütando apenas a 
emissão do Banco da Republica e permittindo ·a.os regionaes completar 

., as suas, prohibiRdo até a sua fusão com ·aquelle o , 

. V o . Ex o vê, Sr o presidente quanto é difficil, como já tive occa-
sião de dizer nest::t casa, estar a estabelecer medidas legislativas que 
apanham certos e dete1·minados indivíduos, quando o legislador deve 
firmar regr.as geraes a que se subordinem to~os, não admittindo exce-
pções, .sob pena de descer a disposições ca,suisticas contra as quaes hão 
de surgir, sempre, as reclamações dos interessados. 

Hontem eram os bancos · regionaes que clamavam contra o privi-
legio odioso concedido ao Banco da Republica contra aquelles; hoje 
já estou vendo levantarem-se os adeptos e defensor~·S• deste · banco, a 
protestar contra a excepção aberta em favor daquelle:s" a.o tratar-se de 
uma medida considerada .absolutamente necessaria para restabelecer 
o nosso credito o 

.Deste jogo de interesses prejud.icado.s em uma ou na outra das 
disposições, resultará um facto ·que o legislador deve ter o maior 
ct~i~ado em evitar; mudar de opinião todos os dias e subordinar as leis 
ao maior ou menor numero de votos affeiçoados á instituição certa, 
quaJ?-do ellas devem ter como norma invariavel attendeF unicamente ao 
interesse publico o 

Entretanto julgo a disposição do actual projecto supel'ior á do 
primeiro, mais aceitavel do que a anterior; porque' os bancos regio~ 
naes estão subordinados a um motivo de força ·ma'ior a impedil-os de 
abusar da,s emissões facultadas; é o excessivo preço do ouro que el'les 
serão obrigados a adquirir para poder emittir no duplo, nesta quadra, 
ao menos, para a qual estamos adaptando medid:a.s de occasião, e que 
considero transitarias, ele pequeno prazo e com um preparo para o 
bom .regimen o 

A camara 8abe que1 sou radicalmente contrario ao curso forçado 
e espero vel-o retirado da nossa circulação fiduciaria; entre duas 
m~didas contra as quaes SüU decidido batalhador vencido oomo estou, 



tenho de escolher forçosamente a que me parece menos pr~judi~ial; 
é por isto que aceito os dous primeiros artigos do projecto. 

Minha opinião seria hoje limitàr a circulação do Banco da Re-
publica e suspender temporariamente a dos bancos l'egionaes; porém, 
já disse, sou um vencido nesta questão e aceito o que me parece 
mais justo. 

Passemos ao art. ao do projecto que manda o governo providen-
ciar para a reconstituição illegal do deposito metallico, recolhido ao 
Thezouro pelos bancos emissores para- lastro das emissões. . 

· Noto que o projecto obriga essa reconstituição, porém não indica · 
os meios de chegar a ella; perguntarei á illustrada commissão mixta: 
como fazer chegar ao Thesouro o ouro imprescindive~ para· a reconsti-
tuição desse-s lastros ~ Pela venda das apolices ouro, já resgatadas~ 
Seria um desastre para aquelles títulos. 

Pelo ouro recebido dos direitos de importação ~ O projecto re-
voga esse modo de perceber os impostos, determinando o se'u paga-
mento em papel, com augmento de taxa. 

•Com operações de credito~ Julgo que ninguem pensará em acon-
selh:al-as no época presente, talvez para não no.s arriscarmos a uma 
desillusão da,:; mais ruinosas para o nosso creditü. 

Entretanto a medida é das melhores, das mais dignas de applau-
sos, da de maior urgencia para a-valorisação ela moeda ficluciaria. 

Para demonstrar a gl'aviclade dos factos que nos tem trazido a 
essa deploravel :situação financeii•a da qual nos esfo_rçamos para sahir; 
lembrarei 'um facto talvez desconhecido de muitos dos no~sos collegas 
e . talvez da commissão mixta que elaborou o projecto de lei em clis- . 
cussão: é o qv,an;tum nece-ssario para completar o ,lastro em ouro · das 
emissões bancárias, calculado pela somma que dwvem ·existil' no The~ 
souro, desses depositos e pela que de facto existe hoje. 

Sr. Presidente, ouço muito fallar hoje na vantagel'n pos:si'vel de · 
arrancar do cofre do Thesouro N acionai e.sse ouro alli depositado ·pam 
ga?·C4nt'va elas nota.s ele banco em circulação; chaniam a isto, ultima-
mente - miobiílisar esse ouro; uma ideia financeira, considerada sal-
vadora, por vir trazer ao mercado essa m;ass·a enorme de ou110, tranca-
da, afe'rrolhacla inutilmente nas arcas publicas, quango. podia estar 
prestando melhor ·servigo, entregue ao commercio tão ·precisado desse 
ouro. . . · .. . 

Devo dizer que faço ideia da lastima com que os financeiros da 
Europa hão de olhar para -o caminho seguido pelas finanças brazi-
leira:s, quando lerem que ministros deste paiz, bimqueiros dos mais 
autorisados atiram, em doclilllentos solmnes conceitos como e$tes; ao 
verem elles que os. directores das noss-as finànças · deséonhecem que 
esse ouro depositado não está morto e · inutil no deposito a que e·stã-o 
destinados. . . .· . · 

Si esse depo.sito existe, si elle alli permanece, . é ·porque, em -seu 
logar, repre-sentando-o e valorisad·os por elle, estão na circulação 
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notas do.s bancos · em valor trípliee· ao daquelle ouro, superwr tres 
vezes ao valor 'do ouro depositad?. 

E' um absurdo, portanto, dizer que esse ouro deixa de prestar 
serviços, está paralysado e mortD, sem acção nem utilidade, jazendo 
in e me no cofre'. 

Desejam substituil-o por apolices, sem comprehender que, substi· 
tuido o genero do depo.sito, -.a apolice vae servir de base a urna emis-
são no triplo, o que é contra1;io á lei, porque ella ,só permitte, sobre 
apolices, a emissão de tanto, por tanto . 

Esse desconhecimento. dos princípios elementares da. SClenCla 
finaneeira é que augmenta a descredito e a desconfiança do !).OSso 
regimen bancaria, já muito pouco ,solido, consideravelmente enfraque-
cido pelo curso forçado em que todo elle assenta . 

Não nos .detenhamos, porém na analyse desse verdadeiro dispa-
rate em finanças e que, por fortuna deste paiz, não será autorisado 
-por lei do Congresso Nacional, disto estou convencido; quero tirar 

· uma illusão com que se emballam -os financeiros da praça 'quando 
álimentam esperanças no que elles chamam - massa enorme de ouro 
a jazer no The.souro e Cünilam ver elevado o cambio pela entrada de 
to,do esse· ·ouro no mercado. 

Avalia-se, Sr. pre-sidente, o ouro que deve estar depositado no 
Thesouro em oitenta mil contos, a mais, dos lastros dos diversos ban-
co.s de emissão; sómente o Banco da Republica deverá ter, alli, a im-
portante . somma de 7 4 mil contos, accusados pelo seu balanço ultimo; 

· accrescidos com 2. 000 contos do Banco da Bahia, 2. 000 elo Banco 
Emissor da Bahia é 2. 943 :27 4$ do Banco Emissor de Pernambuco. 

Esses depositas montavam, a 29 ele julho do co:rrente anuo, a 
67 .. 700 :368$392, conforme um documento official que vou ler· á Ca-
mara; posteriormente o Banco da Republica elevou o seu deposito de 

~· 60.757 :093$000, desta occasião, a 7 4. 000 contos de hoje, mas sabemos 
que uma parte desse augmento foi feito por emprestimos feitos de . 
ouro, desse mesmo lastro, assim como foi feito tambem um emprestimo 
ao Banco Emissor de Pernambuco. 

E' clài1o que o augmento . do valor depo'Sitado não trouxe grande 
augmento para a. somma de ouro dos depositas ; mas como, em caso 
de. reconstituição do lastro, o Thesouro deve }}erfazer a .somma total, 
o augm,ento nada tem com os emprestimos feitos e portanto deve '. se 
calcúlar com a somma total dos depositas para avaliar quanto será 
necessario ao governo, de ouro a . adquirü:, para integralisar ' os de-
posito;s. 
· Temos portanto : 

Banco da Republica. , . . .. .. ............ , ...... . 
Banco da Bahia. . . . ............... .. ......... . .. 
Ba:nco Emissor de Pernamuco . . ..... . ... . ...... . 
Banco Emissor ela Bahia .......... . .. . .. . ..... . 

74.000:000$000 
2 .. 000 :000$000 
4' 943 :000$000 . 
2 '000 :000$000 

Sommando o ouro que deve exisür em de·posito. , . . 82.943:000$000 



.<' 

\. 

., 

I ! \~ 

•' 
.....:..:, l&' ~ 1'. 

,. . ~ ' ' 
\, ,\ • 10 .; ' 

E' esta a somai'h enorme de om'o CODf que''s@ argu.menta: par!). .lem· 
. brar · a medida salvadoF.a da su~ ~ mo·bilisação; óuÇa, ·entretaE.to .• a 

C amara ·.a l-eitura ·deste 0fficio do Sr. Ill,iiiistro . da fazenda ·e : ·que 
conservei · até agora sem da.JJ á publicidade, · 'Ip.aJS q~e j'algo · convenien,te'''" 
publicar . agora para · fazer ab~·andar o enthusiasmo dos · que 'contam 
ainda · co'm este recurso (lê) : . . . 

''Ministerio dos Negocios 'da Faz~nda .- 'Rio de Janeiro, 2.9 ·de . 
julho de 18~1. ' ' · , 

Sr. 16 Secretario da C amara dos De'put~J.dOs ,- Em satisfação 
. á exig~nqia da Oamara dos .Deputados, constante .~Clo officio que ·me 

., dirigis,t~ 'em 7· do · corrente .mez, ·so'b ~ . 52, cabe~me" declarar~ves, afim 
de que ·vos' d~gneis transmittir á mesma Camara, · ó .segui;nte: . . .. 
, Quant<;> .a0 1 o quesitó - A impo'rtancia do om'o depositado· no 
Thés'euro N acionai pelos bancos, para servir de lastro á emissão 
sobre base mêtallica, até 7 deste mez é de 67.700 :368$392, perten~ 
cendo ao 

{

BaE.co dos· E . Unidos .... .. .. . 
Banco da ·:Repub,lica ~a~ co .. N a:ci~na~. . . .... · .. ..... . 

· Banc0 do Brazll ... , . ...... . . . 

Banco .da ,Bahia ... . ..... , . i .... .. .. . ........ , ,. 
Banco Emi.ssor da Bahia ......... ~ ............ . 
Banco :Emissor de Pernambuco ............ . '· . . . . 

I ' , 

,•,. 

10 . 757~83$8~2 ~ 
25. oo'o :ooo$o.oô 
25.000 :OOQ$0!:JO , 

. 6o. 7 57 :093$862 

2.000:000$000 
2.000:000$!:JOO 
.2. 943 :274$530 

. \ ' 

Qa:unto ao segundo quesito - Reporto-me a.o que disse meu ante-
cessor a pag·inas 44 e 45 do relatorio ultimamente apre·sentado. · · 

Quanto ao 3° - Existe em deposi1to , no Thesouro ·:N acio;nal, para . 
garantia da emissão realisa,da pelos qancos, a 1mportancia de réis ·. 
27.84-3 :368$392, em o\.uo, e em apolices ·do emprestimo ·nacional de 
1889, comp!t'adas de accôrdo com .o decreto n. 823 E, de 6 de outubro 
de 1890 - 39.857 :OQO$; e ,quanto ao 4° a importancia da• div.ida nu-

. c tu ante do Estado é ele 17. 50Q$000. -Ba1·ã·o i!J.é Lu'C·ena." . ' 
E•ste. officio é, 81·. presidente, a l'Bspostà.· a U)ll ·pedido de info'rma-

.ções que fiz, no começo d{l preSente sessão, já 'apprehensivo com e,sta 
theoria de mobilisação ·desse o:uro; poí· elle, >Se vê que já é dimínÜtil, 

1
' reduzida COmO j€Stá de 8~ mil COlltOS a •27 'mil, a SQJnllla de OUrO C0.m 

que os novos theoristas cont.am . para augmentar ·o preço do metal e 
Jazer subir o cambio . . ' 
, Dahi se. vê tambein que, tendo apenas o Thesouro - 27.843 :ooO$, 

· e 8endo, necessario -integralisar os depositas, na importancia de réis 
82. 943 :000$, ter:á o goi e-rno ne,cessidade de a-dquirir ouro no valor de 
55. 100 :000$, na fórm a do art. 3° do , projecto em discussão. , • 

· Perguntarei á.· commissão: , como . . se recons.titui:rá esse deposito ? 

't~: . 

'i. 
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E' verda'de que o Banco, da Republica, segundo o seu balan.ço pu-
blicado hontem, eleve ao The·souro: 

Emissão de cheq1ies em ouro .. : ... .. ... . ....... . 
Conta especial. ............................... . 
Conta da venda ·de ouro . . . . ....... . . . ..... . .... . 

Sommando. 

8.327:514$000 
13.910:254$000 
7. 570:301$000 

'29 .808:069$000 

Póde o banGl.O fazer esse pagamento ao Thesouro? Não póde, por-
que, já para a ultima emissão, elle teve precisão de comprar cam-
biaes que fizeran'l o papel de lastro; sei de fonte certa que essa emi-s-
são teve como base essa transacção, o que já foi confirmado, da tri-
buna, pelo illustre Sr. >Conde de Figueiredo, . por provocação· minha . 

O SR. FIGUEIREDO - Foi o ouro trocado por cambiaes. 
O SR. 0ITICICA - O Banco da Republica não irá comprar ouro 

na praça, actualmente, par~ fazer esse pagamento, porque teria de 
adquiril-o talvez a mais de 80 % -do valor do seu debito, o que seria 
um desastre para elle. . 

:A_ commi•ssão mixta me dirá, portanto, porque alchimia ha de o 
Thesouro adquirir o ouro para a reparação dessa operação damnosa, 
erro i:p.desculpavel por trazer embaraçO's serias para as finanças da 
Republica. Entretanto, torno a dizeJ-o, a reconstituição é imprescin-
divel, urge fazel-a e o governo deve prover a ella pelos meios unicos 
de que dispõe; a "liquidação do seu debito com o banco, venda das 
apolices re-sgatadas Q.U emissão de n·ovas, do mesmo typo. E' a unica 
SOlUÇãO • , 1 : .. ~ lo o i••: k u :.':) i 

O art.- 4° do projecto, Sr. presidente, manda rescindir o con-
,tracto para o resgate ·do papel-moeda, com o Banco ·da Republica; 

· entendo que não havia necessidade de consignar isto em uma lei; já 
se declarou aqui e hoje é façto, que não póde mais ser contestado, .que 
o ba;nco só poderá cumprir '0 seu contracto com ·a permis·são de novas 
emissões. Com a demora de mais alguns mezes, o contracto estaria 
rescindido por si, por falta de cumprimento das sua•s clausulas; entre-
tanto, como limita-·se a circulação do banco, é justo que se lhe retire 
esse o nus, considerado outror·a como um favor. 

Applaudiria, sem restricções, esta -di•sposição si ella fosse acom-
- panha-da de outra q;ue é o corollario natural a ·deduzir-se della; a 
· obrigação para o Banco da Republica, de restringir a sua emissão, 
em quantia equivalent~ ao terço que lhe foi concedido para o fim 
especial de resgatar o papel-moeda dq Estado. 

·Sr. presidente, a emissão concedida a esse banco, em proporção 
do · triplo do seu lastro em ouro foi feita com o fim declarado de 
effectuar elle o re-sgate do papel-moeda; tenho aqui em mão a exposi-
ção de motivos que precedeu o decreto da sua organisação e feito nessa 
os seguintes topicos: · 

\ 
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10 Banco da Republica d0s, R~tà,~os Uni4os do Ihazil recebe a 
faculdade da emissão no tríplo da ' sua base em .ouro. 'Semelhant~ 
concessão não a teríamos feito, porém, si uma terça parte dessa emis-
,são não se destinasse' ao resgate do papel-moeda, cuja importancia em . 
circulação é de 170.781 :414$000,." · 

E mais adiante : .. d· · 

"Do papel-moeda exis~ente em circulação, dous terços serão res- . 
' gatados gratuitamente, no prazo de cinco annos, ~ubstituindo-se por 

nota.s do novo estabelecimento, qp.e apenas receberá:' ;apolicés em per,-·· 
rnuta •do terceiro terço." · 
. Si a emissão no triplo foi concedida com o fim especial do · rés,-
'gate do papel-moeda, e si o banco é alliviado hoje deste, resgàte; a 

, · c,OrJ,sequencia forçosa, inilludivel é que elle deve sahir do regimen 
especial em que o resgate : o collocava e entrar para a, regra ,dos outros 
bancos emissores, podendo apenas emittir o ' duplo do la•stro ' em ouro .·,. 
O~ssou . o motivo de ordem especial em que .elle foi cread~ com 'o 
des'àpparecimento do fim para que a excepção foi aberta ein seu favor, · 
e, porta-nto, elle , deve restringir essa emissão, para tornar ao pé de 
iguaMade dos demais bancos que só podem efnittir no duplo. · 1 

Sr . · pre•sidente, um elos maiores males do., regimen monarchiqo y 
que continúa no regime:n republicano é esse modo de explorar . a con- " 
descendencia do pode1: publico; quem contrata com o governo sujeita-
se a todos Õs onus que lhe queiram impô r na occasião do contracto. 
Não estuda 'as condições impostas, não calcula as difficuldades a pesar 
sohre o contracto, não pesa il!S consequencias ·daH clausulas o'brigato-
rias, tudo serv~, a tudo se sujeita, incluindo mesmo vantagens acima 
da vulgar para f a:cilítar a concessão .dos favores pretendidos . De posse 
do COI).tra'cto começa logo a • gosar de todos os pri vilegios, ati ra-·se 
apressadamente ás claU'sulas proveitosas, deixando de lado, em com-
pleto esquecimento, no mais franco ·abandono; até com desprezo, os 

· munus publicas · rlesultantes do contracto. 1 
' 

' . ' 

Quando o poder publico faz valer o .seu direito, quando reclama 
, o cumprimento exacto dos deveres, grandemente compensados pelos 
favores já gosados, ahi apparece logo ,a conveniencia de não sacrifi-
car uma instituição, alçam a voz os prejuízos possíveis de grande nu-
mero envolvidos na especulação e pede-se, supplica.,se e até impõe-se 

·. o allivio dos o nus para serem respeitadas a·s vantagens. O Banco 
da Republica acceito'u pesadíssimas clausulas patra o seu contracto de 
organisação, tudo cedeu, com tudo concordou; tratou ,logo de emittir 

•O triplo do lastro em ouró para a lcançar as vantagens qa emissão, · 
sem lembrar-se nunca do papel-moeda que era ,obrig.a:dq •a resgatar, á ' 
proporção ' da emissão no · terço e sómente com esse fim e!lpecial. 
Abusou da el,llissão, dos seus privilegias, ao ponto ·de. chegar á tristis' 
sima sitU'aÇã1o de hoje, para vir confesHar que não lhe é possível cum-
pri:r um: co,ntracto que foi consideradp uma operação dos maiores 
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lucros para ·o. 14~smo ba~co; pe~u\'l o exonerem do .contracto, más 
.'não quer que lhe toquem no terço 'da emissão, que· foi o favor a que 
estava' subordinado ó resgate contractado. 

' Sr. presidente, o maior problema · a resolver ac1;ualmente é valo-
ris;:vr a moeda fiduciaria existente; declaTei ·desta tribuna, desde o 
pTÍncipio da sessão deste anno, fui contestado inas hoje todos o re-
conhecem e o· banco, principal emissor, o regulwdor da nossa moeda 
corrente não ·tem a sua emissão garantida, desv~Iorisou-se pelo ex-
cesso e pela má ap'plicação. . 

O~nheço .unicamente d:ous nteÍ'os de valori·sar emissão deprecia-
da.: mstringil~a ou reforçar o dep'osito que .a garante; havia razão para' 
o triplo da emissão na •substituiçã-o do t~rço em excesso por igual , 
quantia de papel-moeda do Estado, de modo que, afinal, a somma . 
émittida não era augmentalda sinão do dobro elo lastro · d·o banco. 
Desde, entretanto, que o pap~l-1p1oeda é conservado, não é retirado, a 
somma da emissão de've ser restring:ida tanto quanto fôr necessario 

~!Pam attingir áquella .a que ficaria limitada cóm a suppressão do 
papel do Estado . Eis porque entendo que esse artigo está incompleto, 
sendo necessario addicionar-lhe a obrigação para o Banco da Repu-
blica de restringir a sua emissão 1a·o dup1o do d:epo·sit·o em ouro no 
Thesouro. -

O SR. PIRES FERREIRA - Si pudesse. 
O SR. OITjCICA - Si não póde, sujeite-se á lei e ás consequencias 

dos seus erros. 
O SR. PrREs FERREIRA - Isto é muito facil ele dizer, arrastando~ · 

se assim a fortuna parrticular. 
O SR. OÍITCICA - A fortuna particular feita com papel, por um 

decreto do governo . . E·stà sempre valeu e valerá menos elo que a for· 
' tuna publica, da maior parte da população, o credito elo Estado, a 

ruína do povo; vale semp1•e menos que a carestia elos ·generos de pri- · 
meira necessidade, que a vida· do povo, que a fome e a miseria já a 
bater,-nos á porta. O interesse publico de modo algum póde estar de-
pendente dessa fortuna particular a que V. Ex. se refere. · 

O SR; PIRES FERREIRA - Se ha carestia de generos é por causa 
dos monopolios e companhias de generos alimentícios e não por causa 

' do banco. 
O SR. 0ITICICA - O monopolio apl'oveita das boas condições em 

que o excesso da emissão no·s _ooUoca e monta a cavalleiro no povo já 
explorado por 1 aquelles ·que org'anisaram a .sua fortuna sobre o abuso 
do credito . . · . · . 

Não quero alongar mais esta discussão e por isto passo •adeante. 
O paragrapho unico elo art. 4°, dispõe, Sr. Presidente, que tqdos 

os bancos emissores , entrarão annualmente para o · Thesouro com a 
quota à e 2 % sobre a somma de suas emissões; quizera urna informa-
ção· a :p.wta é sobre as san1mas a emittir ou sobre as já existentes? 

\ 



tJM SR. DEPU'I'.auu- E' sobre t~das. 
O SR. 0ITICICA - Então é um imposto que vae obrigar o BanGo da 

Hepublica a entrar com 5.000 :000$ para o Thesouro, annualmente; 
desconfio muito que a sua divida será augmentada com esses 5.000 :OOO$z 
elevando-se após um annp a 34 mil, de 29 que é, hoje, A commissão é 
composta com quasi todos os membros da ·commissão de orçamento 
da Uamara e por isso nada ha que dizer sobre essa verba de recursos, 
11esta occasião. 

O art. 6° do projecto envolve uma medida que desejára fosse 
mais ampla; composta a commissão ·de banqueiros, como o t\r. Figuei-
redo, não sei porque não cortou pela raiz esse systema de resgatar di-
vida publica com capital pertencente a instituições de credito que de-
vem ter a propriedade desse capital para garantia das suas trans-
acções; porque razão evita-se passar para os bancos emissores as apo-
,iices constitutivas do seu capital e que são ·lastro da emissão fe1ta 
nessa especie? Parece que não é idéa vencedora ainda hoje ser via'l'el 
esse projecto de resgate da divida publica interna com o lastro do;9 
bancos missores, peccand.o o plano pela inviabilidade ; porque não res-
tituir aos bancos aquillo que lhes pertence, entrando já, por este lado, 
na verdade do regimen são de organisação bancaria? ' 

o SR. SERZEDELLO - Propuz essa medida no seio da commissão, 
mas não se consignou · no projecto pOTque o ·presidente do banco re-
cusou-se a acceital-a. 

O SR. 0ITIOICA - Sem duvida; elle está ainda hoje convencido da · 
excellencia do seu plano e ele ,que ainda será possível salvar o paiz, 
reconstituir as suas finanças e o seu credito com o regimen do de-
creto, de 17 de janeiro; convém respeitar a sua opinião, sim, mas 
decretar medidas que produzam bons resultados, muito embora contra-
rias a essa opinião, que não se distingue pela verdade das thf?OÚas 
enunciadas. ' · 

Outra disposição que me parece merecer critica é a do art. 6° do 
projecto, que concede cinco annos aos bancos emissores para liqui-
dar os titulos de acções e companhias, para restringir as suas· opera-
ções , ás determinadas no mesmo artigo, sob as suas diversas lettras, 
operações a prazo breve, ao que deveram sempre se limitar, como ensi-
nam os economistas. Julgo longo demais ~ste prazo, Sr. Presidente, e 
tlesejaria vel-o restringido, não se' prolongando por tanto tempo a 
c?nservação desses títulos nas carteiras dos emissores da moeda fidu-
Clana. 

O prazo de cinco annos quer dizer que, durante todo esse, tempo, 
a crise se prolongará, continuará esta vida de vacíllações, de incertezas, 
sem se poder saber o que está solido e o que não merece confiança al-
guma; duvido muito que a praça supporte situação destas, impossível 
a todos os respeitos, compromettedora até do credito da nação e arru.i-
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1ladora da fortuna publica como da particular. Preferiria a cr1se pro-
nunciada desde logo, porque varreria o que houvesse ele podre, de 
imprestavel, entrando nós, quanto antes em vida normal, abolido de 
uma vez esse estado anomalo, affii.ctivo em· que todos soffremos. 

Ha quem equipare as crises, Sr. Presidente, ás tempestades que 
destroem o que as praças tem de arruinado, fazendo desapparecer o 
que ha de ficção, prod.1zinclo a limpeza no comercio consideram, os 
que assim pensam, as crises como um beneficio sempre para o paiz. 

Ha evidentemente exagero nessa opinião, mas não é menos ver-
dade q·:.1e as cr·isse são inevitaveis, quando ao desenvolvimento do com-
mercio não presidem a prudencia, o tino, o conhecimento exacto das 
regras, dos preceitos economicos que visam mais o desenvolvimento ela 
riqueza publica ·do que a fortuna dos particulares ou a satisfação da 
vaidade pessoal ou mesmo a obstinação · em ·um erro de princi pios, 
quaesquer que sejam os sentimentos dos que o commettem. 

Nestas circumstancias, si a cri se é inevitavel, si ella tem de vir 
fatalmente, será melhor ir desde logo ao . seu enconti'o, preparando 
os elementos para combatel-a, do que deixar que se produzam todos 
os ·elementos de decomposição para sermos colhidos de surpreza, pro-
longando por mais tempo a conservação e o desenvolvimento das cau-
sas ruinosas já conhecidas. 

Nós estamos em uma situação igual á de 1829, ·em que o parla-
mento teve necessidade de decretar a liquidação do primeiro banco do 
Brazil, pela lei de .. 25 de novembro, afiançando e garantindo o valor 
de suas notas até a substitutiço por outra e até o completo resgate sob 
certas condições. 

As nossas circumstancias muito se parecem, c01i1 pequenas alte-
rações devidas ao meio em que se deram, ás descrip_tas pelo ministro 
da fazenda, em seu 1~elato1'io ao parlamento, em 1832, a proposito da 
crise dada naquella epocha, quando dizia: "0 desapparecimento dos 
metaes preciosos, o esgoto do banco, o alteamento de todos os valores 
com o que se perdia o equilíbrio do commercio e de todas as relações 
sociaes, a taxa dos juros elevada a um auge extraordinario, um cambio 
quasi ao par da nullidade, um lucro superior ás fortunas individuaes, 
mas exigido por uma. côrte que com elle acobertava o seu pouco me-
rito, a corrupção dos costumes, o peculato dos empregados, a affeição 
do throno a certas pessoas a guerra injusta e imprudente, a illimitada 
depredação de certos homens favorecidos, a emissão extraordinaria de 
moeda sem valor e a pertinacia em certas praticas abusivas, a prodiga-
lidade de tratados que deram um golpe mortal no nosso commercio, 
industria, e navegação e finalmente um estado, penJ.1itta-se-me a phra-

. 'se; de inchação e não de saude; em estado violento e contrafeito, eram 
·os males existentes e que excitavam as murmurações de nacionaes e de 
estrangeiros. 
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. Ess~ giro qe transacçÕes; esses .IÍ:wtos, ~s~& àppa:renciw .de · :fortu-

nas, que. no meio daquelle estado como · que !azia esquecer a · alg~ns ·a ·· 
gravidade real dos males, era semelhante a.O biso ~stado de · an~ma~ 
ção que a fe'l?re produz no .cm:po ·humano: · ~· · · · lf'. 
, ·. A todo o instante se esperava · o momento do deliquio e,' . pl}ra fal-
J.ar sem metaph9ra, o desabaménto de um colo·sso ·a ·que faltavam ,SÇ>-
Jidas bases." Desejo ·muito, .Sr. 'Presidente, faço h'~esnJ.O · ·ôs mais · ~r" 
dentes votos para que não caiam sobre nós a$ consequencias que situa-
.;:.ão tão bem applicaveJ ao estado actua:I das nossas cousas· trouxe pa1:·a 
áquella época, approveitando à nós esse prazo de cinco ' annos consr, 

· gnado no artigo 6° do projecto em discussão. · . . , . · · 
Applaudo· ·as disposições ·das Iet~ras do artigo ' 6° por consignare~n 

idéas já por mim emittidas desta tribuna: os bancos emissores 11ãq · 
podem entregar-se a oper.ações a longo~ prazo, comb ·a explorações de 
companhias .. e emprezas industriaes que immobilisam o seu capital e , 
pteju.dicam a reprod:uetividade constante qu.e é a · base da suà vida. · 

· Houve .quem me, censuni.sse por ·. e~tas idéas, 'ade·an.tandp até que '" 
não tinha competencia para tratar desses assumptos, ,folgo 1muitP, em 
ver essas. idéas acceitas e consagradas em um project'o de Jei ' firmado'' 
por tãO distinctos rep:resentantes desta ·.e da outra casa dq parlâment<;>,. ' 

Permitta-me a . commissão discordar da sua· ·opinião sobre supsti-
tuir as notas de peq1,1eno v;alor P?I' moedas de prata; reti:rando aqtJ.el-
las d~ circU,1ação; o effe~'to ' será o de~àpparecimento da moeda de · 
prata, :f.act0 que já se ·d:á hoje. · ,. 

H~ al~ns mezes, Sr, ' Presidente, encontra,:a:s.e, grande· ~'Uantià~de 
de moe<!a, ,, desta especie em circula!}ão, · acudindo ella facihnente ao , · 
troc·o, no ·iJ.uan,'llSeamento de. todos o's d,:icas; á p1:ol?orç~o ' que .. !J. . nota se 
fc.i d'esvalo1'isando. , a ,prata foi. desappareeendo, a0 poid:o de, quasi 11ão 

' se.1~ ,mais encontrada. ' ' ' 
·O mesmo' se dará qu.ando vier a 11ubstituiç~o das notas d0 ' peque.-

JJO vfl,lor, , aggravand:o-se as ' !lircu.mstancias pela" aus,encia, ,da·s· notas 
para a facilidade do troco. . . · , . 

I o phenomeno é 'cor1hecido e não precisa de '' maioJ•es e,xpliqações; 
, rã@ pOSSO concordar portalíltO COm essa medida.. ,' ' ' ' ·, 

·Temos ahàa a , <IÚ.estão do p'agamen,to d'os ithpostos om qu.:to, 11i 
qüal me -confesso um :vencido;' no •mo:rnento pr~se:h'te; "éedo./ da minha 
opin~ão já manifestada nesta ~asa e darei ' o ril~~ ·)voto á ' a,boliçã:o' da: 
coprança em ~o1,1ro • por dons m~~'lvos. . . · "· 

' Quero primeiramente eeder aos meus contradictores .a experie'Q.cia 
:,sobi·e o facto, para verifiqarmo~ si .ha razão em acreditar <'rue essa exi-
geitcia do ouro favor~ça . a · devreciação ·' do cambio 'o'!?- si elle ~e de:t)lle-
ciará ~mbora 08 impbstos naàa t~Ep.am qu~ ver com a procura de 'ouro .. 
, . O governo está cobe~to a,té ' ju11ho de 1892, conforme affifmarn a GOmmissãp ''de orçamento e O' iJroprio ministro âà fazenda na sua ex-: 

1 1 ' 1 ' I ', 

' ,. 
I 
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. posição. ao · Che:fe do Estado ~ cessou portanto a ~níca razão pela qual 
·'J'ulgava necessario fazer entrar o ouro preciso para as necessidades 
:. do Thesouro no exterior. 

Em maio nós teremos tempo de· voltar a .essa .questão, si as pre-
!isõe's falha:vem e houver necessidade ·de pôr o ·go:verno a coberto. 

Dema~s; Sr. Presidente, vi ensaiarem-se os cheqves em ouro do 
Ea~co da Republica, logo. que se fallóu da cobrança dos impos~os pa~a 
0 \d1a 15 do cor:r,ente; e· s1 o ouro ha de se·r cobrado, ·dos particulares, 
pa\ a . aupnent~r a ~i;rida do banco .. para o Thesouro, prefiro que o 

. ·C'on~rrbumte ·SeJa alhv.1ado do trabalho .da procura do ouro, a e:ntregar 
ao devedor; com o imposto em pa:pel do Thesouro receberá todo o im-
•posto .e não a:ugmentará dividas. , 

.. Uma ,obsfJrvação ainda , sobre o art. 21 do projecto que, assim dis-
põe: "Oontinua;m em . vigor todos os direi tos e privilegias ·dos bancos 
emissores, em tudo quanto não estiver implícita ou explicitamente re-
vogado pela presente lei." · 
' . 

·Pergunto á c'ommissão: o que resta de privpegios a conservar, por 
esta lei, do de,creto de '17 de j anei1~o, para os\ ba~cos emissores? 

O SR. FrGUEIREpo -A carteirahypothecaria não 'foi extincta . 
. O SR. Or;ncrcA- Mas esta é garantida explicitamente pelo ;:t,rt. 22 

que a cónserv:a u'nicamente para os bancos regionaes. 
, _ A COI)lmissão qu'lz .. excluir da permissão, para as lettras hypotheca-

.: ..I·ias. o Banco ~a República e com rec~io de falla:r nesse banco, estabe-
Jec~u um circümloquio, ,dando como subsistentes privilegias que são 
totalmente abolidps; constituindo regra unicamente ás excepções. (Ha 
var<ilós wpa/rtes ). ' ' ' . ' 
' .. Em 'coll'Clusão, Sr. P,resiqente,· a commissão• mixta· quasi entrou 
no bom regiip.erl'; c:lieg'ou á fronteira, fez acamp'amelito ahi e ,rião quiz 
ir adeante . 

' 1 . . • ' I' 11 

Estamos muito perto uns dos outros e espero vei-os mu,ito em 
· . breve transpor as oarreiras que nos separam . e reunir-se a IJ,lÍm j:lo 

acampamento onde me, acho, com a minha tenda de combat~-
0 SR. FrGUEIREDO - A execução está no modus operarúli. , 
O SR. OrTIÇICA - Permittam-me os meus nobre collegas qu~ diga 

,com franq~eza quanto a0 .projecto: o considero um emprlast?·o sobre 
·, a situação ac·tuâl, não podendo pezar-lhe mal, porém, com nmita du-
> vida de poder trazer-lhe beneficio. . 

O SR. SERZEDELLO - Só peço a V . .Ex. que não ·saia da tribuna: 
sem indicar o medicamento salvador. · 

O SR. OrTICICA - Quer o meu nobre amigo concordar commigo' 
, Quer modificar commigo, de accordo ás minhas idéas, já apresentada·s 

' em projecto,. o parecer d·a commissão? Estou J!irompto a aceitai-o com 
Jnais ulli pa~so para o campo do l~do de 1á. , . 

·O meu rllustrado collega, patnota como e, ha de dar-me o maior 

\ 
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1~razer em. abraçai-o nas mesmas ~ileiras, trab~lhandà ambos pelo be~ I 
desta patr1a da qual queremos evitar os desastres que talvez lios obr~I
guem a entrar no .bom regimen. 

São estas, Sr. Presidente, as considerações que entendi do · meu 
dever fazer sobre o projecto. _Tenho concluído. 

O Sr. Barbosa Lima vae incorrer no desagrado da sciencia o -
ficial daquelles que ·se consl.deram unicos capazes de fallar em a~
sumptos financeiros; e espera ser accusado de vir augmentar o mt 
mero dos que se deixam levar por theorias. A Oamara, porém, sAbe 
tlue sem a theoria nenhum dos ramos dos conhecimentos humano~1 já-
mais progrediu. A pratica limita-se a uma area extraordinariamente 
eircumscripta; só a theoria, por um conjuncto de inducções, de expe-
riencias e de verificações, póde eleyar-se a esphera de relações cap·azes 
tle permittir prever e prover. 

Observa que não comparecem na casa exactamente os Tesponsaveis 
pela situação em que se acha o paiz, aquelles que victimados por uma 
phantwsmagoria, acreditavam que era possível transformar-se da noute 
para o dia as condições economicas de um povo. 

rSem pretender absolutamente entrar na analyse minuciosa do pa-
recer apresentado pela commissão mixta, e verificar si de facto a si-
tuação que ella pretende substituir á que existe é a melhor, vae offe-
recer algumas reflexões sobre o momento aÇ~tual e sobre medidas que 
em sua opinião se imp.Õem cóm a maior urgencia. 

Acreditando que a situação não é tão precaria como se diz, pensa 
que não é simplesmente na reforma de legislação bancaria, que se 
'deve procurar a solução ·do problema; esse é' um dos seus aspectos 
particulares e a questão é complexa. 

Está hoje demonstrado que a economia política não póde consti-
tuir um assumpto separado de outros a que se acha ligado; não póde 
constituir um campo de investigações a parte, abstrahindo-se do con-
juncto dos phenomenos sociaes. 

A questão de que .se occupa ·a Oamara não póde ser encarada só 
pelo aspecto financeiro. Motivos moraes, motivos sociaes ·e .motivos po-
lÍticos são factores de maior intensidade para o actual estado de cousas, 
que não póde .ser attribuido exclusivamente á deficiencia da legislação 
'bancaria, ao . typo da moeda, a sua conversibilidade ou inconversibili-
dade, a '!lnid-ade ou ,pluralidade de emissões. 

"Não será possível porém promover a prosperidade financeira do 
paiz sem restringir-se a despeza até com ferocidade, sem conseguir-se 
o equilíbrio orçamentario, por que um paiz cuja divida, quer· interna 
quer externa nã.o póde assombrar a quem quer que conheça ,seus re-
eursos e as dividas ele outros paizes e que apresente um orçamento sem 



deficits, estabelecli unia preliminar rigorosissima para uma situação 
material a melhor possível. 

Em compensação, por mais que se reforme a legislação bancaria, 
si essa p1:eliminar não estiver garantida, as providencias tomadas per-
derão muito de sua proficuidade e não attingirão aquillo que constitue 
a esperança de muita gente, isto é, o restabelecimento de taxas favora-
veis do cambio. 

Por ·outro• 1~do, quem fizer o exame 'retrospectivo de que tem sido 
nossa legi~lação fiscal, não póde deixar de encontrar ahi muitos dos 
elementos que collaboram de modo energ·ico nos males de que o paiz 
é victima. 

' E' assim que ainda ha pouco noticiavam. ós jorriaes que no mez. 
passado foram desp!lchados na alfandega da Capital Federal, livres 
àe· direitos, generos na importancia de 2.$00 :000$000. 

Ao lado disto, observa~se que objectos de maior necessidade para 
<t industria, como picaretas, enxadas e outrllls, pagam maiores taxas 
do ·que as sardinhas de N antes e as cartas de jogar. 

O bom senso indica que esses objectos assim .como os generos 
de consumo e alimeitncios, deviam ser favorecidos, taxando-se mais for-
tf-)mente os artigos de lu~o, as carroagens, as joias, as bebidas alcooli-
'~as, ' etc. 

Referindo-se ao a:r:ti,go do projecto relativo a abolição do imposto 
·f'm ·ouro, observa que deve-se alliviar o povo do excesso que nesse im-
posto paga, cobrando-se apenas · a quota necessaria para accudir aos 
compromissos do Thesouro no estrangeiro. 

Nota, porém, que ha um certo obstaculo para as reformas, a que 
~· Ilude, no espírito localista, que se manifesta no Congresso. 

J a o ministro dÇL fazenda· do governo provisorio dizia que o decreto 
de 17 de janeiro, tinha-lhe sido arrancado para satisfazer a exigen-
cias por parte dos Estados. 

Assim é que supprimêm-se os arsenaes de Pernambuco e Bahia e as 
deputações desses Estados protestam contra isto. 

O ponto de vista geral das ·questões com que se tem de occupar 
<1 Congresso -não póde deixar de ser prejudicado por esse esiprito. 
. Desenvolve o orador estes principias e como conclusão delles, e 
]_Jara mostrar que a Oamara está animada do sentimento republicano, 
t>mprehe,ndendo a mais penivel das campanhas, da qual espera uma 
victoria contra 0 falso industrialismo, contra aquell10s que perverteram 
1Jma das maiores conquistas modernas, as· sociedades anonymas, para 
mostrar que a Camara faz causa commum com o povo, lembrou-se de 
apresentar a emenda que lê e envia á mesa. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão 
11 seguiu te emenda. 

.... 

\ 
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Art. 
,penas em 

Os membros d~ directoria dos bancos emissores, Jl,léin das 
que ~inco'rr.erem na fôrma da legislação em vigor, são res-

Bmerkfa B. 
Lima 

ponsaveis pelos prejuízos que . causarem por desi-
·dia ou fraude, ficando todos os seus bens sujei-

tos á sa~isfação dos mesmos prejuízos. 
Sala das sessões, 12 de outubro de .1891. 

Barbosa Lima. 

O Sr. Pre·sidente annuncia que estando esgotado o tempo de pro-
rogação concedido para a discussão do projecto n. 222, fica adiada , 
a discussão. ' · 

O Sr. Serzedello (pela ordem) pede que se cónsulte á Camara 
s1 permitte .rrorogação da hora, sem prejuízo da 2a p·arte da ordem 
do dia. '' 

•'t, · .() Sr. Pre·sidente -"- O art, 87 do regi.mento diz: 

, " Arites do Presidente começar a dai- a ordem do dia da sessão se-
guinte, 'poderá qualquer •deputado . pedir a prorogação da sessão para 
te ultimar o negocio de que 'estiver tratando; e o Presidente consulta rá 
os deputados presentes, qualquer que seja o seu nuJ.:nero, por meio devo-

. tação, independente de cliscussã,o, si a sessão deve sor prorogada." ' ' 
·. Ora, e,u não ia .dar a ordem do dia, m!ls, na fôrma do requerimen-
to apresentado pelo nobre deputadq pelo Ceará e 'approvado pela Ca-
mara., passar á 2a parte. 

Portanto, a mesa não ·pôde acceitar o requerimento do nob1·e 
deputado. 

O Sr. :Severino Vieira (pela, oTdem) --'-- Parece-me que V. Ex. 
está engana·do. , · 

O nobre deptuado pelo Ceará requereu prorogação por mais de 
uma hm·a da 1 a parte da ordem do dia. · 

: ' O 'nobre deptuado pelo Pará apresentou seu requerimento em 
te:rp.po, porque foi na occasião em que V. Ex. ia declara"r que se pas-
sava· á 2a p'arte da Ordem do f'lia. • , 
· V ou cifferecer um additamento para ser pro rogada por mais uma 

hora a 1 a parte, si antes não se ericerrar a discussão do prqjecto. 
O SR. PRESIDENTE - Sem estar derogado .o art. 87 ' do regimento, 

:IQão posso acceitar o requerimento do nobre deputado. 

O St:. Severino Vieira (pela ordem) insistirido nas considera-
ções que fez, julga que o 'sr. Presidente póde acceitar o requerimento 
e submette1-o á co.nsidração . da Camata 



. : 

' 29 .. 
SESSÃO DE 13 DE OUTUBRO 

' 2a discussão do projecto n. 222 da commissão mixta, providen-
cianqo sobre a emissão, resgate e 'conversão do papel-moeda do Estado, 
do Banco da Republica e dos outros bancos emissores e dando outras 
providencias . · 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as se-
guintes emendas. ' · . · 

Ao art. 3° accrescente-se no final - .devendo para isto liquidar 
as suas contas de credito eom os bancos emissores e podendo fazer 

operações de credito que tenham éomo base o va-
Ementl'IJ·S L. 01= 'o1· das ·apolices do emprestimo de 1889, resgata-

tl•cica das , com o ouro do lastro dos bancos, vendendo 
essas ou emittindo outras. 

Ao art. 4° accrescente-sê: '§ O Banco da Republica deverá res-
tringir, a emissão das suas notas até prefazer o terço cla emiss'ão que 
1he foi facultada, além do duplo do seu lastro em ouro. com o fim 
especial do resgate do papel-moeda do Thesouro, podendo .conservar 
esse terço em 'circulação si reforçar o lastro em ouro na parte corres-
pondente, ele modo que, dentro do prazo de seis mezes esteja a sua 
missão reduzida ao duplo do deposito em ouro. 

O paragrapho unico do mes.mo artigo passará para o art . . 5°, gue 
rleverá ficar assim redigié(o: . 

Art. 5.° Ficam revogadas as disposições legaes e clausulas con-
tratuaes relativas á proprieda·de das apolices 'depositadas no Thesouro 
para gara·ntia das emissõ.es dos diversos bancos, aos quaes é garantida 
a propriedade, bem como os juros das ditas apolices, que lhes serão in-
tegralmente pagos. ' 

·§ Todos os bancos emissores entrarão, annualmente, para o The-
souro com a quota de 2 % sobre a somma das suas emissões já feitas e 
realisadas, quota que será especialmente destinada ao resgate clo papel-
moeda do Esta:do . 

Ao art. 8° Supprima-se. 
Art. 9. 0 Substitua-se: Os bancos emissores, como todas as socie-

dades anonymas existentes sujeitas á fiscalisação official na Republi-
ca, ficam, sob as disposições legaes, sujeitas á ficalização do Tribunal 
de Contas, com regulamento que deverá ser formulado pelo mesmo e 
expedido pelo ministro da Fazenda, sob proposta do presidente desse 
t.ribunal. · 

Art. ll. Em vez de - Ao fiscal por si e seus adjuntos - diga-se: 
ao Tribunal de Contas. -

Art. 12 . Redija-se : Os presidentes dos bancos e sociedades su-
jeitas á fiscalisação, assim como os gerentes das caixas filiaes trans-, 

\ 
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mittirão ao Presidente do Tribunal de Contas, etc., como está no ar-
tigo. 

Supprimam-se os arts. 13, 14, e 15 de accordo com as disposições 
propostas acima . 

.Art. 16. Supprima-se. 
Sala das commissões, 13 de outubro de 1891. - Leibe e Oiticica. 

O Sr. Muniz Fre·ire pede que não tomem absoluta,niente como 
pretenção da sua parte de trazer luzes ao debate o facto de ter-se in-
~cripto e de estar occupando a tribuna. Em relação a finanças, .o ora-
dor não é senão um estudante que começa o-seu tirocínio. 

Quando foi assignado em commissão este projecto, resolveu-se que 
cada qual reservasse as suas restricções para a tribuna, ou para o mo-
mento de ·dar o seu voto. 

Pela orientação que tem sobre o assutní)to, o plano do projecto, 
tomado isoladamente das actuaes condições do paiz, repugnaria com-
pletamente ao seu espírito, já porque .esse plano restringe-se dmasia- . 
.'lamente a curar de modo exclusivo de um estado de circulação incom-
patível, sem abrir as sahidas, já porque institue em . relação aos ban-
cos emissores um systema de· fiscalização que o orador reputa um at-
tenta.do contra o exercício da actividade industrial. _ 

Entretanto, tendo-se sujeitado ao ponto· de vista subjectivo dos 
seus collegas, por não poder pretender a acceitação do seu, reservou-
se o direito de manter as suas opiniões. 

Dous pontos de discordancia completa deve o orador com os seus 
collegas: o primeiro foi a faculdade concedida aos bancos regionaes 
,de completarem suas emissões; o segundo foi a unificação do padrão 
das notas . ' 

Quando votou no seio da commissão pela limitação da emissão 
do Ban00 da Republica, o orador não teve vutro pensamento senãro 
estancar o mal da circulação inconversivel; não podia, portanto, con-
ceder a uns o que a outros se negava por U:ma consideração de ordem· 
»uperior . 

Argumenta-se que os bancos rep:ionaes não estão todos na mesma 
situação difficil do Banco da Rel)ublica; e não devem, portanto, ser 
arrastados na mesma disposição legal; mas esse argumento é fóra de 
proposito. Os bancos regionaes quasi todos teem o mesmo defeito de 
organização do Banco da Republica, assentam uma parte ou quasi a 
totalidade de suas emissões sobre a base das apolices, que passaram a 
ser propriedade do Estado. 

Está convencido de que ha falta de meio circulante, mas falta 
devida á escassez de papel, e assim tambem a outras causas. 

E' logico, pergunta, attender ás difficuldades que sobreveem dfls-
~ai causas com as novas emissões pretendidas pelo governo? Seria ah-
r;urdo. 
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A unica solução que se lhe afigura efficaz, é estancar o mal, não 

em uma só origem, mas em todas. 
Diz-se que a . circulação dos bancos regionaes é limitada ás re-

giões; este argumento, porém; não colhe, porque as partes reagem 
:;empre sobre o centro e vice-versa,· além de que não é justo considerar 
melhor um papel do que outro, quando todo elle está depreciado; ora, 
.para evitar o augmento da d,epreciação de um papel inconvertivel, é . 
condição elementar não continuar a emittil-o, e, ao contrario, dar 
arrhas de querer sahir do curso forçado. 

Em relação á unidade do padrão, pensa que o pensamento dos 
eeus collegas foi facilitar o curso das notas, dissipando os temores que 
a diversidade desperta. 

Mas, si bem que estejamos em um regimen do papel inconversi-
vel, si bem que ess.as notas não circulem .senão pela autoridade do cre-
dito que lhes dá o Estado, é preciso que desde já vamos habituando 
as massas incultas a raciocionarem, como se deve, em materia de cre-
dito. 

A Oamara sabe que ha dons annos tivemos cambio acima do par, 
uma situação financeira vantajosissima, resultante sobretudo da con-

. vicção espalhada dentro e fóra do paiz de que o Brazil estava dis-
posto a não ter mais moeda inconversivel; e essa confiança nasceu 
principalmente do acto do governo, cujo chefe era a nossa primeira 
capacidwde financeira, decretan'do o resgate do papel-moeda. 

Depois de largas consideraçõe-s de ;ordem política e financeira, o 
orador conclue dizendo que as ambições políticas, as intrigas das po-
tencias, os erros do governo, . teem sido os creadores ·da situação exee-
pcional que se encontra em alguns paizes. O Estado soccorre-.se do cre-
dito bancaria, força-o a adeantamentos, impossibilita-lhe a vida func-
cional, e vê-se depois obrigado a cercar os bancos de immunidades; 
essa troca de favores ·e de immp.nidades é o que em toda a parte cons~ 
titue o systema dos bancos privilegiados, que se pretende funestamente 
introduzir entre nós. 

Veem .á mesa, são lidas, apoiadas e postas conjun,ctamente em 
discussão as seguintes emendas. . 

Art. Fica autorisado o Presidente da Republica a fazer as ne-
cessarias operações de credito, dentro do praso de 5 annos, para res-

gatar 213 do papel-moeda· do estado, devendo o 
Emendas Moniz resgate ser feito: .t13 por emprestimo externo em ouro. 

1 3 por apolices ouro, a juro de 4 %, na Re-
publica. . · 

Art. E' restituída aos bancos que erruttuam sobre apolices a 
propriedade plena dos seus respectivos títulos; que devei·ão ser vendi-
dos opportunamente, e o producto convertido em ouro para formar a 
garantia das emissões daquella base. 

\ 



'· 

,. •' 

) -32 
lo t.: 

Par.agr~pko unico. O governo poderá, p01'ém, inu.tjlisa'l.; êssas apç-
]ices, e levantar no ,êxterior um emprestimo até a conçurrencia da res-
pectiva importancia, applicando o saldo á mencionada garantia. · 

Sub~>titua-se o art. 7 pelo seguinte: Art. · Feito o resgate dos dous 
~,erços do papel-moeda do estado, e terminado o prazo , concedido aos 
bancos e:ql.Íssores para o !alimpamento das ·suás ' carteiras, seráo e1les 
obrigados a começar, sob pena de liquidação, a converter .á vista e ao 
portador as suas nota:s. , 

Desde então, se11á liyre em' tpda a Rej:>ublica 'o exercício do cem-
. wei·cio bancaria e ·de todas as suas opefações, sob o regimen dp di-
l'eito commuJ11. exi;;tente e do system'a de garantias que uma lei es-
pecial instituirá. - Moniz Freire. 

O sr·. Mayrin.k comeÇa dizendo. que teve a elevada honra de . 
fizer pai·te da commissão mixta qve el·aborou o proj,ecto que ·se .discute. 

·çomo quasi todos os ·'me~bros de>?sà ' 0orrri.missã~, o Brwdor assi-
gmou o p:t'ojecto co~ restricções; e isso não era surpresa, porque o 
p1:ojecto está em desaccôrdo com as ·id:éas que, por vezes tem emittido. 

· Deppis de ler o art. 1 o do project•o, pondera que, quand'o · n,o seio 
da. com:i:r).issão e•special se discutiu est:;t materia, .o orador teve ,occasião 
de dizer aos seus collegas que acceitava a lim,it•ação· em nome do BàncÇ> 
da Republica, por que a idéa capital era restringir a emissílo de tod•os 
os bancos. regionaes, ficando por consequencia, em condições iguaes; 
'porém o ··art :· .1 o . do projecto· apenas cerceia a emissão do banco da 
Republica, dando entretanto em .artigo po•sterior toda latitude. á emis-
sãe dos bancos regionaes, ficando aquelle estabeleeimento em perfeita 
desigualdade r;Om os outros, o que é uma i:nju~tiça. Para obviar a 
isso, o orador envia á mesa uma emenda. ' 

A lei de; 17 de' janeiro, que deu orgarii'Sação aos ha:ncO!s regionaes, 
não tratou absolutamente da emissão desses ban~o, apenas declarou 
que um banco devia receber · as notas de outro; 'o decreto ·de 7 de 
dezemqro de 1890 foi que permittiu aç Banco da Republica adquirir 
os direitos e as concessões dos bll!nco\'3 regionaes, e marca para esses 
banoos entrarem, na transferencia de direitos, no. prazo de dous annos. 

A cominissão mixta, porém, entendeu que não devia fazer est.a 
limit•ação; e ao mesmo tempo restringe a emi·ssão elo Banco da Re-
pRblica, dando a todos os outros >O 'direito de emissão, apenas com a 
obrigação {\e não se fundirem com o Banco da Republica. 

o que se teve com isto em mira foi que, •operando estes bancos 
em praças de intere.sses limitadissimos, era bem provavel que elle·s nãü 
pudesstn:n estender as suas emissões, e tinham por força de limitar-se. 

Esta prohibiç,ão de .se fundirem com o Banco ·da Repupli'ca não 
foi nem mais nem menos do que o elemento economico d-as praç(Ls 
em que dles agiam, náo lhes ,permittindo fazer a' emi·ssão. 
. Porta;nto, o oradiQr propõe •a substitvição do ·art. ' 2°, mantendo os 

di:rei;to:;r de c~do~ um. 

., ' 
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Pelo', Stlbstitu·Üvo que. lê ~ V!J.e envia~· á mesa, vê-se que Ós bancos 
ficam. com os ' direitos concedidos pelo de9reto de sua organisação, e 
apenas se limi'ta a questão ' do praz~. , 

1 
. . . 

Pelo decreto de 7 de dezembro tmha;m doUJs annos para preencher 
as suas emi.ssôes, e dado q~e . não p fizHssem, enten.der-se-hia . que es-
tavam coni os .seus privilegias caducos e. er'am incorporados no Banco· 
da Republ:i.c~;t que os utilisaria como oo fosse em base metallica. 

O •omdor ·suhstit11e tambem 9 art. 3° pelo que passa a · ler. No 
seio da commissão para justificar a idéa deste substitutivo serviu-se 
o orador do seguinte argumento: que este metal depositado nas . arcas 

1 do Thesouro repFesen~a'va uma immobilisação de capital enorme, 
quer em prejuízo do paiz,. quer em prejuízo da circulaçã(F é, por-
tanto, desde que e'ste capital . fique perfeitamente representado em 
títulos que vaiem ouro em qualquer te'inpd, poderá ser convertido nessa 
especie; por. consequencia, a no'ta vae ser convertida neste metal. . 

Acredita que o paiz não corre ris.co em fazer llemelhante mobili-· 
sação. O orador, como , porúidor da, no·ta bancaria pela parte da con-
versão des.ta em apolices 'que representa o credit·o publico e de um 
titulo estràngeiro de P 'Ol'dem, nj;io a evitaria, porque a apolice vaie 

· tanto como a libra esterlina. ' ' 
.O orador dec1ara que apresent•a tambem emendas ao art. 6° 1:n 

fi,ne e •aio art.. 7° . 
· Quem conhece a histeria .do nosso 'p aiz, sabe perfeitamente que 
o cambio entre nós tem subido muitas vezers além de 27 devido sempre 
á contraéção de elnprestimos e :o.unca ao ders~mvolvimento da riqueza 
publica. Desde que •o governo não e&~á esc11dado em ·um emprestimo, 
a taxa do cambio· desce. , 

Ao paragrapho unico do art. 7° tamhem apresenta uma ~menda. 
A medida que o orador 'propõe é a verdadeira . 
.Obrigar-se um banco a fazer convel'Sã·o de not•as antes d,e decretar-

se a aboliçl1o de curso forçado, é caminhar~se para um a~ysmo, é le,7 
gislar-se na areia. Devemo.s' começar por uma medida de resultados 
praticos. · . 

. O orador tem dito e repete: •o paiz não póde abolir o · curso . for-
çad'O, porque embora ·a i·iqueza nacional augmente, não é tanta que 
permitta que se estabeleça a circulação metallica . Quem tiver a teme: 
ridade de :fazel-o, ha de convencer-se em pouco tempo do erro gravís-
simo ·'em que -cahiu. 

Precismno1s desenvolver a lavq'ura, as industrias, porque estas ·são 
a·s duas fontes da riqueza publica; só então o paiz attingirá á ptospe-

. ridáde que t·odos desej•am. . . . , , 
Mas . emquan to esta qu,estão , nã:o ficar dara. e definida, a circula-

ção metallica é um impossível, a oonversibilidade das ~wtas um mytho. 
Lendo o art. 16, diz o orwdor, ,qué :toi quem marGou o limite que 

. ·alli está, e o fez porqu~ Vio qu~ havia idéa 'na commissão de annullar 
ou rasgar o contracto que tinhl celebrado com aquelle limite. , , 
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Depois de ler o substitutiv·o que vae apresentar a este artigo, diz 
que não apresentol.1 idéa nova, que está sustentll,ndo aquillo qüe a lei 
lhe dá o direito de sustentar e de manter. 

Ao art. 17 aconselha que em Jogar de quinzenalme1lte se diga 
mensalmente, porque dar balan\}0 quinzenal é um impossível. 

P.assando á cobninça U!os direitOts em our-o, diz que essa medida 
sustenta ü cam_bio, e liberta o thesouro das g•arras dos especula.dores 
e agiotas nas épocas em que elle_ necessita de compr•ar ca:mbiaes para 
solver os compromissos da divida publica e mesmü outras, como en-
commendas de ai·senáes, etc. _ · 

Si á tütalidade é denl!ai·s, procure-se uma quota de cambio que 
possa corresponder a·O serviço -que se espera de semelhante medida; 
mas abandünal-a julga que não é conveniente, nem se coll!sulta os 
interesoos publicas . 

Procurando um meio com que se possa attender ás diversas coli-
veniencias do publico, o orador suggere uma medida que em sua 
<;>piniãQ chegará áquelle resultado. Oomprehend~-se que, tanto faz em 
um momento dado, c11ear-se uma ce;rta porcentagem ·sobre üs direitos 

. de importação como crear-se uni. cambio que eorre-sponda mais ou 
menos, a essa ·differença. 

A opiniã·o do orador ·é :a totalidoa•de dos direitos em üui:'o nem 
menos um p&.,nny ,· mas em todo caso tendo o cambio desGido mais do 
devia, a mercadoria fica mais gr.avad-a, comquanto o publico niio tire 
dahi ü menür interesse. · 

No tempo da guerra do P.araguay, os artigos que se ven-diam na-
quella occasião ao cambio-·alto antes da guerr·a, soffreram uma altera- · 
ção de preço extraordinario, porque. o cambio baixüu como devia na-
turalmente baixar por causa da guerra. 

'Mas quantos vezes o cambio já chegou a 27 •e alé1n ·de 38 e os 
preços longe de. baixar subiam ? 

Além disto, ha um outro argumento de que se tem kmçado mão 
até na Oama;ra e é que •a cobrança dos direitos em ouro tem sido a 
causa do feijãü, o milhü e -o anoz estarem hoje muito caros; entre-
tanto este-s generO's entram para alfandegas livres ·de direito,s, pagando 
apenas 5 % de despeza de emolumentos, e que, ·além de tudo, o com- . 
mercio em geral está pagando os direitos de importação ao cambio 
de 20 em moeda corrente. . 

O orador declara que o consu~idor não colhe interesse relativo 
colb: este projecto, porque actualment~ temos a .prova. O cambio está 
bai:&õo, os direitdis em ouro são pagos ao camb1o de 20 d., e apezar 
disto o-s generos .ae primeira nece<Jsidade entram na alfand~ga pagan-
do unic:amente emolumentos, e quem vae comprar qualquer genero e 
pondera estar ca;ro, responde-se que está caro porque o. cambio influe 
e os .direitos em üuro tambem. 

Os direitos em ·ouro oneram as niel'ca·d.orias de lu:&õo e outras que 
não sãü de necessidade$ maior e que no paiz se podiam· produzir . · 

. . ' 



. "" .fEil.~~l). , qJt.eyi ~1 ;,opil;li!'a;nça ;dO,s ,.dheito:Sl reiD•J 0:U:CG\t ~'r Íihri.aq né:cessí'!lade 
palpitan.te para ·as condições financeiras do paiz, mas ha:ii~ánd~ ')<O 
cambio .mais do q,ue d!3v.i.a, r entençle· 1aue . clev1 e-rSe . alliyiar :u.m" t1aT;Jto ou 
'qti:aHtó ~sta 1 'd'i.'tf~':r~nÇa :·ak :cJni.hiío : ···· ;:< ,, " ' ' ' ' • ·• ',' ';·: : i_: rrn'··. 
''J~·~ ''',A~s :;a:~t~~·~ . ~~' ~ ''22 An;;~~1,qr , p#e~e~k JamJ?e~ :cfu~s ~gt!=J,nda~, ,;.;Np 

-=~ll A~ c~p:t~,~W~o,f~z , yer qu~ ;a ,c.?_l~?!usao 'd:o iitrJ;, ... ~2 e;rl(L,·r9·róll~~W9 
· _q_lfe \n~,1!~ ;L ?8~~)le, _,c~rr,o," ~~ . saby,, e·~~es ,hnc?l? tr;aba~hfj.;tp. e% pr!j-ÇfLJ~ 
· pequen.o mOVImento. lj. · -H 1 :J ">h r·' ) "oJ 1 

. n 1, ~~~~ ;.1 yon;~y.ql.l~P.qi:~? , ~flfli ~ar 1, f3s~a.s 8~~li!lçõe,s f:'rJ1J.ppt~~~àr~~:s<: pàra 
~rem· •feitas por le.ttras hypotlieca.r1as, e o mesmo . <J1f~ 11 p.:j . .O, a('!. , ·!f}ltP,-
r,lsar • \\' •I. I·) ~·f {\ · ,~ +- I 'f 'I, I' l! j I' ~., ~·t }·:")'.o:.-• r.- ~:j; ,} ,,;í ~~ J, 

O SR.. ' BARBOSA 'Lr:MA '(p.ela,.ordf?,m ),1-;;-; A,.s co.nsi~era~Çíes , fe.has pelo 
' ora:dor q]fe acaba de 'falll].r, ,e a; nf)ee.ssidaâe erri. que ,está , a 10\1-II}:llil'a de 
' (nf\íir' o1 ~eTa'to1r1 ori ' ~ig~:o:i dos out~os wémbros"d~ 'cm;rt}nfssãq, , inmp~w ' 
·'à êÓri:veJiliencia,· 'sidvo ) ré'~olução ~a casa en;1 co,ntrario, Q.oe, ,p,mrog~q·-s~ 
rpbr' '1,1ma nora' .a ~a·· parte da m·dem1 ;~o_Aia. ) ~eçq ;.a, y,, ~f' .. , :;q~e-,Cf!~~ 
s:ulte a Oamara s1 . o consep.te. . , .1 ,,.·, .,rJ., " .. 1,-·,'< 

1- .. JE'' I' I'~- d' ! 11 1_ ,.. • '' ' . . .... 
.. ~ · ~Pp:rova ,. o , ~ste , re.q)lenm,ento,.. 1 1 ., 1 '! , } '--::·•'•·'' 
. ' Sao hda·s, apo1ad·as e postas C?;J,lJU:q~tamçp..Íft ,~Ir). . ~,lSC)l&,$aO .. as,~ se7 

gu1ntes emen·das: \ ,., 11 ,, .1 I .:r·.•.)!:. ·~ ,, IJ 'i i /4 ·~ 
suiMJ.til~~se 6 ait-: 1° ·p~l~t~~~{i~t~· ~ '" · · I ! _ 

E' fix.ado em 600. 000 :000$ a somma total da circulação em notas 
'do Estado e dos banqos emissores co in eilclusão' J doas 1 emi.Ssõ'és 'banca-

' . r:ias anterio;res .ao de-cre·té n. 1!65; de- •17 de ja-
Brmerida~ May: neiro de 1890. , · ' 

, , i" · . ri,nk . , !§ 1.P As. emissõ.es ·complementares ''dàquella 
, ; · . . , , flO:(nll:l!a. .·de 6,QO mil · co·n tos de réi:a, .serã•o . feitas, 

emq:u:a~tp .nii9! se ~per;a,r a .conv:ers&o em especie metallica, sobre a ba·se 
de ·apolice, cujo valor ficarrá annullado em favor da União, no •fim 
~o •,pra~ de .duraçíio ~os respectivos banco~ . · . · . ; . ·' ·, 
. . Para isso ·OS• l?:ancos formarão. éom; m;na .. quota semesi'ral retirada 
do(hi~yo~ , l'i.qui.d9~ e ,á qu,al rwnt.arão 'jur:as, um fundo pa;ra Teconsti-
tuir o capital empregado nas apolices depositadas · no Thesourré Na-
cionai. .. ' 1 

' i§ 2: 0 Ü govem~ estabelecerá a prh rata ~ qu;:J a pa~·tir d·a iltJ.ta da 
presente lei, deve cáber a cada banco 'rias e~issões compleme~tar:e s da 
somma de 600 mil cqntos de réi·s, tomando por baoo 'as e-mis?õ~s . r~ali-
'Sil!d-as e a extensão de privilegias de cada um . · · . · 

i§ 3:0 Este m'arimum, porém, · po,derá serr elevado por' avt~1:izaçã:~ 
do gove:rrw, ml)ls §Ó s:obre a base meta11ica, na razão do triplo1 e' obri-
gat·oried•áde 1.dá conve"rsão da nota á' i/i.sta o 

S\lla dws •sessões, 13 de óutubTo de , 1891. -F. I{ MiayrÍnk. 
Substitua~se o art . 2° pelo seguinte: 
E' permittiod() aos bancos regionaes tra'nsmittirem com app·rova-

ção do gove>rno seus privilegios de ' emis~ão .. e os fundos .. depositados 
no Thesouro N·acional ao Banc,o .~ da,. R,epublica dos Estados Unidos 

I' 
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do Brazil, privilegias que serão utilisados de cüriformidade com· a pre· 
sente lei. 

·§ 1. o .A:s notaS' dos banco-s, cujos privilegias o Banco da Re.publica 
adquirir, serão substituidas pelas deste banco; mas, emquanto não o 
forem, circularão em todo o territorio ·da União, independente de qual_ 
qual outro distinetivo, sejam quaes Íü•rem a base e condições das res-
pectiva·& leis, süb a responsabihdade d'O Banco da Republica dQ!s Esta-
dos Uni•dos ·do Brazil . 

!§ 2.0 O governo estabelecerá o modo pra.tico da substituição das 
respectivas notas. 

Sala das sessões, 13 de outubro de 1891.-F. P. May1·inlc. 
Substitua-se o art. 3° pelo seguinte: 
Fica o governo autori.sado a converter, quando entender conve-

niente, em fundos nacionaes ou estrangeiros de primeira ordem, o 
lastro metallieo e respectivo agi·o dos bancos emissores, levando os 
jmos á conta da receita ·da União. 

Par.agrapho unico. Estes fun:do•s serão alienado·& e seu producto 
entregue em especies metallicas acis respectivos bancos, quando e.ffe-
ctuar-se a conversibilidade da· nota. 

· Sala das .sessões, 13 de outubro de 1891.-F. P. May1'Ínlc. 
Ao art. 6°. 
f) em recebimento de dinheiro com ou sem juros. 
Sala das sessões, 13 de outubro de 1891. -F. P . Mayrinlc. 
Ao art. 7°. 
Onde diz durante tres mezes consecutivos, augm_ente-se: exceptua-

se ' o. caso em que o cambio attinja ou oscille dentro desses limites ao 
·:.empo em que se tenham eff'ectuado emprestimos publicas ou parti-
culares. , . 

Substitua-se no paragrapho unico do art. 7°, onde diz: essa obri-
gação tornar-se-ha igualmente, diga-sê a conversibilidade da nota ·á 
vista em especie metallica, tornar-se-ha (o mais como está no paragra-
pho.) 

Sala das sessões, 13 de outubro de 1891. - F. P. Mayrinlc. 
Substitua-se o art. 16, pelo seguinte : (si fôr approvada a emen-

da substitua-se ao art. 1°.) . . .. 
A emissão autorisada ao Banco de Credito Popular elo _Brazil fi-

cará restricta a somma estabelecida pela ,pro rata de accôrdo c_om o 
§ 2°· do art. 1 o desta lei. 

Sala elas sessões, 13 de outubro, ele 1891. - F. P. Mayrinlc. 
Substitua-se no art. 17, a palavra quinzenalmente pela - mensal-

mente. 
Sala elas sessões, 13 de outubro ele 1891. -F. P. Mayrinlc. 
Substitua--se o art. 20 pelo seguinte : 
Os direitos ele importação serã.o pagos em especw metallica. O 
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governo poré;m, poderá autorizar que esse pagamento seja effectuado 
em moeda COI'l'ente e ao cambio que julgar conveniente. 

Sala das sessões, 13 de outubro de 1891. - F. P . Mayrink. 
Ao art. 21 - onde diz continuam em vigor-diga-se : Ficam man-

tidos. 
Sala das sessões, 13 de outubro de 1891. -F. P. Mayrinlc. 
Ao art. 22 ~ · 
Onde diz <lettras hypothecarias, diga~se : lettras hypothecarias ou 

notas que não procedam de suas emissões. . ., 
Sala das sessões, 13 de outubro de 1891. - F. P. Mayrinlc. 
Art. . . O Banco da Republica dos Estados do Brazil, abrirá cai-

xas filiàes nas capitaes de todos os estados, onde não houver banco re-
gionàl. . . . · 

Nas localidades onde não fôr possível realisar-se um terço do ca-
pital 8J?.1 vez de caixas filiaes serão ape~~tas agencias. ' 

Sala das sessões, 13 de outubro de 1891.'- F. P. May1·inlc. 

O Sr. S.e1·ze·dello - Estava longe de pretender occupar a at-
tenção da Oamara, hoje, e menos ainda cogitava falar sobre o assum-
pto que me chamou á tribuna. Acreditava na mais completa tranquil-
lidade de espírito, no intimo de minha cbnsciencia, que estava dispen-
sado de fazer qualquer observação a respeito do projecto que a com-
missão mixta teve a honra de apresentar a esta Oàmara sobre assum-
pto financeiro. Era mlÍlha convicção que diante da situação CritiCa 
que atravessa o nosso paiz; diante da insistencia com que a opinião 

, publica reclama as medidas que minorem os males que affligem a na-
,ção, que sanem os prejuízos que soffrem as classes productoras, que 
attenclam as nEJcessidades ele todas as classes de nossa sociedade, me-
lhorando as condições ·ela viela, evitando a ruína financeira e econo-
)llica que nos ameaça, acreditava, repito, que esta discussão não teria 
logar, que não era mais occasião de fazer-se praça de theorias sobre 
finanças (apoiados), e que a O;:tmara votaria o projec.to acceitando ou 
recusando emendas que um ou outro deputado, q~le . un~a ou outra ban-
c~da mais exigente julgasse dever apresentar sobre . pontos secun-
nos . 

A minha surpresa, p~rém, fo(grande ao ver. um memb.ro da com-
missão mixta, o orador que precedeu-me, a quem peço licença para di-
zer, por maior que seja a consideração ·que tribute ·á sua pessoa, que 
foi duplamente infeliz, nas falsas, muchr.onicas e erroneas theorias 
que sustentou, infeliz nas emendas que . a apresentou, vir á tribuna, 
não para modificar este ou aquelle ponto .n'las para restabelecer uma a 
uma as disposições elo projecto ela mensagem presidencial, como ver-
dadeiro substitutivo, fazendo q11es tão daquellas entendas e daquellas 
idéas que foram recusadas por grande maioria, ao passo que com ha-
bilidacle introduzia out~'as que si de um lado gan).ntiam mais emis-
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sã!e a · 1seu ti.a'nct:J;: atJ _outr0 asse.~ra~~lli~1 ,par,a as not~s o <;l1r,so . ~Qr,ç~do 
por Bq ann?s. · tJ:!p~~a:dos; !ftu1to ~~in.') , . , . '., . , .1 , 1 

A.ntes .. de entrar na ,analyse. do subst.Itut1vo que S. , Ex, apresentou, 
' antes de occuparéme d'€l ·cad'i ufu.a das'emendas, inosü·ando r~m 11~~8 o 

absurdo,_ e~ o~t{as a incÇ>herenqi~1 ,~;P . \oupras o d<;)se_jq ~(( 1P;ã? cprrigir 
e ~!)medrAr 'cou~a alguma, mas 'de estragar tudo, seJ:a-n:;te.Jlpl,t9 ~eva:n-
tar uma accusação feita por f?. Ex. á commissão ID:ixt,a.,, ,,1;,, 1 · 

•Diss,e S·.LEx. fàliai1do sobre d imposto 1ehÍ 'ouro/ que a re:Vogação do 
· decreto · que ~al):dava effectuarU i ·'cobrâ.nça foi' iht~Múzi;i~ nq1 , é~~j~~to. 
depois de elic1er.rada ' a dis1qu'ssão, é' á 'uT{irria hbrá. 'o :t:r~, 1S'r. P'l:esidente, 
dito istb desta ' t'álh'ita, ' é •'tendiD sido, eh; de accôrdo 1CO~ ~ario,( , collegás 

' • ' ' 1 ,. •, • -' ;:• . • ;\ ' .h. ' !' \ .!:. '· {j I' ' I . , 

'coJ;llO o Dr. R,a:rl:nro 'B'al;~llos e ·:o Dr·., Leopqldo Bulhoes, que:rp;t 1 ,~tp.~e" , 
sentou .a idéa .da rey~gação, .' pwrece~ que, houve ,de . n:o~sa parifi precipita-

, ç'ão ·e levrandade! ! ' O· que ',phssou~se,;· ·.'p'oré1n ·· foi ' o . sfig,ti_i:qtf:l : · :El' e:iâcto · 
' h " " ' d . 'l · . ' a·l I •,I I 'a'· .J "• 'I , . qu~ n,a v:espera , ~vi amos ,.~o t~ ··o, .-r~~-~ ~~ ??- }fações; ·Xà~·1a~ p,:~~ 1ll!laS ~e:r;t· 

·;:dentes 'a r((Orga:m~a,r o , Ban\')o da ,Rkpuohca, a: reconstltmr e a c01;ngn . 
enos · n~ste grande estabelec~mep.to -de credito, a .. valorisl;lr. a ·.nota;. re- . 
· stabele'cenao ::{ co:rif~ariÇa,· .. limita~do emissÜe$, diminuind..q o. papel do 
Estado;, etc, No dia seguinte, teun'(mo'-nos ,par~· vothr a' i·edad~ão ' 'da's ,in
di;cações '·acceitas, e, ' ou' terminar ' os nossos' 'tra!balhos o\.l 'estndar . 'no-
v'os ·alvitres ,que por ·a·caso nos·'f<;>ssem' sugg;er'ídos, .. ' '··' ' "; '. 

: ' · Ora~! o' :iniposto ' ~m ouro fpi ·assumpto d~ .' nôssa''m~dit'à~ão ' ct~sde 
os pr'imeiros , dl.as de t r'a:balhb,. ~ . a' Oan).àra d:lm}_:n·ehen'de 'que a~sim Cle-
v~:~a s~r 'desde ~~e ,,n~? .:t~a~~h~os ,. d~ 1 aprese~·t.~r ,'p~~je~t? ··.~\l'dah~o< ? 
actua:l sys,tema fma,npeno por outro, desde qne nap trataywm9s Cle , ap~e
Pent.a·r.' proje'cto .<'}l1~ ~ e:Jicen·asse . ~m Si a ibase :de 'unia noy~ org'ariis'a'Ção 
'de niDssa,'s fina~lÇàS !"Nãó; tr;atarid,o-se de Dw aid,as ,:q'qe dVe;~êce~n · a vhr:i'Qs ' . 
fins, embora todas convergl.s'sem1 para o 'élesideratul:n'' de rést~toelecer . a . 
conf1ançà e melho'rá.i· a situaçãb e'cbnqmiça da ]:>r'aÇ'a,, ]lrepara\ldo 16' fu-
tUl'O; 'tr a.tando-se' das m_ed'idas que ui:nas ; d~stinam-se a valbris'a~1 a· nô~à, 
'outras · a redonshtt1ú o ' Ba:n'co: da Ripubl~ca, outras ·a. evit.ar ·os '1desas-
,tr()s que nos améaça:m~ 'o'citras .a evi'tar a contim.í.açãiD'' cl,e ' ~r:tos,· fin.al-
mente; .outi·às a 1ev'ltritar o camhib·· p'elo.' rest abelecime\:rto ''da' cdnfia:h'ça, 
clar'~ est'á que 'a cobr:aú'ça tios i:tüpostos ' em ou1:o: nã'o: podi.a ··~~r ':esqiieci
da; Si. n~ci' tratamos dell~s .desde' 1as 'primeiras r~uniões, 'embora mús 
:çle .m~a v~; ~s: dfs ~u~sô~s ~ es:~lli· :cobi· ~nçâ sê refer~·s~.F; .~)ór1ue_]?a:-· 
rec1a-nos · que melhor fl.cana c'ollocado 0 .assumpto; que . Ja ' deb'atra-se 
'ti ;is 'duas··~as'as do Pn~~l'ame1i.to, :'na lei :ao orçamento. No' ulti'mo ·~ia; po-

' rém, ·1 apresentou-se a l'evqgaçãó do . decreto 1 P,o imposto em b\.u'ó co'm 
a' declara:ção dé que seria elle. substituido po'r 'uma t1axa' fíx'a 1a:ddi'Cio-
na'l aos '. dir~itos aduaneii'os d~ •import~ção, taia que c"~rii!; fixaqta'·'no 
o.w.ani'en'to 1da receitâ e que aüll1de1:ia a ' este duplo fim' ~ :conti!ibuir •para 
o equ·ilibi·io do o1·çamen't0 1e' fornecer a margen'l. ne'cessaria ao governo 

' par~;t ... os, pr~juizos que poderia ter . s.~ '• tives~e de recorrer' ao, mercado de 
ca:rp.l:haes para pagar os nossos compromrssos externos. , O que ha, . se-· 
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nhores, . de e~~r~~h~,, ~e . Il,?tav.~'- - · . 1~~;'~~e .. P~?C~<Jin_:.ç;rt,t,c?, 111 . es;p~ci~Iment~e 
qua~d?.: n~s~ ~ ~I~I·1~~.4;a{ ~J?,'res~n·~ou . 0.,1U,~~t:;-~ , s~p.l_l-âpr1 , o.,_S.r1 .J o~e :·;ij!ygl-i 

. n·~".f~drC'\i~~es· ynpor~~IJ}es~ Nada ~!'l;Ae . ~ps~fj~v.e~ -'~a1. ll-ll:'1 syr,,píJ.J.:jl rUm 
.. espu~to .<J.:ue' tl'véS'se mats , açod.ameJlto . e~. acab11;{ o,,tr~tb.~lho fdD J qu,e ,ftr;:t; 
.a:cer.tar·lfa·zendo i:,ll'>'ra de p;àti-i'otis:ln'o 1ê': de uW.idfl~e ... '~4ppiadp..'s,· um;\~tq · 
be ·r),· '-r~i· ~~· . ··,-:~ .lJff' (\ :t:,.r ·' ··~-~, ..... r J) · ._ · • r. 1 

,m., · _ •. , ~ ·-. ._1 1 :OJ • 1 .. :,1;, 11 :'" .J'd~~u· · , .1.1 rr i'J}I;d tt ,_ 

'···nG" :á'0tà!veq fiúán'ceiró'' qÜe ·· precedeu-me · n'e~ta .tribuna ;em.ittiu a. 
'· ~ o l·y· 1 · ,.·;~ .,~ ., , i'l f t '\1 Íl- J'f "). •, 1r1 r! 1 1,1 'l{•1 l '•,f, • j IJ 0 

re'speH~ _'d? que~ ,nos ,,c?.:n-;,~n~ ~!;1-,. Í~Ifl~P~~s /çlea~ flJ:le fVFP;y.çem-m!i _.per;~.- . 
gosas~ $. E x. 'parte 1de um,a '1dea preconcebi~~;. Ae 911e; o ·~e,ll~.IY:V,ol;yi~Jilr • 
t~~,ff? , ~áiz: . ~ p~que~o, ·que ~~í~~s ~1ÍH.~~\i~~k :p~ci:~, -:pem, s;u~:., J,"iqli~~a,"~t 

, sao utiSI'g.UlÍl:cantes_: S. · Ex. !!;S~e~ü,~ .P.?r 1I~~q i·fl!l}~ ~N~ rc~dq ,;l(laP. p.oçl13,1i0:· 
. 1119s entrar ~ore?1mel1 d:a : conv:ertlbihd~de. ·- . ,, ·.·, . , .h ,.,1 

. ;,r11 A ;·este crespe1to tenlio ouv1dd declamaço·es 'estere.Is 11 sem fund~; . 
· m,e~tó,. sem demonstraÇão mathe:rnatic·a da imp:ossibi'liq'adé:em que''·~stá 
o . .ptJ.i:z de realizar es.sa gra·i1 cle • aspira~ãio'. 'tWf.Wit1o bem.'} .1 . ''!'>I . '. 'P·

1
· 

n. s s ' TI' E ' h .,.•, .... ... .. 1'2 )•·I · f •!)> ''I' ,1 :••! !<-r'i R · ;EAB;RA - .·v.· ·X: •ac'•a; quHJa:·e •_possive ; '. ·, ... · .,, 1 . 
' I f •;f!Q,.SR. SERZEDELLO _,__ . s~ V.•rEx; tive'ss'é ·litlt;> o~ílltiílío tl'is()urso ql!,e 
p.ro!lieri·m ão .lne . faria esta(' p!'\rgrw.n:tá, · quarido' .. mais. dê"'uin~·:~ez)ênllo 

· acce-E!tuado minhas idéas 'w: respeito. Sou r'pa't'Vrd\J.rio'' da · don"lleí.1trbili· 
<}ade:; : m3:s não posso estaír de :aqcordo'' com: ·i ~~i.iéiPe s I qüé ' qu'd:l:~lli ' já: . e. 
já este regimen. Não. , .. ,, r;;'l ~'''• '·' ru •· ·r ···:J • '' l';w•··•r.!~·· J r r 

1, 1, i ,A. p,rEl~}~o :;na; . ~i,Ção . ~e.\ tR d<;>~ .. qs. gr;m~~fl ifin~nceit~s ·qve r:entMtdetn 
CJ)\1,11 ~'· {1-P~1?ll! t~I?:en tr:t i:çn po~s~,v~l.,&):JOli t;t;;e, 1 'or 1 C;l~rsq f@iJi Ç!Í-cl:!f>lí' qua:ndo r i:iià@. 
s1~ ».nsmíJ. Hfll :.a?fo/~ie ,o,uro .,'f?o1ilce>, e,lev.a~<:J ~poi: longt;~ it~\J!mpo ;1,qua:ndo:- E~(i) 
s,e· ;t~p} i P_ , ~q:u~h'hr;o idos ,orça:meL\tQs ;, q~an~o li?'ãp I &e .·tem r '?'m cãmhrucp: 
El:rl'hY:o~ª~Ç?,~E! , ma;1~,1 qu mell@~ íf:a\1-0J;ave,ls .; ~1\diGandp tudo ··•I·sto . o.qm~! 

. gmentó, da \iqU:eza e desenvolvimento em que se acha.<0íl pai!lj.d,. "''1 .f. 
. · O que digo1·1é ·que 'n;ão vi demon.strar-se. guP. o 1nosso . paiz . ,nã'o· tem 
r 1(0, . ..; I f•(! ( · ·) ' ,rp · tt \. 1JI{ Jl"l·l l ll:q . '.'fPIH I ' . '' i ''t I> " 'I .ou naiJ po'dera ~m 1:\reve. tempo estar nestas , p<;rqd1çpes. V.• ~41 • 1 s!!-:".e,, 

S'r . P:r:esideEte oue o nossq paiz tem 'at:tiaves~add én~c~s I e~pe'ái~e~ ~rti 
•'•')•; f-MI1~1·', ":d ,. •, .~ r·b· -!. , :r.r2f.l ·• r···or···'J.ff 'I 'v··•r•·E· ··r • ·r· b' ''.f \YIJd . (lti '''~'' n "' 

W~~.:i:e~ :~?; ;9r, ?ll:~ ,:J ~2,.a .,\ '·· -~. tWr:t~ i .. 1 t ';: .,, ;; ... ;;~ 0 l· íl- lf~ .. ~ ·lrcPt61 Jl. , pP~.q 
.. }Jalz . tem' 'tiwo occas1ao no repmen do napel-moeda de mspif ar R mms 
' tolM~IJbbti:ti~fti.' aü~ ' 'd "i1i aes ~itràh 'r~~r6s'''· e ·:'i~'~-~re~t~b~ie~i<G'·. {;il;~ ' 
rórlé'ilt.e ') . ~tall1ica 1 1'éie;;~d'8 "~ l t~~~ · âo ~~~!nb1io' ao llf'al: <\~) a·ci~~ ··'~r' . 1u~1 

írl.di'úâ:'~ llfti*a '~p~os:~.er1idàde 1 eéprMa'1me~té · f~~J{ia~ ''1l~ós ~ ~~ · '~aU' n:~ig I H i\•"!dl:ff~ ri J'; J'l :0.11 ··;· ~~·J .' ' ~.~.~ f. 1 i\ ··: ru f, ;:.nntt_:. tl ).cf!Hj,)j.l 'J, ;p ;,()T fl ~ lfl e qne o etece .a .esses ca,mtaes arta remunera.çao. . 1· 1 o ' 1 ~s·~:'rPr~Ma'JJ1te wn!{ ·'rtaHa '' à~~~m~;~~ '·~s(~ri1~ht'~ ' a~'''in~sn:;_a~ 1 d6~â1i
ç'õek' .q~e 1Se cíão ho I ril:is~Q I p' ai;,.' ;e~'etir~ili ~S~ : QS' ~~}~~~~~ ''~rg{i'rii~ntg~ ) SU~~I 
t Sb.t.á~J{l.ifi:!sé1 ')fis "me~irias 'the~!ü:8."'' Lá ' 'co1.~o1 . kdlli ll~viik · ~; ' 'P.ra~ido'~'t~r 
.. ·,, ·.,. q .qr•d) .r:' ·r 1 ':-JI r '·' ; '/:',~.1 •. 'Jl'(( .~n :n1;;...1· ,·1 ~ r ~:' h·~~ilf'l • i 

os . vrwwnary08. I ' r . ' - ' I· 
•<!r: i 1Qud~ati ~ '§~.''d'isctWU. ":do' i ,p' 1 ~~l'amé~i'to ; ' it~í1ari:ó'"it á~ol'i'Ção ab 'í~;;~~b 
i"1V' (1 1 } . :·ll·'ft'.l.f. tt:·p n . !. ·•, ~ · ·,•r ·, •·1 .rr } Jr •r'')l~ • ·' ·.;.·1J·rr > ~~ ~ ~· .. ·,,.r l fo;rçado f.,nanceuo·s ementas vieram ~ tnbuna e .affumaram. a Impos-

. si'b'íli~~d~ r; d~ -~~t~b~IkCê~ 'a :. co~~krtibili'd1a.de · ''pô~qrik·~ e~t'~ ·i·~k1'm~'i{'~61 

• . P(''':~t f H(fJ 'f d • q ~ ol)!f)l r •Y. J ,, tg( 1! 'l (•,"~' r·' I .1, ld~t·( p:~ r l'}q•, 

b~f~1··~h· coi;l(Pd.,~\~~!~l ~W!f\ ~ ~~1g1~~~~~r~ R~1~f19J~?I' c9~rL /!r'14Y8~~vp.~v~~r~to , 9~ tra-
a o e .a Inuustna. . 1 f · 

! ilé>l;.l) f llj) H üH orq; .'UJI[·,'Jt)'\ 1; ''IJf!Hi: ' i ' l.i 'Jirp iiJ '!>'1/Jfff '1 I< li' f (J,;?.(JI! 
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Mas no emtanto, estadistas notaveis, patriotas distinctos emine-
henderam esta campanha de levantar o credito publico, e comeÇaÍ·am 
a empreza pelo equilíbrio dos orçamentos. De 1875 em deante nós vi-
mos a Italia com os seus orçamentos completamente ·. equilibrados; 
tendo . mesmo um b11,dget com saldos, de m.odo · que em 1880, ainda quàn-
do havia um cambio completamente desfavoravel, e uma grande somma 
de papel inconvertivel em circulação, uma grande divida do Estado 
ao Banco Nacional, foi adoptado pelo parlamento o projecto abolindo o 
curso forçado definitivamente e· sem receio de uma resurreição. Não 
fossem enormes armamentos, d<:)spezas colossaes que nunca póde fa-
zel-as a Itália, e hoje difficuldades não teria esse bello paiz. 

Eu disse ha pouco que ainda 11ã,{ \'i até hoje a demonstração ma-
thematica e precisa de que não podemos ter sinão daqui a longos an-
nos o regimen da conversibilidade. Já o- disse nesta O amara: acre-
dito que auxiliados por condições especiaes ele uma grande confiança, 
.pelo facto ele sermos um paiz novo que offerece unia larga · applica-
Ção ao capital estrangeiro que venha para o nosso tenitorio, acredito, 
que alé)Xl disso, ou independente destas· condições, só poderemos ter o 
regimen da conversibilidade si a concha ela balança dos compromissos 
interpacionaes pesar em nosso favor. ' 

Mas ainda não vi até hoje o calculo a este respeito. Tenho visto 
affirmar-se aqui que a somni.a ele saques a pagar é sempre maior que 
n somma dos saques a receber; e por isso ·aquelles que precisam a 
questão neste terreno sem outros dados . não contam ter sinão daqui a 
longos anncis o regimen ela conversabiliclade, esperando tudo da acção 
knta do tempo. 

Já o disse nesta Oamara : não tem moeda metallica o pmz que 
quer, mas sim o que póde. 

Entre nós, porém, no regimen mesmo do papel-moeda, restabeleci-
da a confiança, devemos contar com o facto de sermos um paiz ·novo, 
onde grande e remuneradora applicação podem encontrar os capitaes 
estrangeiros; devemos vêr que temos enormes riquezas a explorar, ' 
onde as industrias e,ncontrarão vasto manaúcial para seu desenvolvi-
mento; que monopolisamos o mercado de productos como o café e a 
borracha sem concurrentes na exportação, em' tal qu;:mtid~de que só o 
café em safras como a deste anno excede de muito os recursos ele que 
podemos normalmente precisar para saldar os nossos compromisso3 
de importação. Precisamos, pois, attender a tudo isto para depois aí-
firmar que não podemos entrar no regimen da conversibilidade, affas-
tadas as causas ela actual crise e restabelecido. o equilíbrio do orça-
mento. Não, Sr. Presidente: até hoje não vi a demonstração de tão ou-
sada proposição feita com maior leviandade elo que razão. 

Nós temos visto affirmar que a somma de saques a pagar pelo 
nosso paiz é maior do que a de saques a receber, que na liquidação 
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das di v." das internacionaes devemos mais do que nos devem, e a ver-
dade é que se isso fôra exacto constantemente, si muitas vezes não 
fosse o contrario d'isso o nosso desenvolvimento não se , daria em es-
cala .cr scente, em épocas de confiança, não teríamos mais ou menos 
ouro en nosso mercado e c~mbio favoravel, não faríamos pontualmente 
o paganento de nossos · compromissos externos. E no emtanto temos 
contra Aós todos os prejuízos da moeda .inconvertivel, do papel-moeda 
que ptésta-se ás especulações, que está sujeito a moeda maior ou menor 
eonff/nça, que afugenta .a 1:1~tallica, gu.e permitte pela impossib~lida
de d1 remessa do ouro os. effe1tos a credito em larga escala, negocrados 
a mf cambio que não tem limites em suas depressões. Affastem-se 
todak estas causas de prejuízo, todos estes elementos de perturbação e 
façi se então o calculo da liquidação de nossas dividas, esper~ialm')nte 
deppis de termos a precaução de equilibrar os nossos orçamentos, de 
PnÚar no regimen dos saldos que nos permittam diminuir a nossa di-
vid~ interna, recomprar títulos que se acham em mãos de po~~uiclores 
esâ angeü:os, quer de empr~stimos internos, quer externos, e só dt>pois 
]JO~eremos assegurar que nosso paiz está d.estinado a' não ter tão cedo 
a n\oeda incionversivel. Por ora não tem razão os que tal proposição af-
firn~am mais com um fundamento rethorico do que com a conscicncia 
do ektudo e do conhecimento de nossas circumstancias. 

UM SR. DEPUTADO - Já e já, não. / 
O SR. SERZEDELLO - Já e já, não; e outra cousa não estou af-

firma11do. Estou, porém, combatendo os que só suppõem possi ;el no 
regimen de largo desenvolvimento industrial, que para elles só daqui 
a 60 annos poderemos ter. Venho de dizer que o regimeu da con•rm·-
&ibilidade presuppõe conc).ições que não temos presentemente; pn:· 
suppõe a confiança, a elevação do credito publico, um agi o de 0uro ex· 
traorclinariarrtente diminuto, o equilíbrio dos orçamentos, e, finalmen-
te, o Thesouro completamente exonerado dos altos encargos que tem, 
tendo saldos para dimii:mit a sua divida interna e a sua divida exter-
na; ou pelo menos que haja no paiz capitalistas patriotas que se apo-
derem de uma larga parte dos títulos nacionaes ele que são possuidol\'S 
estrangeiros, diminuindo assim a somma ele dinheiro que constante-
mente se remette para o estrangeiro, em virtude ele lá residire_m os 
maiores possuidores de ~ossos títulos. . . 

· Vê, portanto, V. Ex., Sr. Presidente, que o ponto de vista em que 
se deve collocar a Oamara, não é o de querer estabelecer já e já a 
moeda conversível; não é o de mudar o systema financeiro que está 
adaptado. (Apart•es.) 

Mas si não ·podemos mudar o systema ·actual, não se segue. que não 
cogit<;Jmos da adopção de todas aquellas providencias que forem neces-
Rarias para preparar o advento desse grande desideratum; e )lma das 
condições é desde já corrigir grandes erros que coinmettemos; é levan-
tar o credito publico; é estabelecer o regimen da confiança; é valori-

\ 
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todas _·à:q't!-d'l,as. causas · que ;a.o /1?-f.Imr dn~c~~~e~.te p.fis , %~B:IJ., ~s ,fl"!l'- , , 
~tuaçoes'· ca~biaes ·a 1 que teJ;nos ultimamente assistrdo., e q11\'l . fl. Igu~~s , . 
teem cha'vido erh Vienna 'qu'a'Údo ach,OJ,I:Se ,a Austria no .. ni~~JmO,' égimen F 
em.'' !'J:'tl~ · írÓ's ·'éstanios"actliàlmihite:· '· . . , · '·. ~'· .. , ,, 
·:. ,: Pot tiinw;· não· posso absolutall;.ente acc~it~r a, idé;:t de ,que· p~deill,Ç>,s1 : 

ent'r!Vr ·já; I tfefi:iiitih:roente UO regime:h 'da C0UVersibiJidade, · ~ qt/~ , pat,a 
Ob'te~:O bastat~' 'f ft'zer 1VOtii.r u:n:ia ,lei n01 SeiO' do p~rlalli~ntq. '.· ):f :'I , 

1 

, 

.,, ri:NJão pdss'o :t'âmberd. acc~itàr·'a doub·in'a de que ·essi cór'tve'l~IJ~b idac 
dell:ii~(j '!§e!l po'di:lrá est~b~lHéér; e que será preciso 'ado,p'tar I~~didas 'q~e 
,c'ôrlvirj·:pn 'para, a i'd&a''·c~pital de gad.ntir aos banc~s 'illaís ~tn·,.~~o 
i:tléoh'v'erti,vel •e com ,Bllà: 'd curso foi1çado por largos anuos~; _ ,: ··, , 
.,·,: (i) :n'ob'rf3'' depuÚt'd,o' que liie '.'j;jreé~deu 1ra tribuJ;J.a, p:;~.ssou ligeira·, en- ' 
t~ ' so'!Jré' e'stê poJ;J.t,o capi'ta1' do'· pfójecto, 'p'onto qu~ ep.çerra . :ria' ~i , 4'a 
opinião 'a maÜn1 1 conqrt'rsta 1 ~ue ' pod~'riamos obter, pol(qué, por lei 'O s~ 
tid'ó· sil hla1rii( desp0j'aid'o' d~i/sh ' 'àtt rib'Ji~aÓ',i p~r i&Í ' ~ '~ação ~ut~~isa~rito 

· éfu'issãoi'incoriv'e'rtivel ·~ e~ta,BMMéehd.ô'· o11ptaiC1 1'de ';.{m . ân~ó a~ 1canif ;io' 
áJ2,~, ;c'9ns'e'cutivameÍl te, bóiíi-b l c'órid'iÇa'Ó para, a'·, co~v'ersib,i~id:a;a~~' :h~ria '·' 

, ,décr{Í~a'âo d~ 1f~6to ü >~du:fl~o ' Pbrtíhdo P,ar!a las nqtas1 .do,hailc~ ' Jf~t:o p'r~z ': .. a,e . 
• ,, l• . t' \ • Ul.1' ''<I f\ d lli .. ,,.\ r o ~'r' lr. b"'l'·H a>·~ I d ,H r d ·H~~) j ,. df,r {}/ J I • . sua1 • exrst~nci:a, 'tor'rían o ;a coirvers:I> íú:tua e 'epen ente' o rP,ropno 

. \: _ • . -.i' !:, ff~•: t; 1•1f !"!'; 1 ,i í ' i·.s .. r·l.J' -~~ ·H !f•:··~ r 1 , ~ ,11 ,;. \L' 

banco. Nao assim pelo p~OJecto i ,,'o~ .~[ _1 ;.f . .'. _ ,.~·p .,"'i :·.•T . p " 1/ 
. .Pelo p !l_ragrapho um co dq art.:::. o hauco ser!J., qbr+ga}lo .?<.idÇ>l)lver-,, .... l''JJ ·a. · · .. , .. _l'd1'"·· .[ ~. >l f~ · ''ll 'n ,,., d· j,,, ·1 · 1~· ··- · '·'ai.'··· ·'f ;J 

SlU1 ,lu'a ,, ~ ' ''qua~~li ~ . ~or-,;e\,n?t geq~·~~~· l,n; ,,a . ~ . vç.i~R . ,9, )ClJ-:t:sç , .. ~r~~tr~oE9' o· 'E~ta1â}o .'drmaà.o d'e Slfa: Importante aÜnht,nçao.: e . çJ . ~a:nco na ·~e7 . 'UJjal"' " •ai''' l"· ·~(l .,, P ll i'IP,,;,·r ··o·lf·l t' ~ ·· -~ ·~ -··' ·) ''C\1·' - •'·' " 'b'' 1d.d peN encia , ti naçao , quanuo o .que. temos a e nOJe· e a .naçao su or. I-
. ~·,;]il ,•tt•) it.J t•~ l.fd'~ (\ l 1 ,j'\l'{t',~. ,, ry~, q j• :'l J 'j',j "~!d. :.l~_,q 1,\\llft'~ iJ 1: naua ao uanco. · , . . .. , . , · , , ., . 1· 

''li!'Os; Jl8aef.es1' pliblicô~; '' àotigr'es~ü'l' e :E~ecii't1~ci;';'ré~l~ã(;t~~a~hr ''ü~ ·• 
\ii~Efs1 C!ra '''ód8i~i1i'd'ihi{',(hi "n'~b 'de'\fnía t'al 'fu~ dl..áà ·~ 'i~HS1 {!i)~ · gsi ~~ ais-, 
J. 'ogi' '~O· rd_~ . 1 ·. l'Ól•léct0'"'r'ElivÍn~IC&ao' ! ~~k'f Ím · ~f·i~'Jit~ l· rit~tili~i . ·~~ : lf '• 11 ;_:{~ 
P.' b''•ç ''~'' ... ~ :r,: . J,_,,, .. "J.' dr •t'·· "' "'. •;J:J ·• • P ... · f'l r !fll''~a' ·f"f' .II> ~I"d'' ' dl .~ H .'I , o. anco,, asfllm . uesarmp. ,ç, ~ao . poy.e crear .~ . )ll,e,:t;w~ . ) , I<('\)- . ~ e,, ~ ,a 
iiú~li'or ~dppbsiçãli: :ou. ' enhii~á ria . cion*'-ersib'iÜd~ü~ 'o'ii l~aúi'dârá ~i11 Ó1 

.n~\:\ ''pÚ.'dê'r 'lfiz.éii.' 1 tA'po'iéi~o1'~· - ~itit6 ';o~+rl.:) ~{,:''i ·:.c;!· ·h•,· 1 ·u ~'< •):••r, "~' 1 ;··'~.'f' ... , 
' u ·· diíú'S'á: i cVtio~~ r~ s~: .. ·;Fresident~f· ~ g ' 'que pas~bh-se' ;·êa~ ''óil s~: ':M:ii:Y~ ' 

rili:it '· ~ ' ave rMir'e18.' i1as 'l1uas:u:tllíi to~ . o o~~-àor ~p{~·· ;.;~~~r~de~::ril,k''<Y~W 'é'' s:' :E:~t: ''tiãd êBni]:\rellend.~U 'd iri;pürt'it~M~ ··aJ~sa ~'di~JjtbÇi~;u''6h "~·otrii{~~ 
henrileu de mai~ e ua~ecendo nue · a'.' k:c1cJit·a.>.J,ã:: ]? o'i-'q~lr~ i'dbfi'R~~vi~~ (·ct~· 
f·'•iif~ l 'i'l •: ,•·rll ~ n:l l'l <ll1 q 'lif,l .'-di!••'•l ·. ,. I· ,1 ' ... , ' \ . 1 q>•il\'i·iívl .. , ' ' 

,~c-y~~ ~ ~fn~,·> ~~~· ,1cQ:tp- /\ e.m~n, a 1{lu~ ,y~p,-n,~ ,a:l?t}"~llyniya1 1 ;~Ri l ~·_;ti~~it~U.~ 
;precede o naragrapho a que me ref1ro. S. Ex._ procurou com r sua 
f1ik'ehéfii} 'h'ãi} · í'â'êiYit'ai ·ó~ ~é~irde~' d.~ ' 'cü~iei~ib'ili'c't~d~1~ ~Pí~-~~ ~~illi ')1a~s~iHi~l 
rar nor disnosição . esp,eciall o' regimen da inconver~ibiíl'claâ:~ ·"o '' p~i~i~' 
,O fHJ "'J \;1 1'\ •\ i f*"Ji • .,. ·HJ<i . ~ l'' b ' d' ''•'' '\ .·;·, · 1 ·r•: lif'>' "<·H,f''pl)q ()•>.lf 1l ~·.it , JeO"lO ue SeU · Oanco. / L1P,O•va OS . ) ,, ' '•, - -., (' ' · 
-~0Jl' l'{ S~ ''"'ü"t '··'lu ,. rl., ,rE· ' J.'f·l,>p • , ~,,, •r, ,. f·:"ll ti) (ll\ ~ 'fu 11) -1 ' 1 :H>: >J!.''''"··"" , v · R. ITICIOA ~ . r ec-uvamente so a ou em ra-vor ae seu uanco. 
~·:·· '''i ~k.' ' s~it±!ErlHiõ :_>_ vihimoK ' ol:riü . ' 'i:i~~ &aê: d.is 1.'o1sl õ.~s aü.';: i··h~ 
:JJ~'tó~~, a'i~b\i§sã~ '~ô~'figá''b' t~~~b "/~~tftir' tid 1te~I~ú'fd't~à'nv~Hffliif-' 
diid~ c ou ·~ ; qi.Íg t w ri{eiimo1 r~t·6~iiVe:f.s[o'' Cl'e 1 du~i > not'a~"ib~g I qük1 1o~"~arribib, 
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' /"r 
jior 1 ·'êspaço "u~ 1tres m~'zes 'con~ecutnros; osc1 . ar ent~·e 26 1 4 e 2 .. ,, ou 
aons\n'v"à~-ée ·'a '2'7 du '-Ácima 'â:e ·'27' dinheiros' · · · · . · . -
" • 1 .'f \'l . ' 

. · O decreto da instituição do banyó. só tornava .essa obrigação .ef-
-fé~Ji~Ytlll .,qUa'l.1ff01; O •Cambio Se ID4llt~vesse ' a 27' durante 1 Ufu" anno: . 

Sr. Presidente;mão • .desconheço 'que· ·debaixo: do· ponto · dé· v~st_a da 
l]eaJfu:dade .u.ma e .outra disposição equivalem-se; pois, 'ambas po·dem com 
~ª'eilic).ade se1: iguahn~nte burladas em. seus effeitos, embora 'reÓonh'eça 
J~Oill ,,outro lad,o <!J.il!fe .o ' effeito .moral •da reducÇã:o do tenipo pAra 'entrar 
lih baRCO. , 'Jil1l , COR Versão• de SUaS notas; •é sempre• 'Um 1 p'aSSO GadO pára O 
b • h ' J • I Í Pm t0amlill e. •d _...... '· . , , !' , 

' , '· ;- ••' 1 Í ·' f] I '.1!\ ,_,q, ;E'siút faisposiçã:o; pbr.'ém; sem o paragí·apho unicó, que ' segue-lhe e 
ó~rig\:í-ihe - igt\.'alfnerl.te1 b' tanco ;á c0íivúsã'o' de suas notal'i' lógo qúê.· p~,r 
lé~ .fôr decretada a 'a:b'Óliçâo do mÜ:·so fo~çado, náda val~i·ia, \1,~0, te~ia 
significaÇão alguma, tanto é cei'to que o . banco tem milhares de ih o dos 
é' d'e ·l ec\i'l.1sÓ's ' pa:r,a por h0ras 'ou por dias p'rodu.úr ' a J;> a,ixa do ,',<i l'l-tU~iQ · 
d\3 ·26 :1'14 a ·26 ou 25, f\:ustando a aéção d a lei. Não as~i:Ql "Ço:Pí"~. ~~s~ 
posição seguinte em .que, Congresso e governo unidos·, ·· decretassem ef-
fectuadas, a:s 'opeTações ·precrsas, a alioliçã•O' ·do cm·.so forçado Bbrigando 
desc).e , Jogo @'s ba;ncos emissores a convebão· de . suas notas oú.- 'a l'iq't1Í-
dação. ',,l- -r·u1;• ···• ··'· . '· it . 

. '"w;iE' i eiâéto'? 81•. Presidenti:l, . qÜe 'a . disp.ási~ão que f'ixa os 'úmit:~s 
d·€h3'611'j'4l e' ' ~1 'e 1b'ptazo de ' tílJ~' mézes !oi 'lêl.nbrada á. commissão pélo 
â.i'gÍio1;h:ri'aW6el<i'd · B''Sr'. ':Mà-yr~'nk:"Màs ( ·s. · Ex. "esqueceu~se de ' di~e# . q,ue 
acceitav,a essa coridicão paria. a convertibilidade, quando o'J c~ihbío sJ.~ 
Q~S'fM. a 1essa tax1 1 pb~ e/tceit'os rvat~wáe8.·: !I fi..;·') . ' · .. : 1' 
1
'
1
• ':kb:l-iu:!se ·fio 1seió da coii1missão 'ia~go · debàt~ :sobre 'ó que 'àevi'a ên-

feh'tlér!s'e pot efteit.os Iiaturáe~, p~r'qúe •'si eb _éer ~o qtte uni. ~rqp~e~ti~ 
"'l!ll } ., i lJ ,. li • • .• <I •• • '''d' " l ; I I " ' d' I • I H" I .;mo ·ou uma dutra cucumstanCia acc1 enta qua quer, po Htm e· evár b 
~à'nil,lio •::iJ: 1 gSsa~att~ ' pata aepÓ~s 'bitixat,' .tamoem era éerto 'que 'dni:~ s:a-' 
f~-·~ ili\:t'ío'i·} timà · ~I.Hi.. h6' p1·~ço â~ :Ó6sso proditcto dé ~~~portaçãb, 'i?.odi~m 
~t'ofd.Wzíii· · b 'hle~J!d'ó 'effeitb, baixa:hdo 'o. ca~b.1o quando ~~ 'diminuis se 
a· ~~fí)a 'bJ.1 s~ ; prodl.1zisse unia .,baixa . no 'p r!')Ço M nosso'. café nos mê1:ca-
áo~"~stningeiros .' (A pdiados. ) · · · · · · ' · · ' ' · • · · · ; 
...I•)' J '!l'•( \; (i} !' 1,•!.! I' ! ·.· "I' ; , •. J 

A commissão, pois, supprimindo os t~es effeitos . natura~S· ;qU,~ ; 
1?i., ~?f, ,ag,or.a ,. p,ro.c~ra;·, ;resMbelecer1, d~ . um modo pe·~·igpso', N'bpondo 
em ' em-enda• que e~~ a ObrigaÇaO da COnVertibilidade não Re LÓrJJ.al'á ef-
f~~h~~UqJ;J-iia~,o ~ ·1cah;.bi~ ':P 'o1· '·e~~e .. te'~p6 · ~a~'ti~er-se':~n:ti~;'(~d ''ií:{ e12'f' · 
P.Pr-1motiViÇJ 9.!3 um erp.prestimo ou, 1 de q~alq~~r - outra op~~.I~Ç~9 .s,ei~~-· 
lhá~te · · '-~ . · · ·. : : · p · •· · - : .. ' • · , ' · • 

·\'~ '. i ti ,._S ll,·l·) 1 .... . 1 ·.L!'J 1 . 1~ 1) l l{ .. r . 1 1 ( . j~··.j n l'· . r 

-'J , _QFa, ; t;_r. J,;>i(~~ldy,J?c~y., 1sso .,e :q!}9.~ : m~_~s. nada 1\l~no .~ ; dp ,qll;\3 , J?e~u 
?:lfl.raml":ttt.fi o. 1 cyus?, forç~,~9 ~ d~ .~v q.p , ~,oya~ pQr; to,~~ - ~:!~rl}1~a:a~; P.~1~, , 
~~ chf!P : q~t?) P.?,r 1~~ ~ ,;:1 ,a\w~.w~o, q:'l cuf~P fprç~~o ,F,o s.era 4e,?.~~tada1.~ ~~: p.oM, ,g_u,~,(rrli\ v'í1-Ft114,e , ~e P.:.HJ-~,,og~r~çã~l .q!;l.;f,reqrt9,: yo~o 1 um . ~~:t:f~st;~ptq,', 
l:l, semelhança do que deu~se na It-al;a,' ou uma outra operaçao seme-
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lhante, permlttn diminuir o agio do ouro, elevar o cambio, reduzir a 
nossa divida interna, e resgatar o papel-moeda do Estado. (Apoiados, 
muito bem.) 

Não comprehendo, .Sr. Presidente, os receios do illustre banquei-
ro, a quem respondo, em relação a c0nversibilidade. 

S. Ex. suppõe que haja um ministro da fazenda bastante idiota 
e um Congresso bastante ignorante para decretarem a esmo, sem 
o menor exame, sem accôrdo com os bancos emissores, restituindo" 
lhes o seu lastro, a conversão da noute para o dia. S. Ex. acredita tsso 
possível e está ·como explico que S. Ex. só procura assegurar ao seu 
banco o monopolio e privilegio da inconversibihdade, affirmando que 
a conversão, o regimen metallico só será possível, quando, em virtude 
do desenvolvimento da ri,qU:eza publica e do augmento da producção, 
o. cambio mantiver-se a 27 durante um anno inteiro a despeito da 
moeda inconversivel que tenhamos, a despeito de todas as espe<mlações 
que puderem ser feitas a custa ·da maior ou menor deprciação dessa 
moeda fiduciaria. 

Realmente, Sr. Presidente, nestas conclii,ções . deante dos recur-
sos do tempo, do calor e da humidade, a conversibilidade se impõe, 
p,Jla é fatal, ella existirá contra a vontade de quem quer que seja; 
mas triste seria a condição do homem de Estado si elle não pudesse 
apressar essa época e si não pudesse precisar em um .dado momento, 
si un:í paiz se acha ou não em condiçõe~ de ent~:ar no regimen da con-
versibilidade. 

Não; a sciencia economica, a sciencia das finanças, está mais 
adeantada do que suppõe o meu collega o Sr. Mayrink. A Italia já 
o provou, e nós, restabelecida a confiança, afastados os err~s ·que nos 
conduziram a esta situação, o provaremos tambem quando tivermos 
na gestão dos negocios da fazenda quem tenha a competencia e en-
contre o apoio preciso no patriotismo do povo brazileiro. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, o meu collega a quem tenho a honra de responder, 
começou o seu discurso referindo-se ao art. 1° do projecto que limita 
emissão do Banco da Republica, a que de facto existe e confrontou-a 
com outra disposição que mantêm as emissões para os b,ancos re-
gionaes. · 

S. Ex. acha isso iiijusto, acha falta de equiclade e propõe que manti-
da em 600.000 :000$ a emissão, o excesso sobre a existente seja dividido 
pr·o rata entre todos os bancos. 

Como se fará essa divisão, sobre que base, S. Ex. não disse, me!!;-
mo porque na partilha o Banco ela Republica faria ele leão. (riso). 

O meu collega o Sr. Mayrink, r:iorém, não tein razão - S. Ex. ac-
ceitou na çornmissão mixta o limite da emissão para o Banco ela Re-
publica, votou por elle desde que como compensação se exonerou o 
banco do onus do resgate _do papel-moeda, 'depois disso votou por amor 
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aos contratos e aos direitos adquiricloe a conservação ela emissão aos 
bancos regionaes .. 

· . Minha surpreza é grande vendo que S. Ex. vem agora reclamar 
contra a injustiça, pedir mais ·emissão para o seu banco, ao passo 
que esquéceu"se ele pedir a suppressão do artigo que manda anullar 
o contracto do resgate do papel-moeda. 

S. Ex. quer os proventos da emissão e não quer os encargos do 
resgate que lhe fo1·am dados como compensação e o enorme privilegio 
de bater moeda no triplo. (Apo·iados, mui to bem). E o que é mais; 
S. Ex. que tanto f aliou em contractos, na fé de . co~ltractos, no,g direitos 
adquiridos pelos . bancos regionaes, esquece agora tudo e reduz de núiito 
a emissão que lhes é garantida por esses mesmos contractos, sem vêr 
que os bancos regionaes, que não se fundiram no Banco da Republica, 
)lão fizeram senão uma pequena parte de sua eniissão,· não a appli-
caram mal ;e não são responsaveis ou cooperadores dessa ob:.-a de cles-

.eredito e ele desmoronamento que presenciamos. (Apoiados nnmerosos) . 
Fui no . seio ela commisso vencido nesta questão: sustentei com 

calor e com intima convicção que era prudente -não emittir mais uma 
nota de moeda inconvei'tivel, porque a minha convicção é que o pa-
pel bancaria emittido, excessiva e successivamente, e mal applicado, 
é que gerou a crise financeira e a crise economica e com ella a crise 
da bolsa . e a depressão do cambio até um limite ruinoso. (Apoiados e 
apartes.) . 

Ente)ldo , porém, que S. Ex. não tem razão quando f.alla em 
justiça e em desigualdade, porque a verdadeira justiça e a verdadeira 
igualdade consistem em tratar desigualmente à seres desiguaes. 

· Em primeiro lugar a emissão do Banco ela Republica é muito 
superior á emissão dos Bancos regionaes, todos reunidos, e que não 
fundiram-se nelle. E' elle o centro emissor, é elle que opera em nossa 

principal praça, centro de todas as transacções e onde se negociam 
todos os effeitos; é elle que applicou mal uma larga parte de sua emis-
são i é elle que im1p.obilisou em sua carteira uma larga somma de di-
nhei-ro inactivo e . improcluctivo 1.ara si e prejudicial ao commercio 
nessa enormidade .de acções de bancos e companhias; elle é ainda o 
responsavel mais directo pela crise que atravessamos, por varias cau-
Fas que presentemente não indago. . 

Em segundo logar o Banco ela Republica emitte no triplo elo ouro, 
os bancos regionaes no duplo! Onde, pois, a igualdade nessa divisão 
pro-raba? Quer\)rá S. Ex. sujeitar-se a emittir só em omo como . o 
Banco de Pernambuco e no ~uplo. 

A verdade,· Sr. Presidente, é que os bancos regionaes que não fun-
diram-s~ no Ball'Co da Republica não puderam ou não quizeram fazer 
senão uma pequena parte de sua emissão, e . della não pôde provir 
grande mal. Na minha opinião as emissões, como tem p Banco de Per-
nambuco no duplo do lastro em ouro, como foi con.cedida ao Banco 
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.. ,9J1~,. ,tt~at.l).n,d9;Fl~ ,. c.de. (reorganisa11 • 0 1banco; •d>e re6ohstíhlil-o',d d~ auxil'iaÍ-o 
oP,!\:r.~Ai!-~-l:P,e' a ,soE dez e· a estabiiidadtp' precisas, não ·era po'ssivel' exigir 
)dtJVfl , q,~e"~el<;lvas.se ,,o ·valer do· seu lastro' á "metade da emissão total, 
c/1/f , ~1ue ,:rec0lhesse ThiDa prurte de •SUU ' t:llllÍSSão, quando elle precisa li qui-
. d:Jtr ! fl: sua ,_Qal)teiil.'a .em' lima . somnia avultad'a. (IA.pa:/bes, interrupções) . 
· ., ,'[Jm; .o;util'b , pbnto importanté" é, o que r~feúí-se','a auto,risaçãó aos 
,b,an'cq!i .~egiouaes _para flfl.Ndi-rem-~~ vno Bartcd : 'da Republica. S. Ex. 
, I',OlltoiJ.l. , 1nqiV~myrJ.te.l,à;./ essa .qlie.s;tão capital ' p0rque ' 'S: Ex. ,quer o mono-

. :r·olio;. S. ·Ex. quer a unidade bancaria para a eni.issão~·' qher a cent'rali-
.1 s~g~,O; #Il;a:Ú(leir.a, • e iJ!lail":;t .ahi 'c(\Jlivé·geJ.ti.l todbs ôs 'seu:s' esforços . 
.... l $r.· I P!le'sidente, tratanldo"se. de 'moe'dá' inconversivel, attribuição 

. ,ql!.e 1 ~.occlus~vamente1 cl"eve pe;rten;ce!r ·ao ·Esttttl.q, é· minha ·opinião que 
•.. ~;Ssa .eli!lissã0 dev;ia 'estar co!b.centra:Gla em. um' banco soo a mais rigorosa 
~ ; ~mmeGliata ,fiscalização do Estadó; em um vei·cJiàdeiro banco do Es-

, tado .. ~.,·:t .'·t·;,. 1•1 , ~~~ • •• ·' 
1 

·!' J•Eoi lil.m eil'llO C<'lncedelca a bancos diversos é instituir o· Banco da 
.Repulilica ··em u:ma a~ministra:çã.o tã0 autonoma, . tão independente 

·como si se .tratasse de bancos de moeda conversíveL Eu ríão roria, pors, 
:illivida · em fundir. todos 0s llancos no Banco• -da Republica, caso esse 

. b{Lnc.o pudesse presentemente · off~recer. as i ga-rant'ia:s de· um ·banco com-
. · 'pletari:Lente selido,.e 1assumi:r_' os ' compromisso·s d6s outros se)ll mais 
em~ss~?.:i1~Lás tflesde que. isso JJ.ãi0 rac0ntece, _ desde qüe >l a-s emissões dos 
lbaücos . regionaes· são1 S!ilibre. a !.mé<tacre em ouro p'ara ·Iastí'0 desde que 
essas• emissões . teem 'uma solida garahtia e ·e~ses barJ.Cos' ·C<'lm e'ssa base, 
ise:ri:]. ·.'ab.ald, . podem ·ent·rial' no · 'regimeD' da ··co'nversibilida'de : no· dia em 
que ;;por Ie·i fô1~ d!')cretada a abolíção do curso forçado· na ·ímpossibi-

·lidade de redu,zir.:lhe ane"rtlissã:o a que de ,facto e:JÇÍs·te ou tmesmo ele :su:p-
prirn:il-os, p..refirq consen;:a~-ó~ ,lsem' o direito ele •fundirem-se no :Ba:nco 

' <dar · P,;e}mblíea' Uyrando ie)n ' centros: ·meno'l.'es, tendo ' merr0res tentações 
para as ·prodigalida:dtis esses \bá:ncos :f'arão as ~uas ·emissões,. hoje que 
peló · actual projecto as· restricções são muito grandes, sem périgo 
·ti se1R r:abljs·Q: -)11j IJ.f f r: í ur ,, h 1

1 H l· !), ~~ 1
( •J ~·~·I t ):'f ' 

Por o.utro lado, Sr. Preádelnte;r tim ;úm. paiz •vasto como. o. •nosso, 
::cbm' um entn•me• terft1it0rio1 cbmudi'fficeis .. commwnicações, com extensas 
' t~Tras ':~ · pov:ôa.~ ·~e • gra~des .. áquez~s:• a·· ~~plO''r;ar; rrã!il póde-se• neste re- ' 
gime~~ de fede·n ição, de : descentral·isa,~ão·; d~ ; auto~'Fo~ia e;ü rrdependen-
eia; sé'r · ~artida:rio· e:xdusive -deste ou ·d:J;q\J.dle .sy;stema: ·'l'heori.C'amente 
e "á 1lkz •da evolução firramcei:ra qe va:6 6§· povos;! ·ha a~·gu:q.1entos • em 
favor' da ·libetdaiae ou p1urarid·ade ·corrie~qa unidade. · 1 · . 
,': .: P~récé'-'il,1'8J qüé''O·· ·'meío •termo' l'l'0S s~diu util)· já'ipocrqlie eiVita!!'Ía!l10S 

~\ii~ iin'cimterriénte'' 1 'dâ ' eentr·al~saç.ão, do···~onopoJio·;, já . 1porque fugi:c~U~:rp.os 
;lOS ~busos da liber~ade, e nesse sentido i ·a:;r-:&ol~SeH•ação .. dos • bancos! re-
g'~ppaes " rn·e·s:t.ar'íá' l.gr~:irU~'"Sei'viç'(i)': no '· dri .. a erq: ... que• ' l0SSe I 'd~a'!'eta,do' o re-
gÜn~n' ' C~livêl'sivé~ ! {iA. p>@iád'o~.) ' · •Í •: rlif:,·l •~'>:eyt.l. ,J H: · · 

· -· "1' 01is ' ca'iSl:tl.'s 'l f~li ítek··: :ruã!& Preptewtità1ú Ó'' m~sm/J • 'papél clo's • bancos re-
~ ,. ' ... 

' I 
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gionaes. Sem autonomia, sem independencia, acarretando o · inconve-
niente da ·caixa-matriz, os seus erros e os seus abusos, supportando 
com ella as suas crises, não teem as, caixas filiaes a elasticidade que·· se 
exige em estab[:llecimentos desta natureza. A pro;va ahi está no Banco 
de França que difficilmente tem augmentado as suas caixas filiaes, 
sendo isso um embaraço ao desenvolvimento agrícola da França, e é 
certo que. as caixas filiaes estabelecidas, apezar de sua importancia, 
,não são capazes de prestar os serviço~ q11e na Inglaterra tem prestado 
os Pr-ivate Banket·s. 

E' minha opinião,. pois, que os bancos regionaes, o de S. Paulo, e 
do extremo norte, e 0 de Pernambuco, desde que não commettam erros 
.e pratiquem abusos, desde que ap]2liquem com prudencia e convenien-
cia as suas emissões, desde que te~ um lastro $Olido e uma base na 
garantia . de . sua carteira para entrareiJ1 no regimen da conversibili-
dade quando a léi o determinar, auton:omos como sãó esses bancos, vi-
rão a prestar, ás zonas que servem, grandes e incalcuiaveis serviços, 
muito e muito superiores aos que possam prestar as caixas filiaes. 
(Apovados.) . 

Mas, Sr. Presidente, eu não diria a ;verdade inteira se calasse a 
razão principal porque no projecto .preferi dar o meu votó para que 
~e mantivessem os bancos regionaes com as suas emissões, direito que 
perderiam desde .que se quizessem fundir com o Banco da Republica, 
acompanhando com a maior sinceridade neste ponto ao notavel e il-
lustrado financeiro que dá-me a honra de ouvir-:n;:te, o Sr. conde de Fi-

. gue~redo. Em primeiro logar o pl'Ojecto estabeleceu medida tend:en.te 
a evitar a diversidade das notas; e nes-se sentido a providncia indicada 
rnalisará a unificação do padrão fiduciario. Em segundo logar, si esses 
hancos fundirem-se no Banco da Republica, este adquirirá os seus di-
reitos de emissão e em vez de fazel-as· no duplo, as fará no triplo como 
fez com a emissão do Bmico do Brazil ( apotiaclos; muito bem>. e apa?'-
tes), 

Repito, pE(lo contexto das medidas adaptadas no projecto, as emis-
sões estão cercadas' de muitas difficuldades. 

Os bancos não poderão fazel-as com.o faziam até então; e ainda ha 
pouco, desta mesma tribuna, o digno financeiro que me,'·precedeu. ·o 
coU:firmou quando disse que collocando nos bancos regionaes a sua car-
teira hypothecaria, como o ·fizemos, ella pouco serviria, porque o,s 
btncos não poderiam agir livremente entregan,do-se ao · desenvolvimen-
to das ,industria, da lavoura etc., quando ·a verdade é que pelo decreto 
que OS instituiu ell&s poderam empregar as emissÕeS em uma •Serie de 
ope:rações mercantiÉ e industriaes, e, portanto, favorecer •a fundação 
e formaçãQ de e~ prezas uteis. 

O projecto ·cingiu, pois, tanto quanto possível as emissões, de mi-
lhares ·de cuida·d.os ;· impoz condições restrictivas ás carteiras dos diffe-
rentes bancos, de modo que se póde dizer que, se os banco.s regionaes, 



-49 

como o de S . Paulo e o . de Pernambuco, até hoje não teem podido 
fazer grandes emiss.ões, 1de hoj·e em deante terão rainda maiores diffi-
culda-des; e si até .hoje teem feito as suas emissões, tendo uma carteira 
mais ou menos ,solida, de hoje em deante, cumpridas as disposições do 
projecto, essa carteira ha de oHerecer 'ainda maior garantia e solidez, 
e, portanto, não ha a receiar a má applicação dessa emissão e o des-
credito ·de suas not·as, · 

Esses ban:cos, pois, .só po·derão influir· beneficamente sobre as con-
dições economicas e financeii"IaS do paiz. 

Sr . presidente, ~ m~u collega referiu-se ainda. á . Ci{Úestão da re-
constituição do lastro metallico, combatendo-a e pedindo que fosse o 
governo autorisado a Inobili.s·al-o, a convertel-o em titulos de primeira 
agua, nacion'aes ou estrangeiros. Para o meu collega esse ouro repre-
senta nas aréas do Thesouro uina somma enorme inactiva, improclu-
ctiv·a, oxida:rtdo~se com prejuizo para o Estado. 

Sr. presidente, •a ·parte ·o erro de ohimica ( 1·is·o), a · parte essa 
oxidação do ouro, não em virtude ou pela acção de algum reagente 
energico que algum inimigo do Banco ·da Rept~blica descobri.sse para 
guerreai-o, mas sim pela acção do ar confinado nas cavas do Thesouro 
(o que dá que pensar sobre a natureza desse ouro que lá está), (riso), 
o ineu digno e illustre 'Collega quer que mobilise-.se esse ouro que está 
inactivo, quando. a ver:dade .é que elle repre.senta ahi um ~Talor triplo 
em. circulação, quando a ve:rdade é que elle desdobrou-se en1 tres, cada 
soberano já transformou-se em papel na razão do triplo de seu valor. 
(Apoia.dkJs . ). Para transformai-o em apo.lices? Depois dessa transfor-
mação o .que virão ainda propôr sobre •as apolices? Quererão ·tambem 
mobilisal-as? Quererão transformai-as por sua vez em notas elo banco? 
Não, Sr . presidente, a reconstituição do lastro é, uma necessidade, pois, 
que na emissão inconvertivei elle é a garantia mais soli:da, mais segura 
que tem o Estado para. a emissão. Elle representa o deposito; ba.se 
para mais . tarde entrarem os bancos na conversibilidady, e contra a su~ 
reconstituição não procedem qs argumentos d·aque11es que entendem 
que o Estado deve trans.formal-o em titulos seus. Em primeiro logar 
esses titulos já representam uma divida, e não é justo transformar o 
om·o que pertence ·aos possuidores das notas em nossas apolices por 
maior que seja a honorabilidade desses titulos. No dia com effeito 
ern que, por lei fosse 'decretada 'a abolição do CUI'SQ forgado, si o Estado 
restitui.sse aos .bancos em vez de ouro ·apolices, ,elles teriam a maior 
.'difficuldade para vendel-a.s por ouro e isso com certeza iria influir 
no cambio· creando sérios embaraços aos mesmos bancos; e si . o que é 

·mais razoavel o proprio Estado quizesse vendei-as para resti tuir em 
ouro o lastro do banco, era o Thesouro que teria um gmn:de encargo 
quer elle quizesse vendel-·as, quer preferis13e, pagai-as comprando-as . 

Essa conversão do lastro é, pois, n'a minha opinião, novo onus 
que de futuro traremos para o Thesouro difficultando a ·conversibili-

/ 
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,dag!;l .. l Em ~Qd,Ofl o~ . g!l··a:p.des. bani)OS· de' !moeda conversível~eiistem .tsem
pcr~ '.COIIJ,Q : g~ra:p.t~a ·, a. ,;~~wta, como neces~idade pa;va )!>,ederem .. ef~ectuáir 
a co:p,ve:tjsão 1 qlf!J.nlio .. reclamada., como base :para a .•confianºa e >pal:ra r·o 
cre.dito . R.,es~fi.s i:o.stit:uiçõf:ls, sommas , em. ouro constituindo7o •:encaioce 
~a Slfa resemll- .. . ;. .,; .;•, ·, I I ' ' ' ' 'li ' . i.·l·<l 

· O B,!i.J:l.CQ 1,c;l.a · ;rnglate:J;l!a ,teJ?íi; ')nais de .(l.OO milhões e mais ou menos 
é essa a sua circulação; o Banco da Allemanha mais -de • 90.0 milhões 
para vma c~r.ç:ullJ.ÇÃ9 l <jl.e ;I 1 ~ 2QO ·miJhões.; o , Banco <la FTanç.a .. ·nràis de 
um milhar e cem milhões, e ~·pe~soa alguma Jembroa-.se de .mobiJ>isar 
mais esse ouro, de t~ansf~.rn;.al,o em, t~tulo~ )

1
! " .. , , , . , ., . 

0 no.sso cnü:o', ja ' te~ o .. ~rip1,9 ,· do, s~u. va~o:r . en;J. , ciTf.:l{l~çM1 1 ~\ tl:fPS 
• d t I f ' ' 1 • 1" 11 ' quererr:os am .. a r~ns o,rJP'a ~o .. ~Dt a ~o g~es . : . "' ·, , .. , , , . J f., .,, .0 

. N ao, Sr. présld~~te, SeJamgs francos.;, lSto ~ao . ~ serw, rf .~a() . ,t.!ilil.~ 
balham para elevar ' o' credito publico os que ;;tssim PFOCedem · ~ , e 
muito especialmente 'qu,à'ndo, ;·qo:rp.? inf?r:tpou ~ · ~:(: L~cen,a, ~. Jia ,l,wj13 
apenas no Thesouro 21. bOO :000$' em1 ouro; quantia que, tr.ansforJllada 
em apolice·s, pocaca influelj.cia teria ' sob're . o'1ca:r'rrbio :I 'Mas}'ISr .. tr Br~~i- . : 
dente, para :lnostrar ... que riã d.' quero ique o '' óuro estdja tio' Th~s1Óú~\b · 
in'àctivoj acceito a :slia, m:Obilisação, ísto é, a su:a. v~a~e'~ ~àJ~1 {~~?.-,( ;~? 
Thesomo para .as· cavas do Banco 1 de •Inglaterra, bu' ' a' su:f tran'sfbrmíí-
ção em .consoliaa~os ' ingleze.s; · :teriden8.o juros; juros ,que · 'i~dd'erã'o; l bo~
forme a Oamara entendei! melhor, OUI ser~li\.· 'applicald:os ào1 :resg~~ l do 
papel .do Estado,, ou, 1 1teunidàs ab p·roprio ca:pi:t'al para: . ~6r'tificar ' 1 b 

'lastro <i!. o banco, I ou restituídos ao banco como mais 1Ull{ 'tebtiH~'. p ~~~ 
a sua reconstituição. .,. .' 1. •• ; .. I, • '.t. · '·,·.·' i '.' :· '" •· 

A • d "d' ' - . d \ d ' ! • • , l '' 1''' ' "' V··) ncceltan o .esta' •1 ·ea; • 'nao prescin o · 'o ·ponto eaplta , gue,. ~ a 
b • - miL• . À > f • 1- , , • b 1 h 7' l/(i • •r 1'(, )f• til o ngaçao ao ,.~.,11esour0· ·.,.:e azer ' 1sso na o ·so· par' a s ;c; m1 contos, 

como pa';ra; OS'• 38 ' ou ·40, mil que já forain ccilivertidci~ eíh 1àl)Bli({e'~1• 
Um dos mo ti vos cap!it aes· que t enho para a:~siú1 'pensar 'é' que~ i pdr . m~í~'r 
quhseja a garantia q~etenham essas 'ap'olices, ellal? est.~o ' .su'jeit~s ';~ 

. maior ou J;nenor oscillação; 1 h'oje podem va:lei; l.muito, 'â':rha'nliíi 'hl~ni. 
QUCO. í 1 ' I( I ' ' d·' •-:: 1 •• , 1 ) ' •) ~( l.('' .. ll lj 

p E . J • E , . l . " . ,, ; ,.,.I I' '>)•)•>'I . · ' .exacl!e que u stad9 ' e o responsave e que ouro e ·· o q,ue ou~·o 
:vale; mas lta:rn.l)em é verdadE! que o' dia em ·que''o banco .tiVer;. de e'nt~flt 
no regimen con.vel!l:!ivel, :e:xigirá ··o ouro, e o · Estadb ter:r de'' ~ffectM1t, 
além do iresgate do papel-moeda, o en:iprestimo necessarib p~-ra t ecollil:h· 

t ' • ·1· ' l ' lh ' \(.'..•" "d I') '((\ ( fi>,( ou roca·r a.s :suas apo wes pe o ·o-qro que e e ex1g1 o.. , . · . .. . 
Comprehendo· que •a medida:- seja julgada· 'bda por' aquelle'$ ~u~: .nã? 

pensam no dia de •amanhã ·e que a,ci'editam ql,le? por 60 anno'~.r ter4ffi68 
~oeda inconvertivel; mas os qué sonhaÍÍl e 1pr'ep'árdtr!~ raiâ§1 r'lfi~i'iYd-féY, 
não .poderão concordar· ·com · sen;,·elhante· alvitre. · '' ' ' ·' · '. ' ' 

Creio, Sr. presidente, ter respo:J?!dido ' a tod:as,· as objecgÕes J iub 
nesta tribuna l~vant~ru o ,meu d~gno ~~?l~~ga . q s·r ·.' 'Mayfi~f' .'l1~io . 4~í~ 
xando de ap,rem.ar uma so -das ·emenda(:l 'que S. 'Ex. offe·receu ~g pr0-
jecto da . COJ;niiJ,i~são m.ix.ta . . :Prêci.so :11 para ! teí:minaa·Jrnrefe'l1i'i':me as 
óJ?i,ni?~s q~. ~L . ~?f t. : ~R~re i<il, impost0 em óuro. E!L. :Ex .. 1é· parti;da:Ho ·i1lt-
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transigente da cobraJ.J,ça dos impostos em oui·o, na sua totalidade, -sem 
diminuiç,ão .de uni penny conforme disse. Para S. Ex. isso é asalva-
ção do Thesouro; essa cobrança em ouro não influe no cambio e a 

SLJ,a supressão em nada contribuirá para melhorar a vida das classes 
. pobres. JVIa:s, cousa digna de observação, é S. Ex. mesmó que pensando 

assim vem propôr a emenda autorizando ao governo a cobrar os impos-
tós ·em papel a uma taxa que elle determinará ! ! N'ão -conheço contradi-
cção ma:i.s. clara, mais evidente, mais flagrante. Deante disto, pergunto a 
meu ' collega com todo o· respeito que me merece sua pessoa, quando nos 
dá a .sua opinião com firmeza e com verdade? Será quando diz que esse 
iniposto é a ·salvação, que o Estado o deve receber para ter o ouro 
necessario aos seus compromissos e que isso não influe sobre o cambio, 
ou 'quando -autoris-a o governo a recebei-o em papel a uma ta~a d~ter
minada transformando apenas em um acçrescimo, em um augmento 
di.sfarçado de impostos e por conseguinte e'm uma fonte de renda para 

, o Thesouro? o· meu collega deve francamente nesta como em outras 
questões, definir-se. S. Ex. no seio da commissão mixta acceitou o 
límit~ da emissão para o seu hanco e no emtanto veio depois pedir 
mais emissão. S. :Ex. defendeu com energia· os direitos- adquiridos dos 
bancos regionaes, e vem propôr agora que rasguem-se os contl,actos 
desses bancos, liinitando a 6UO. 000 :000$ a emissão e dividindo o ex-
cesso sobre a que está feita, p1,o-mta com todos os bancos. S ._ Ex. é 
partidario do imposto eni ouro, nem um penny de menos, e no emtanto 
propõe qué essa cobrança possa ser feita em papel, a }ltn cambio de-
terminado ! ! 

Sr. presidente, o decreto que mandou cobrar os impostos em ouro 
foi na o:ccasião en:l· que publicou-se uma medida de grande ·alcance, 
tendo até mesmo uin certo alcance político. 

Como V. Ex. sabe, havia grande •agitação e grandes apprehen-
sões em toda·s as- classes conservadoras de nossa sociedade, começaram 
a fazer-se as prime'ras grandes emissões ·do papel inconversivel, ence-
tou-se uma càmpanH(l de lutas e de guerra contra a . política financeira 
do governo prqvisop, , onde todas as armas foram usadas, o ou~o co-
meçou a 'escom·-se, grandes capitaes foram passados para o estrangeiro, 
e dahi a adopção de urna medida, 'que evitasse essas sabidas, que m!m- . 
tivesse em circulação uma certa quantidade de numerario metallico e 
que provesse o· ·governo do,s recursos necessarios para as despezas que 
tinha de fazer e para saldar os compromissos que tinha no estrangeiro. 
A medida foi util e política, embora burl::tda 'depois ein seus · effeitos 
por motivos qU:e não devo agora apreciar , Na actualidade, ante a crise 
que atravessamos, quando o cambio chegou por effeito da desconfiança 
a um limite que a.ssusta, não yejo uma só converiiencia que jootifique 
semelhante medida, que é na minha opinião, uma das maiores causas 
para a depreciação da nossa propria moeda e por conseguinte para a 
depressão cambial. Por mais que occumulem-se as theorías, por mais 
qu'e amontoem-se os exemplos, a verdade é que a procura de todos os 

' \ 
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dias , de todas as · horas pelos importadores do ouro que vão comprar 
na mão dos agiotas que commerciam com elle e mandam vir do 'es-
trangeiro, impõe ao commercio grande vexame, cream para as merca-
dorias um preço que não € regulado pela taxa cambial, em que foram 
pagos os direitos, e contribuindo para o descredito da nossa propria 
moeda, impõe-lhe uma depreciação maior e . por conseguinte maior 
baixa de cambio. 

E' e~acto que o Estado fica assim livre de recorrer ao mercado 
de cambiaes e dos prejuízos que lhe advem dessa operação. Ma,s, ST. 
presidente, em primeiro logar o E stado póde fazel-o escolhendo. a época 
mais conveniente, com todos os recursos, com toda ·a cautela, com todo 
o criterio e isso dependerá da maior ou menor habilidade do ministro 
que presidir a operação. 

Em 'segundo logar a commissão propoz a idéa de augmentarem~se 
os impostos de importação com uma taxa :&ixa que forneça a renda ne-
cessaria para as despezas excessivas que já se fizeram, e margem aos 
prejuízos que poderá ter o Thesouro quando fôr obrigado a entrar no 
mercado de cambiaes. Precisamos não illudir-nos . Si a cobranç_a dos 
impostos de importação em ouro, aqui no Rio, não traria grEmdes 
difficuldades, fóra daqui ella ia produzir terríveis effeito.s. Aqui .e em 
S. Paulo talvez, ha o commercio do ouro, encontra-se ouro para com-
prar e o negociante não só o teria como o poderia comprar ao cambio 
do dia com pequena differença. Fóra daqui não o ha, e os negociantes 
teriam de recorrer aos usurarios, aos que guardam o ouro, para com-
prai-o por preço fabuloso, afim de darem êllmprimento á lei. A Oa-
mara póde bem avaliar a ,serie de embaraços, de questões, de lutas, de 
conflictos que ,se dariam entre o fisco e o colhmercio ! . 

A commissão, pois, entendeu que devia proppr a revogação do 
ravam, , já porque estand~ , o Thesouro coberto até junho, conforme . de-
clarou em sua mensagem ao Senado o Presidente da Republica, não 
trará essa revogação inconveniente. 

O desfalque que soffre a re~ita ,gerá compensado pela taxa adçli-
cional ao.s impostos aduaneiros de importação, e nella encontrará o 
Thesouro margem para solver os seus compromissos a-té que cessem 
as causas· perturbadoras .do cambio e voltemos ás condicções normaes 
da nossa vida . . 'Em todo caso, Sr. presidente, quando outro me rito não 
tivesse a revogaÇão do decreto que estabelecia a cobr.anç·a do imposto 
em ouro, no momento actual, tinha pelo menos este : não ser o Estado 
o primeiro a desacreditar a sua moeda, a contrib,uir, para a sua depre-
ciação, e a de dar-se uma 'satisfação á opinião publica ( apoiadJos '11!1k1rve~ 
rosas) e as suas reclamações. 

O Thesouro está coberto até junho e em maio nos reuniremos de .. 
novo. Si a revogação da cobrança em ouro não produzir os effeitos 
que esperamos, si do nosso acto não resultar vantagens para o paiz e si 
acaso o Thesouro N acionai tiver difficuldades para solver os seus com_ 
promissos e guardar intacto o nosso credito, o governo em :rgai'o pod~rá 
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pedir o restabelecimento da cobrança em ouro e então, cla.sse alguma 
soc'ial terá de queixar-se e menos de recuar ante o -sacrifício que exigem 
a . nação e os altos interesses da patria. Ne.ssa occasião saberemos 
todos, povo e Congresso, ·consumidor· e importador, cumprir o nnsso 
dever sem queixa, sem murmurio, sem resentimento. (Apoiad·os geraes,· 

. muito bem, muito bem. O orador f.oi cwmprimeru.tadJ.o pieflos seus collegas 
presentes. ) · -

· E' adiada a discussão pela hora.- · 

SESSÃO DE 14 DE OT.TTUBRO 

O Sr. Seabra - Peço licença a V. Ex. e á Uama<ra para !azer 
alguma·s consl<ierações, e ugenas, a respeito do p·arecer da eommissâo 
m1xta, nomea<Ct:a para o:tferecer medidas tendentes a por termo á cnse 
!manceira. 

1'1 fuo tenlio duvida em conoordar com o deputado pelas .. Alagôas; 
de que 'a economia polítiCa é uma s-ciencia essencialmente pratica e 
pósniva, e é exact-amente por 1-sso que me tenho admirado de ouvi[· 
uest·a tribuna doutrinas economicas muito longe dessa pratica, e que 
procuram resolver os factos -sociaes e econom1eos por pnncipios phan-
tasticos, sem des·cer áqmllo que consi~ero pratico e pO•f.:lltivo. . , 

Antes de tudo, devo sallentar ·a dive1·gencia que se nota no seio 
da commi-s-sâo, a qual parece não estar de accordo a respeito das me-
didas tendente·s á solução do pr•oblema financeiro. 

. Toci:os a.ssignaram o parecer sem restricções, e, entretanto, sei 
que ha desintelllgencia eínre os membros da -commissão, vindo até 
hontem o Sr. Mayrink offerecer um substitutivo wo respectivo pa-
receu:. 

O SR. SERZEDELLO - Protesto contra a a-sserção de V. Ex. A 
maioria da Commissão n:ão fez restricções.; e além disso a commissão 
não é responsavel pelas contradicções do Br. Mayrink. S. Ex., tendo 
assignado s.em restricções o primeuo projecto da commissão de finan-
ças, tieclarou-.se depois defensor do projecto governamental, em tudo 
contrario a esse. As · restricçõe·s que podia ter quanto ao actual pro-
jecto não justificam o substitutivo que apresentou h ontem. · 

O SR. SEABRA -:- O parecer da commissão foi assignado pelo Sr. 
M·a;yrink sem restricções; entretanto S. Ex. discorda completamente 
do parecer, ·offerecend'0 á consideração da Camara um verdadeiro 

. substitutivo. 
Est·a divergencia colloca a Camara dos Deputados em difficul-· 

da;des para saber a-o certo qual a opinião dos membros da c-ommissão 
·nomeda pela mesma C amara. 

O SR. SERZEDELLO - A opinião da oommi,s;são é o projecto que se 
discute . 
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. , O .S'R. _'• SEABRA - , Conversando com o illustre ·d~puütdo · por 
' Pernaml!uco, Sr. Gonçalves. Ferreira, e. com out~'9il· .' memb'rqs .da ,com· 
missão, . disse-ram~me que' .tinham r:estii~ções. Ui faze1:, e que h'aviít· des-
ha;rmonia entre os membros da comrh~~sã.o. · acercl:!: das bases do pa· 

' 1 . ._' '' L ' recer. . , , . , . 
' Si se procuram estabelece>r . medidas que venham remediar .. a ·Crise, 

CQ;llJ.Pl~hende~se que a desintelligncja no seio da oommi.ssão collocà a· 
~· .c~11ra ·;dos Deputa4·o~ em embamços, -para a .a;dopção da~ ... medidas 

propostas ·. · , · ·. . . · · · ... · . :. 
:· As . medidas, poré;in, · apre~eíita:da;s .•pela cemmíssã>O mi:X:ta veem 

re:me,diar a situação financena '·da . Repub1ica ? · .. , , · : . · .:-: · ... 
· Qual foi 0 intuito da Camara e do Sená:do nomeando essa c.ommis-

:sã:o ..2 Eúi provi.d~nciár a réspeitp dos . ·~atl.e:r economicos . que. àfflig~m 
o 1)aiz ;. a baixa do cambio, a ~~restia dós gi:me<ros e a · ci-ise. bancaria 

· que se ~figura existente; mas. 'a commissão pa,rycil -<'J.U\'1 se :pry\Jccupo.u 
~X!clusiva e simplesmente com, b ~anco da Republica,, corno 'si: o,: banco 
fo'SS\'1 a Cr~·(le e· a cri.se· .fosse O bai).CO. ' , ' . . . ' 
~-)' ''o SR. SERZEDELLo~~ V. 'E*. :·é ínjusto'. 'Todas ·às · rnei:Úd~s deste 

. projecto . nã~ ~ refereni ifÓ banc;o, e si ~lle foi objecto de·.:~~).). estud?, 
é po1~ql.).e ,é' o mais impor~a:i!..te _,do's l)ancoi i:ni:ú~ore~··. ' ·: ,, . .. : .· '· · · · · ·. 

\. ·O SR. ·SE,ABRA ·-A p!·eodcupação da. coili.missão :foi limitâr a. erni~.:. 
''são do Bap.cp 'da' Repub,lica: rQ_a:s . disco r~ o· dos illusb:es ~embros da 
comm~ssã:o .. eom relação a desigiiaNa>de que ' pretendem estabélecêr 
entre , o Banco 'da Re1mbhca e · os. b11ncos regioriaes,· · jlando a ·esses ban-
cos o direito de con~inuam).ll a emittir, e ~duzindô a emi.ssão do Bance da l~publica. ,, 

\ Si o Banco ~-a Republica é o centro das operações,_ si ~ o ponto 
para .. onde convergiram as vistas da com:riüssão, si é o ponto ob'jectivo 
pa1·a o qual devem .convergir as vistas do Congresso; por que raz.ão 

:· se ~stringe a emissão de·sse estabelecimento de ' credito, :dand-o-se,· 
entretanto, aos hanco,s ' regionaes," que ·se podem repu,ta1· ac~e~sorios, 
O direito de COmpletarem, suas emiS'SÕes ? .· , ' ., 

. : O SR. SERiEDELL0
1 

~ Pugnei'·oom.pre .pelo limit,t?' da émiseão? ' não 
'.só d~s b:anc.os regionaesr como do da Eepub~iqa. . . , 

·o SR. SEABRA· - ·Logo, V. E;x . está em .perfeito çlesaccôrdo ooh1 
.os demais 'membros da: <.lommisSão :r. que :a:ssigna·r.am ·as . conclusões do 
pa}ecer, e devo dizer que C'Omeigo' ... :rnesmo, ,porque .t-~mbem . a~signou 
oom restr:icções as mesmas 0onclu,sões. . ·., · , , 

E eis aqui, Sr. presidente; porque dizia eu, q,ue :úão pú-dia bem 
appl,'Chenàer qufues as ' idéas da co~missão a· resp,eito d·as medídas a 
to~ar~~ a res·peito da crise, qesde 'que não 'ha unidade de"\,istas entre 

; f!:'s ·seu~ . membros, .os. . quMs, en;tl"'!t·~nto, assign:àrarn o parecer, que . se 
· âiscu te . · , ', . · · . .., . .- , 
, .. Conti!foú~, porém', na seri.e .. de ·ponderações .que ia fazend'O a,, res-
.:eeito do art. 1 o ·do pare<ler compara;do com o art. 2°, isto é, a respeito 
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da .. de·~~gua.ldlrde em que ~uer .a commiss~o . collocar o Banco da Re±. 
publica relativa:niente ·ao-s. bancos regionaes . 

. Limita~se a emissão do Bapco da Republica, porque diz-se que ha 
grande abundancia -de nota-s em circulação, que essa quantidade é 
su<périor ··ás forç~s .do mercaJdo; ha,, em uina, palavra, excesso de . cir-
eulação de papel fiduciario. 

, · Semeiha,rrte ' · asseveração~ por€m, .não me par~ce exacta, si se at-
tender 'para a extensão de nqsso me;rcado· e a· grandeza de nossas rela-- . . . ' ' . çoes .-commerc1ae:s. . , 

O que se póde all~gar, e plausiv~lmente, é que a emissão do Banco 
. da Republica está -desva1orisada, pela falta de ·confiança· que .ao pu-
blico ·em geral e ·ao •comme·rció inspirain suas not-as ; mas· devemos ' 
confessar, que essa falta de -confiança 0riginou-.se principalmente das 
discussõe-s havid.a.s no seio mesmo da Oamara, e de asseverações preci-
pitadas a resoeitb de um estabelecimento da imP'ortancia do Banco da 

"" Republica_. Procurou-se, e, .sem motivo, no meu mod-o ·de entender, 
, '• ... ~.- desacreditar o banco, que é inquestionavelmente -o primeiro dos nossos 

es.t;abele.ciment-os de credito. 
O. que. falt\l, pois, é a confianç·a, que é a base, e que ~ o que dá 

valor a todá -moeda, ·seja papel, ouro, prata -ou qualquer metal. 
UM SR. DEPUTADo ~ O papel vale tanto como o ouro ? 
O SR .. SEABRA - Em economia politi·ca, ~ papel, como moeda, 

vale ·tantó, t) até pôde val~·r ' mai-s que. o ouro. , 
4- moeda nada: mais é do que . um titulo representativo de 'divida; 

representa serviços pre-stados que .ainda •nã·o receberam equiv-alente. 
· ·Quando troco qualquer péça de ouro ·ou prata ou qualquer titulo 

pelo objecto. de que -careçb, não 'trooo propriamente o titulo pelo obje-
cto, mas a:f.firmo que o ··serv.iç0 que p;eestei e pelo qual se me 'deu o 

, titulo . é equivalente ·ao que se me presta, dan:do-se-me o objecto que · 
preciso.; ... :· . _· , . 

· E' ,possível que em, condições d-ada·s · o papel valha mais qUe o 
ouro, . .isto quer 'dizer, o -papel, como moeda ,inspire mai·s confiançp. 
qu!3 o metal. · 

E aqui mesmo na praqa do Rio de Janeiro já eni oorta occasião 
o papel era !icceitó de preferencia á libra esterlina, cujo valor estava 
muito dep1'eciado. . 
' A iQ:éa de .moeda não tem a menor .relação com · a de valor in-

t'riúseco; ella é uni _titulo -de divida, 'Seja ouro prata ou. pàpel ou qval-
quér outra substanrcia, e a sua b,ase é a confian({a e. a certeza de. que 
é geralmente acceita: · 

Logo que lhe falte esta base, deixa· ·de ser moeda, isto é, torna-se 
incapaz de preencher sua;s funcções: fazer circuJar. as merca:dorias e 
circular,-.;- ·passar ·de ·mão em mão. 

Estas considerações a que fui obrig1ado pelo aparte do nobre 
deputado, mo:stram exactamente, Sr. presidnete, que o que determina 



a cri~e, que a nobre commissão concretizou no Banco da Republica, 
é a falta 'de confiança nas notas desse banco . 

E,, si, como pensa .·a commi.ssão, o Banco da Republica é o·ponto 
principal para o qual devem convergir todos os cuidados e todas as 
medid·as ·a tomar~se, bem <Se comprehende que o remedio não está tanto 
na limitação de sua emissão, quanto no deve:r de procurarmos os meios 
mais apropriado.s e !l!dequados para que elle inspire plena confiança 
ao publico e ao commercio. . · 

Não será cavando fundo o descredità d'esse est·abelecimento que 
se remediará a ·cr~se financeira. , 

Realmente, Sr. presidente, si ·como bem disse o illustre relator 
da commissão mixta, o Banc·o da Rep1,1blica é o centro das mais ex-
tensll!s e imp01·tan:tes operad:Js, si neste banco estão compromettidos 
muitos capitaes, si elle quasi que se constitue, · e póde se'l' considerado, 
Jlelos favores que lhe f·oram concedidos, um banco do Estado, o seu 
descredito , não pÓ'de dBixar de reflectir~se· sobre ll!S finanças do paiz, 
além dos graves prejuízos que trará áquelles que lá empregaram seus 
haveres, seus ca-pitaes . 

.&ssim, pois, .si o Banco da Repu·blica re:clama como medida fi-
nanceira e-sse augmento de emissão necessario para as suas transacções, 
o legislador não deve, recusando essa medida, procurar impedir que o 
banco estenda' e desenvolva as suas operações, a menos que não tenha 
motivos sérios, positivos, determinados .explicitamente e provados para 
demonstrar •que semelhante exip;encia é prejudicial ao proprio estabe~e
cimento que, por sua importancia, se ·deve salvar da crise. 

O que nos seria permittido faz(3r, era determinar os fins a que seri& 
destinada essa emissão, afim de que •se não podessem dar abusos, 
lanÇando-se o banco em transacções differentes das que são proprias e 
peculiares aos ' estabelecimentos d'esta natureza. · 

O $R. SERZEDELLO - Em todo CBJSO :desejava que V. Ex. me .de-
monstrasse que essas emissões e~am um bem ao paiz e um bem ao 
banco. 

O S R. SEABRA ~ Lá' chegarei si o tempo me permittir . Quanto 
a:o banco 'QOdereÍ logo dizer, que nin1DJ.em melhoT do que elle deve 8er 
o defensor de seu.s , interesses. (Apoiados. ) 

Por emquanto, . porém, estou me occupando da desi~aldade crea-
da pelo art. 1° do parecer, a respeito do Banco da Republicà, ·vis á vis 
dos bancos regionaes. 
. Não COI):t:prehen:do, Sr. presidente, em que se póde achar motivo 
para semelhante desi~aldade. Entendo ·que si se re·stringe a emissão 
do Banco da Republioa, por considerações economicas e financeiras, 
semelhante restricção . deve estender-se aos bancos regionaes. 

Hi, porém, ao contrario, enten:d:e-:Se que os bancos regionaes devem 
continuar COm ·a faculdade de COmpletar as ' '8Ull!S emissÕes, não vejd 
porque motiv·o de ordem financei11a, se recusa o mesmo direito ao 
Banco da Republica. 
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\ Si o motivo da restricção com relaç:ão ao Banco da Republica é 

\ 
a falta de confiança, ou 0 excesso de circulaçã·o de mo~da fiduciaria, 
essas mesma,s razões procedem com relação aos bancos regionaes. 

Assim, logico seria que restringindo-se- 'a emissão do Banco da 
Republiêa do mesmo modo se procedesse a respeito dos bancos regio-
naes. (Diver-sos deputaJrlJos dão !kpat~tes.) 

O SR. SEABRA - Os nob1~es deputados arrastam-me a fazer um 
juizo destetavel a respeito do -e.stado de noBsas finanças, estado que, 
no parecer da commissão, deve ser avaliado pelo estado- do Banco da 
Republica . 

.Si este banco recebeu grandes favores , si pela natureza destes fa-
vores e pela importanci:a de que gosa no mundo financeiro, póde ser 
\considera:~o como ~m panco do Estado, e si no emt~nto, tem ll!S ~ma~ 
notas ma1s deprema-das -do que as dos bancos regwnaes, melhor e 
abri:r::lhe a fallencia, trataT de sua liquidação do que procurar provi-
denciar. 

O que parece, porém. certo é que, exactamente porque esse banco 
gosa de favores que não foram eoncedidos aos regionaes, elle e-stá em 
condicões muito SUl)eriores a estes. E desde então, ou límita-se a 
emissão do Banco da Republica, e a consequenr.ia é a · limitação da 
emissão dos banco.s regionaes: ou consente-se na continuação da emis-
sã.o destes, e mandam a igualdade, a justiça e mais do que tudo, os 
interesses financeiros do paiz, que se consinta que aquelle tambem 
complete a .sua emissão . · 

Passarei ag01ra, Sr. ])residente, ao art. 3° do projecto. Diz este 
artig-o: "0 governo da RepuJJ.lica provi,denciará sobre a reconstitui-
ção. integral do deposito metanico recolhido ao Thesom'o pelos bancos 
emissores. " 

Ainda ne-st\') ponto concordo _com o illustre membro divergente da 
commisSão. n ; .,r:··· ' 

. Só. descubro um meio economico de ser a moeda p:t;oductiva, é 
estar ella em circulação; guardada, enclausurada nada produz. 

O SR. Mo~rz FR.EIRE - Mas o que está em circulação . O ·que é 
que representam esta-s notas senão o ouro? 

O SR. SEABRA. - Como moeda,- estas notas não representam o 
ouro: fazem e prestam o .mesmo ·serviço que o 0111'0. · 

Seria o mesmo que o nobre deputado affirmar que duas-moedas 
circulando valem e produzem tanto quanto uma. 

O SR. lfuNrz FREIRE - Por que ? 
O SR. SEABRA - Porque na, hypothese que figuro ha duas cir-

culaç:ões; a do ouro e a do papel, ambas como moedas; ao passo que na 
figurada pelo nobre dej:>utado, .que é a da commissão, só ha uma cir-
cula()ão, a do papel; ficando· o ouro, que se diz. representar o papel, 
completamente esterilisa1do pela sua inactividade . 

O SR. MoNIZ FREIRE - A emissão tem por garantia o ouro. 
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' ' ' ' l' '' o SR. '$E4.BJÜ ~ o que·, não impede ' que .'o c;mro "tam,oom ,circu;te, · \ v/' 
saiisfaz~ndo russim 0 Í~m a que é ~estinado como moed~t ~ . ' ' ' r>•, · 

Q SR. MuNiz FR'E'm:g ~ Então a:s notas ficam sem garan tias ~ · ~·. '" 
' o SR. SEABRA ...:.:__ , Nãü, porque, neste caso, terão a ga'r~ntia dó ·gó,-"1 

•ve'rno; a garantia da. confian~a nacional; terãü a Írij:lstima:vel garant~à 
, que merece pwra o · m1:mdo financeiro a , Rep,ublica Brazilei ra :. ' .. 
·_,; o.sa. l\fuNFZ FREIRE-.--'- De accôrdo, quando o govérno ··· a,ss~mií: a 
·responsabilidade da emissão . ·, , '· ., . , . ' 

O SR. SEABRA ~ Essa responsabil~dade assume,'a 'elle, de'sde que 
emprega:ü o11ro .depositado ;no ~hesóuro, como base e' las.t'rq 'da emissão. · , ~' 

' : . Mas, Si-.' presidente, quaes · f.oram as meuid·is ' apont~d:as pela 
U'Obre ' qq'rnmissã0 para que, ~ qete1·mine ·a subida ,~o 'caD?-bio ,crija, 
baixa actual está a·ssoru.bran<lo 0, comm0rcio ? ' ' ' 

·Não c~e~o .qmi', o ·· c'~mbiq' ·:ob~d~ca a vont~de {\o~ · l~gi$I'adores; eUe 
... está acima dessa yontade, zomba della . O c~mbio ' ~''lPr~senta o fiel d•a ·'· ', 

balariça enta.;e' 0 rb:ovi:mento' de exp0rtação e im·p-o~~aÇã·o do paiz; .~ O .,. 
pru~o dfts trans~'cçõe.s ' 'int~i'nR;~ion~es; 'de modo, 'q,uE;)/ Üesde que o mo- ''' 

. vinien,to de exportaqão fôr, inferÍO'I.', ,aO de Íp:tportação; não ha meio de , 
. .fazer 'ç0m que o cambio suba 1'er;,lment1e. ' (4-'pôiq!dos.,·) ·i· i• " ' . ' 

· . · ·~ E' possível que, ·em ~omentos dados, em occasi~.es ·de cáse, al-
guns e~peculadore's ~proveitan,do-se, destes: momeri.t~:Ji:;', ' e '·a,té: de•' movi:: 
mentos politi'cb.s.' façam artificiài :tp.ente !l1l:hi.r ou âesce:r ·.: o cambio '. 
Este estado,, por~m, é pàssageiro, !rqnc,a ·:será permanent~ ~ ·, · . , 
· O' ca;mõio tem •suas ,osci'll'aç<;í~s ,l{aturaes, f.ataes, ·e '' que obedecem 
inv~~iave,lrnente ap ··:p_u.;"ó. ·e '' refluX:o P,a import,.~çã? · e,, e~portação. 
(Mn.Mo·.bem..) . , , , · ·· · ;, . 

. E ' ~~n:.q.o ' certo; \.t~e · a • nd~&~ exportaçãô '~m c:kscido ·extram:dina-
, · riamenté, e p:romette .crescer ' m.a.is, rião · no.s devemos · amed'rontllrr com 
·esta. bai:X'a, po;rquari'to eii~ .: 03~sará ' logo qy,e· haja é;qui:librio t),ntre a • 
expo~rtação e a iín'portaç.~ó: . . · ·: . , '. , ' ,.. . , : .,. · · · , · ' 

Muitos ha, Sr . presi·9,():qte,' e 'neste m;tmero e~tão , al~ns m((rhbros 
~a, cominissão, q)le dão cpino . causa· da bàip . d? ca:rp.bio os impostos ' 
em ' o'q,ro, - e por isto, i:se· tem prüipo.sto, e é o pa·recer da co,mmissão, 

· a extincção ·~u abolição/ de,, taes impo•stos. , ,., · ' 
. , Devp. ant'es de tudo ~po,nderar, que, .:neste ponto, , ain:da. rtdto pro- "·' 

'.funda divergencia, ja 'nO seio • 'Ü·a commÍssão, já entre, aquelles . que se 
tee~ leva~t:ado no seio ·aa O amara, tr.ata:údo sobre o assunipto . 

. Ass~m é que o inU:stre repre.sentànte pelo. Estado :d~. 'Alagôas, 
:o.o'mead'O m()mbro da .comm~ssão especial incm:ribiqa de dar· pareyer a 
respeito do pagamento em ouro do~ impostos de impor:tação; concluiu 
<;pinando ' pelo pagamento cle taes ,impostos, pari;e em ouro, · parte 
em :papel; differe:ittemente d.a commissão mixta, em .sua maioria, que, , 

. de umà ;vez para sempre,· .qu()T ,e propõe a extincção ·absoluta de , taes . 
·' impos~os . A maiori:;t da comw•ss·ão está, . poréni, no brilhante discur·so 

· qu~ honterr;t proferiu em r~sposta ao Sr·. Mayrink, conclul.u .aifirman-

.~ 
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do: '.que, . se p~rvent"ura ' as cir~Úmstancias o exigi.sseill, o. imposto e;ID-
o1u~o poderia ser 1'estabelecido. ,. · 
•· ., ,De modo qu~, ,s(!bre éste . assumptq, ,CO:Jll0 sobre. ors que já apre'-
~ente i, não h a unidade de vistas · entre os membros d:a comnaissão. . · 

'. ·.• N,ão estou longe de acredit~r, · s~ .presidente~ que ' o imposto em 
· om·o, , da;ndo como conseq.uencia maior pr,ocura deste metal, e, po'r-
tanto, .to,rnando-se elle mais caro, venha causar tal ou ·qual influencia 
sobre o cambio·., · ·. 

Obedecendo o mei·c-a~o d'l ouro á inflexível lei da offerta e dá pro-
cura; subii\do o preço d:o oui'o, ·pBlw grande procura; havendo escas-
.sez entre nós, de~te metal, e tor.nando~se neciess,a·rio comprar no mitran~ 
geiro, ·coinprehende-se qu~, fàzen-do ' ,a funcção -de mercadoria, ,e', obe-
decendo ás: mesmas le'is·, o ouro ' •suba Ele preço, e portanto o cambio ' 

I desça, para nós,. A subida do preço· do ouro import(L a des~ida .elo 
•cambío, quariêlo nã·o haja uma .compensação para es~~ elevação de 
p,reço, ou antes, pol; não haver uma compensação pa·ra tal elevação. 

. . ·os iniposto.s, em , ouro, torn.am .necessa-riamente esta mercadoria 
·mais procurqrda, .mais cara, e, eis de que modo podem taes impostos 
' influir sobre o cambio. ' ' ' . 

Mas,· S1:. presidenoo, em contraposição a esta considemção, ha a 
attende-r para as necessid:&des publicas, e para as vantagens que o pa~ 
gamento · do·s 'impbstos em ouro podem trazer para o paiz e para as 
I!OB~&s condiçõ,es fi11a,nceiri:ts. . . . . ' 

' T4iJnhp Qli'l(idó, Sr. presidente, e com insta. razão, sty~<matisar-se 
q papel-moed:a·, , o systema dBJ inconversibilid-ade e. do cul'lso fo·rgado. 
· Rea,lmenty ·um paiz, cuja circulação . monetaria consistir exclusi-
vamente no papel"moeda. inconversivE)l e de CUJ,'SO ' forçado, não ~e póde 
dizer. em gral)dê pé · de pr<il·Speridade financeira;. Entre nós o l'egimen 
do papel de curso fO'rgaclo '"e inconversiv,el está estabelecido, e, os mem-
bros da commissão cdncor~am q11.e :é imposs~vel 1•apidamente passar-
mos. de uni regimen para outro, isto é, para o da . conversãq. ' ' ' 

, O illustre ~ep:t1tado pelo Espírito Santo que houüpm com tanta 
proficien.cia tratou do pa.i·ecer da commissão, da qual, aliás, fez. S. Ex. 
l1ii:l:te. apresentou um additivo, tendenoo a enti'a.rmo.s neste regimen . 

Lembrou .. S '. Ex. o alvitre de um emprestimo externo 8' outro in- . 
terno ; ambos em ouro; o primeiro destinado á conversão dos 213 e . o 
segundo a conversão do outro terço do papel-moeda. 

'Acce~to o alvitre_ do 'nobre, deputado, o governo tem de· procurar 
.o' ouro para fazer .a conversão; desde . então, o ouro torna-·se merca-
doriil procurada, e por quem não deve especular, e naturalmente sóbe 
de preço.- Essa elevaÇão ' .trará necessariamente a ba,ixà do cambio, 
comQ ,se diz .succeder . com os in;tpostos em .ouro:.. . 

A medida que se propõe,. pois, de um emp.restimo para a conver-
são do papel-moeda, v:em tornar ma~s periclitosa a ' situação financeira 
do paiz, porquanto o governo é quem te:in de comprar o ouro, e, com-



prará mais caro do que o particular, que p,óde especular ,e prMul.'ar 
quem dê mais barato. 

O emp:restimo externo, poi.s, seria um desastre ·actualmente; ao 
passo que com a cobrança dos impostos em ouro, o governo vae satis-
fazendo os comp;romissos com o estrangeiro, constandoilile que já estão 
satisfeitos taes compromissos para o exercício futuro, havendo ouro 
no Thesomo suf.ficiente para pagar a outros, apena•s com um pequeno 
onus para a mercadoria, - podendo o excesso, se o houver, ser des-
tinado para o conversão. desejada. 

E subscrevo ~ ohservação do Sr. Mayrink, quando hontem disse-
' nos q.ue si ·se ac·abasse com o imposto em ouro, nem por isso o preç·o 

das mercadorias baixaria. ' 
Para solver seus compromissos o governo tem necessidade do 

ouro; si se acaba com o imposto, o governo é oue tem de procurar e 
comprar o ouro. e. em condicões talvez mais desfavoraveis, e, portanto, 
si se quer attribuir a baixa do cambio a este imposto, a sua extincçãD 
não influi1·á, porque o governo virá suhstituiT o particular ll'a procura 
e compra desta meroodoria. 

Em condições normaes-, c.ompr>ehede-se ,que este imposto em ouro 
seria um absurdo, porque .seriA. in:explicavel que o governo, que emitte 
pa.pel-moeda, exija ·ao particular, -para pagamento dos impostos, outra 
moeda que não aquella que emitte, e que deve ser o primeiro a garan-
tir; mas nas condições excepcionae•S em que nos achamos, quando a 
confiança nas actua'0s instituições ainda não se solidificqu, entendo 
que o governo procedeu de accôrdo com a situação financeira do paiz 
e com as nossas circumstancias· economicas, creando .semelhante im-
p-osto. - . - . . . .,.. · ' ' r,- '"F~-

0 SR. GARCIA PIREs - Mas clá mais campo para a especulação, 
porque encarece o ouro. 

O SR. SEABRA - Caro será sempre elle procurado pelo particuhr, 
ou pelo !!'OVel:no, desde que e·ste tem necessidade delle para solv13r seus 
'Compromissos. Pouco importa que seja procurado por um ou por 
outro; o que o encar>ece é o facto da pr.ocura e não o caracter de quem' 
o pr.ocul'lt . 

UM S'R. DEPUTADO- E 'como expli:ca V. Ex. o facto de estar o 
cambio baixo, e o preco do café tambem ~ 

O SR. SEABRA - Perfeitamente. E' um phenomeno perfeitamente 
explicavel pela lei economi·ca que já apontei da offerta e da procura. 

O ouro · sendo escasso sôbe de preço, determinando a baixa do 
cambio; o café sendo abundante baixa de preço. Nada mais natural. 

O que é inquestionavel, Sr. presidente, é que o imposto em ouro 
permittiu a accumulaçãl nas arc:vs d-o thesouro deste metal; e . si pre-
cisamos no menor espaço de tempo possível, entDarmos no regime'n da 
conversão do papel-moeda, devemos continuar a exigir este imposto, 
pois que será o_ meio de, satisfeíto.s os nossos compromi·SSOJ:i, começar-
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mos a desejada · conversão, sem termos necessid:ade de lançarmos mão 
de um empre•stimo, sinão impo&sivel de obtermos, com certeza, em 
condições pouco vantajosas. 

. O illustre deputado pelo Espírito Santo, aconselhou um empres-
timo interno. 

Que ! pois ·estamos em condições financei1·as as mais desf·avora-
véis; diz-se, que bancos, associações, companhias estão ás portas da 
banca rota; como, pois, encontraria o governo capitaes na:s· praças 
do paiz ? 

A seguir-se o conselho do nobre deputado , esse emprestimo seria 
tambem em ouro . Assim sendo, os particulares com .quem o governo 
contractasse o emprestimo teriam de procurar o ouro no e-strangeiro, 
porque elle aqui é escasso ; e, assim sendo, eis aqui a mesma procura 
do ouro, e, portanto, a mesma causa de baixa do cambio; sendo para 
notar as condições pouco vantajosa.s em ·que seria realisado semelhante 
ernpre·stimo, desde que o governo teria de dar pe]o ouro um pTeço 

· 12levadissimo, afim de compensar o preço dado pelo emprestador e 
mais o 'lucro que este necessariamente deveria obter com ·a transacção . 
, ' Devo dizer, Sr. presidente, que não participo das mflsmas appre-
hensões que alguns dos membros da commissão a respeito do nosso _ 
estado- financeiro. · 

Prefiro voo.· o cambio baixo, a saber que á .custa dos cofre-s pu-
blicos se mantém o cambio ao par, comq suçcedeu em épocas que não 
estão distantes, e em que o govei-no entregava-se a operações de cam-
l)io como .si fôra um agiota. 

O honra:do ex-ministTo da fazenda do govei·no provisorio e o 
actual tivei·am a nítida eomprehensão ·do nos1:lo estado, aquelle estabe-
lecendo, e este mantendo o pagamento em buro dos impostos de impor-
~~, . . , 

· UM SR. DEPUTADO - Mas o Sr . Ruy, a quem V. Ex. defellde e 
defendeu, tambem ficticiamente manteve o cambio, e pagou muitas 
centenas de contos de differenca de cambio. 

O SR.· SEABRA - Defendi e defendo o honrado ex-ministro da 
fazenda. porque reputo-o um dos mais dignos brazileiros, . uma das 
mais .solida.s illustraçõe·s e um dos mais 'robustos talentos d'e noss!l. 
patria. · · ~ ~ -~--... c;-- ~~ 

Si é exacta ~ asooveTação do nobre deputado de que elle tambem 
teve necessidade de sustentar o cambio a Cl:lf?ta do thesouro, é perfeita-
mente justificavel, e foi até patriotico o seu procedimento, porque era. 
necessario, nas circumstancias difficeis em que e.stavamos, depois de 
uma revolução que derrubou uma instituição, procurar manter o cre-
dito das nascentes instituições. alimentar a esperança no interior, e 
sustentar a confiança no exterior. 0 que seri.a um crime em circum-
stancias _ normaes, naturaes, torna-se patriotico em circumstancias ex-
traordinarias e excepcionaes. 

,, 
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. Si · 1·ecorreu . extraoi·dinart~nrep.te: · .- áquelle :. expedientie, ·logo aban:-
. , d•(mou-o, e proou~ou com .a creação :'do ·· imposto em .. oui·.<ú . o necessari.o 

. ·para solver os' n0ssos compromissos, sem a_balo para · o credito dá & -
publica .. (Apof!ados,· mui!io b'em ~ ) . . ,", · . · · 

. O SR. B.A.RBÓSA.. LIMA ~ O 'govérno já declai·o)i que está à· coberta 
.a:'J;é o' .. proximb arino ;. de .'que. não predsa dê ·dinheiro ' para pagamento ' 
e:X:tern6,: .• , .. ·. · ·.··,· _ ,.,. ... . ::.: · · ·· · .. 
.. · : O SR. SfABRA .....:. V., Ex .: .CO!Jl 8eu; ·,~pa.'rte, 'Veili. auxiliár-me. Eu 
o. agl'rudeço '. · ·.. . . ·, · ' ·:·· · . · .· 
. ': o, illu~t;~. deputado reconhece' e':. qoíifes;;a qu~·· o.,::irnpos~o e~ . ·ôuro 
t:J;'o1~~e .e~sa g~~a~de , V·~ntagem~ a:,. .de I~o .d.~rn~ós ·~·atisfazer até l892 os 
nossos compromissos Interna·cwnae.s• . . , ,: · · .. · " , . . 

'• AbenÇoa&o' i~pol=lt0 ' em, ou:r@ ... qt{e .teni ··.taritó cÓI;tl~ib]lido ' pal'a 'le-
vantai; o' crcid'ito da Jitep]lblica pei\' d~t.e ,o ·estl:a'ngeir.o_. o impostó ,em 
,o 'aro. já, solveu os .rrossps çompromia:sos sem . neêessi~a.~e do· .recu~·so 1Je- ·. 
~-i'goso , e', extra0rd~'n,tú-io d~ ~m ·empl'i3stúu<J' intern,o: ou . exteruo1 ,como 
:Jioi ac~rrselha:Q.o pelo ·illustre:iâeputad'o··· pelo:< E:spir~to Sànto;. e a con-. 
·tip.ua'çã,9. de," 9u~ 'pe~cepçã'o·, nos. f;xcultará . os 'm(iros ,de podermos em 

· 'hl(eye.;e11trar :no 1;~g~rrien ·de, conve,r~i:h~lid~d~.; :do pa.p~l-~oeda. (A poúi:-
dos::) .. ,~. · ~ · · , ·. . , ,, : . .',.'. ·:. ·'•; 
· : . O ,qu.e nos ~iu;n.I!r.e f:az((.~ par'~ '·~·oUoc~J..rrrl'~~ b ' cl).mbio eni condições 

favóraveis, é · nã~ 'querermos ·ser superiores'( ás ' leis economicas; e nem 
procurarm.os ' fazer e'cpnomi,a· politica. '< , ;• , . 

... li,, .sciencill. e ,:a p1·at~ca aconself).a:m, o .e;é}uiJiUrio entTe- os Inovime.1;1· 
'; ',t1ó's ·~e importação e; ,expo:~-tação, : • ' '< , • , I , 

Para co:tisegui~~o; o ,que é .preciso fazer , ~ . . , ' 
Proêu_1:ar. desenvOlv~'r, •an'imal' 'f!-S nO.s~a~ · industrias ; proteger a 

•': agr.i:cultura, O·· C!ffé, o a&S]lCal', todos os n,ossos recursos 'iudustriaes, e , 
agrícolas; e :jlo dia em q'\].e .por este naturri.l de'sflnvolvimento pódermo:;; · 
cómpen~ar . a expq~taÇao .cbl!:\ ,fi inpo'rtaçãp, . p.o:d~mi:nnos desafiar ,a , todps· . 
bs agio~as e a todos , o,$ go:V~mos para que yeÍ\hain'' faze,r ' sul) ir ou'.,desCf?l; , .· 
o thermpmetrq infa:Uiível des~ "equilibrio; ,--:-- o caúrpib·. · . '.' , :. .. 
, O S!t; FRA!Ncisco VEIGA: . .," Actualn:lente a :exportação dó qaré é. 

elior~e • '' .\' 1' I, : 

1 1
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1 
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1 

... ' 

· .0: SR. SEABRA ~ Mas é ,um ·g(llle~o •SÓ; .e p>·Jipb'ni.'·depu1a'do sa1JO 
qile uJ71 , phenomeno isolado, :.um ~ado p.hticu'l:ar, um~ dada mEu'cadoria -': 
nada v~le e ne~ ,significa para ' o ~oinp11to g~ral do· graiide moviip.ento 

•'eÇJonomiç6 ~e um povo.· ·, , · '· ·-.. · . · ·· ·: · · . . '; , : , , 
' As' fronteiras, os mares, as differença:s d.e, raÇas~ ,de ' cos,tU:QleS, de ' 

relWões, tudo 'desapp&rece deante 'da Scien,cia eqonq:inica, :P~trà. quem 
o m'un.do . é um vasto· mercaclo, ·onde q_~ rim .l·ado estão . os productore.s 

. e de out~o os cd~sumídores. :w · p1:eciso .q~_e' proéu.rfnnos nos collocar . 
'' '1 ~ van~arda deis p~·imeiros· . : . ,-' ·: 1," . · . . · •· 
· :· ·o SR. ARis;rsn'Es Lono dá u~ ·apa~rte . : . · . 

' •• I o: s~. · ~EABRA ~ Fui convidad? pela,,' apai'te do n'obre dyputado 
po~· ,~lhas a considerar a exportação do ?afé,. que ,çonfesso ·sel' 'extra~ 

• '' r 
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0rdinaria; mas ó mesmo ·:não acon.tece . com o.s outros 'productos da 
nossa , agricultura. . 

. o· càfé prosperá, . é•·· ven:lade, mas os outros ge:aeros de industria 
definham; e, por força 'da solidariedade de todas as industrias, a 
perda e o deJinhallie11-to de uma · imp'prta .o definhamento de todas. 

Se a região do Sul est•á prospera, , a do N o'rté não é$tá (muitos 
apoiadlos), ·e .a nós os legisla·d0tes cumpre providendar 'par-a que ós 
benef~cios . sejam ge1:aé~," para q].lé n~o se quebre· a solida!·iedade que 
deve ·ex.istir entre: tQ'dos ... os, ramos dq: tr~bll;lho, .e par·a que os differentes 
artigd,s de :ao.ssa pr.odu'c~ão, · pos.sarn · s!itisfazer . as nossas :aecessida;d{ts 
no interÍ\)J.') e as d.os estrangeirqs; no exterior . . 

Isto. é qu~ é·.- ecorrq~ico e pa~riot~~o. 
Entendo, poi.s'; Si·. presidell:te; que as medidas apresentadas pela 

nobre (lOmmissão,, e que , e~aminei uma vez que não 'têm p'or fim ani-
mar o deserivolvímen~o :· a'gricola e industrial de que precisamos, nã:o 
terão a· força de melhorar o nosso estado financeiro. · 

' () S:a: PJ;t~SID]1N1:'E ~.:,_:_ Pr€wi.no a v. Ex ,. quç . a hora está termi-
nada. · · · · 

·O SR. SEABRA ~ . Deveria pas~ar agorá, Sr. presidente, á valori-
çãb do papel-m,oeda, ·e das medidas p1:opostas pela: · co~i.ssão .para 
yonseguir-se esta valorização: ,mas devendo obedecer a. V. Ex., aguar-
elo .a te1·ceira discuS;lão 'do par:ecer, para ,fazer a re~peito, as considera-
ções q-u,e entender c.orivenientes rio desempenho de meu ,. dever de re-
p:r:esentante da na.çãçi. ( .llftuito b,ern, mu,#ro lJem. O orador }oi rrvttito 
cu~.pri·~ntado por:, gnun~ ·.nu~ero de' deputaiJos .) . ' 

·~-· ' O Sr. ViniJ,~e~ (pek ordem) ,requer Ó ~ncerr~mento da discussão. 
Con!lult·a{fa, . a Oamara approva ô encerramento da discussão do 

, art . . 1:0 • · ' ' · · · · '· 

.. O Sr.. Corrê~ . R.abeJI.o. 'tpt#a··. oriMm) requer a verificação. 
Prooêde-se á 'verifica'ção e rec~nhece-se terem votado a favoi.· dq 

encerramento 70 Srs, deputados e cohtrh· 44. · · ' . 
. Em seguida, é post9 em di~cussão, que é encerrada sem de.bate; 

o art. 2° do projecto. · '.: · · · 
Entra em discussão o a;rt. 3°. 

O Sr: :Corrêa, -Rubel'lo começa dizendo que lhe parece que a 1-es· 
peito da questão .fi-nanceira é necessario que o paiz fique ·conhecendo 
~m ' qual é .,;a situação creB;da pelo parecer da commissão ' em r~lação 
á situaÇã<;r já c:rea:da por decretqs. anteriores~ 

, ~ara esclarooi:z;nento compMo de 's1,1as idéas, · faz o orador o his.:· 
torico. da situação :do pai~ li!<rit:es ,do projeqto, e depois ·delle, si acaso 
não ··pali!SaJ:. ·,. , ,' .-./. · · 

·· D.iz que o Banco ,,dos E.13tados Unidos goz11va dos farol·es communs . ' ' 

', ' 



aos outros bancos; emittia sobre o lastro de apolices eril valor ÍliUal 
ao valor nominal do lastro e ll!S suas not:as erain inconvertiveis. 

A commissão impoz aos bancos regionaes obrigações quanto á 
sua emissão e reduziu successivamente os juros das apolices que possue 
o Banco da Republica até a sua extincção; dahi -~m d.eante só receberá 
metade dos juros, que terão destino especial. 

Mostra que pelo projecto os favoms foram communs para todos 
os bancos; mas para o da Repl"tblíca a commissão supprimiu o onus 
do resgate d'o papel moeda. 

O projecto crea .situação mais gravosa para o Thesouro do que 
os decreto.s anteriores. · 

Analysando o estado do Banco d:a Republica desde a sua fundação 
e apreciandó a situação dos bancos regionaes., o oradçr diz que acha 
completamente illusoria a medida torriada pela commissã'O reduzindo 
o prazo de um anno a tres mezes. 

O onus imposto p~la commissão em nada adeanta na questão ver-
tente, porqu,anto continuará o papel-moeda por todo o praso da dltra-
ção do ba:rJ..co, isto é, por 50 annos para os bancos regionaes e por 60 
annos para o Banco da Republica. _ . 

A outra condição da extincção das apolices já estava no decreto 
awterior. 

A commissão agora propõe que o banco pag11e 2 % ao Estado 
sobre sua emissão . Ora, tem-se de conceder aos bancos actuaes duas 
especie.s de ·emissões: uma sobr€1 apolices e outra soqre lastro em ouro. 

O orador faz largas considerações sobre as sociedades anonymaB 
e retira.,se da tribuna por ter-se esgotado o tempo, reservando-se para 
·em 3" discussão tratar ainda de_ outros pontos. 

O Sr. Garcia Pir·es - Parece-me, Sr. presidente, que as ques-
tões financeiras devem ser tratadas com a maxima reserva e conti·. 
nencia; porque o maior mal, que das discussões apaixonadas póde 
resultar não é o e.rro scientifico, pronunciado da· tribuna, mas o effeito 
que essas palavras, muitas vezes impensadas, produzem, perturbando 
a vida economica do paiz, gerando no exterior a desconfianga e o des· 
credito. E é porque assim penso, que procurarei, apezar da profunda 
impressão que em meu espírito produziu a leitura da mensagem do 
Sr. ministro da fazenda, e dos .reparos muito serios que desperta o 
art. 3° do projecto, medir as minhas palavras pela mais .severa con~ 
veniencia. J 

Estou convencido que muito se abusou da emissão e do credito, 
depois de 15 de ~ovembro .. Nosso papel de 'críticos, tem hoje, porém, 
um fim, um fim diverso e mais importante: é dar-lhes o necessario 
correctivo. ' · • 

A commissão propoz medidas, ·com· as :quaes, em geral, estou de 
accôrdo; preciso saber, entretanto, qual a significação do art. 3° do 
projecto. 

/ 
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O que pretende dizer a commissào ? Os bancos fizeram os seus 

depositas regulares · em ouro ? Por que não se' acham esses depositos 
completos? O governo violou-os? Necessitamos ~a per. Emquanto foi 
vio1ado o deposito ? A que despezas foi elle applicado, que urgencias 
do E-stado determinaram este gráve abuso? 

Sr. presidente, esse d~posi to era a garan"tia do triplo do seu valor 
representado na emissão dos bancos, e com que . direito o. governo 
metteu nelle mãos crimionsas ? Nem ao menos podia o governo allega1· 
necessidade de moeda metallica; porque com a arrecadação dos di-
I-eitos em OUrO, viu~se habilitado a representa;r O papel de judeu USU-
rario, à vender, ouro nas alfandegas, com agio. Necessito de uma 
e;xplicação clara, preci·sa, do facto a que se refere o art. 3° cto pro-
jecto. A Republica ·tem o direito de conhecer como procedem os seus 
funccionarios. E emquaúto aguardo a resposta da commissão, oc-
cupar-me-hei, a imitação dos nobres deputados que me precederam, 
de um outro ponto, que mai.s particularmente me trouxe á tribuna. 

No dia 2 de setembro tive a honra de submetter á consideração da 
Camara um projecto de lei, propondo a revogação do decreto n. 804, 
de 6 de outubro de 1890, qüe determinou que fossem pagos em ouro, 
nas alfandegas e mesas de rendas habilitadas d·a União, os direitos a 
que estão sujeitas as mercadoria,s entradas para o consumo. ' . ' . 

Este projecto dorme o somno do esquecimento na pasta da com-
missão de fazenda. A illustre eommissão era, a esse tempo, contraria 
á revogação do decreto n. 804, e apenas concedia que fossem reduzi-
dos a 50 %, em ouro os direitos que deveriam ser pagos nas alfan-
d~gas. · 

Vejo, com satisfação, Sr. presidente, que o projecto da commis-
aão mixta consigna a idéa que · tenho advogado1 e que a mesma com-
missão de · fazenda já a abraçou. 

Li, .hoje, porém, que um dos membros da commissão mixta, o Sr .. 
conselheiro Mayrink oppõe-se á revogação do decreto n. 804, e. o Sr .. 
Dr. Se abra sustentou essa opinião da tribuna. 

Peço licença a S . Ex. para permanecer no meu posto . Profunda 
convicção me anima, e os argumentos de S. Ex. não lhe produziram 
o menor abalo. ' , 

Dispenso-me de entrar na discussão a·cademica, sobre a moeda, 
provocada pelo Sr. Seabra; S. Ex. abusou do seu talento, produziu 
argumentos capciosos, procurou distinguir no ouro, separar ás ·quali-
dades do . ouro, esquecer-se do seu valor intrínseco'- para considerai-o 
unicamente no.s effeitos da moeda. 

Não comprehendo, Sr . presidente, que a decretação dos impostos 
em ouro tivesse · por fim outra cousa sinão agumentar ·a renda do 

• Estado pela differença da l)lOeda. O governo procurou provocar, . ou 
pelo menos, aggr·avar a crise; que já se manifel!tava, depreciar o papel; 
e por esta · fórma augmentar a sua renda. Foi este o seu pen•samento, 
digam o que quiz~rem. E riem me pôde passar pela :rp.ente, que pre~ 
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tendesse, ·por tal fórma, o governo attrah-ir o our0 '!l nossa praça . e 
tixal-o lle1J~; .. . \ . . ' ~J 8)#.~ ~i&il&. 

A ,esse proposit0 li uma ,ph>ase de 'um economista notavel, gel;al-
n;iente ci~ado, e. ao qual'. o S•. Ruy Barbosa·'. deu, entre nós; gt'a:açltj· 

· nomeCla, Ler.0'y Be:;tulieu, ·que vem muito a propo.sito . ,., A~reditar~·que 
1 .. : ·, qÚab.do se n'ianda de Manchester para S. .Pers-terburgo uma ,peça de 
· o: ~lgodão se ·a faz a'()ompanhàr de um cer'to numero de rublos de. prata . 

. .. . b~., {);e imperiaes de ol.n'o, é' re~iocinar com~ creança. O ouro recolhido 
\" ao t~esou.ro e o pl'otfucto do.s sacrificids ' impostos á população. ind~·· 

\, • I I ' '• \: ' 

gena. ,. · , · ... 
, · UM: SR. PE,#UT.ApO ~ :Foram os imposto~ em ouro que determina-

fain .a baixa: do ·cambio? ·· ·, · . · . /: .. ·: :,.o: S:& •. GARCIA Pr;&Es---':- Para a baixa d:~ cambio concorrem c•ausas 
· · .~0mpl~xas. · P1li'a isso basta: 'o estado u.m pouco perturbado em que Ros 

. :·a~ha:trl,<?s, a '· d~sconfiai;tÇ~ de que · a Republica não · está consol~dada; · 
' pqis,' na:üa ' hat J;nais . arisC(i,"~omo se costuma dizer' na minha terra, do 

,., · que o e a pital . · · · · , · · · . '. · ' · , ' · · . . ' , · ,i\, 

' I""'·,,' ' 'I •• ' ' ,. 1 \' ' I 
. :· ·.':Mas, se;.; a .. cobi'anç,a , de.' imposto em ouro J;lãO f?i a causa determi-
' .. Ra:~iva dà: ·ba:i.xa do 'cambio, sem, duvid.a conc.Orre: pa:r:;t aggrava:1~ sensi:~ 

' ' ' 1 ' ~ '· ' l •, ' ' , I '' ' •,' " "~t'fi.len.e. o : ~!J. . . · ·,.., ·. .. , . , · . · : 
· ... A Oamàrà . ccimpr~heRde, que em uma j:rtlaÇ.a:; .como a nossa, pobre 

.. de. Olfro ;· icid.a: v:ez que' se.· augmentar a procura· ·do ouro, 'pela lei eco-
.,( '·•' ':p.o:inipa, ~itad(\ 'pelo ·:p.obre dep'u~ado, deverá· elle en~arecer. ' '., 
·· : •0 , SJ;t.' SEABRA- Já '·disse ·que nas ,coTI\dições normae\91 :Jfão aconse-' 

··· .Jhari·a ·a nl.ei:lidà.~ . · · · · · · · · · · ' .. · 
'"',",: .'~ '9 i:?R~:\' qÂRcr~ ~'r!l~S · ---;- Si ~as e~:q.dições normae~ o nobre.depu-

, ta:dó ·:não aqoriselharia a ' medida, nas anormaes, . que atravessamos, 
muito . rnenà:s razã.o tem de a ·aconselhar ~ ' ' ' ' ' . . . 
. : ';•:···.' ~i,' s~ni ·. ~~s qawsas' e~tl:a9rdinlirias qu~ nos ~balam ' as reláç<:ies; 
jp.lga O noor( depp.tado ~ir\.~QllVeniente •a medída, ~OIDÇ! ,'poderá accei~al-a 

, . '·' qif!i~do cau,~as ex'traordinarias se. junt11m a:' e,ssas,"que só po'r si· fariam 
0 ,:q<;>bre, d~putado. repell~r a . provi:dencia '~ . • ' . .. 

'' o . s:e·: S:EiBRA - Será .o meio de entrarmos .no: regimen de' con-

' '. 

: • :m·:Ye:r;áibilj~ade. ···· · . ''•· · ·, · · ., · · : . . 
, ·:.~'1': ;.~ .9 ' SR ... GARCIA PmE.~ , --'-- ::Oe'sculpe-me o nobre de:ruta9,o : Isso é , . 

•:' ,•· .. ,tVu·ll maneira de d~ze~ .. A. conversão da rlo~s:a meE;da é, po:r; effiq)lanto, · 
I : üm. sonh·o, ou ilma, asp~raÇ~q: Ella nã0 ,virá P?T estes :ip,eios artificiaes 

i (apoiarJJo's)' por meios c'oercitivos. Reuna' h<bê .. o gove:ciio ,quanto 'Ouro 
pu,der ,)19 ThesoU:ro, não ~ob:r:e •.sóroente .os ·'impostos ';:tduaneiros, mas · os 

, I ímpqsÚ).s' 'internOS em ,OUrO, logo: que· a:brir aS pgrtaS ,dO ~heSOUrO, ,todo· 
' esse ouro ·se esqbai·á p'ara· o e."'tran.geiro. ' :: ' . ' . 
' . ' . A_'· conversão de nossa müedá virá muito' nat'llralmente do desen-
. ' volvim~nto da nossa agr\cu'~tuDà, da creaÇã·q ' das indu:strias, do de~n

Y0l:vime.nto '4.a nossa pr9dueçãú. Qu~ndo :nós produzirmos inais do 9-u~ . 
.q.onf!umn·nios, quando a nossa exportação exceder, não 'só o valor da · 1m-· 

:.·" portaç~~', ~a::s o d0s nossq8 compro~iss.os no est~~:qgeiro, qualfd.o ·p:ãd 

... 

i' 
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tiv\')<rmos necessi!dade de pagar em moeda · o que de fôra .'recebetmos em 
' .mercadorias, teremos a conversão do nosso meio circulante, muito na-
tma:~mente, sem quasi .que acção directa do governo. 

'Por em'qu;;tnto 'o imposto · em ouro será um embaraço pll'ra a con-
versão do· meio •circulante, será um embaraço par>a a creação . das in- '· 
{];ustrias · e o desenvolvimento dellas. 

Um dd's· éffeito•s do imposto em ouro é o encarecimento de. todos· 
os generos ·~e consumo, pela acção · reflexa que tem o encarecimento 

' , '•do preço de um genero sobre. todos os outro.s. 
Em um paiz, como o nosso, que importa toldos os generos neces-

; 1 sarios á vida, até aquelles que elle produz, qua.si . que expontaneament~ 
-que importa os cereaes, que import-a até palitos, o encarecimento ~{e 
t·aes :generos, nece.ssarios, indispensavéis á vida do trabalhador, ·diffi-
·culta a crj:lação de ü1dustrias e do seu desenvolvimento, pela somma de 
capita.es delles retirados para alimentação· dos mesmo•s tra:balhadore&. 

' O SR. S:~pAJi!RA - A crise provocaida pelo encarecimento d"Os gene-
ros· e~senciaes á vida é um estimulo ;para o estabelecimento das ill-
.dustnas. _ 

,. . O SR. GARCIA PIRES - O nobre deputado parece-me q11e pertence 
. ao numero d9s· que ensinam com a palmatoria . E' sem duvida notavel 
a th~oria de S. Ex., provocar crises, provocar a miseria do trabalha-
dor pacr~, promover a industria. 

Mas S. Ex. deve attender a que o excesso do preço dos generos 
.essenciae.s á ·'vida importa em capital desvi·ado da indushia. 

Prefiro o systema oppo.sto . Quero o desemrolvimento da indúst ria 
pelo ensinamento, pela animação, ' pela protecção. 

' E tem "S. Ex . . uma prova contraria a s'ua theoria, no facto 
ainda :P,ontem enunciado pelo Sr. M·ayrink. 

S. · Ex. ·disse: E' um erro attribuir-se a carestia dos generos ah-
menticios na.cionaes ao imposto ,em_ ouro. Não é tal um erro. 

·Toda vez que os generos essenciaes á vida do trabalhador enca-· 
recem, o trabalho sôbe de preço, e· consequentemente o 'producto desse 

.trabalho encarece. 
·· O 'illusbe Sr. Mayrink, que foi o conselheiro do Sr. Ruy Bll!r-· ", 

bosa na adopção do imposto em ouro, já concorda, que se a totalidade 
d'o imopsto é demais para as ' c;lespezas do go·verno, estabeleça o go-
verno um '' cambio pelo qual sejam feitos os pagamentos. 

Desta fôrma 'desappai·ece a razão capital dessa medida, que se-
gundo diziam, foi a vantagem de obter o governo, sem concorrei: á 
praça, , a ~oeda de ouro, para pe1:manecer a real, a verdadeira que é 
o augmento da renda. 

Não salva., por esta fôrma, S. Ex. o commercio 'das difiiculdades, 
e dos vexames pa-ra obtenção do ouro, e colloca-o ainda sob a pi·essão 
do c&mbio, que continuará a baixar. 

E' necessario, Sr. Presidente, que partamos deste pr"-ncipio. Não 
' 

,, 
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temos ouro, não o temos absoh,ltamente, o ouro que se apresenta em 
. nossas ·transacções é importado como mercadoria, é comprado. Desde -, 
·que ·o governo exigir o pagamento dos direitos aduaneiros, you ainda 
a mais, desde que se estabelecer qualquer procura nová de ouro, o -
i:e upreço inevitavelmente se elevará. 

· Não sei tambem o que-quer dizer S. Ex. em sua phrase : o, govern0' 
estab~leça um ~ambio rasoavel. Quiz S. Ex. aconselhar que o governo · 
'désse novo preço á moeda metallica ? O dever do governo é receber 
a moeda metallica pelo valor legàl, elle não póde ser agiota. Mas ain- ' · 
da assim, o devedor do Thsouro, pelo imposto ver-se-ha em obrigação ~ 
,de comprar a moeda no mercado a cambio do 14 1[2, talvez, para 
éntregal-a ao governo a cambio de 20. Quiz .S. Ex. facilitar o paga-
mento em papel, calculando 20 dinheiros por 1$, como actualmente· 
J>e faz?. . · 

Neste caso desapparece a razão do decreto, o governo não recebe 
~nais ouro, terá de entrar no mercado das cambiaes. 

E, Sr. ·Presidente, determinará, elle mesmo, a depreciação 'dos 
.seus papeis, condemnará o seu credito. 

E desde que o mesmo governo dér a medida do seu descredito, 
a consequencia infallivel, fatal, será ainda maior alta do preço do' 
,ouro. 

UM SR. DEPUTADO - Prefere V. Ex. a concunencia do govern(} 
,no mercado das cambiaes? . 

O SR. GARCIA PIRES - Sem duvida e por motivo muito simples. 
A concurrencia do governo _no mercwdo das cambiaes será periodica, 
,e limitado ao neeessario para o serviço dos nossos comprorr1isss-s ex-
ternos . 
. · O governo não tem necessidade de l)lais de 3,5. 000 :000$ annual-
;mente. 

A con,currencia, hoje, pelos particulares é constante, diaria, e na 
'importancia de cerca de 100.000 :000$000. . · 

A concurrencia do governo no mercado das cambiaes não retira 
.a. moeda do mercado, o actual processo crea a necessidade do duplo da 
;rnoeC!.a; porque o que entra para o Thesouro vae alli dormir, até que 
,chegue o dia em que deve embarcar para a Europa. 

Vêem os nobres deputados, que não tem razão os que se oppõem 
.á revogação ·do decreto n. 804 de 4 de outubro. 

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO 

O Sr. P residente annuncia a continuação da 2a discussão do 
projecto n. 222 da commissão mixta (do art. 3° em de ante) }úoviden-
ciando sobre emissão, resgate e conversão do papel moeda do Estado. ' 
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· São successivamente postos em discwssão, que é sem debate en-
Cerrada, os arts. 3° a 19°. 

E' anunciada em discussão o art . 20. 
Vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão 

~ seguinte emenda ao art. 20. 
Trinta e tres por cento dos direitos aduaneiros de importação se-

.são cobrados em ouro, revogado nesta parte o decreto n. 804 de 4 de 

Bmendtl Chagas 
IJobato 

outubro de 1890. 
Paragrapho unico. O governo é autorisado 

a rever a pauta das alfandegas: 
1.0 Para elevar até 30 % o imposto de im-

portação sobre os generos de luxo, sêdas, jwas, brilhantes moveis, cal-
çado, bebidas alcolicas, e tecidos ou similare1s aos que a industria 
naóonal produz, doces e etc. 

2. 0 Para reduzir 50 % nos direitos de importação sobre os ge-
:neros considerados de primeira necessidade, podendo mesmo dispensar 
o imposto no caso de vir a augmentar a sua carestia a falta, por tempo 
,determinado. 

Sala das sessões, 15 de outubro de 1891. - Joã·o dms Chagas Lo-
b'ato. - João Luiz. - A 1lexandre StockZér. - Coslf}a M10.chado . -
!Manoel Ftdge'I?JCio. - AO.V·aro Bot;elho. - Btueno de Paiva. - J. Avel~ 
lar. ---=-- Franc'isco A mlarall. - Asbolph'o Pio. - Domingos Porto. -
F.erreira Rabello. - Gabriel de Mag,dJlhães. - Pacifico Mascw·enhas. 
- F. BaJJaró . .,.-- Barboi'i'a Lima. - J a,cob da Paixão. 

E' encerrada a discussão sem debate. 
São succes&ivamente postos em discussão, que tambem é encerra-

da sem debate, os arts. 21, 22 e 23. 
, E' adiada a votação. 

SESSÃO DE 19 DE DEZEMBRO 

O Sr. Pr1esidente annuncia que vai submetter a votos o art. 1 o do. 
,projecto n. 222, que providencia sobre a emis,são, resgate e conversã!o 
~o papel meeda do Estado, do Banco da Republica e dos bancos emis~ 
sores; sobre os depositos e fiscalização destes bancos· e das sociedades 
anonymas ;. revoga o decreto relativo á cobrança em ouro dos direitos- . 
de importação l:l dá outras providencias . 

O Sr. Biarbosa Lima (pela ovrdem)i - O voto que a Oamara vae 
proferir constitue, a meu ver. a mais grave de quantas deliberações 
tenha jámai-s firmado. ( Aipoiiados . ) 

Cumpre, pois, que a responsabilidade de ·cada um fique definida 
.eom a maxima precisão, não se acobertando com o anonymato commo~ 
do da collectividade. (Apoiados.)• 
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Resolvamos o pleito que se desenvolve ante nós, entre a criminosa 
ou:biça de alguns máos cidadãos, e a .paciencia" evange~ica, o patrio-
.tismo incontestavel com que a quasi ; tütalid'ade ·dos brazileiros espel'!r 
,que jri!'tiça seja feita por quem de direito, contra os autores das ca-
lamidades que nos affligem. Severos, incorruptíveis lavre:rnos a conde- ' 
mnaçã'o de todos aquelles que teem falsificado a Republica, mercade: 
dando com ella, instituindo e ' cobr,ando um agio sacrílego sobre ,(} 
suor do proletariado, saccando des:ordenadamente contra o futuro de· 
;n'ossos filhps, fomentando assim a ·banca-rota, a miseri.a e a fome'. ' 
· ·! Espero que. a C amara . não quererá acarri3,tar com a responsabili- ' 

.cl.ade tremenda de a~imentar e açular a vo:r:a·cissima alcatéa de jogadores 
~n,saciaveis que corvejam sobre à fortuna publica,. · 

·' Peço, votação nominal p,ar~ os ; arts. 1 o e 2° 'do projecto . ( 4 poia-
dos .. J · .,. · · ·, · · · ··· · • 

Consultada, .a Camara ·CO~c~de,"a votaçãoJnominal pedida . 

'·O Sr. May rink (P,PAla o~de;,,) ,de'~eja apenas fàz~r tu.na declara-
",çãq .. Segundo , inf~niaram-lhe ao entrar nesta qasa, o Jornal qo Com-, 
me.rçie' •declàrou qu~ .o orador teve um procedimento incoherente .. ,. 
· . VozEs - ~ão p'0de discutir. . 

, .o· SR. .SERZEDELLO 7- Q p,rocedi:rnento não é cóúecto, mas nós o· 
ouvi·remó,s ., 

. O SR. PREsi:qENTE - Attenção ! 
'O' SR. ~YRINIK - Vem expli~ar que da sua pa~t~ I nã? houve a 

menor ,inc'oherencia' 
.O '5R. :BRESIDENTE -'-- V. Ex. permitta-me uma observação; \.nãO> 

póde disc:u,tir 'esta ques.tão . · · . · 
O SR. MAYRINR - ,Não está discutindo; ~stá danP,o as provas de 

que não foi :incolherente: acredita que está no seu direito . 
' o SR. PREStDEN'IlE -:---·Se v. Ex' quer ,antes da votação póde pedir-

' urgencia á O amara p!J.ra -0-ma explicação pessoal e estou certo que ella 
I - lh' , ' nao . a · neg.a~a. . .·,, • . · ,,. 

-.1 •• :. O SR. M4YRINR - ·Ficará su:p1mamente agra~decid.o ·ao SF. Presi-· 
'·.dente . ' '' I ' ,. · , . 

O SR. PRESIDENTE - O Sr . deputado Mayrink pede urgencia para< 
.. ;um.a explicação pessoal antes da votação. ' 

' O S:R •. ZAMA - Pela ordem ! ' 
o SR. PRESIDENTE - ~henção !' Vou consultar a C amara. ' 

' C> SR. ZAMA _!_ ~ão se póde inter'romper o acto da yotação . 
.O '' SR. CosTA JUNIOR - Ainda não começou a votação . . 
O SR. PRESIDENTE - 'Attençgío. O Sr . deputado Zama não tem 'a 

if; 

I.' 

paJavra.. · 
. O SR . ZAMA _'_ Basta qve V. Ex. o dig~. Pensei que m' a tinha.. 

dado. Não é preciso gritar. 
' , 
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o SR. PRESIDENTE o 'nobre deputado está gritando. mals d(} 
g.:ue eu. 

( Gr_J1zam-Se 
· Consultada, 

rinck. 

varias apÓ,rtes). 
a C amara conéede a urgencia pedida · pelo Sr. May-

· O Sr. Mayrink (para uma explioação pessoa,l) - Agra-de6e ao 
, Sr. Presidente e á Camara a distincção com que o honram, conceden-
.do-lhe esta · urgencia . · 
. Continuando, decla;ra quEl não foi in,coherente, assignando o pare-
~er .d~ .commissão mixta, pois, q11ando se discutiu esta questão, decla-
rou que assignal"ia o 'parecer com r..estricções, porque estava resolvido 
a tratar. do assumpto perante a Camara. 

Na commissão mixta do Senado, o orador• discutiu uma por um,a .. as 
. disposições deste projycto : os seus ,.princípios eram dia;metralmente op-
, postos aos da commissão. Assignem, pois, com · restricção o parecer da 

commissão . mixta, as·sim como outros collegas que alli estavam nesta 
·occasião. . 

o SR. SERZEDELLO ( cçm enerrfia) :- Não apoiado. . . acceitou m 
· limitaÇão da emissão para · o Banco da Republica. 

I ·. ' t 

O Sr. 'Presidente - .O Sr .. deputado Serzedello não tem a pa-
lavra.' Peço àos Srs. deputados que occupem os seus Jogares para que· 
.a me:sa possa manter a ordem e o decoro da Camara. (Trocam-se va-
. rios apartes.) 

O S·r. Presidente - O Sr. deptuado Mayrink começou a fallar 
contra a disposição regimen~a). 

' A mesa não podia consentir que S. Ex. fallasse sem que a Camara 
Jhe concedesse urgencia. A Camara graciosamente a concedeu, e no uso.· 
desse direito é que a Sr. Mayrink occupa a tribuna. 

N est'as condições peço aos Srs. deputados que respeitem o ~.eu. 
,proprio voto; e mantenho a palavra ao orador concedida não pel;:r, 
mesa, mas pela Oamara. · 

Tem a palavra o Sr. ' Mayrink. 

O Sr. Maydnk (continuando). Dizia que assignou o parecer da. 
commissão mixta com restricções, e com elle alguns membros da com-
missão que ,estão presentes. · 

Os· co'llegas do orado·r que fazem parte desta Camara, podem at--
testar si · o facto é ou não vel'dadeiro. Em ultimo caso appellaria para 
o original do parecer que deve ·estar no archivo do Senado. Está certo' 
que. quando essa illustre corporação mandou a copia para ser publi-
cada o orado.r não estava presente; mas não tardou a ter conheci-
.mento de se haver riscado a palavra restricção de junto de sua ass1-

I, 
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gnatu.ra. Mandou immediatamente ao Dri!ario Off'icial e teve a confir-
;mação do facto, dirigindo-se em carta ao director do Diario Offic'i'al 
pediu-lhe que restabelecesse aquella palavra. 

Mandou tambem uma carta nesse sentido a todas as redacções de 
j ornaes, para que dado o caso que na copiado projecto fosse ;a sua 
assignatura sem restricções, publicassem a carta. 

No seio da commis~ão mixta, mostrou-se contrario a todas as dis-
posições que estão no projecto e portanto o assignou com restricção. 

Eram estas as explicações que tinha a dar á_ Oamara. 

O Sr. Serzed.ello requer urgencia para responder ao Sr. Mayrink, 
o que é 'concedido pela O amara. 

O Sr. Serzed.ello - Lamento que infelizmente eu proprio seja, 
obrigado a contribuir para demorar esta votação importante, com 
questões que são absoltuamente secundarias, sendo a isso obrigado pelo 
dever de responder a meu digno collega o Sr. Mayrink. 

Não vem absolutamente appello, nem é conveniente e opportuno 
neste momento, em que vamos votar um proj!Octo de tanta magnitude, 
Tesponder a artigo deste ou daquelle jornal. Essa resposta deveria ser 
dada fóra deste recinto nas columnas dos jornaes e não aqui. 

Mas o meu illustre collega o Sr. Mayrink não tem absolutamente 
razão no que acaba de affirmar sobre os membros da commissão, di-
:zendo que todos assignaram com restricções. E' exacto que S. Ex . 
.assignou o 2·o parecer ou o projecto ·da commissão mixta com algilmas 
r estricções, mas tambem é exacto que1nuitas das medidas principaes e 
eapitaes, que nelle estão consignadas, o estão com o voto de S. Ex. ; 
-~ uma das principaes é . exactamente a limitação da emissão para o 
:Banco da R,epublica, que S. Ex. votou, declarando que o fazia si acaso 
:outra indicação fosse consignada: referia-se especialmente á annulla-
-ção do contrato do resgate do papel-moeda. 

Ora, tendo sido consignada essa idéa ipso facto estava dado o 
,. v oto de S. Ex. á P medida, que era a limitação de emissão para o Ban-
' .co da Republica. 

Si a emissão para os bancos regionaes foi consagrada em sua 
totalidade, foi isso em parte devido a palavra de S. Ex., que pugnou 
;por essa idéa em nome dos direitos adquiridos e da fé dos C'Ontractos 
de contractos celebrados e que não podiam absolutamente ser violados 
oeonforme assegurava. 

Não quero cotejar o projecto da comlJlissão mixta com o 1° pro-
jecto que foi apre.sentado a esta Oamara; mas está na consciencia de 
todos que as idéas principaes do 1 o projecto estão consignadas no 2°; 
e o Sr. 111,ayrink, na commissão de .finanças desta Oamara, assignow 
o 1 o parecer sem restricções, declarando de ante de nós _ todos que ha-
via um unico ponto em que divergia: era -sobre a mobilisação do las-
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tro em ouro; mas que disto mes:mo não faria questão desae . que. não 
fosse a eondemnação do principio e sim as conveniencias de mom~.ut9 
que exigissem a reconstituição. . · 

Vê V. Ex., portanto, Sr. Presidente, que as restricções do Sr. May-
rink são absolutamente insignificantes, e não teem a importancia que 
S. Ex. lhes quer dar. . , . 

Ha, porém, um ponto que necessita dfl ser explicado ; é aquelle em 
que S. Ex. declarou que .tendo encarregado a um amigo no seio da 
commissão de assignar o seu nome com restricções, no emtanto, estas 
restricções não apparece1~am. E' exacto que oito ou nove membros da 
commissão assignaram sem restricções, cinco ou seis com restricções, 
e não todos, como disse S. Ex. e alguns mesmo divergindo apenas em 
idéas completamente secundarias. 

Mas, ·~considerando nós que isto invalidava, enfraquecia, por as-
sim dizer, o valor moral deste documentp, accordamos todos em que 
essas restricções seriam supprimiclas, e que na occasião da ·discussão 
áo projecto cada um de nós teria inteira liberdade de vir á t)!i-
buna e declarar quaes os pontos de divergencia que tinha com o pro-
jecto, que era a opinião victoriosa e que representava, por assim dizer, 
o voto· ela maioria .dessa commissão. 

' 
O Sr. Presidente diz que se vae votar de preferencia a emenda 

substitutiva. 

O Sr. Serzedello - (pela ordem) requer preferenda para o 
artigo do projecto. 

Q SR. PRESIDENTE ~ Não comprehendo que vantagem haja em se 
Rlterar o systema adaptado de votar de preferencia .as emendas substi-
tutivas. · 

O SR. SERZEDELLO- Em todo o caso appello para o juizo da Ca-
mara, e espero que V. Ex. a consulte. 

O Sr. ·Chagas Lo'b<,ato (pe'la ordem) pergunta si todas as emen~ 
<las foram impressas. ' - . 

O SR. PRESIDENTE diz que todas as emendas foram impressas. 

O Sr. Aristides Lobo (pela ordem) - Parece-me_ que para es-
clarecer melhor a Oamara seria preferível que fosse posto a ,votos o 
f!,rt . 1° do projecto, salvo a emenda substitutiva. 

O Sr. 'Presidente - O art. 1 o do projecto da . comm1ssa.o limita 
,a emissão do Banco da Republica á actualmente existente; e o art. 2• 
concede aos bancos regionaes o direito ele completarem as suas emis-
sões. O substitutivo apresentado trata ela materia em dous p.rtigos, 
como muito bem disse o Sr. deputado Serzeclello, porque em logar ele 
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·fnanter a -ci,rimiação do ' Banco da Republica actu~lmente feita, 'm.an- '· . 
.ÍE;:ndo a dos b~nCOS .regionaes, determÍna que a emisflãO, para Ser yóm~ 
plét'ada, seja feita ~ateadame:nte por todos .os bancos de emissão exis- . 
tentes; portanto, abrange a disposiÇão do art. 2°; e nestas ·condi~ões-

. parece-me realmente q.ue o requerimento do nobre d()putad'o tem razãCf 
.:de .ser. ' . · . 
. E' possi.ve'l que algans Srs Deputados queiram limitar a enüssãO> 
do banco ao que estava, · e não queiram conceder .aos bancos regionaes: 
o direito de completar · a sua emissão . . · . · · ' · . . ' ' . 

Nestas condições, parece-me çonvenie:n,te para que a Oàma.ra possa ' . 
votar · com perfeito conhecimento :9-e causa, acc~itàr o requerimeJato· 

. d.o Sr. deputado Serzedello; e como a praxe ·.é votar primeiro as emen-
das 'substitutivas, COiiSUltO a Camara SObre 1 Si UCOOÍta . 0 requeriment01 

· ,de preferen.cia. · . · 
Consultada a O amara concede ·a preferencia pedida p~io .Sr. Ser:.. 

zedello. ·"· · · 

O Sr • . Cantão .(pela. ordem) - Approv:ado· o art. 1 o do .proje~to, 
fi?a ~alvo o artigo substitutivo? . : ·' 

. O Sr. Presidente - Ápprovado o art 
judicado o substitutivo; mas a O amara tem 
art. 2°. ' 

1 o do projE{cto, fic·a pre- ., 
de 'prominciar-se sobre o• .' . ,- ' 

,. o· Sr, IEpitacio Pessoa (pela ordem) Votado o art: 1°, fica 
p'rejud,icada a emE(nda na partE) . substitutiva do ~rt. 2°? 

O Sr. JP>-r~sidente ~ A emenda sübstitutiv.a dos d~us artigos t.fa-
tall!- de materia.s distinctas, porque o art. 1° do ,pr~jecto limita ·a · 
~missão do: Banco da Republica e o 2° permitte que os bp.ncos regionaes 
.completem o seu -direito ele emissão. · , . 

EngloBando o substitutivo, esses dous artigos em um só, e · sendo 
~ . pqssivel que a Oamara pense de :tpodo differente· em relação a qual-

. ' ,quer delles1 neste caso, com -·a rEljeição do art. 2° ficará prejudicado. 
)ambem o fmbstitutivo. · 

Em ooguida procede-se á chamada, respondendo sim, isto é, ·. ap-
.Pl'ovalido Ci' art. 1 o do projecto n: .2;32, os Srs.: 

Belfort · V:ieiera, U chôa Rodrigues, Innocenêlo Serzedello, Ni;nfl. 
;Ribeiro, Matta Bacellar, Oasimiro Junior, Barbosa Lima, Bezerril; 
João Lopes, J 'l).stiniano de Serpa, 3 o sé Bevilaqua, Pedro Velho, Qon- ' 
.çah.es Ferreira, Joaquim Pernambuco, Raymundo Bandeira, Ánnibal 
Falc~o, Pereira' Lyra, Meira de Vasconcellos, Espírito Santo, Oiticica, 
Gàbino Be~ouro, Ivo do Prado, Oliveira V alladão, Felisbello Freire7 
Paulo Árgqllo; Zama, Garcia . Pires, Severino Vieira, Santos Pereii·.a, 
Oustodio de ~ello, Paula Guimarães, Ámphilophio, Francisco Sod~·é7 

. '· 

~~ I 
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'Dionysio Cergueira, Leovigildo Filguéiras, Sebastião Làndulpho, Pi-
. ;res e• A~blii.quéiJ:que, Mtmiz Freire;, Athayde Junior, Nilo Peçanha; il1 r-
bário Marc.ondes, Ftança Oarva1ho, Baptista da Motta, Aristides Lobo, 
.Vi11haes, Figueiredo, Antonio Qlyntho, J ç>ão Pinheiro, Pacifico Mas-
carenhas, Ga·~riel de Magalhães, Chagas Lobato, · Francisco Veiga, 
'Costa Senil~ Lamounier, Alvaro Botelho, Americo Luz, · Viotti, Du-
tra Nicàcio, Corrêa Rabello, :M:anoel Fl!l.lgencio, Astolpho Pio, Aris~ 

' tides 1\faia, Franci:~co Amaral;' Dom~ngos Rocha, Costa Machado, 
Domin,gos Porto, P-alleta, João ' de .Avellar, Ferreira Rabello, 'Bueno 
de Paiva, João Luiz, Ber:nardino di1 Carhpos, Francisco Glycerio, Ce-
sario Motta, Mol~aes · Barros,, Domingos de Mdraes, Adolpho Gordo, 
Mursa, Paulino O~rlos, Cost::~: Junior, Rodrigues Alves, Alfredo Elli~ 
Almeida Nogueira, Rubião Junior, Leopoldo de Bulhões, ~ntonio Aze-
~eélo, · Caetano de ,:Albuquerque, Bellarmino de Mendonça,· Eduardo 
Gonçalves, · Schmid_t, Vict<irino ·Monteiro, Pereira da Costa, Antão de 
Faria, . Borges de _Medeiros, A!cid~s Lima, Abr~u, Homero Baptista, 
Cassiano'. -do N asciment.o, Demetrio Ribeiro, Menna Barreto, Augusto 
de Freitas. (100). . - ·· · · . 

. ~spo:Uderam não os Sr·s. Cantão, Costa Ró:drigues, Rodrigues Fer-
nandes, ,Henrique ' de Carvalho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires 
Ferreira, Martinho Rodrigues, Frederico Borge·s, José A velino, Gonçalo 
'de Lagos, Nascimento, Amorii:n Garcia, Epitacio, Retumba, Tolentino 
de ;Carvalho, Jo-sé Mari'arino, João· Vieira, Luiz de Andrade, Leandro 
Maciel, Seabra, Milton, Barão de São Marcos, Fonseca e Silva, Fon-
seca }Iermes, Manhãe:s Barreto, Alberto Brandão, Virgílio Pessoa, 

. Luiz Mura:t, Hadaró, Ja•cob da Pai.."'<ão, Alexandre Stockler, ·Carlos das 
, Chagas, J~l).urO Muller, Carlos Campos e Lacerda Coutinho (36) . , 

'E' a1?rova<do o .seguinte : · 
Art. 1.0 E' limita:da á somma· actualmente existente, ~·. circulação 

do papel moeda do Estado e das notas do Banco da Republica. 
Procede-se á votação do art. 2° do projecto. 
Respondem não ~ejeitando o artigo, os Srs. : 
Belfort Vieira, Nina Ribeiro, Cantão, Casimiro Junior, Rodrigu~s . 

Fernandes, Henriqüe de Carvalho, Nogueira Paranaguá, Nelson, P'ires 
Ferreira, 'JYI,artinho Rodrigues, Batbosa .Lima, BezerriJ., João L~pes, 
·f.rederico. Bor~ges, José . Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Pedro Velho, 
Amorim Garcia, Epi:tacio Pessoa, Retumba, Tolentino Cte Carvalho, 
Raymundo Bandeira, Annibal Falcão, Pereira Lyra, Luiz de Andrade, 
Oiticica, Gabino Bezouro, Ivo do Pr;ado, Oliveira Valladão, Felisbello 
Freire, P aulo Ar'gollo, Seabra, Garcia ;pires, Severino Vieira, 8-ant os· 
Pereira'; Custodio de Mello, Paula Guimarães, Amphilophio, Dionysio 
Cérqueira, Pires .e Albuquerque, Muniz Freire, Fonseca e Silva, Fon-
se.ca Hel:mes, Nilo Peçanha, ·Urbano Marcondes, Manhães· Barreto, 
Alberto Brandão, Virgílio Pessoa, FraRça Carvalho, Luiz Murat, Vi- · 
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nhaes, Figueiredo, Badaró, João Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, Ga-
briel de Magalhães, Chagas Loba to, J a:cob da Paixão, Alexandre Sto-
ckler, Francisco Veiga, Costa Senna, Lamounier, Alvaro Botelho, Do-
mingos Porto, Americo Luz, DutTa Ni·ca:cio, Oqrrêa Rabello, Manoel -
Fulgencio, Aristides Maia, Carlos da:s Chagas, Francisco Amaral; Do-
mingos Rocha, Costa M.acha.do, Palleta, João de Avellar, Ferreira 
Rabello, Bueno de Paiva, João Luiz, Costa Junior, Antonio Azeredo, · 
Caetano de Albuquerque, Marciano de Magalhães, Pereira da Costa, 
Antão de Faria, Borges de Medeiros, Abreu, Homero Baptista, Cas-
siano do Nasciménto, Demetrio Ribeiro e Menna Barreto. (89) 

Votam sim os Srs. U chôa Rodrigue·s, Innocencio Serzedello, 
Matta Bacellar, Costa Rodrigues, J ustiniano de Serpa, José Avelino, 
Nascimento, Gonçalves Ferreira, José Mariano, Joaquim Pel'nambuco, 
Meira de Vasconcellos, João Vieira, Espírito Santo, Augusto de 
Freitas, Tosta, Zama, Milton, Francisco Sodré, Leovigildo Filgueir3!s, 
Barão de S. Marcos, Sebastião Landulpho, Athayde Junior, J?aptista 
da Motta, Aristides Lobo, Antonio Olyntho, Viotti, Astolpho Pio, Ber-
nard:o de Campos, Francisco Glicerio, Cesario Motta, Moraes Barros, 
Lopes Chàves, Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, M.uma, Paulino 
Carlos, Rodrigues Alves, Alfredo Ellis, Almeida Nogueira, Rubiãt? 
Junior, Leopoldo de Bulhões, Bellarmino de Mendonça, Eduardo Gon-
çalves, Lauro Muller, Carlos Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho, 
Victorino Monteiro e Alcides Lima. ( 49) 

E' rejeitado o art. 2o do projecto. 

O Sr. Presidente - A rejeição do art. 2° poderia parecer á 
primeira vista que significava approvação do substitutivo. Mas, á 
vista do modo por que foi feita a votação, esta conclusão não póde 
ser tirada, nem tão pouco ,se póde considerar prejudicada a materia do 
substitutivo. · · 

O Sr. Garcia .Pires (pe~a armem) - V. Ex. acaba de declarar 
que a votaç·ão a que se procedei1 não implica a prohibição dos bancos 
regionaes fundirem-'se no da Republica. Entretanto a ultima parte do 
artigo que votamo·s diz que o Banco da Republica não póde fundir-se 
com os outros banco·s de emissão. Parece-me que o pensamento da 
emenda está consignado no art. 2°. 

O Sr. SerzedeHo (p,r~l·a orifiern )- Sente divergir não ·SÓ da opinião 
do seu collega como da interpretação que o Sr. presidente dá á emenda. 

A emenda está prejudicada. Não comprehende que possa haver 
direito de fusão sem trans.fere'ncia dos direitos que os bancos teem. 
Estando limitada a emissão do Banco da Republica ao que actual-
·mente existe, crê que este artigo está prejudicado. 
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O Sr. Presid'ente -0 Sr. deputado Garcia Pires chamou a atten-
ção da mesa para a ultima parte do artigo que diz que os bancos regio" 
naes não podem fundir-se com qualquer outro banco ·de emissão. 

• Si a Oamara rejeitou este artigo em sua integridade, rejeitou de 
facto a idéa nelle consignada de prohibir-se a fusão dos bancos regio-
naes ·COm outro qualquer de emissão. 

O Sr. deputado Serzedello sustenta que o substitutivo está preju-
dicado, porque os bancos regionaes não teem direito de fundir~se sem 
transferir os seus direi to.s de emissão ainda não esgotada. Nestas con-
dições, parece que tem razão o Sr. deputado que chamou a .attenção 
da mesa para a ultima parte do artigo que foi 'rejeitado pela O amara. 

Portanto, considero prejudicado_ o ·substitutivo do Sr. Mayrink, 
por ter de facto a O amara rejeitado a idéa consignada no -final do 
mesmo artigo, isto é, a prohibição de fu.são. ( M uiBo _bem>· ap'oiaclos.) 

O Sr. Oiticica (pela ordem.) - O modo por que V. Ex. concluiu 
o incidente declarando que julgava prejudicado o artigo substitutivo, 
em virtude de ter sido rejeitado pela Oamara o pensamento da fusão 
dos bancos regionaes, vae autorisar um argumento que convém desde 
já destruir . 

O pensamento da commi·ssão sanccionado pela votação da Oamara 
é que a circulação da moeda fiduciaria, fique limitada não só em rela-
ção ao Banco da Republica, como aos regionaes. A observação do meu 
illustre collega dá logar a que na 3a discussão do -projecto o art. 2° 
que contém o principio capital de concede1: .aos bancos regionaes com-

. pletàrem as emissões facultadas, e o final do artigo dizendo que não 
podem fundir-se com qual•quer banco, não quer dizer que fique ' desde 
já autorisada a fusão dos bancos regionae~ com o da Re publica. O que 
quero que fique nos annaes é que os bancos regionaes fiquem como 
estão, não podendo fundir-se com o da Republica, porque este tem o di-
reito de emissão ao triplo, o que é contrario ao art. 1". Isto se fez com o 
Banco N acionai do Brazil. 

O Sr. Presidente -A Oama1'.a rejeitou o art. 2° e o substitutivQ. 
Fica prejudicada a emenda additiva do Sr. Gonçalves Ferreira 

e outro. 
E' posto a votos e rejeitado o, substitutivo do Sr. Mayrink ao 

art. 3°. 
E' posto a votos e approvado o seguinte: 
Art. 3.0 O governo da Republica providenciará' sobre a reconsti-

tuição !ntegral do deposito metaJlico recolhido ao Thesomo pelos ban-
cos em1ssores. 

E' rejeitada a emenda ampliativa do mesmo artigo, offerecida 
pelo Sr. Oiticica. 
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, E' ·posto 'a VQtos ç a'pprovado, salvo a emenda, o seg\].inte: 
' ·. iArt. 4.0 O governo deverá, des~e já, rescindir o cqntracto céle_ 

brado com o Banco da Republica para o resgate do papel-moeda. : 
. . Paragrapho unico. Todos os bancos emisso~·es entrarão annua:l-
mente para o Thesouro com a quota de 2 % sobre a somma das suas 
emissões, que_será 'destinada ao mesmo -resga'te, 

E' rejeitado o add,itivo do Sr. Oiticica a esse artigo. 
E' .rejeitado o. substitutivo do mesmo Sr. deputado ao art. 5°. 
E' posto a votos e . approvado o seguinte: . 

. Art.' 5.° Ficam igualmente revogadas as disposiçõe(3 legaes e clau-. 
sulas contr~ctuaes relativas á reducção e á applicação especial dos 
juros das apolices depositadas D;O Thesouro pelos divers·os banco.s em 
garantia de suas emissões, ficando-lhes ' assegurado o ·pagamento inte-
gral do's :m'esr,nos ju:ros .. · . . · : . . . . · 

.I 

E' posto a yqtos 'e approva:do, sa~vo emendas, o seguinte: ~ . 
_ Art .... · 6.0 Os. 'bancos emissores são obrigados, dentro do prazo, de 

cinco annos, ' a liquidar· as · pperações que hajam feito sobre cauções~ 
con'ta·s correntes garanti•das, debitas de bancos e . companhias, sem 
prazo ou a longo prazo, as-sim como sobre wcç'Ões e debenture's de 1.co)n..'-
panhi'as, podendo transferir as respectivas ·carteiras industriaes ~u ·'•· 

: hypothecaria·s, e .não poderão desd,e já operar mais sinão: '\•. 
a) em descontos de l€ttras ou effeitos commerciaes a prazo de qua-

tro r,nezes no maximo ; · 
b) em cauções de .apolices da divida publica geral e títulos de di.vi-

da estadoal ou municipal; eni cauções de títulos integralisados de ban-
ços ou .companhias cotada-s na praça, comtanto que as· referidas ca11-·. 
ções não sejam de prazo superior a tres mezes, 'soffram pelo· men.os a . 
reducção de 10 % a 20 % de sua ultima cotação calculada sobre , o,, 
vaior ·nominal sempre que excedel-o, e fique o banco autorisado à li-
quidar o titu.lo, logo que entre ' a declinar a margem.' dessa ga-rantia L 
não podendo em pregar nessas oper.ações mais de 1! 4 de seu, capital ;y i'· 

c) · em compra e venda de metaes e pedras preciosas, ouro e prata: 
' a:n;J'oedados ; 

· d) em éombiaes de co~ta propria e alheia; 
' · e) em compra, venda e subscripção de1 títulos· geraes ou dos Es-
tados . · · . · · . 

E' posta a votos , e a pprovada a seguinte emenda: 
f) em recebimento de dinheiro com ou sem juros. 
Sala das sessões, 13 de outubro de 1891.-F. P. Mayrink. 

. O Sr. Presi-dent~ annuncia ·que v:ae pôr a votos o s)lbstitutivo do 
art. 7° apresentado pelo Sr. Müniz F1'8Íre. 

,. O Sr. Moniz Fteir·e (pela ordJe•m) - O pensamento desse substi: 
tutivo está -subordi1 ado a um artigo additivo que apresentou ao pro-' 
jecto e; por isso, pede preferencia para a artigo additivo. 
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O Sr. Presid~nte - Então submetterei;·' a votos o artigo do. pro-

jecto e, si este fôr rejeitado, submetterei á v.;otação o additivo e o 
substitutivo apre•sentados por V. Ex. 

Posto a votos, é approvado o seguinte: 
Art. 7.0 Os bancos emissores ·são obrigados a começar a conversão 

de suas notas, ao portador e á vista, desde que o cambio attinja a 27 
pence por 1$ e .se conserve ne·ssa taxa ou oscille entre ella e a de 26 1J4 
durante tres mezes consecutivos . 

. . Paragrapho unico. Essa obrigaç•ão tornar-se-ha igualmente effe-
ctiva logo que por lei seja decretada a abolição do cm:so forçado. 

Ficam prejudicados o additivo e o substitutivo offerecidos pelo 
Sr. Moniz Freire . · 

E' rejeitada a emenda ampliativa offerecida pelo Sr. Mayrink. 
. São successivamente postas a votos e approvada.s as seguintes 

emendas: 
· 'Substitua-se n.o paragrapho uni co do art. 7°, onde . diz : essa obri-

gação tornat-se-ha igualmente - diga-se: a conversibilidade da nota á 
vista em especie· metallica, tornar-.se-ha (o mais como está no para-
grapb:o) . 

.... , ·Sala das sessões, 13 de outubro de 1891. -F. P. Mayrink. 
·~: Ao art. 7° e paragrapho uni co, accrescente-se ao final - neste 

ca·so, a propTiedade das apolice.s, depositadas pelos bancos, ficará per-
tencendo a estes inteiramente; revogadas as disposições em contrario . 

Sala das sessões, 10 de outubro de 1891.~Bernanlina de Campos. 
---,-Praulino Car.los.-Adolpho Gordo.- Dom'ingos de Mor(J)es.- Arthtw 
Ries.- Severimfo Tlr~,'eira.___.:.Mursa.-Anfão de FMia.- Glicerio.-Indio 
Ú 'Bir,azfiJl.- A ·. MoreiJra da Silva.-Jos'é Mariano.-S. L01ndulpho M'e-
dràdo.-J. J. S''f!abm.- Pires de Albuqv)e..rqule.-Fmncisco ArgoUo. -
Garcia Prires.-Cesar Zama.-Arn:orim Garcia.-Pires< Ferrevra.-Al-
fr~do Ellis.-OesariJo M.oeta.- Moraes BMros._;_B. Mendonça~-Bellar
mri'fho Carneiro.- Luiz de Anif.r1ade.- Monteiro de C:'arva:lhio.- PaufLa 
Guimar:ãe.s.- João Vie'rira.--Nilo Peçanlva.- Espírito S'anto.-L. Fil-
gueiras.-Ródrigu~s 'FerrtJandJes.-Rubiã,o Jun1Jor.- CyriJllo de Lemos. 
--Bantos Pereirr<a.-Vicfforino M dnt'eiro.- Alvaro Botelho.- O'as'Siano 
do Nascirn;enfJo.- Alcides Li?na.-Arii<tid;es Maia.-A . Bi'ockl-er.- La-
ce1·da Coutinho.- Oarlos Oampos.- F . Schmidt.- Bezerr~l.- J. Re-
tumba.- Nogueira P.aranaguá.- Oarvdlhal.- Edruardo Gonçalves.-
Lrt.uro Mul~er.-Costa Jurvior.-França. Carva.,lhJ.o . 
, E' posta a votos e approvada a emenda suppressivá do art. 8°, of-

ferecida pelo Si. Oiticica . 
Fica prejudicado o art. 8°. 
E' posto a votos .e approvado o .seguinte: 
Art . 9.0 Os bancos não poderão emittir notas de valor inferior 

a 10$000. 
E' posto a votos e rejeitado •o substitutivo do art. 10, offerecido 

pelo Sr. Oiticica. 

1.•, I 
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São successivamente posteis a votos e approvados os .seguintes 
artigos: 

Art. 10 . O Banco da Republica e as sociedades anonyma.s ou 
bancos que pelas leis e regulamentos vigentes estiverem ·sujeitos á 
fiscalisação do governo, ficam na Capital Federal sob a inspecção de 
um fiscal e dous adjuntos de nomeação do mesmo governo. 

Art. 11. Ao fiscal por si e &eus adjuntos, incumbe : 
Syndicar .si o banco pratica as suas operações dentro dos limites 

e fa·culdades estabelecidas nesta lei e em disposições · de &eus estatutos 
e contractos que não hajam sido por ella alterados; 

Submetter a igual syndicancia ·as demais sociedades ou bancos; 
Assistir ao recenseamento das carteiras, caixas e cofres dos esta-

belecimentos, podendo exigir conferencia sempre gue julgar conveni-
ente; 

Verificar e exigir a prestação de contas das administrações; 
Visar os bahnços geraes e annuaes, e mandai-os ·publicar por , 

conta do estabelecimento; 
Apresentar annualmente ao governo um relatorio minucioso, em 

que, a par dos dados estatísticos e informações sobre a circulação fidu-
ciaria e os demais serviços a seu cargo, offerecerá suas observações 
e indicações, suggerindo quaesquer medidas administrativas ou legisla-
tivas cuja conveniencia occorrer-lhes. 

Fica prejudicada a emenda do Sr. Oiticica ao art. 11. 
E' posto a votos e approvado o seguinte: 
Art. 12. Os fiscaes do governo junto aos bancos de emissão e 

.caixas filiaes dos Estados transmittirão ao fiscal da Capit,al Federal 
todos os documentos, dados e informações .necessarias para o desempe· 
nho do encargo de que trata a ultima parte do artigo antecedente. 

Fica prejudicada a .emenda do Sr . Oiticica a esse. artigo. 
E' posto a · votos e approvado o seguinte: 
Art. 13 . Os fiscaes do governo e seus adjuntos não poderão ser 

accionistas de companhias sujeitas á sua inspecção, nem ter com ellas 
transacção de. qualquer natureza; outrosim, lhes é vedado o exercício 
de qualquer outro emprego, cq'mmissão ou funcção de caracter ·publico, 
ou de caracter industriaiJ.. 

Fica prejudicada a emenda suppressiv•a dos arts. 13, 14 e 15, offe-
recida pelo ·Sr . Oiticica. 

São successivamente postos a votos e approva:dos os seguintes 
artigo·s: 

Art . 14. O fiscal do governo na Capital Federal terá o venci-
mento an;nual de 18 :000$, e cada um dos adjuntos o de 10 :000$, pagos 
pelas ·companhias e bancos em proporção ao seu capital. 

Art . . 15. O governo fixará o numero, as attribuições e os venci-
mentos dos fiscaes que nos Estados forem necessarios para serviço 
identico ao da Capital Federal. 



'r 

- . 81-

O Sr. Presidente· annuncia que voo submetter a votos a emen-
da suppressiva do artigo 16, offerecida pelo Sr. Oiticica. 

O Sr. João Pinheiro (pela ordem) segup.do interpreta a vota-
. ç·ão do art. 1 ~ em relação á emissão para outros bancos, que não ao · 

Banco da Republica, parece-lhe que era pensamento da Camara limitar 
a emissão para todos os bancos. 

O SR. PRESIDENTE - Bancos regionaes . 
O SR. J o:Ão PINHEIRO - Mas não vê razão para que se distinga 

entre os bancos regionaes e o Banco de Credito Popular . 
O SR. PRESIDENTE - Não se póde considerar prejudicado este ar-

tigo pela rejeição do art. 2°, porque o_ art . 2° tratava dos bancos re-
gionaes, ·questão essa que é -diversa da do Banco de Credito Popular. 

Em todo caso a opinião do nobre deputado é uma questão á parte, 
e a Camara póde manifestar o seu pensamento rejeitando ou approvan-
do este artigo . 

O Sr. Serzedello (pela ordem) diz que parece-lhe que as votações 
pelo modo com que teem sido feitas, não exprimem completamente o 
pensamento ·dl:J, C amara . 

Ainda ha pouco •Se votou a reje.ição do art-. 2° com a preoccupa" 
ção de não dar mais emissões, no emtanto, o que ficou convencionado 
foi o continuarem os bancos regionae.s nas condições da legislação an-
terior-:-

:Parece-lhe, pois, mais convenie1;1te votar o artigo suppress~vo apre-
sentado pelo Sr. Oiticica, que reduz o Banco de 'Credito Popular ás 
gondições em que ficam os banpo.s · regionaes, porque assim se torna 
real o pensamento da C amara, quanto á suppre.ssão das emissões. 

Posta a. votos, é approvada a emenda suppressiva do art. 16. 
. Fica prejudicado o art . 16 e assim tambem a emenda substitutiva 

offerecida pelo ~r . Mayrink . · ' 
E' posto a votos, salvo a emell'da, e approvado o seguinte: 
'Art . 17. Os bancos emissores publicarão quinzenalmente os ba-

lanços de seu activo e passivo, de accôrdo iJOm o modelo que fôr dado 
pelo governo . · , 

E' igualmente approvada a seguinte ' emenda: 
Substitua-se no art.. 17, a palavra quinzenalmente. pela- mensal-

mente . 
Sala das sessões, 13 de outubro de 1891 . -F. P. Mayrirolc. 
São successivamente posto& a votos e approvados os seguintes 

artigos: 
Art . 1.8. As notas bancarias serão do mesmo typo. O Thesouro 

N acionai ·as fornecerá por conta do banco que tiver de emittil-as. 
Art . 19 . Os bancos emissores reformarão .seus e-statutos, de ac-

cordo -com a presente lei, e sujei tal-os-hão á approvação do governo . 



82 -· . 

·o Sr. President;~ amnuncia que' y~e 1submet't.er a vot0s o~rt: 20° 
ao .qua1 ha uin substitutivo offereceido pelo Sr. Mayrink. 

'•O' s :r. Vinh~es (pe'la O?'dem) requer que a votação seja nominal. 
Consultada, a Oamara ~1ão concede a votftção nominal pedida. 

1 O Sr. Zama (p'ela o1·dem) pede que se subrnetta á votação o artigo 
dividido em duas pftrtes, sendo a primeira até a palavra- importação: 
,..--- p~rque o ora,dor não póde votar englobadamente. Vota pela pri-
:rí;leira'.,e 'contra ·a segunda. · · "' 

O Sr. President.e declara que ~~bnieúerá a votos em ·primeiro 
logar o substitutivo Mayrink. 

Posto a .votos, é rejeitado o substitutivo do Sr. Mayrink. . ~ ' 
. ' 

O Sr. Preside~Je declarà que ainda hfl um substitutivo ad art. 2°, 
offerecido pelo S'r I Cliagas Lobatb e outros, ·'o qua:l vae ser subiriettido. 
a 'votos de preferencia ao artigD. · 

' ~ ' o Sr. Chagas Lo·bato (p.elu ordem) pede que a sua ei\lenda .seja')i 
diwidida em dua13 partes, uma q~e se refere ·BJO pagamento ei:n ouro, e' 
a outra que autorisa o governo · a rever as pautas ·da alfandega. 

Posta a votos por uartes; é rejeitada a emendl:!-. 
Em seg-qida, é Rosto a votos por par.te·s e approvadv o seguinte 
Art. 20. Fica revogado o decreto n. 804 de 4 de outubro de 1890, · 

que mftnda coprar em ouro os dirj:litos aduaneiro.s ele importação; esses 
direitqs ser.ão !'tccrescidos de uma porcentagem fixada na lei de orÇa~" 
mento. · 
' 

1 
, E' posto ·a votos e approvadp ·o seguinte 

· ·:A.'l"t. 2h Contip.uam, em vigor todos os clireito.s ·e privilegias d0.s 
harrcos emissores, em ·tudo quanto n'ão estiverem implicita ou explici" 
tament~ revogado~ pela presente lei. " · . . ' 

. P.aragra:pho un~co . Fica· rev\)g!l'do o art ~ · 4° d!o decreto n . . · 1. ,154, 
d!'l 7 ele. dezembro cle. 1890, ·na parte em que estipula o praso improro-
ga,vel de dons. ftnnos :l!os; bancos regionaes para çompletarem as sua,s 
.emissões. ' 

E' posta a ~otos e rejeitada a emenda do' Sr. Mayrink a esse .. 
artigo . . · , , . 1 

•' E' posto a,, votos e approvad~o o .,seg-qi.nte 
A.rt. 22. Na dispo.sição do art. 6° .desta lei, relativa á eliminação 

liJ..as carteiras hypqthecarias dos bancos emissores, não estão compreh~n
?iÇl.os os .bancos regionaes, que ppderão COl).tinuar 1:!- operar em· emp'reiT 
timos 4essa natureza, .. sob a e 'ondição, ,porém, de fazel-as sobm letras 
hy.pótliecarias. , · 

' E~ posta a, votos e rejeitada a emenda ampliativa desse artigo, 
oHerec!cla ,pelo 'Sr. Mayrink. 

I ' 

., . 
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E' posto a votos e approva.do o seguinte 
Art. 23. São ,revogadas as ·disposições em contrario. 

O Sr. Corrêa Rabe'llo (pela o1·dem) diz que lhe parece que o 
.S1•. Mayrink apresentou uma emenda relativa á reconstituição de 
la13tro de apolices, reduzindo de alguma sorte as disposições que a este 
respeito o decreto de 7 de dezembro tinha estatuído, · 

Ora, tendo sido votada a emenda ·do Sr. Bem-ardino de Ca:i:npos 
e outros, comprehende-se de quanta importancia é que esta emenda seja 
submettida á votação. E por iSfio per%unta si o Sr. Mayrink apresentou 
ou não esta emenda, ou si ella foi retirada. 

O SR. PRESIDENTE - As emendas apresentadas foram todas pu- , 
blicadas, e estão colleccionadas no projecto. 

O SR. QoRREA RABELLO deseja saber si o Sr. Maynnk · retirou a 
emenda, porque nesse caso o orador fal-a sua. 

'Ü SR. PRESIDENTE - Nem o Sr. Mayrink retirou, nem V. Ex . 
·pó de fazel-a sua. · · 

U1vr SR.· DEPUTADO - De que se trata? 

O Sr. Presidente - O Sr. deputado Corrêa Rabello .declara que 
foi apresentada uma emenda do Sr. Mayrink, sobre a reconstituição 
de fundo metallico ou de lastro de apolices do banco, e que essa emen-
da não foi ,lida agor.a nem votada. 

Informo á Camara que tal e.menda nã.o consta do -qu adro orga-·· 
nisado pela secretaria. O Sr. deputado diz que si o Sr. Mayrink re-
tirou essa emenda, elle a faz sua . · 

Não consta á n1esa que nenhuma emenda tivesse sido retirada pele 
Sr. Mayrink, e quando isto se desse, declaro, firmando um precedente, 
que não acceitaria emenda alguma na occasião da votttção. (Apoiados.) 

O Sr. Mayrinck (pela ordem) requer a retirada do seu addi~ 
tivo, que autorisa ó Banco da Republica a crear caixas iiiliaes. 

Consultada, a Camara concede a retirada pedida. 
E' ·posto a votos e approvado o seguinte additivo~ 
Art. Os membros da directo:fia dos bancos emissores, além das 

·penas em que incorrerem na fórma da legislação em vige:r, . são respon-
saveis pelos prejuízos que causarem por desídia ou fraude, ficandp 
todos os seus bens sujeitos á satisfação dos mesmos pliejuizos. 

Sala das sessões, 12 de outubr·o de 1891. - Barbosa Líma. 
E' assim adoptado o projecto para passar á ga discussão. 
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si~ssAo :bE 20 DE oü:;tuBRo 

,• 

Redac/;ão' para ·3 .. ; discu·ssão do p,rr·ofelcto· n. 2·22 A da commisao· ·mixta, 
sobro' a e~'l{issã'o, resgate e C011,V671Sãq do papel-moeda do Estado, do 
Ban.co df!·. Repv.blica· e dos bancos emissor,es; sobre os depositas e 

, ·x fi~rxJ);isr;t'Ção de{3~es bancos · e das socriedades ano.nymas>:, 1'evoga o 
'(J;ecreto ,r•elativo .á cobrança' em ouro aos dJireiios .de 1Jmporbação e 

' .,i];â outr.as providencias.. o 

·' . 
,' ', 'I\ l, <' 

O. Qongressa N acionai decreta : · 
' . ' .... ' 

· Ad: l.a E' limitada á ~omma actualmente existente a eirculação do 
papel-m~eda do Estado e das not•as do' Banco da Republica. 

· ·. . ., ·· ,) Art. ·2.0 O gdver)illO . da Republica p1:oviden~ 
R~d~cçiw ,.lpa\l"'iJ . ·, ci'ará sobre' a recorrst~tuição ~ntegral d~ deposit~ 
·.'· 3" ' discussão .· meta~~i,co recolhido ao 'Thesouro '· pelo's , bancos , 

, ',· , '·; emissores. \. . ., , · · · ~ 
. · \ Art-. .: 3.": .. 0 :. i?;l?verno d'ever~, desd,e já,, -rescindil• p. 'contrac,to ceie-

·' 'brado/ ?oll+-o ' Banco da' Repablica ·para o 'i·esgate do ,papel-moe.~a; 
' .. , J;>arag;t'apl).o .. un;íco. 'Todos bs banco$ , e!llissort;S entrarão•, annual-
;nte'I1;te :P. ~rà :Q,. ·Theso'uro · COJ?,l a quota .de 2 %' sobre a somma,, das suas 
emissõ~s, ::. qu,e ' sei-á destinada ao m.esrp.~ ' resgater, ,:. . . . i ' 

.. • ' . Art. ';4o.~ .·Ficam igualmente revoga9,as as disposições I:egaes e clau:-. 
s~l[!.,S ' ()ohtrract~ae~ re~ativa,s , á reducÇão e á .applic~ção especial ' dos ' : 
jnrÔs '. d~s apolie~s·. depositadas no 'TJ<J.esouro pelos. dive.rsos bancós , en:r 

. gàral)ltia ·de 's)là~ emissões, ficando" lhes asseguradq · o pagamento , il!lte- · 
gril.l: d,os ,mesm,os juros. · , ' . ·. , ' 
, Art. :5.:0 Os· .bancos e:rrlissoi·es são obriga,dos, dentro do' prazo de 
cinco , .a:n~~s, .'' a lii}ui·da~: a·s 0pera·ções· gue ha:jam feit,o sobre cau<jiões;· ,, ", 
contas · co1'T.entes gà~·antidas, debitos /de · bancos ' e · compal!lhias, ·sem · . · :/ 
pl'azo ou a 'longo prazo'·assim como' sobre , acç·õ~s e :deble.;,tur~s ,de com-

,. p,anhias, '•' po,de'ndo . transferir as r.espectivas: · ca;rt~iras . indust'l"iaes ou 
' h;y:poth~i;ari,~s ·e : n:ã0 poderão, desde já, o operar ,mais;_ sinã,o: de' 

.~) ' e'!li'' descentos de •lettras QU effe1tos com:rp.e·rcmes a prq_zo 
.:Juatro me'zes no má:ximo; . -~ .. ' ' ' ' . ' .. ·.: ' . : ' 
• b )' e~u cau\;.ões de apolices da "divida pu:bli~a ge~·al 'e .títulos de à.i-
vid'li estado.al 'ou municipal ; .em çauções de titu1qs integralrsad0s • de 

• ' lb ~tn:COS o-q . co'inpanhias cotadas_ Úa ,praça, comtá;r1t0 que as'·.referidas 
Ca'Q.ÇÕés. n~.O sej'am de prazo sup.erÍ0r a tres :riTef~S,' soffram 'pelo me-
;nqi 'a ,1·eq\l,cção de 19· % a 2.0 % de sua ulti:ma e0ta,ção, miiculada' ,sobre 
·o ,va'l0r 'nom~nal sempre que excedel-o, e fique o banco autor,is:Xdo a · 
IÍ!iu1da•r ? titu:lo' logo que entre,• lJ. declinar a margt)m -~essa gar,antia -
:não .' podendb empregar nessas operações mais de 1 ·\4 de seu capital ; 

Ir I I 

' ' 
'I 

'I 



c)' erri co;mpra B venda de , met~es e pedras preciosas, ouro e prata 
, a:QJ.oed1ados; · 1 

d) em .c.ambiaes de conta p.ropria e .alheia,; 
i . e) em compra, venda e sub,scripção de titulas gemes . ou dos esta-

. ~los; · . · · . . · . •.. :.'' i"-t.l~ ! 
., ·· f) em recebimento de dinheiro' .com ou .sem juros. 

, I , , 1 

. ' Art. 6. 0 Os bancos emiss·ores são ob:ágados a começar a conversã() 
c1~ suas .notas;· a,o portador e á vista, dfil.Sde que O cambio attinja a 27 
pence por 1$'' e · se conserve nes~a .taf[a . ou oscille entre ella e a de 
26 1/4 durante tres mezes consecuti~o.s. · i' 

Paragrapho unico: A conversibilida·de ·da nota á vista em espe·· 
cie metallica tornar-se-ha . effectiva logo que por lei seja decretada a 
abolição do curso força-do. 1 I 

Neste 1 éCaso, a propriedade da:s apolices, depositadas pelos bancos7 

ficará per~ncenâ.o a estes inteira:p1ente, revogadas as disposições ell?' 
· c.qntrario. ' , · · 

, , ~rt. ,7. 0.' Os bancos não poderão emittir notas de valor inferior 
·k .l0$000. ' . . ' 
. ,.' . Art. S;Q O Ba~co da Republic~ é as sociedades anonymas ou ban-

cos que ' pelas · l,eis e regulamentos vigentes estiverem sujeitos á fis-
CE!l~sação do governo, 'ficam 'n:a Capital. Federal sob a inspecção de 
Unl fiscal 'e dOUS, adjuntoS ge ·~Omeação do mesmo governO. 1 · 

Art: · 9.0 Ao fiscal por· si , e seus adjuntos, incumbe: 
' Syn~icar si o b~nc·o p~ati'c'a as s~·as operações dentro •dos limites 

e facu:ldwdes e~taqelec.idas nesta ' lei e em disposições de seus estatutos 
e, c~n·tractos que .não. hája~ sido por ella alterados; · 

.. ,.Subm!'ltter, a igual ,syndicaJlcia as. qem'a:~s sociedades ou bancos; 
I •' :Assistir ao reCel).seainento das ca':rteiras, caixas e cofres dos es·-
' tabelecimen:tos, · 'po'de:Qdo exigir .co:iiferrlcia sempre q11e· julgar conve-
1liente:; ., , , · ~ '· ·, , . · · . '· ·. · 

· Ve':rificar ·e ei igir ,. a pTest:;tção de cont~s das adrriinis.tr~ções; 
.· ·~ ViBa:f o~ ~balan·ç.P's geraes e annuaes, e mandai-os publicar por conta ' 
do estabelecirrHmto ;. , 

Apr~sen'tft·r anr~ua1mente ao govf?rnO um relatori0 . mi:riu~ioso, em 
qu~, a par QOS ttados estatÍsticos e informaçÕeS sobre a circu,laÇão fi-
ducia:da e os, demais serviços a seu cargo, offerecerá suas observações 
e indicações suggeríndo qU'aesquer · medidas administrativas ou legis-
lativas, cUja conveniencia occorrer-lhes. · 

Art. 10. Os. fiscaes do ' governo ju~to ·aos bancos de emissão e cai--
. :xas filiaes dos estados transmittirão ao fiscal. da Capital Federal. to-

d·os os · documentos, dados e informações necessarias para o dese'm-
penho do encargo ·de que trata a ultima parte do. artigo . antecedente. 

_ Art, ll. Os fiscaes do governo e seus adjuntos não poderão ser 
accionistas de companhias sujeitas á sua inspecção, nem ter com ellas 

'• 
I' 
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;transacção de qU'alquer natureza;,. outrosim, lhes é vedado, o exercício 
.de qualquer outro emprego, commis·são ou funcção de caracter pu-
i-Jlico, ou de caracter industrial. 

Art. 12. O fiscal do governo na Capital Federal terá o venci-
.mento annual de 18 :000$, e cada um dos adjuntos o ie 10 :000$, pagos 
pêlas companhias e banéos em proporção ao seli capital. 

Art. 13. O _governo fixará o numero, as attribuições e os venci-
:~nentos dos fiscaes que nos estados forem necessarios para serviço· 
i Llentico ao -da Capital Federal. 

Art. 14. Os bancos emissores publicarão mensalmente, os balanços 
de seu -activo e passivo, de accord'o com o modelo que fôr dado pelo 

. governo. 
,b..rt. 15. As notas bancarias serão do mesmo typo. O Thesouro 

N acionai as .fornecerá por conta do banco que. tiver dfl emittil-as. 
Art. 16. Os ban.cos emissores reformarão seus estatutos, de .ac-

(_·ôrdo com a presente lei, e suj·eital-os-hão á approvação do governo. 
Art. 17. Fica revogado o decreto n. 804 de 4 de outubro de 1890; 

"J.He manda cobrar em ouro os direitos aduaneiros de importação; es-
'Bes dü·eitos se~:ão accrescidos de uma porcentagem fixada na lei de 
Qrçamento. . 

Art. 18. Continuam em vigor todos os direitos e privilegias dos 
')ancos emissores, em tudo quanto. não estiverem implicita ou explicita-
mente revogados pela presente lei. · 

Paragrapho unico. Fica revogado o art. 4° do decreto n. 1.154 de 
'7 de dezembro de 11J90, na parte em que estipula o prazo improrogavel 
<.le dous annos aos bancos regiona~s para completarem as suas emis-
sões. 

Art. 19. Na disposição do art. 5° desta lei, relativa á eliminação 
Jas carteiras hypothecarias dos bancos emissores, não estão compre-
hendidos os bancos region:aes, que poderão continuar a operar em em-
-prestimos dessa naturez-a, sob a condição, porém, de fazel-as sobre let-
t Tas hypothecarias. · 

Art. 20. Os membros da directoria dos bancos emissores, além das 
renas em que incorrerem, na fórma da legislação em vigor, são res-
ponsaveis pelos prejuízos que c·ausarem por desídia ou fraude, ficandq 
todos os seus Õens sujeitos á satisfação dos mesmos prejuízos. 

Art. 21. São revogadas as disposições em contrario. 
Sala d(is commissões, 20 de outubro de 1891. - J?iguei:redo. 

Serzedelbo Corrêa. - Leopoldo de Bulhões. - Dtmudr'io Ribeiro. 
A lmeidJa Nogueira. 
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SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO 

O Sr. Sevedno Vi -eira - Antes de começar, peço liecnç:a para 
lembrar o 'seguinte: 

Segundo os intuitos manifestados pela Oàmara, o projecto da com-
missão rnixta, que tem o n. 222, não póde ser approvado tal qual está . 

3• ,di-scussão do 
projecto 222 

Nestas condições, o respeito que tributo aos 
illustres membros da cominissãü mixta e conside-
ração que elles me merecem aconselham-me a re-
nunciar da palavra em favor de qualquer delles 

que queira apresentar emendas ao projecto'. 
Si por acaso nenhum delle.s quizer usar da palav11a, então fallarei. 

(Pausei.) 

O Sr. Presid~nte'- Os membros da comm1ssao mixta ouviram 
o appello feit.o pelo nobre deputado Sr. Severino Vieira. Si algum 
delles quizer usar da palavra, con.cedo-a. 

O Sr. Se-rzedello - Pedi a palavra para submetter á considera-
ção da Oamara as emendas que alguns membros da commissão míxta 
pertencentes a esta Oamara, e de accôrdo com alguns collegas mais, 
jnlgaràm apresentar, para de um lado firmar o pensam~nto da ultima 
votação, e de outro completar as d~sposições consignadas no project() 
·que foi objecto de votação em uma das sessões passadas. 

Não necessito mais fazer a justificação das idéas que sahirarq 
victoriosas da ultima votação; porque a Oamara teve o reconhecimento-
do acerto . do ·seu procedimento nas expansões justas e verdadeiras, nãO> 
só de todo o commercio desta capital como da imprensa; mas, sendo 
necessario não crear difficuMa·des ao .actual governo em assumpto que 
absolutamente está afasta~o da ordem partid<aria e política, entende-
mos que· era nosso dever collocar a questão em um ponto, de vista com-
pletamente imparcial, olhando unicamente para o-s altos interesses. 
deste paiz, e armando o governo dos recursos necessarios para effe-
ctuar as operações de credito que acaso julgue convenientes para reali--
sar do melhor modo possível D pensamento e a cogitação patriotica de 
todos os membros desta casa, que é caminharmos tã-o depressa quanto-
possível para a realisação do grande dJesider,a~um: o regimen metallicO> 
ou da convertibilidade das notas. ( Ap.oiados.) _ 

Ao art. 1°, que manda limitar a emissão do Banco da Republica, 
interpretando .a votação da O amara em relação ao art. 2° do projecto, 
que concedia emissão aos bancos regionaes como o que limitava a do 
B•anco de Credito Popular á metade da que podia fazer, artigos que-
foram recusa-dos com o intuito claro e visível. de não conceder mais 
à ~missão de uma só ~ota de papel inconvertivel, julgamos dever accres-
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oeentar depois das palavras - Banco da Republica - . o seguinte: bem 
como d•as dos de mais bancos; emissores. (A p.oiadoS'. ) 

Ficará assim a emissão do papel-moeda dos bancos limitada á 
:somma actualmente existente em circulaçã;o. 

Julgamos acertado apresentar . :;tinda o seguinte artigo additivo: 
Fica o governo autorisado ·a effectuar as operações de credito que jul-
gar necessarias para apressar o resgate- do papel-moeda do E.stado. 

Paragrapho uni co. Esse resga~e 'deverá ser feito a começar de .pre-
ferencia pelas n~tas ·de maio.r valor •, 

E 1 clara, Sr . pre.sidente, a vantagem · deste , artigo, armando o· go-
verno dos recursos necess•arios par11 agir quando as circums'tancias o 

• p.ermittirem no intuito de obter o resgate do papel do Estado e cal)'li~ 
nhar para a conversibilidade. 

Desta fórmà prestigiamos o nosso goyerno nó: exterior, e no inte-
rior damos a prova mais cabal de que neste ·assumpto só temos em vista 
oüs altos· interesses nacionaes, não nos animando outra idéa .que não seja 
a de felicitar o paiz, libertand.b-o dos grandes ma.les que o afflig~m. 
Recurso identico, 'us:;tdo e:p1 1846, produziria os mais beneficos resu'l-

' .' tados; e .si não fôra: erro posterior, e si não fôra a inc,ompetencia e a 
pequena política a que tudo sacrificav·a-se, estaríamos nas condições de 
quelll nada precisa. , ·.. · · · . 
' A responsabili·dade do resultado caberá ao governo, a. quem não 
neg~mos os meios de concrrer . para: a •solução ·que desejamos. (A poia-
dos). · · 

· O paragrapho unico justifica-se, porque as notas de pequeno valor 
'iião as de mais ci•rculação, são as de J,Tiais difficil recolhimento ,e as mais 
necessaria.s ao troco, . sendo tambem · as que mais estragam-se · e extra-
viam-se, dando margem· a menor~s onus ao Thesouro . ,, 

E' natural, pois, que o resgate faça-se de prefereneia sobre as 
:grandes notas, muitas das quaes o governo poderá ir tambem, substitu-
i ndo por notas de pequeno valor. (A p'ovados; muito bem.) 

Occorreu-nos ainda a idéa de que um ou mais bancos emissores 
, possam, ao e:n,trar no regimen da presente lei, . preferir liquidar :;t con-
t inuar e, nesse caso, é preciso:determinar o modo por que deve o E.stado 
proceder, garantindo a emissão. · Offe,recemos, pois, o seguinte artigo 

• , additivo . , . . . 

)' 

"No caso de liqurdaÇão de qlfalquer banco emissor, será este obric 
gado ao recolhimento das notas em circulação. A' proporção que forem . 
serudo recolhidas e inutili.sadas pelo Thesouro, este ·restituirá a caução 
<la emissão, de accôrdo com a · relação entre esta e a e,missão. Para o 
e.aso do lastro-ouro, o governo mandará proceder á liquidação por 
<Jonta do Thes·ouro, de modo a garantir o recolhimentõ total das nota~." 

Não se póde deixar a liquidaÇão de um banco que tenha a sua' 
-emissão lastro em ouro, que é tripla ou d:upla, entregue á massa liqu.f-
dante, e o Thesouro deverá assumir a responsabilidade de·ssa liquida-
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. . ção, mandando effectuar por sua cont·a por inter.me'dio de algum outro 
· ' banco. , 

Ao art. 2°, que manda reconstituir o lastro em ouro, entende:~;nos 
\ dever tomar uma providencia. ,. 
\·i V. Ex. e toda a O amara comprehende a difficuldade em que 
\char-se~hifl o govemo, tendo a 'obrigação de fazer a reconstituiÇão do 
I~stro em ouro, quando uma lE\rga parte deste -lastro já foi convertid·a, 
em apolices,· especialmente em uma quàdra em que a Camara entendeu e 
qu~nto a mim muito acertadamente _.e com gran4e patr-iotismo, que 
devia substituir os impostos em ouro por uma taxa addicional~ que-
brando as armas da . especulfl.Ç'~o dos que, commercíando em . ouro, ex-
ploram o commercio sem ver que. vão prejudicar as. classes pobre·s e ' 
prejudicE\r o paiz. (Apoiados,· muito bem.) 

.&9 a1;t. 2°, pois, que. diz que o governo providenciará sobre a r~
constituição . •do lastro, accrescentaremos: - podendo para este fim 
alienar as apolices do emprestimo de 89, resgatadas com e·ste deposito, 
dando tanto a esta como a todas as outras apolices-ouro circulação nas 
praças principaes da Europa. · . · ·. ' 

O art. 18 substituímos por este mais explicito e mai>S claro : .-
São mantidos os direitos e privilegias dos bancos emissores em tudo 
que não estiverem implícita ou explicitamente revogados pela presente 
lei, até ao momento em que iniciar-se a circulação converflivel. Desde 
essa: época, os bancos ficarão sujeitos ao regimen que por lei fôr esta-
belecido. 

Por 'esta fórma, quando no parlamento discutir--se o .grande · pro-
jecto da conversibilidade, quando em sua sabedoria Congress.o .e Po•de.r 
Executivo entenderem que é chegada a hora de abolir o curso forçado, 
()S banco.s emissores não poderão oppôr difficuldad-e. , pois desde já 
ficam sabendo que terão de entrar _no regimen da conversão, subordi-
nando-se ás disposições legaes que forem decre-tadas. Eis o que tinh.a 
a dizer. 

O SR. G ABINO BEzouRo - Oh amo a a ttenção de V. Ex. para o 
art. 6° e seu paragrapho, que me parece superfluo. · . · 

O SR. SERZEDELLO - Perdoe-me o digno collega, não ha disposi-
'Ção superflua. 

O art. 6° reduziu o privilegio que tinha o Banco d!l Republica, e 
por consequencia os bancos de emissão, de só entrarem no regimen da 
.convertibilidade quando o cambio durante um anno conse.cutivamente 
se mantivesse a 27. O art. 6° reduziu este prazo a tres I)lezes. 

O effeito pratico desta medida póde ser equivalente ao · da que 
consigna o prazo de um anno, tantos são os recursos que o ·baneo poderá 
usar para evitar que tal phenomeno dê-se com continuidade de tre·s 
mezes successivos. Mas o effeito moral vale alguma cousa e sem du-
vida: mais -difficilmente pa~·a o banco poderá eile conseguir, tendo de 
intervir repetidas. vezes na compra do ouro ou de cambiaes para burlar 
o effeito da lei. 
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Quanto ao paragrapho unico deste artigo, e.Ue é de transcendenci:a 
enorme. Elle ~ o correctivo para a primeira parte, elle é a reivindica-
ção de attribuição .sagrada que o Estado, que a nação alienara de si; 
dando-a aos bancos emissores que poderiam appellar sempre para (} I 
·prazo de uni anuo de cambio ao par_ (A poiadol3 >- muito bem. ) 1 

Pelo decreto de instituição dos bancos, desde que deu-se o direito d~ 
emittir moeda inconvertivel só obrigando-os á conversibilidade, nie-

. diante condição irrealisavel, o Estado ficou na dependencia dos 'banchs; 
ao pa,sso que,· por esta disposição, _os bancos ficam na dependencid d(} 
Estado. r 

A primeira parte da disposição deve ser conservada, porque' póde 
dar-se o phenomeno que ella prevê, póde dar-se o facto de conservar-
se o cambio entre 26 114 e 27, por e-spaço de tres mezes, não estando 
o parlamento reunido ou deante de eventualidades taes que não seja 
possivel á '-nação promulgar a lei decretando, a abolição do cur-so for-
çado, e nem por isso deve ficar o banco desobrigado da conversão de 
suas notas, conversão determinada por este artigo. 

O paragraphõ unico estabelece um correctivo para os abusos que 
por acaso os bancos de emi-ss'íio possam estabelecer_ 

A,s côndiç:ões do paiz podem .melhorar, o cambio ,póde elevar-se, 
manter-se· durante mezes em uma taxa favoravel, diminuindo o agio 
do ouro, e no emtanto os bancos podem, -concorrendo ao mercado de 
cambiaes, fazer baixar o cambio. O parlamento nessa occasião, conhe-
cendo as condições do paiz, examinará as causa·s da depressão do cam· 
bio, verá si isso é fructo do syndicato e do abuso para fugirem os 
bancos ao cumprimento da lej e terá o grande recurso de_. decretar .a 
conversão, effectuadas as operações convenientes. 

O SR. GABINO BEsouRo - E' por isto que eu di-sse que si gove.rno 
está a coberto até 1892, nenhum inconveniente traz a abolição do im-
-posto em -ouro·. 

O SR. SERZEDELLO - V o Ex. antecipa uma questão que será dis" 
·cu tida nesta _ éasa, -com proficiencia, quando fôr apresentado o orça-
mento da receita. 

Ahi V .- Ex. verá que ·o nosso deficit é de 106.000 :000$, destes 40 
e tantos míl contos devem ser diminuidos, porque representam redu_ 
;cções nas despezas pelas economias realizadas nos differentes serviços 
nos ministerios publicos, reducções approvadas por esta O amara. 

Ha ainda um. excesso de 60 e tantos mil contos na despeza sobre 
a receita; :e paraJazer frente ao deficit, que é constante, que é pel'ma-
nente, que não provém de despezas com credito.s extraordinarios, ma·s 
que em grande parte provém de despeza de todos os annos, V o Ex. 
comprehende que a comm~ssão de orçamento terá necessidade dt indí-
car novos impostos. - · - -

Realnumte ella cogitou no imposto do fumo e do alcool; no , au~ 
-gmento ·do i-mposto e-m certas mercadoria-s, tecidos de algodão, seda, 
etc., tornando estes impostos taxativos quasi prohibitivos, o· que de 

I 
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um lado trará augmento de receita e de outro a protecção á industria 
industria nacional e ao grande numero de fabricas estabelecidas em 
nosso pa1z. , 

Mas, não podendo confiar no resultado destes impostos, ainda 
não experimentados, e no·s meio·s' de recebimento, afim de que elles 

' possam produzir ·aquillo que porventura a commissão calculasse, ella 
não póde prescindir da taxa addicional de 50 % nos impostos de im-
portação ou de uma outra menor recahindo sobre todos ós impostos. 

Mesmo a·sscim, tendo em vista os altos interesses da nação, que 
não podem ser sacrificados e a vida das classes pobres, é preciso ex-
ceptuar os generos alimentícios de primeira necessidade. (Apoiados; 
rrvuito bem. ) 1 

As circumstancia·s do paiz, as necessidades do Thesouro não nos 
permittem ser mais optimistas do que o proprio commercio impbr-
tador, que em todas as praÇas do paiz se sujeitava, não já á taxa ad-
dicional de 50 %, que equivalê ao pagamento do imposto em ouro, ao 
cambio de 18, mas ao pagamento de 50 % dos impostos em ouro, ao 
cambio actual, o que é mais pesado para o commercio e ,para o con-
sumidor. 

Mas, fazendo isto, como disse; a comm1ssao conseguiu e espera 
poder apresenta'r á consideração da Oamara um orçamento equili-
brado, em que ha apenas um saldo insignific-ante. 

VozEs - E' bom não dizer isto. 
O SR. SERZEDELLO ' - Não acredito que as minhas palavras pos-

sam produzir outro effeito que não a approvação elos orçamentos apre-
sentados pela commissão. 

O equilíbrio do orç:amento é questão importante e, conseguido 
pela commissão, .a Oamara não deverá perturbar essa conquista, afim 
de não destruir o effeito moral dentro e fóra elo paiz, cujas conse-
quencias beneficas. não deixarão ele contribuir para levantar o cre-
dito e consolidar a Republica. 

Eram esta·s as observações que tinha a fazer. (Muito bem>· muito 
bem.) 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as se-
guintes emendas: '""' 

Substitutivo ao art. 1 o - Art. 1.0 As notas dos bancos emis.so-
res e o papel-moeda do estado ficam restrictamente limitados á som-

E . ~~~ ma aetualmente existente em cl.rculação. m ·enu-.as · ' Sala dns sessões, 22 de outubro de 1891. -
Feliciano Penna. 

Ao art. 1.0 - E' limitada a somma actualmente existente á 
circulação do papel-moeda da Nação e das notas de bancos até agora 
investidos do direito de emissão. 

_Sala das sessões, 22 ele outubro de 1891. - Amphilophio. 
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" Eim\n.da -ao aEt. 20 do projecto' n. 222· •A .. SU:bstituam-se as 
:palav·ras - bancos eml·SSOres - pelas seguintes ~ socjedàd~s imo-
ny11J.aS . ---..--· P,acifico Marcarenhas. - ···.chagas .. :Lobato'. · ~Ferreira Ra~ · 
bello: · . · ·. ·· ' ·. · 

. Para se coliocal! onde' convier: ... ·, · 
Art. Os' bancos 'regionai;ls· ·que .''não emittiram ;:t -terça ·parte 

das s0m:t:r).f1-S ·autqrisada:s, )pode.rão effec~ua1'. a/'e:r:n,issão até . ·o .terço, 
igualada a~'sim a condiçã:o . do:s :que nã,o chegaram a o e'ste. limite o • 

' Sab da:~ ~essões, ~2 de ouiiupro , de · 1891. · '- .Ber.??!ardino de 
· Campos~ · . , , . ,. ., ....... · . · · · : .. 

·Para se coliocar Onde ·convier: . \ · · ~. ' 
·A1't. ·1, O governó:'federal toD;J.ará . à · ~i a ' respons.a·bilidad\3 dos 

contr,act0s ' de e:inpresti]#os, realisados , e:dtre .. os banc'Gs que se tiqui-
dare,m e , qualq:w:ir dta,do ·da União, U::inà' ve~ '.que os haja , autorisado. 
1, •• Sal~ Aas sessõe~, '22' de \)ntubro· de: 1891 . . ;- Ber.naTdino de Cam-
pos., .. -. ,i)b'mingas de , Moraes , ·- Alfr.e.~o mlis. , ~ P.awlimo Carlos. -
Oe-S.ario Mott'a ''' ···· · · < · • · · •. • · ' · 

.. ; .. :fl.o: árt' . • 6~? :,:redija-s~ deste m6do ,: t)~ bancO:s ~:inissofe~ f;ã0 obr;i· ·· · 
; · gados a', fazer ·a cbnvers:ao de' suas , ljldt~s ' ao po~·tador e '· ~ · .vista . desde · 

'.; ., q~e ·· ~ ·cii:n.~io atti~ja a taxa de 27 'Pce1ice ·p·or: ,. 1$ e einqÚ:a11toe.s.ta se 
/' · ·m·ant1ver ., li , • ' ., .'!' ( \ • · .' , 

'I ' : 3. ' Sala o d:âs •Sessõe~; 22 de ob.tubl10 de !891.---' .Fel~ci~no P~'nna.''" < :· 
I 'i 1 1 \ , 1\ I I 0 I I I 11 i 

' ' · ' ~sJ'q.~'tiv~· . .o,- Dentro: do prazo de· ,8 ' ·mezes o Ban.·co , ·da "J,1epubl1ca 
: dos. Es,ta<ilo~ U,11~dos d:<;> :·.~r:;túl recolhl.~rá e inutitisará :·o. oorço das· not 
' tas,,.' que, .tiV.e'teui\ siütl ,e 'mittidas na raz~o triplice do lastro metal~i~o, 
olr Fe'f.o'rÇará este ,last:r:o de moqo ·que a . ~missã:o sob esta: ·· garantia fi-
que lançad>a na razão ·douplà do la-stro.. · . · · 

' O , Ban~o poderá, 'si · o pre&erir, garf;t11-tir ' o ~e'r'ço das 'not·as, aci-
ma dito, com o deposito· de 'apolices da divid.a: pu\>lica, sendo neste 
caso · O• valor nominal do ' deJ:lOSi t@ igual ao da e:r;nissão . 

·Sala das ·sessões, 22 de outubro ' de 1891 ;- Feliciano Penna. 
··Ao art . 1 o accrescente-se - e ' dos bancos regionaes . 
Ao art. ' 2°, depois da palavra - providénciará ____: accrescen-

te-se - quando convier .;··_ . . ·' · 
Art. ..;\.s notas dq Banco da Rep'].lblica, do mesmo modo gue as 

do Thesouro Nacional , toom .;poder, para resgatar q1-1aesquer divi-
. <il. f!,s, exceptu'adas sómente ' aq,uellas c:uj 0 pagamen t.o 'tenha sido expres-

.: sanie:i:tte .. 'contractado em especie deter:r:i:tináda. ·,, · · 
. Paragrapho unic~ . ' .Igual pode-r ·teem as ;n9tas ·dos banco·s.' re-

gionaes, actualrnente e~ circu,lação. . . . , ' . 
. Ao ,paragrapho uni co do art. 3° depois : d.a. palavra ~ emissões 

a CCTeSCeJ1te~Sfl - '.sopre ' lash0 de 0Uf0. I 'l , 
.Substitut ivo '--:- Ao art. 4° substitu.a~ se .a palavr~ - int()gral 

.lO:t' 'e~tas · ..,;_ ·aa metade. .''' , ' ':' , , 
" Ad~Ú'ivo. - Ao mesmo artigo ~ccréscente-se ~ ' Paragrapho u.nico. 

' r·• 
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A ' outl·a .metade dos juros .será destinada ao resgate das notas do The-
, ' 

sour(il. . 
Additivo .~ .A.rt. O Banco da Republica constituirá um fundo 

par·a· representar o seu capital em ·apolices, reservando annualmente 
' 1; 213 % do :valor da sua emissão haseada nellas. 

P.aragrapho unico. Os bancos regio~1aes reservarão annualmente 
. 2 % do valor da sua emissão baseada em apolices. .-

, Sala das sessões; 22 de -outubro de 1891. - Gor~0a . Rabelbà. 
Substitutivo -;c- A ~eguncla parte do paragrapho unico; em lagar 

_. da palavra - inteirani~nte - dig~-se - excepto daquellas que com- · 
portarem o fundo da reconstituição 'do capital dos hancos, as quaes fi-

t · éarão pertencendo ao Estado. ·· . . 
· ' ., Additivo - A1:t. , O Estado '·' g~ránte o. pagamento das no.tas ' d'o 

]?ancp.' da Republ~ca 'e dos bancos regionaes atcualmente existentes em 
eirculação. - · . :. 

, .. Paragra;pho , lJ-nicçl. Esta garantia cessará. seis mezes depois que os, 
ri::J.l::sm:os ·: bancos . ço~e'~a1~em à ,comrérter á vista em especie 'as su.as ,no-
tas·{. e <).e .então em deante ·ninguem será obrigado ·a receber em paga-
:nmto as ditas notas. 

Snppressão - 'Supp,rimam-se no art. 8° as palavras - O Banco 
da Republica. , , , 

.Additivo - A.rt. O Presidente e Vice-Presidente do Banco da -
:~publi.0·a . set'ão 1ioni'eados pelb ·g'oléerno dentre cidadãos idoneos, que 
seja m aecionistás 'do inesmd banco, credores ou devedores delle; e que 

' ' " . \ 1 t ' ' nãó tenham, com elle .trans•acÇão de qüalquer natureza. , 
§. ,Lo O presideiité terá o venciinento annual de 24:000$ e · o vice-

pl;esidente de 12 ;000$ pagos pelo bal'l,co em prestações mensaes . 
. : . . §. 2:·0 As· attribU:içõ,es do presiçl~nte ' e vice-presidente se'rã'o ás deter-
lllÍhladas nos estatutOS· ·dó ·banco. 

§: .3:o Seis me~~s depois '.que o ban'co .começar a convei·ter mn espe-
cie metallica as suas not'as, cessarão 'as funcções d·o p1·esidente e viêec 
púoi~ide:rite non:ieadps .. p.elo ... govern'o, 'sendo então estes funccio-q_ario~ 
eleito's .. pelos accio,nistas, de. conformidade com os estatutos do oanco. 

Additi\ro - _, .A,rt. ()' Banco. da .Republica distl'ibuirá pelos- sevs 
accionistas um dividendo' não excedendo· a 6 % an·nuaes dos cohtiractos 
p,ffectiva,me'nte realisados, cbnstituindo o excesso do 'lucro liqu1·do sobre 
este dividendo uma rB:serva de(3tinada a elevar o lastro em ouro 'do 
mesmo banco: · 

1 
J:?epois que o banco c,omeçar a converter as suas notas á vista em 

especie_ metallíca, distribuirá pelos accionistas a rese~va qúe exceder 
ao , lastro em oul'o ·,que pela lei fôr determin•ada para os bancos emis-
sores de papel convertivel. .. 

Sala das sess'Ões, 22 de outubro de 1891.-Corrêa Rabello. 
Ao art. 1° depois das palavras - Banca da ·Republica -- accres-

cente~se - bem como. das de todos os outros bancos emissores. 
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Accrescente-se: art. additivo. Fica o governo autorisado a · effe-
ctuar as operações de credito que julgar necessarias para apressar o 
resgate do papel-moeda do estado. 

Paragrapho unico. O referido resgate deverá ser feito. a começar 
de preferencia pelas notas de maior valor. 

Art. additivo. No caso de liquidação d<e qualquer .banco emissor 
u:irá este obrigado a recolhimento de todas as not·as que tiver em cir-
culação. A' proporção que forem .sendo recolhidas e inutilisadas pelo 
Thesouro as referidas notas, irá este i:estituindo ao banco a caução da 
mesma emissi:j.o de accôrdo com a: relação entre esta e o respectiv·o 
iR~ro. I 

Paragrapho unico. No caso do lastro ouro, o governo deverá man-
dar proceder á liquidação do banco por conta do Thesouro e por in-
termedio de algum banco para tornar effectivo o recolhimento total 
das notas. 

Ao art. 2°· accrescente-se - podendo para este fim alienar as apo-
Ji ces do emprestimo de 1889 resgatados com este deposito, dando tanto 
a estas como a todas as outras apolices ouro circulação nas principaes 
praças estrangeiras. 

O art. 18 substitua-se pelo seguinte: 
São mantidos os direitos e privilegios dos bancos emisosres em 

tudo que não estiverem implícita ou · explicitamente revogados pela 
presente. lei até o momento em que se iniciar a circulação conversível. 

Desde essa época os bancos ficarão sujeitos ao regimen que por 
lei fôr estabelecido. - Serzed'ello Corrêa. - .111oniz Freire. -,-- Fi-
gtwlíredo. - Demetriq Ribeiro. - Leibe e Oiticica. -;- Anto'17Jio Olyn-
tho. - Barbosa Lima. - J oaqwim Pernambuc·o . - Dionyfi~o Cerqnei-
m. - Leopooclo Bnlhões. 

O Sr. ~·everino Vieira tem consciencia de que não vem trazer 
luz ao debate; traz apenas algumas idéas, :ç.ão. no intuito de esclãrecer, 
mas de contribuir com poucos elementos offerecidos ao estudo daquel-
les qeu teem incontestavel competencia no assumpto. 

Julga que dispensa demonstração •O ponto ;da depreciação da 
nossa moeda, sem duvida d13vido á abundancia della relativamente 
ás transacções do paiz . 

Si ,assim é, não basta. o limite da emissão ao v·alor do papel exis~ 
tente. ,Si quizermos valorisar o. numerario, . é n'\ecessario proced.~r 
por meios cautelosos em virtude de ·medidas parciaes, e poder-se-ha 
facilmente ,conseguir es~ desiclefatum impondo~se aos bancos, que 
teem o direito de emissão, o dever de retirarem pu resgatarem an-
nualmente uma oorta quantidade do seu papel. 

Poder-se-ha prescindir desta medida, desde que o c.ambio se ele-
ve ao par, . permanecendo essa taxa .durante um anno pelo menos, 

) 
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para deste modo ei\trar-se no regimen do cur·so metallico e da con-
versibilidade immediata . 

De accôrdo com algumas das ellliendas apresentadas pelo nobre 
deputado pelo Pará, pensa todavia que as providencias lembradas 
pela commissão mixta não são completas. 

Todos os erros em 1que incorreu . o talentoso ex-ministro da fa-
zenda do goVlerno provisorio vieram da preoccupação, aliás muito 
louvavel e muito patriotica em que estava ,S. Ex., de satisfazer as 
dividas do Estado, sem o desembolso do dinheiro que podia receber 
os seus credores. 

_ Foi debaixo desta preoccupação que S. Ex. estabeleceu o sys-
tema de deposito em apolices intransf(}riveis, segundo o dtecreto de 
17 de janeiro; e resolveu-se a fazer aú·s bancos emissores as concles" 
sões que são muito mais gravosas para os .vindouros do que é grande ' 
para o Estado a satisfação de vêr pago o que effectivamlente deve. 

Por consequencia, esses favores devem ·ser revogados e em com-
pensação deVle-se restituir aos bancos as apolices que formam a base 
das suas emissõe-s. · 

Parece que a commissão mixta não está em completo desaccôrdo 
com esse alvitre, desde que r1econheceu que devia entregar aos ban-
cos emissores os juro·s dessas a polices. 

E', porém, justo e natural que os bancos entreguem ao Estado 
o que se liquidar por conta do fundo de reconstituição. Mas esta 
entrega deve ser feita em papel do mesmo Estado, resgatado ou re-
tirado da circulação, a começar pelas notas de maior valor, como ha 
pouco disse o illustrle relator da commissão. . 

Em virtude da organisação que tinha o Banco da Republica de 
resgatar, sem onus para o Estado, 2\3 partes do papel-moeda, foi-
lhe permittido que a sua emissão sobre base metallica Sle eleva·sse ao 
triplo. 

Ora, desde que o Banco da Republica não cumpriu com essa 
obrigação, proporcionalllllente á emissão que fez, desde que, pelo pro-
jecto em discussão, é o Banco da Republica exonerado dessa obri-
gação, parece-lhe justo que o banco seja obrigado a retirar da cir-
culação, no mais breve prazo possível uma pa:r:te, . correspondlente ao 
triplo, da sua emissão sobre base metallica. Não quer com isto di-
zer que elle seja obrigado a desemplenhar esse compromisso de uma 
só vez. Póde-se-lhe dar um prazo que seja razoavel e que dentro do 
qual essa obrigação seja satisfeita e o Banco da Republica trazido 
ao mesmo regimen e sujeito ás mesmas condiçõe·s a que ficam sujei-
tos os 'outros bancos emissores. 

· Lê o art. 3° do projecto e diz que a disposição contida, tal como 
se acha redigida, parece-lhe não comprehender toda a questão . 

A medida autorisa a re·scindir o contracto com o Banco da ~
publica, mas a obrigação de resgate pelo banco não se firma no con-
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· t'racto . . 'O contract"o estaoelece· dê talhes. dlesta op~ragão. Prescreve: 
, Ih' o ~ o modo pratico de ser· el1a rea1isada; mas é uma operaçã0 que 

1 te±n 'o 'seu fl)'.nqamento ·np decreto" dJe 7 de deJ~ig{q.bro de 1890 .. : . · · 
. O · ora,dbr chama a\·att~nç:ã0 d~ Camara para· este ponto; e en-

, ,' ,'t ende' .. que adoptf!;das \a·~, medidas ·a ' que alhrde, ' estàblelecenP.o"se a v,á-
lorj~a9ão ;,gr,adua! do nosso. meio ciF.culante, . podere:q1.0s marchar _p'ara 

\ 6 r~g1men do .curso, me.f~_lhco. · ,,. , . , 
· · .. ~ N."11s çonclições ;:tctua,~ s, ,· ent:ende .qJ'l.e·, a convers~o adoptada pelo 

~·' no,bre ,, deputad_o : pe~as· ),.._lagÔas , é imprestavel, e neste ·Sentido faz al-' ,, 
, gümas cOJ;~sid~:z:açõe~ . . · ~ . · , .:· . · ' '· 

... E' •adl!ad·a a d1scussao pela hora.--
·' 

_. ____ ., 

SE.SS.Ã'Ü DE.23 DE OUTUBRO 
\\ I \j +:, I I I ' I ' 

' ' ' ' ,,,,!·· ' ' , ·~· ,•:' 
'i·, O Sr.: Pr~sid:enif:e annu·b:ciâ: ·'a · coilltinuação ' da 3~ ,discussã,o :· dq 

.· · ' projeé~o n .. :~22 A, ' (da ·commissã.C>" :mixta), .sobre; ·.o : ~íesgate e cGnver- .~ ' d I . I' d , ' ' ' :c. ·ti • são' ·~ . pa:pel-:rp.oo a d.o ·esta;:do'. ~ . ,. , · , . , · 
'.~, '· · .. , . Sãó ,Ii:das, apo,iadas ·e postas · c'cinjunGtamen'~e e.m d~cussão as se7. 
· :gliintes: eriui:ridas: · · · · · : ' · · '' 

< j,~:;.:,,··'\ • I ~~ >' >' I I > 1, ' I 1 ( ' } ,·,I ;., 

· . \,' ' ~)lbsti tuam,.-se . os arts :. H e . 2°· 1 pelos segp.irites : 
\' ·:·. ·,:,'·Art;. 1.",' E' , vlt1dada desde ''a 'dà:ta· da presente lei em todo o ter-

'\ :,,.:: ritb~ío ·. da , ;R'epuplic.a .:, a emissão de:: n:otfls , ó;u bilhetes 'de oanco, .iJ:ue . 
··:•· ·"f, i\.;'. , ,··>.'•' · ... ·n·ão .·sejam, ·á ··vontade do . p0rtador, conversiv:eis 
· · · B,n:f.t~~das .,severi-' irp.,my.di~t~tinente em esp.e6i~ hiietallica .. · · .• . 

.. · ' ·' no neira . . ' Art. ' 2 .. -~ E'·: ·cà:ssa<1a a fáculdade · cle eniis-.• \·. , .. ·. · , ~~ \ .. :r . .. . t ~ , • ,, • , , : ,: ' , ··.:'*,~, ' ; ' . , . são ·~~ •P,Qoas .. ~ncqP,vtj1;tiv.ei~ ·, ~os bancos, a .que f di 
· · ,. , '. tal fiJ;culdade,- ~onced,i'dá ;'·, f~p~J?.~O. e~'t~s, '· à0);l ··plena · de liquidação i~: 

".· I:p.ed~átà, obrigacl.o~ · ~ ret:ii:r'ár ànnua!lmelilte' da ,circulação lO, % de suas · 
' . - . 'l· 'd '. ,. ' . ' . ' . •' ' :,, em1s~oes reja ~sa, as o , ' .~~ I 

0 
I 1 ' : ,I, 1 :• •'li. • I ' '\I' .~ 

' .:;,, '" .,:· A:r:t . . 3.0 . Será, ,E>Or:ém, livt'e' a.d~ mesmos bancos: em 'vez, de rfeti -' 
rÚ em, a <J;liOta de emi'ssiio de que .· trata : o· artig9 . preéedente, gar:w, 
t irem ·: a . sua ' eirc:ulaÇão, aepositàndo 1'1 annu:almen:~e no .. thlesouro, 'em 

~ 1 , .' . .' 0 , , , I • ' -, o I' 0 ""' 1 I I I :, ,
1
,' 

1 
' 

·, . ·. apohc,e·s · 'c1?- ·dw~dEI: '· puiblica d,a , T;J m,ao· 120. % · ~o <v:alor da quota · que 
, •lhes I CUmpl;iri.a retirar, '' Ol:l dous t~fÇOS ,do meSmO ;valor em Ol.p.~p, . '1 , '. 

I •'' Ã,l't. 4._0 ·' E stas ob:óg,ações ~ó c~ssarão; quando .as emis~ões exis-
' ... tent~.s ~stiverem gar~nt,id!~,S, 'po:r deppsi'to,s n~ razão de 120 ''% . em 

.apohce!l, ou ·de dot).s terços .e:J?l ouro, qe selj. val0r·. . 
"t .•. .4-rt. 5.0 O governo, ,poderá, si entendei' conveniente, elevar até 

,, 20 , % .a taxa . dle que .t rata o art . 2° .; . e deverá pr.ovidenciar sob.re a 
;; .reconstituição . integral d? <!leposito , metallico ·recolhido ao Thesouro, 

pel0s ,olitnpos emissores. · ' 
' . Sala das ·sessões, 23 de' outubFo de 1·891.- Sev1eJrino Vieira. 

/ 
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. Ao· final 'd.o ârt. 3o accrescentle-se : ficando em consequencia 
revogadas· as disposiÇões do ~ecreto de 7 de dezembro de :;1.890, que 
Se referem ,aO. lleSIÍ10 TeSgatJe ; I 

Em seguida '_ ' Em Vef de - paragraplio UlllCO - diga-~e -
artigo (com ·a · numeração que lhe couber) . 

'Art. 4° · do proje'cto - ·' Substitua-se pelo seguintle: - Ficam 
i.gualmente revogadas a•S · disposi~Ões legaes, e sem effeito as clausu-
las ·contractuaes, relat~vas 'á propried'ade· das a policies e á reducção e 
applicaçãe especial dos : juros das mesmas apolices, depositadas no 
Thesóuro pelos. divevsos banc<?s ei)l garantia de suas emissões, sendo-

'lhes assiegurada a prop:r:iedade das referidas apolices e o pagamento 
integral dos r~spectivos · jmos. · , 

· Em ·compensação ficam os bancos emissores obrigado·s a liqui- · 
darem os respectivos fundos de ,reconstituição, de que tr;:tt am o de· 
.ereto de 17 de janleiro de 1890, art. 4° e mais disposições, anteriores 
a applicarem ' o seu' producto ' liquido ao resgate de papel-moeda do 
E·stado.,, 

AccreSce;ate.-se onde convier: 
' ' Art . .Si tornar~se. neeiessario para reforço do last~o da emissão 

nos te1;mos previstos na preserí;te lei, . pode:r:á , o governo emittir ao 
par.: apolices .de cinco · pdr c~pto, c~jo producto será applicado . ao res-
gate de papel do E .stado. · . · · 

1 
Art. · Sleniprl3 '<q)le se :houver de proceder ao' l'esgate de notas, 

·este r !3cahirá ·,· so·bre .. as de ma,ior valor., t~·atandu-se do papel do Es-
tado, e sobre as de menqr valot ' se :versar sobre o papel bancario·. 

:: Elim~ne~se o segu,ndo pleriodo , do paragrapho un~co do art. 6°, 
e bem àssill). o ~rt. 7?·· · .,. , ' · 

Sala . ·das ·sessões;··':?S de outubro de 1891.- Se'lfe(l'ino Vieim. 
I / 'j ' ' <,, I, ' ••, )' I • '' ,' r/ 

O Sr. Fel~dano .Pe~~a: diz que ó tempo de que, dispÕ\'l é muito ' 
li:qJ.itad:à e contrasta~' singullitl"n').en~e ,com a va·stidão do assumpto .ora 
sujeito ' ao debate ; fará .. vm exaxn:e 'rapido dos, pontos capitales do pro-
jecto; justificará em~n4as qlW hçmtem apresentou e ·criticará ~s que 
foram 'trazidas ao conh'lcimento. da . Oamara por parte df:J. commissão 
mixta e éJ:ie .algl,UlS:' CO~l~gas SeUS. , , .. , . ' . ' , ,. , , 

An~~s de ent1·ar ·.ne·ste estu~o, 'cOnf~ssa que está tão· ·pouco ' satis-
, f~ito <~om , as provide;ncias ,toma~a~ . pela comm,issão, que não são in-
tel.ra:ine,nt~ efficazles, que si fosse constituído, a~·bitro n'iste pleito, de-
ci•diria , frânca'm~nte p~~a liquidação dos bancos ' emissores e fari fl vol-
t ar ao ~·st a,do o uso •exciusivó do direito de emittir pap.el. , 

A' e :St'i · resplei,to o Estadb t em uma superioridade incontestavel 
sobre quaesquer institutos .aos 'qilae~ . se incumba tão espinhosa tarefa o 

.O credito de um e out~o · não se comparam, e, exercid;o directa-
m~nte pelo Estado, este direito está muito menO•S sujéito aos abu-

~ ' ' . sos, ~ gue se entregam:· frequentement~ associações muito mais pre-
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occupadas de seu interesse proprio do que dos inter\esses de ordem 
superior que lhes são confiados. 

Si o orador pudesse conservar ainda alguma duvida a este res· 
IJeito teria dle capitular cleante · da triste experiencia offerecida pelo 
desastre succedido depois de menos de dous armas de · funccionamento 
dos bancos emis·sores. 

, A concessão do direito de emittir notas constitue àssignalado fa'" 
vor ao qual 'os bancos 16missores correspondem as·sumindo onus ·em 
beneficio do Estado. No caso que occupa a attenção da O amara, ao 
direito de emittir e a outros numerosos privilegias e concessões cons~ 
tantes do decreto de 17 de janleiro ele 1890, os bancos correspondiam 
com a obrigação de reduzir em certa proporção o jl.uo das apolices de 
seu fundo social até a completa extincção do referido juro; de ·cons-
tituir com uma quota não inferior a 10 % um fundo para l'epreseil.-
tar o capital elas apolices, que ficariam annulladas para todos os ef· 
feitos no fim do prazo da duração dos bancos; e de auxiliar a lavoura 
e industria com emprestimos em certas condições, etc., etc . 

.EIJJ, relação ao Banco da Republica havia a mais a obrigação do 
resgatle do papel-moeda. do Estado. Toclo·s esses onus e compromissos 
.estão burlados ou vão burlar-se, de modo que hoje a situação defi-
ne·-se deste modo: os bancos exonerados de todo e an:iuvdos das con-
cessões, que lhles foram feitas. 

Que proveito tirou de tudo isto o Estado? Que resultado apu-
rou-se além do estado anormalíssimo de nossa praça, do enorme eles· 
credito da moledà fiduciaria, que crêa mn.a ·situação angustiosissima; 
que difficilmente póde ser debeilada? 

O orador diz que isto não exprime tudo! Ainda agora vê emen-
das, nas quaes está consignada a id·éa de responsabilisar-se o Estado 
pela emissão dos bancos, que se liquidarem. 

Mil vezes fôra preferível que· o E·stado nun,cà tivesse deinittido 
de si o direito essencialmente mages'tatico de bater mooda para não 
ter de chegar a um desastre de tal ordem! 

Si o orador tivesse dle consultar 11eu . sentimento individual pro: 
poria francamente a liquidação de taes bancos e a volta de emissão 
ao Estado; não o faz porque sabe que o espírito da Oamara não 
aceeitaria esta solução e não ·deseja perder tempo fazendo propostas, 
que lhe pareçam de antemão condemnadas. F 'ará ·o que é possível na. 
occasião, propondo emendas para melhorar o projecto de modo q:ue 
as causas possam caminhar càm certo desa·ssombro, até que o acaso ou 
a Providencia depare solução mais ou menos feliz ás difficuldades, 
que hoje tanto nos affligem. 

As emendas que hontem foram mandadas á mesa pelo orador, 
são as ·seguintes: 

Ao art. 1 o - "As notas dos bancos emissores e o papel-moeda d0 



Est,ado 1 ficam re~trict~m-ente limitados ·á somma actualmente exis-
tente · em circulaÇão." 

".Os bancos emissore·s são · obrigados ·a fazer·. a COI;tversão· de suas ' 
notas .).~ pm'tador e. á vista, desde que o cainbio attinja a taxa de 27 
pence 'r(or, l$ ·e emquanto esta se mantiver . . · ·· 

~ '.'Dentro do prazo d.e 8 mek.s o · Baúco da Republicà dos Esta-
dos U p.idos do Brazil necqlherá e inutilisará o terço das ri atas, que ti· 
vere~ ·sido emittidas , na razão tóplice do lástro metallico, ou refor-
çará este lastro dE\ modo que a emi.ssão sob esta garantia fique lan-
çada .ria razão dupla do lastro . · . 

"O banco poderá, si o preferir, garantir o terço das notas, aci-
ma dito) com o.: deposito de apolices da divida publica, sendo neste 
càso o valor nomhtal ·elo deposito .igual ao da emissão." 

Quanto á primeira . emenda é destinada a dar corpo á decisão da 
Oamara,, que resolveu prohibir a continuação da emissão de todo,s · os 
bancos. ' ' · 

A ~ste respeito ne~huma duvida existe e folga de vêr que a com· 
mi!flsão mixta apresentou tambem emenda equivalente. 

· A 2a emenda refere·se· á obrigação de converterem os bancos 
suas notas de·sde ·que o cambio attinja 27 e ·emquanto se conservar 
nessa taxa. 

Quando tal facto $e realizar, a nota poderá ser convertida sem 
prejuízo para , os bancos; não ha, . pois, motivo algum para ficar o 
portador . ela , nota esperando que o cambio se conserve a 27 durante 
tres mezes. ·Esta· clispo·sição é uma reproclucção de outra consignada 
no decreto de 17 ele janeiro, com a clifferença ele que nesta marcava-
se o .lapso de anno. · · 

Uma e outra não .. tem 'defesa e nem 'são serias, desde que saiba .. 
se que a hypothese é irrealisavel até mesmo porque depende de ·um 
banqueiro ·ou interes-sado interromper a continuidade exigida. 

O Sr. Serzedello concorda em que a hypothese é ir:realiza.vel e 
confessa que a disposição foi escripta para armar ao effeito moral. 
O orador não cÍ·ê nisso, acredita antes que taJ disposição.,vem radicar 
no espírito da popula(,'áO a crença de que a Oamara não ' qUJer eles· 
prezar o usado recurso . de artifícios. 

~el\huma razão ha pam impedir· a conversão emquanto o qam~ 
bio conservar-se na taxa de 27; aquella se fará &em prejuízo dos ban· 
c os, que poderão readql].irir o ouro pelo mesmo preço por 1 que o . tiver 
entregue a.o 'portador . da nota. · 

'Este expediente fic·a ·a perder de vista do ideal, mas é quanto 
se póde exigir. · O que não fôr isto não é seria, e melhor fôra apa· 
gar · os artigos que encerram taes pro'messas e em seu lagar collocar 
a decl'aração p.ositiva e desoladora de, que as nota·s são inconversiveis. 

A · 3a: emenda provê acerca do recolhimento do terç,o da, emissão 
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lançada na razão tríplice do lastro -metallico ou do reforço da ga-
rantia. . 

Este ponto parece ao orador. importantíssimo. 
A garantia de um para tres não é absolutamente· satisfactoria:. 

A depreciação das notas de banco não é tão sómente resultante de 
sua grandí-ssima abunda-ncia, mas tambem da garantia problematica 
em que se apoiam. 

E' indispensavel valorisar as cedulas do .banco, que no interior 
já são recebidas com a maxima repúgnancia. 

O proprio ministro que accumulolJ- o banco de favores, escreveu 
á pag . . 83 do seu relato rio: 

"O Banco da Republica dos Estados U nido.s do Brazil recebe 
a faculdade da emi&são no triplo de sua base em ouro. 

"Semelhante concessão não a .teriam os feito si uma terça parte 
dessa emis~ão não fosse . destinada ao resgate do papel-moeda, cuja 
importancia em circulação é de 170.781$414." 

O proprio ministro achava indispensavel a justificação de seu 
procedimento. 

E·ssa obrigação de resgate desappareceu; não póde subsistir a con-
cessão. qure lhe ~r a correlata. · 

· Que razões ha para não sujeitar-se o banco a esta ~xigencia ~ Não 
poderá fazel-o ~ Neste caso ·justifica plenamiJnte a necessidade de sua 
liquidação, porque não póde . continuar como o regulador do credito 
publico um estabelecimento inca paz de uma operação desta ord13m. 
· JYias o banco póde, seguramente; elle tem a receber de seus acclO· 
nistas a quantía a pproximada de 50 mil contos. 

Porque não ha de obrigal-os á entrada desta quantia? Pois .para 
não contrariar interesses de accionistas ha de o banco sacrificar esta 
nação~ 

Não 8e quer sinão que o accionista cumpr-a seu dever, não é um 
favór. O banéo integ1;alisando acções sem ,entrada effectiva e real 
de capital, commetteu uma violação . da lei e de seus proprios e~:~ta
tutos, que ordenam sejam as chamadas feitas por quotas, não infe-
Tiores a 10 % e de 30 em 30 dias até final! · · 

Não é possível sacrificar interesses valiosíssimos, 'com os quaes 
está implicado o .. proprio credito do Estado, para não contrariar in-
teresses de responsaveis e devedores L 

E' preci·SO proceder ·com energia, sob peú_a _de· \lOnseguir-se ape-
n~s adiar o desastre, cuja p(Orspectiva tanto preoccupa o espírito pu-
blico. 

O út. 2° do projecto exige um retoque; é indispensavel mar-
car o prazo dentro do qual o governo , providenciará sobre a recons-. 
tituição do depo'Sito metallico, sob pena de ficar tal providencia para . 
as kalenda:s gregas. · · 
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A disposição é indispensavel ou não ; si não é, · risque-se ; no . caso 

contrario é forgsoo marcar prazo para não ser frustrada. 
O art. 18 (!leve ser redigido em. termos perempto rios, revogando 

o decreto na parte em que concedeu privilegios e favores aos ban-
cos. Estes favores eram em compensação de onus, que estão suppri~ 
midos. 

Desapparecerá desse modo essa .pedra de escandalo, que por tanto 
tempo irritou a consciencia publica. 

A ,commissão mixta propoz honteni emendas, cuja leitura deixou 
pasmaao o orador. . . 

A primeira é a que autorisa o governo a fazer operações de cre-
dito para o resgate de papel-mo.eda do Estado. 

·Esta autorisação seria indefensavel po ~· qualquer fi).ce em que a 
encarassem .. 

,Um emprestimo neste tempo e nas nossas condições! Seria sim-
plesmente irri,sorio pensar nisso_ 

. Que valeria retirar da circula9ão . o papel do Estad0, o mais acre~ 
ditado, · para deixar essa immensa molle, que vomitaram os bancos 
emissores? 

Quanto tempo demoraria na circulação esse ouro? 
A conversão da moeda fiduciaria só se póde realizar quap.do ha 

uni conjuncto de circumstancias favoravei,s, que estão muito longe 
de existir, como por exemplo, certo equilíbrio 'entre a importação e 
exp01iação, · on;amentos equilibrados, estado de prosperidade, etc., etc. 

Sem tal concurso de circuinstancias seria loucura · resgat·ar notas 
com um metal, que não ficaria em circulação cinco minutos. . 

Demais; quando todas essa.s considerações não tivessem proce-
dencia, o. orador não subscrevia ainda tal protesto. Não . é hostil 
ao gmrerno, mas sabe que ,este mais que todos tem pronunciada ten~ 
dencia para o abuso. ·· 

Não seria caso novo vêr contrahido um emprestimo em condições 
· onero,sissimas e applicado seu producto a fim muito diverso : . 

. O governo seria capaz de proceder assini. pelo nenhum apreço 
que liga ao . Corpo Legislativo. Ainda agora, funccionando este, pu~ , 
blica regulamento em que leis são revogadas e em que ha disposiçõe.-; 
de puro caracter legislativo. ' 

. As remessas de ouro para a Europa repetem-se justamente quan-
do a Oamara di,scute a necessidade da recomposição d'O -las;tro metal-
lico dos bancos ! 

1Seria uma autorisação perig·osa ainda: c quando necéssaria; o ora-
dor não a . dará absolutamente ainda mesmo com a allegação de' que 
$€ria dada apenas como uma demonstração de confiança ao governo. 

Taes demonstrações, porén1, não podem ser . dadas com quebra 
do prestigio da Oamara, que não poderia defende~·-se de -se'Q. desacerto. 

A commiseão P!"Opõe mais que quando algum b~nco se liquicl.ar, 
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· have~do l~stre .em ···ouro, o .governo faÇa a ;liquidação ; p,or sua, conta, 
resporrsabilisandq-se p€las notas· .que ficareJ;U:- a descoberto, l . 
· ·Seria . simplesmente um cumulo! O governo a:llivia os. bfi_ncos 

de ·,. todos' os compromissos, fornece~lhes · mil ·:meios de -1ocupl~ta:rem-so 
.· pl1esi~ente, di:rectocres, pàrentes e .adherentes, .assiste á desordem e -a ' 
' to~a a ·especie de '· abusos na . administração e no fim ' sujeita-.se . bes-
tialmente ao encargo d<;~ pagar as I!.O'tas! . ·· 

·,. ' , ) Nesse ca•so, quem , prop!Je uma disposiçã~ desta · 9:rd·em seja ló-
gico e .de Utqa vez proponha que O' estado ,aSSUpla de15cle ja a l'!'JSpOn· 
sabilidade -das emissões feitas, .ficando 'com .o.' deposito em ouro, em 
apolici?S, e. recebendo da carteira dos bancos O que faltar para O pa-

, ' gamento integral das nq.ta·s, ainda que seja preciso c'o:q.ceder um prazo 
folgado para 'a· op,er.açã:o ~ 
' Pr.opon~a-o a commissão e o orador hypotheca-lhe .desde já o 

seu .voto, ·convencido de que, éoricorre parà o rp.ais .relevànoo serviço, 
que actualmente possa ser prestado á sua patria. · · · 

i · O · d~putado por S : Paulo, Sr. Bernardino de Campos, . propõe 
· que , 6s .,.bancos .regionares, q11a não completaram a terça parte da .sua 

emissão, fiquem ~u.tbrisados a .fazel-0, ·para ficarem collocados ·em pé 
de igualdade entre <;i. · ·. · · . · ·' · ·- · . : ··. 

' ~st~. ~~end~ in-~ica que taes quéstões são ' encar~d~s de um ponto 
de vista mu~to e,strelto. 
. 'N~ô ·Se trata de saber si uni banco f~i mais ou Uienos, feliz d.o 

que ,, o .outro, se emitti'ú · mai~ :ou 'menos, ··a quéstão 'é muito inais ~le
vaçla. A · O amara reconheceu ·solemnemente q~1e a moeda. em 'circula-
çãq.· já exorbüa ,das necêssid,ades do paiz e que é iriÇI.ispensavel oppôr 

··qm ·êlique a 'novas· emissões: · . . ·· · . . . .: 
Oom9 'poderia' hoje commetteu a incoherencia · de ' votar, alguns 

dias 'depo~s, ·pela ·continuação desse flagello? · , 
,, Diz-se: o Banco da' Republica é o culpad,o, os outros não deve~n 

ser , punidos! · . . . · · · ·· · ., , 
. NãÔ, "~ã0' 'se hata .de uma,: punição,; ~rata,se de uma médida .de 

salvação pU~lic.a·, ·: q~B não pó:de.: . s~r ·sacrificada para attender.-se . ás 
commoclidades de-ste ou· daquelle estabelecimentQ . . . . 
· · <Esta' inspal:lH-iuade' .nas deFberações da Oamara tira-lhe ~ força 

:moral, de qlW, tantq pre~isa, e fal-a-hia descer .da posiçião elevada, 
em que collocou-Sê ha . poucos dias pela comp1:ehensão nitiçla de seus 

, deveres e pelô mo' do digno por que sou b(:} desen;1 pmihal-o . .. 
;Seria isto um err0 inqua:lificavel e ei·s por que o cambio .. não tem 

· uma a:lça . decisiva ~ fica-se sem pie espm;ando .;t .reconsideração do dia 
,: ~guiüt~ i .'. ·. · .· . . · ,. ,,; , · . . 

·,' : ·. Não {: a ·Oamara não prat,icará acto tão desaeer.t.a,do, que prejudi-
., caria'·noÚJ.V(:}lmente seus creditos de discrição. , · · 

' -0 . orador não . pqde continua],' a -' occupar-se ele outras. eme;ndas, 
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porque o 'tempo U.rge e ' llie é forÇoso tratar da questão relativa ao 
pagamento· dos impostos ·de import·ação. . 

O orador faz largas considerações para ptovar que esta cobrança 
é vexatoria por todas ·às. faces em ·que seja considerada. 

E' vexat.oria, porque obl'iga o commerciante a procurar ouro eii\ 
um paiz em que não existe, em pe'quenas porções, diariamente! com 
'a faca ao peito, e · sujeitando-se a ·imposição dos especuladores. 

•Oülloca . .O . commercio em uma incerteza· intoleravél porque, com 
a instabilidade do cambio, ·fazem-se as encÇJmmendas, e pagar-se-ha 
q1;1ando estàs . chegarem, uma. somma .com que . talvez não contasse. 

Estabeleqe uma desigualdade enü:e O·s prop):ios commerci!),ntes, 
porque, conforme o tempo em que as mercàdorias são recebidas, po-
dem uns Yerrder por preço inferior, estabelecendo-se deste modo · uma 
guerra de preços enorm(jmente prejudicial. 

E' impolitica, porque esta cobrança vi:Jfdo levantar o preÇo dos 
objectos de consumo, gera um estado de angustia para a, população, 
que, não procedendo a uma apreciação justa, attribuir.a suas desgra.· 
ças ao novo regimen, que, aliás, devia procurar popularisar-se por 
todos os modos. . . · 

E" finalmente', immoral, porque importa a renuncia do proprio 
credito, da propria moeda, concorrendo deste modo o governo para 
sua maior depreciação. ' 

O ministro Ruy Barbosa prophetisou, á pag. 302 do seu rela-
t0rio, que esta cobrança concorreria para a alça do cambio! Eis uma 
prophecia que faz rir, ' mesmo ncis meios das ruínas que nos cercam! 

Este pagàmento em ouro é quasi insustentavel. O :rp.inistro foi 
achar simiee ém um acto do governo durante a guerra do Paraguay 
e um exemplo no governo da Russia '. 

O simile não tem · applicação; não "se compara uma época, em que 
fervia a guerra, com um período de paz octaviana; quanto ao exemplo 
da Russia, dií·á apenas o orador que não é lisongeiro. . 

O pagamento em otu.·o augmenta a renda e reune ouro. Mas não 
poderá o govern9 chegar aos mesinos resultados com menos incon-
venientes~ 

Póde, .segm;amente; augmentem"se os impostos em uma proporção 
razoavel e o governo conipre o ouro de que precisa. 

· E'-lhe muito mais facil fazel-o do que ao commerciante que precisa 
·todos os . dias e em pequenas quantidades. O governo . póde escolher 
occasião azada, receber cambiaes, . quando o commerciante precisa de 
ouro em . espe~ie. 

O orador crê que o governo tem mais em vista augmentar sua 
receita, e a prova é que por muito tempo mandou vender o próprio 
.ouro da alfandega, operação que poderia augmentar a quantidade. 

E' certo que o governo possue om;o bastante para fazer ~ace aos 
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encargos até junho; nestas condições porque ha de insistir por uma 
medida vexatoria e abominavel ~ , 

O orador não acredita que a Oamara transija neste ponto e não 
tocaria nisto se ·não tivesse visto um collega officioso coNendo' as ban-
cadas, armado de uma emenda, restabelecendo a cobrança em ouro e 

- solicitando assignaturas. 
Ninguem quer o pagamento em ouró, só os especula:dores o exigem, 

mas esses seriam capazes de deitar fogci aos quatro angulos da terra 
para cozinhar o .ovo de seu interesse individual. . 

· Prepararam esta situação desgraçada e, repimpados em seus mi-
lhões recolhidos á custa da m_iseria publica, ainda ousam reclamar o 
vexame da população, que morDe de- fome, e que, si tem culpa, é uni-
camente a ·da sua incomparavel paciencia. 

A Oamara, porém, sustentará seu voto e contüiuará a ·conquistar 
a estima publica. (O orador é vivamenbe cumprimentado _e abraçado.) 

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO · 

O Sr. Bernardino de Campos (pela ordem) - Requeiro a 
V. Ex. que consulte á Oamara sobre si con'sente na retirad11- de duas 
emendas que tive a honra de apresentar, relativamente a este projecto. 

Não retiro as emendas, convencido da proced.encia das razões 
hontem adduzidas pelo nobre deputado por Minas Geraes, que occupou 
a trib-una, tratando deste assm:p.pto. 

Não me convenço de que a circumstancia de haver um projecto. 
recebido o voto da Oamara, em uma discussão, seja, uma razão para 
que não possam a esse voto ser antepostas emendas em outra dis-
cussão, e si assim fôra, ociosas seriam a 2a e 3a discussões e as con-
sequentes votações preceituaaas pelo -regimento da Oamara. · - . 

Não acceito tambem as razões do illustre deputado que, tendo a 
gentileza de attribuir á estreiteza de vistas a apresentação das emen-
das, julgou que não era licito á Oamara mais tomar conhecimento 
dellas. 
. Retiro as emendas, não por este IJ?-Ot1vo, mas porque uma . vez que 
o espírito de centralisação e as inspirações de uma preoccupação , es-
treita da linha symetrica ·de uniformidade implacavel não podem' com-
prehender, na vida social, a existencia de um mal no centro que não 
seja immediatamente sentido nos confins do paiz; que não podem 
comprehender abalo do credito em um ponto sem que · forçosamente im-
ponha-se a perturbação a todas .as outras; ·uma vez esboçada esta si-
tuação, cumpre áquelles que dedi'cal'ém a vida inteira á defesa do velho 
programma republicano, áquelles que fizeram a p_ropaganda da Repu-
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blica federativa com um regimen em que a ·autonomia local garan-
tiria as necessidades peculiares ás diversas zonas; cumpre a esses r0-
eusar qualquer transigencia com as tendencias de retrogradação para 
se ·manterem firmes na defesa das garantias federativas, e na resis-
tencia ás invasões que se organisam vigorosas, pela adherencia de 
todas as forças conscientes e inconscientes, para darem morte ao re-
gim(3n federativo que votámos. . . 

Peço, pois, a V. Ex. que consulte á· Oamara si consente 1,1a .reti-
rada das emendas. 

O Sr. Presidente - O requerimento do Sr. deputado não pôde 
ser submettido á consideração da Oamara, porque no recinto não ha 
numero para votar. 

O Sr. Barbosa Lima começa appellando pa-ra a bimevolencia 
da casa, pois que si bem esteja persuadido da necessi~ade de decidir 
.em ultima instan.cia esta questão, ·quanto antes, precisa, entretanto; 
apresentar emendas de que ' não cogitou nenhum dos oradores que o 
precederam. . 

Lembra o vicio em que· incorrem os que · á circulação inconver-
sivel applicam os raciocínios e as eonclusõe.s dos economistas, a pro-
posito de circulação conversível, e por isso muito diversa ·daquella. 

Faz ver que as id·éas de unidade e pluralidade ou antes de mo-
nopolío e liberdade bancaria, não podem ser elucidadas conveniente-
mente, quando erradamente applicadas á moeda de curso forçado; como 
a que possuímos: 

Lê um artigo ·dos estatutos do Banco da Republic~ ; do qual con-
clue que o Estado é -responsavel pelas notas não só do Thesouro como 
ainda dos bancos emissores. ~ 

Para demonstrai-o recorda que tanto na arrecadação · dos impostos 
como no pagamento do estipendio dos funccionarios publicos, é esse 
papel a rr;toeda de -que · se servem os contribuintes e o Estado, não sendo 
licito aos empregados publicas recusar as notas do Banco ela Repu-
blica, . ainda que, em .taJ moeda nenhuma confiança tenham. 

Demais, si no caso ele liquidação forçada dos banCO·S emissores, 
não puder o activo destes . garantir sufficientémente as notas em cir-
culação, nem mesmo auxiliado pelo lastro metallico e de . apolices 

, depositadas . no Thesouro, quem sinão o Estado indemnizará o por-
tador da nota, desde que esse portador só a acceitou forçado pelo 
Estado? · · 

Pois não dar outra 'moeda sinão esse papel dos baneos, pois que 
o do Thesou-ro recolheu-se tímido em deposito na carteira de outros 
bancos, e ao mesmo tempo afugentar sciente ou inconscientemente a 
moeda metallica, é ou não impôr tal meio circulante, forçar-lhe o 
curso? 

\ 
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· E') · poi~, preferi3ie(qV:e ·o E~ta~o '· cliame .··~ · si 
respDÍlsabilid~de do total ·da.' CÍl'Cl'llaJÇ[O ~ que aritorÍso,ri'. 

. ·~estri'l1gindo essa er~lÍssão', com."a .. ul~i'ma ' .votação que 
nesta~ casa, vamos · aind·a . pm essa fÓFma valor.isar mais 

, .: .... ,,, .~irch1ant~ tã~ depreciãçln·;· .' ,., . . · 
1\; Porq~te chamando a ,Sl a, propnedade do's lastros quer ;em ouro .,., 

'. quell'. e~ ' apolices .e reco:nst'itJ!lindo aquelle que 'alterou; pódB o· Estad,o 
: d~~.de logo,, applical-o ao f,esgaU) de gran<,le ]jla'r~e. da emÍssã~ l;tC~ual, re- .r; 
· claz~p.~o-a ~m ·:grap:de ·ptopor,Ção. , . · . . · · , ... . ' . 

' .' . Essas ' e outràs m:edida.fl S0bre q~ue se estende, permittirão a volta 
4o :i1m,ne'!:ai:i0 :illetallico. . "· · .. , , · , , ·. · ' ·. ' 

.' ', . pisserta spbre ,o regíp1e~ .da coricÍtfrà':rwi,a: sem peias ci:ea~as peià 
:: aé;_ão_, o'W ci::ü e .\ j~stifip'a :. l?mendas co_:rus.~g1·~nd? · ~,,, ple,?a liberdade · d~;J 

em1tt1•rem , os. hanc0s b:IJhetes convers1ve1s .a vrsta . e .. a ;vontade delles 
, e~ . noti:~;s ao T'\lescni'ro ou ern'' ~spe~ie :r;ne~allica: ·' . . •. , . ., 
.., .. ·.Teimina~ '~i'éc~rdand<,> . que nesta, . como, .na questão : abolicionista, 
~' sé\ as"'sqluções~ l:adicaes sa~arão' os males q'!le devemos á politica: ao 

b \, . ' d 1' ' I' es anJament'o e .' o. monopo 10. ' ,' .• , 
·.· , $ão lidas, :;tpoiadàs e . p0'stas. conj,un.tamente eri:t discussão ·as se-
guiB.te·s emendas: ' ' ' ' ' ' '' ' 

r (, ,1,) \' •\' '.' • I . ' •• 

,; Sabstitua7se' o art. 6° -:pel? .. seghinte: · 
E' ass~gurada aos baMOS emissores ~ :pl;opriedade das ,apólices 

que ·deposita1:am no TJ,{esO;Jll'O como· fuRdo de · garantia, ficando, porém, 
., · ~ · .· a pos$~ M'fectiva dos üt~los · d~pendente da eil-
, ·E-m n:d: trada dos m~smos bancos nQ. regüneB. do troco de 
· e as ,suas notas em especie metallica. 

, ' .. Parag~·apho 'up.i'co. ·Logo ' ql'le do ~xame das . 
€arteiras dos ·bancos se ve'rificar que ·a su3: circulação está .' assente 
sobrf? litS . gai'a:qt~as . especific,ad~s :no . art. 5~, e,. er:n qhalquer . caso, ao 
fim ·d6 ·p~azo. ·ass'ig:m,ado p01' fjSta lei ·pa:ra: ::t reforma. das mesmas car-
·l'f?iras, . considera-r-sf?-ha àbolid.o o cu'rsó forçado, üma vez que se ,l).aja 
:feito o resgate 'de 213 do papel-moe~a 'dó. E ·stado. , . . ... 

' Desde eJ;Ltão os bancds ' ser~o , ob.tigadÜ's., a COJtVerter á vista as Sl'laS 
'' :not'as, .sob pena de liquidaÇão: . ' · · .·. , ' , · , 

Sala das sessões, 24 de oatubro de. 18.9 '1 : ;'~ Jlf.oni~ F1·eire .. 
<. 'Subst~tua-~e ~ ~rt. 20 .. p~lq', ~eguint~ ,:· ., . 
, .. Ar.t: ~i·cB:rJ;~.· ~u,jeitos · 'á ~ypoth'eca lega~ que prevalecerá indepen-

de'p.temente de inscripção e . ~speciali,sação, ds bens .dos memb1'os das 
.directorias <k sociedades anonrmas, é:p1 garantia das socied·ades ou 
de , t~rc~iros Pl'eju,dicados por negligencia; culpa ou dolo. desses Inembros. 

' S11:l>a ,·das ses·sões, 23 , de· ~mtubro 4e · 1891. .- . 'B.arbosa Lima. -
Oas~iano .do J!Ciif;cimento. , ) :, ·:, . ''I 

Art .. D~sde a data ·da ·,p,resente lei o Estado assl'lmirá a plena 
· · lle'spo~saJbilidl:!Jd'e de tod,a á emissão legal actualme~'te em circulação. 

'" 

', ·:-.. 
'· 

·,~, .. 
, .... 
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. ·.§ 1 .. 0
' Pa~s·iu~á ' J1al'~ 'o Estado ·8: ptop~;ieclacle das: apolices e. do Olli-O 

depó'sitado• no 'Thl'\SOUrO pelos banCOS emissbres COIDO garantia de SU,ar, 
· émissões. . . . · · 

··:. •. :§, 2. o Os bancps que tiverem emittido sob~·e ' base meta:llica, entra-
i·ão pam ·:o Thewqro Ílo. P,razo ele ' um , anuo çom apolices na impor'-
t,a:çJ.cia iguàl· á d'ifféreuÇa entre o ·depo.sito em om~o e as emissões que 

' respectivamente realisa~eJ,TI: , . .. . , . 
· · ;§ 3." O gpverno ·prqcederá desde logo a\). recolhimento de parte 

,de emissão •·e·alisad:a" -a cqmeç,a,r pelas notas. dos bancos regionaes, 
e:rp.pregando . nesse . mister a ' totalidade ·' do lastro quer em apolices, · 
quer em· ouro 'existente :q.o . The-souro . . 
· ·§ 4. o; ~erá , igualmente ·,destinada a- iclent,ico resgate a importancia 

. que o 'goven10.· fica ob,rig~:t~9 ·a realisar como reconstit1;Lição do, lastro 
· ,,·lp~tall'ico nos teiwos elo: ài-tigo' do projecto ela cOJ11missão mixta . 
. , · § 5.0 As · apolices de .qüe. trata o paragi·apho 2° serão taJ;Ilbem 

'· f;lmpregadas ·J;l0 1:esgate d'às notas banca:r!as pelas quaes fica o Estado 
., responsave~ n0s ·termos do ·. árt:' 1°. ' · ' ' 

Art. 2.b O govémo uniformisàrá a ernissão em circulação substi-
,, tuirido as notas pancariás por iiotas do Tb.esom;o N acion:al. 

Sala d;1s 'sessões, 24 de outubro de.1S9l. - BMbosa Lima. 
• ) ,l • . ' 

Art. Desde a da'ta da presente lei é garantida a todos os bancos ' 
a plena liberdade de emittir bilhetes ao. portador, uma vez que se 
obriguem a conv'ertel-os á v!sta em especie metallica ou em notas 

' elo Thesom:o .á vontade 'dos bancos. 
, § 1.0 Essa obrigação constará de declaração expressa exaradi nos 

bilhetes do banco. · · · 
§ 2. 0 ·Os membros daé directorias de taes bancos são responsaveis: 

na totalidade . de seus' bens; ·pelos prejuízos que aos portadores de notas 
causarem ·poi· desídia 01.~ fr~·\ide. · · . ' . 

I§ -3. 0 · A 'liegaçâo de troco a ·qualqúer .bilhete do banco, logo que 
seja àpresentado, ·importará a . ' hquidação forçada deilse estabeleci-
mento, .observada,s as disposições do Ood~?O do Oommercio: --:- Bar-
bosa Ltma. · · '' · , ·· · ·. · . 

Substitutivo ao .art. 17: · F ·ica d\erogado o · decreto 1+· 804, de 4 
de outubro de l890i para reduZir-se, na razão da metade, a cobrança 
em ouro' dos direitos ·aduaneiros de importação. - J orlo Vieira. -
.P.on..s-eca e Silva. ;~ Lef!.nel· Filho. ~ Azeredo. - Lauro Müllér. _; 
A. Stockl-er. ~· Alcides Lin~cL. - Menna BMreto. - Amo'rim Garcia. 
-'--- Pires . FeTreira. ·- L.eovigildo Filgwe~raS. - Nelson· de V a..scon~ 
cellos. - BaraQ de S. Marcos. ·- ·.Jgnacio Tosta. "- · Vict:oTirvo' Mon-
teiró. - N ogiLeira Paranaguá. '- Ohaga..s Lo bato (com restricção). -

, Martinho)lod?igues. - Costa Machado (com re?tricções). ·- Pedro 
,, , Chermont . .-- Manoel Coelho Ba,s-tO.S . do N ,a..scvmento. - Juvencio de 

' Agui!ar. - F:' Badaró. -:- Carlos .Chagas (com restricções) . . :__ J. J. 

' 'i 
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Seabm.- Luiz de Andrade. ~ Indio do Brazil.- Carlos Campos.--
Henrique de Carvalho.- Tolent~no de Carvalho. -,.. Çonçalo de Lagos. 
-A. Milton.~ José Avcllino.- Lacerda Coutinlvo.- F. Schmidt. -· 
Epit:acvo Pessoa. -João de Serpa .. 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1.° Fica b governo autorisado a eLltrar· em accôrdo com os, 

bancos emissores, afim de fixar o limite maximo da · emissão á somma 
actti.almente em circulaÇão, iilcluid:a nesta o papel-

Sub•st<i'tdtivo PL moeda do E stado. ' 
.res Fenl'<e'ira Paragrapho unico. Em troco desta conces·são 

por parte dos bancos emissores, receberã.o elles 
por t rin,ta e tres annos integralmente, os juros das apolices que servem 
de base á sua emissão, as quaes serão consideradas resgatadas findo 
aquelle prazo. · 

; Art. 2. 0 Os bancos emissores são obrigados, dentro do prazo de 
cinco annos, a: liquidar as operações que hajam feito sobre cauções, 
contas correntes garantidas, debito·s de bancos e companliias, sem 
prazo ou a longo prazo, assim como sobre acções e debentures de com-
panhias, podendo transferir as respectivas carteiràs industriaes · ou 
hypothecarias, e não poderão, desde já, operar mais, sinão: 

a) em descontos de letras ou effeitos commerciaes a prazo de 
. quatro mezes no maximo; . 

b) em cauções d~ apolices da divida publica geral e títulos de 
divida estacloal ou municipal; em cauções ele títulos integralisaclos de 
bancos ou companhias cotadas na .praça, comtanto que as referidas 
cauções não sejam· ele ,prazo superior ' a , tres· mezes, soffram pelo menos 
a reclucção de 10 % a 20i % de sua ultima cotação, calculada sobre 
o valor nominal sempre que exceclel-o, e fique o banc0 autorisado a 
liquidar o titulo logo que entre a declinar a margem dessa garantia -
não podendo empregar nessas operações mais de 114 .de seu capital; 

c) em compra e venda de metaes e pedras preciosa~, ouro· e prata 
amoedados ; 

d) em cambiaes 
e) em compra, 

Estados; 

ele conta propria e alheia; 
venda e subscripção de títulos geraes ou. dos 

f) em recebimento. de dinheiro com ou sem ju,ros. 
Art. 3.0 Os. bancos emissores são obrigados a começar a conversão 

ele suas notas, ao porta:dor e á vista, desde que o cambio attinja a 27 
pence por 1$ e se conserve ne·ssa taxa ou osdi'lle entre ella e a !de 
~.6 114 durante tres mezes consecutivos. 

Exceptua-·se o caso em ·que o cambio attinja ou oscille dentro 
desses limites, ao tempo em que se tenham efíectuado emprestimos 
publicas ou particulares. 

· Paragrapho unico. A conversibí'lidade da nota á vista em especie 
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metallica t.ornar-se"ha -effectiva iogo que por lei· sej'a decretadá a abo-
lição do curso forçado. 

Art. 4.0 Os bancos emissores, com excepção do· Banco de Credito 
Popular si não fundar os bancos a que está obrigado por seu .contrato, 
poderão fazer uma emissão supplementar correspondente a . 26% do 
seu capital além do limite maximo fixado á emissão pelo artigo pri-
meii·ó, precedendo ·àutorisação e a juizo do governo, ouvidos a respeito 
os · mais importantes representantes do commercio e da Associação 
Cominercial, si se manifestar a escassez do meio circulante nás cir-
cumscripções em que elles operam. 

Par&grapho unico. E~ta emissão s.uppleümntar ~ó. ppderá ser 
appliéada para descontar letras commérciaes pelo prazo maximo de 
quatro mezes, ou para ser emprestada aos Estados como antecipação 
de receita pelo prazo de um anno, sendo o Banco d·a República obri-
gado a emprestar áquelles que pertencem a 'sua zona. 

Att. 5.0 Os bap.cos recolherão ao The•souro N acionai :p.as épocas 
proprias os juros das apolices, a que teem direito pelo paragrapho 
unico do artigo primeiro, para constituir o fundo que serve ,de base 
á emissão supplementar. 

. Paragrapho unico. Poderão, porém, os bancos em vez de recolher 
ao Thesouro N acionai os juros das apolices, ret irar da circulação im-
portancia equivaleiüe em notas da emissão supplementar pertencente 
·a cada um delles. · 

Art. 6. 0 O governo entrará em accôrclo com o Banco da Repu-
blica a respeito do contracto celebrado para o resgate do papel-moeda, 
podendo fazeT as necessarias operações de credito para effectuar o seu 
resgate. 

Paragrapho unico. No caso de dever ser esta operação realisada 
l}or intermedio de um estabelecimento bancaria, terá preferencia o 
Banco cla Re,publica . 

.Art. 7.0 Os bancos não poderão emittir notas ele., valor inferior 
a 10$000. · 

Art. 8.0 O Banco da Republica e as sociedades anonymas ou 
bancos que pelas leis _e regulamentos . vigentes estiverem sujeitos á 
fiscalisação do governo, ficam na Capital Federal sob a inspecção de 

· um fiscal e dous adjunto·s de nonieação do mesmo governo. 
A1~t. 9.0 Ao fiscal por si e seus adjuntos incumbe : 
·Syndicar si o banco pratica as suas operações dentro elos limites 

e faculdades estabelecidas nesta lei e em dispo·sições de seus estatutos 
e contractos que não hajam sido por ella alterados; . 

Submetter a igual syndicancia as demais sociedades ou bancos; 
Assistir ao recenseamento. ·das carteira·s, caixas e cofres dos esta-
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belecim~ntos-,' 'podendo exigir ' conferenci:l' sempre que '.julg'àr .~ co:nvé-
' • ' ' ' I ' ' ,\ : •. ' ' \ • ,'.' ,1 I ,, ,,. ';1 I n1ente ; . ., ' · . , .> . L · .• • ' 

Ver1fiear e ' exi~i~ a · pre~t:àção de ' contas da~ administ·:r~gõ~e; · 
.,, 'f.isa;r os balanços·.' ~~miaes e · geraes, e _ rp.and.~l.-os , p11blic'a~ por 
conta .do estab~lecip1ento ;_ • · · . ··· ,. 

'• Apre-sentai···annu,a)mente ao g0verno 1,1m ~el!dorio minu~iÓso, em 
;g~e, a, ,par dos dados estati.sti~"0S e ÍllÍSJl;maÇÕ!õS sobre a circtÜaÇão fi-
4ucÍarÍ,S, e ;·os dem~is serviços a seu~ ·c.argo, offer~cerá suas in'dieaçõ~s ·. 
e observaÇões ·sNgge:ripdo q.uaes>quer · )!fieqida·s administrativ~s .. pu , l'e~ 
gislativàs;. .cujà :conveniencia· occorrer-'lhes• ' .· .,,, 

'. '·. I ' ' I ' ' • ~ ' ' • ) ., ~ • ' . 

' Art. ' 10. Os '!iscaes, d0 governO':' j,ú:nt<iJ ao~ b_aricos .de 'emissão,., e' 
caixas filiaes ,do f\· Estados tra1;1·smittirã~i .ao fiscal :ai!L· 'Capital Federal 
todos os <locuinentns, dados e .informaçõe~· necessarias para, o desem- · · 

' periho do ,e'n:cargo·,de :· que · tràta a: · :~tltinia -.•parte ~' do · artigo antecedente. 
Art .. ·ü. ·Os,· fi:s'caes dÓ goy~'rJ?.Ó e 'seu~ :·ad'j'~iat.o·s ';nij.o,. pode,rão ~r 

accionist'a,s d~ ·co:iíipan]fiasfsujeit~s á. 'súà 'inspecção, nem ter com:· eHas 
tra±i.sacção de ·<:tl'lalq.uer ~1aturez~ i ou'trosiri1, 'lhes é veçlado o 'exercício 
de qua1que~· o,utm emprego; cbminissão ou funcçij.o de caracter publico,, 
ou de caracte'r industriaL ,. '· :· •.. : · · 

' ' 1' ', ' , \i . ' o 

· · · Art. 12. G fiscat•ao go~erno n'a \_Óap~:a~l Federa+ terá o venci- , 
mento annual de l-8 :QOO$, _. e •cada um dos adJuntos o de 10:000$, pagos 
pelas compa:nhias e bancos ·em proporção ao · seu , capitaL 

A1;t. ' f3. O governo ' fixa1:á o numero, as· attribuiçoos, e Qs .venci-
n~~ntos do~ fisçaes que nos Esta~os fo.rem necessario-s para serviço 
identico ao da· Ca,pital FedeFàL ., . ,, , . . I , ,., : 

·'Art; 14. Os· banco~ emissores publicarão mensalmente, os balanços 
de .. seu a'ctívo e passivo, de aGcôrdo çpm- o modelo que Jôr d!l,do pelo 

I I I ' o o •'I \ I 

, gov~rno, , . · , ·. . , · >··, · 
,I'. Art. 15: :As· iwtas i banear1as serão do: mesmo typo. O ThesoúrQ 

Nac.ional as fornecerá ·por conta dp banco· que tiver de emittil-as. 
Art. 16. Os,- bancos· emissores . reformai·ão seJls ~ esta<tutos, de àccôr,do 

' com ·a pr.e·sefite lei, e · sujeít~l-0s~hão á approvaçã,o do 'governo. ·· , ' 
.' Art. ,17. Continuam em · vigor tódos ,os d~rei:t'os e privilegias dos: 

banGOS emissores; eifi tudo . quanto ,não estiverem ,Ímp}icita OU explici-
, tamente revogados pela presente ' lei. ' ~ · . . " 
, . , 1\rt. ,18. Fi~a o gov~ruo autorisaP..o a )ah\i~r mãb do deposito ' em 
' ouro pertencente aos bancos, si as e:x:ige1J,éias' publica·s o. re~1amatem, 
.. ~ devendo, porém, restituil-os ,aos rp.es:rhos trés ·mezes ··antes ~o - pra~o 
. ·fixado para ·o re~g;:tte total do . papel~J;ilo~da do Estado, sendo então 

08 banc.os ' obrigados a coüv.erter a·s sulfa ' no'tas . ~:rn 'ouro. . 
Art. 19 .' Fic!).m rmrogadas as disposiçQes, em c,antrario. ,, :"' 
Sala ~as.· ~~essões; 24 de .'out,ubro d~ 1891. ~ Pires Ferre~"ta. 

' ' ' . I 



. ' . 
. Substituà-se o pri~eiro Úditivo . pelb 8egu1nte: 
]fica o góv~rn0· (lutorisado, para auxiliar,, apres·13ar, ou de todo 

I ~·ealisar .9. resg~~é. 'de · dous terços pelo ' menos do papel-moeda do. Es-
' . · ·· '· .·. tado; a fazer. operações de credit'o nec~ssaria~, con-

: · --:Bme_llda .D~in~- 'trahindo · empr:estimo externo sob condição de ga-
tr:iQ ~~beÚo rantir, em praças principaes es:tra:tlgeiras, mer-

. . . · çado para os titulo·s que então forem emíttidos. 
A.ccresce~te-se: '§ 2° ...:._ , Rearisada . a operação · autorisada, 

50.. 000:009$ do 'papel_-mb.eda do Estado continuarão: •a circular mas 
eni n.otas . de péqD;eilo '<vaiçn·; não inferi01' a'' 10$000. Quàndo os poder~s 
publicos julgarem' conveniente irão substituindo as referidas notas de 
troco p0r . moedas.· de prata; nickel ou cohre·. . . , 

· ;, Ao• _a.dditivo 2° :: - . Ao . fÍnal do primeir9 período accresc;ente-se :' 
reservando~ se 0 gqver:Ílo o díreito ., de tomar '. a. si . a liqui_dação. e de ' 
effectual-a por ·qonta do Thesóuro ou por int~rinedio de a:lguma -insti-
tuição naciona1 de , ci·~dito. . . . .. . 

. Ar-t.: '(onde couber). Ds :·~anco's, tres annos depois da dàta da 
presente 'lei, si an~es não se houve•r de'e.r(;ltado a· suspensão do· curso 
ÍOcl'Çado,. -serão obrig&dOq";,,a ·entrar em )Íqll;idação SÍ então não . se 
achanem ·habilitados para o troco de suas notas em ouro. 

-L E' permütido aos banc~s, para consolidar seu . capital enÍ ouro, 
e'mittir, acções !3m p,raças exteriores, dando ;:tós accioni'stlj.s estrimgeiros 

' o dÍr,eito de el~ger entre elles parte da direct0ria . .:._ Demettr;io Rib~i1·o. 
, 1 , I , ' ' • 

. O. Sr. Álm~iidra Nog~~ira (p,el(J, ord~.m ·) requer 6' e~~erramento 
da discussão. . . ,' , . , , 

'Consultada;· .a Camata' ·concede o encerram(m:to . pedido. 
' ! ;,,,,' ,I •'• 

.O Sr. Lopes Cha~es (pela .'ch·de1~j ·requer verifi.cação d~ votação. 
,Procedendo-se á' vçrificaÇão, é conced~do · o- :enceri-amento, ·por 

68 votos contra 35. · I 

.. , 
. SES,SÃO DE 27 DE OUTUBRO' 

' •'' 
Pa-ssa-se á. votação 'das emendas oHerecidas em 3~ discussão ao 

projecto n . ,222 A, · d; ,: commissãd mi.xta, r,el!!tiyo á emissão, .. conversão 
e resgate do tiapel-moeda do Estado. · - . ' .. , •' 

, o- sr; Serzedé'l~o (pela ' ctrdem) - Sendo este assumpto da 
maior importancia, , e nãQ h(l.v.endo parecer de commissão que oriente 
·. , · . .. . .,' a Can1.ara sobre o assumpto das differentes emen-
VotaçãO' . 'd'O pro·- ·das que se apre~er;tai•am, ~ede ao Sr. presiden!:e · ieeto , . ... · que consulte ~a .Oamara . 'SI; çon~de preferencu 

',: ' para ' as,' emendas apr,esentadas ao projecto por 
alguns , m{mbroll da com.missão mixta. · '1 

. I' 

. ' 

'·, 

'·' 
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O Sr. Prelll~dente . - Lembro ao nobre ·deputado que seria mais 
conveniente pedir a preferencia á proporção que essas emendas fossem 
apparecendo. · 

O Sr. Serzed~llo (peba ordenb) - Neste · caso peço preferencia 
par, a as erÍleJ?.das do art. 1 a. · 

O Sr. Prestidente - A preferencia para a votação dessas emen· 
das, é a preferencia regimental. ' 

~A.. este artigo ha emendas apresentadas pelos Srs. Feliciano Penna, 
Amphiloquio e Conêa Rabello e todas ellas restringem a emissão do.s 
bancos tegionaes e do Banco da Republica, á que actuàlmente existe; 
e sendo uma approvada, ip~o facto ficam as outras prejudicadas. 

Ha tambem uma emenda substitutiva do Sr. Pires Ferreira, mas 
a emenda apresentada pelo Sr. 'Feliciano · Penna é mais ampla, e, 
portanto, parece-me que deve ser votada de pref~rencia. 

O Sr. Barbosa Lima (pela o1·de1n) entende que desde que a 
emenda do Sr. Pires Ferreira foi apresentada como um suhstitutivo 
integral do projecto, só póde ser votada englobadamente. 

O Sr. Preside·nte observa que em 3a discussão não são votados 
os projectos, mas sim as · emendas; e nessas coi1dições, para facilitar 
o trabalho de votação, deliberou votar· cada artigo do substitutivo 
destacadamente. A não ser assim, a Camara terá ele dar preferencia 
ao projecto ou ao. substitutivo como base da votação das emendas. 
: -~·. 1~:. ' ' I I : 

O Sr. SerzedeHo (zJela o1·dem) discorda da opinião do .Sr. pre-
sidente. A Camara ,não tem que se manifestar a esse respeito. · 

O Sr. Aristides Lobo (pela ordem) requer votação nominal para 
o substitutivo do Sr. Pires Ferreira. 

O Sr. Presidente observa que a votação nominal ;leve ser depois 
de concedida a preferencia para a emenda .substitutiva do Sr. Pires 
Ferreira como base da votação. · · 

O Sr. Arthur Ri·os (pela ordem) diz .que a votação dos projectos 
em 3a diacus·s.ão . se faz englobadamente. A' votação do substitutivo 
devem preceder as emendas; prejudicada a ma teria principal pela 
approvação do substitutivo, tem logar a votação nominal requerida 
pelo Sr .. Aristides 'Lobo. · · 

. O Sr. Presidente entendia assim para evitar á casa trabalho 
dobrado, porque ha emendas apresentadas que estabelecem o principio 
que a Camara firmou na 2a discussão, e que, .parece-me ponto capital 
da questão. 1 

Vou, portanto, submetter a votos. o requerimento da preferencia. 
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O Sr. Pires Ferreira (pe;la ordem) ~ A di.scussão do parecei' 
da comm1ssão mixta foi encerrado quasi de afogadilho, e não pude 
discutir o substitutivo que apresentei ao projecto da .commissão. 
Agora, porém, direi, para encaminhar a votação, que nos arts. 1 o e _ 
3° do projecto da commissão, esta quasi pedia que se derramassem 
mais 600 e ·tantos mil contos papel moeda no paiz; ao pa:sso que no 
substitutivo apenas se trata de um augmento de 80 e tantos mil 
contos. 

O SR. SERZEDELLO - Isto não está em discussão. 
<O SR. PIRES FERREIRA '- Si o nobre deputado com a grande 

màioria que tem impedido as discus-sões, encerrando-as, torna-se ne-
cessario que me explique . 

VozEs - Está fóra da ordem. 
O SR. PRESIDENTE - O nobre deputado pediu a palavra pelu 

ordem, e só podia fazel-o para encaminhar a votação. 
O SR. PIRES FERREIRA - E' o que o faço, e quero apenas notar 

que entre o projecto da commissão mixta e o substitutivo ha uma 
differença âe 1. 000 e tantos contos .. 

O Sr. Zama (pela 01·dem) - Sr. presidente, peço a V. Ex., á 
vista do rumOi' que reina na sala, que me explique o que vamos votar 
nominàlmente, e o que .significa a prefercncia .' 

O Sr. Presidente - Para comprehender perfeitàrnente qual o 
pensamento. da direcção dos trabalhos, eu me explico . Em 3a discus-
são votam-se as emendas apresentadas;· é apresentado um projecto 
substitutivo, e o nobre deputa-do acredita que a mesa deveria sub-
rnetter englobadamente este projecto á approvação ou rejeição da 
Oamara. Ma.s V. Ex. comprehende que complexa como é esta ques-
tão, havendo emendas substitutivas apresentadas a differentes artigos, 
para que a Oamara possa pronunciar-se com pleno conhecimento de 
causa, sobre cada uma das emendas, parece-me que o melhor systenia 
é: Tejeitada a preferencia para e-ste substitutivo, elle ficàrá de ·todo 
fóra de combate; e acceita a preferencia não se votará ·integralmente 
este súbstitutivo, e submetter-se-ha cada urna de suas disposições a 
outro voto da Oamara. 

Eis com toda a franqueza o pensamento · da mesa, para poder a 
O amara votar com pleno conhecimento de causa. 

'O Sr. Zama -Vejo que eu e __ a Oamara, estamos de accôrdo com 
V. Ex. no fundo da questão. , O que V. Ex. chama preferencia é a 
approvação .ou rejeição. definitiva do sub-stitutivo; e não podia deixa!· 
de ser -assim, porque est.w é o regimento, e o substitutivo vae ser vota-
do em primeiro logar. 

O que eu queria tornar claro é que quem vota contra a preferen· 
cia, vota contra o substitutivo, e que · votaudó-se contra o substitutivo 
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.,. entrà ~~ vQ~p.ção ·~ ·. par~c~r 
P'anham. ~ .' . . 

acom~ 

, · · ' · . A~llirri :P.&re~-ine .<il!le o 
. h mveiiieRtemen-te : ... ·. ,,., · , ..., · · ., . , ·. , · 

. Erà ' mais , 'simples 'ài:zerj: que .se ia votar · nominalmente o substi-· 
t~tivo, p0~que· eu quer.ia .:votar ç;011tra, nom:i,Ílal'ffie.nte; ,e. c,em a paravra .. · 

. -'- ,pr~ferencia - ., ficaya 'em duvida p· a~cance. d,a ,votação. ' : · ' 
, '· . I~to .é 0 que. e'n queria .. to~·nar ,clà~o, e ~reio.,."qiJ.;e .,.~ssim, ·a questão 
est4 hqwdada. . .~ ·,,. ·· : , , ·. · ., .. · ,:· ·-; · _, , 

1 'Ü, .:SR. · PRESIDENTE - '·A questão res.uilie-'se' rii:sto: '·si à Camara 
··r:Eljeità1: '1ít prefere~cia:, ·o· 'substitutivo: 'está . ., )\-lje'it'à:d'O in '· Úrnine. ( Apoia~ .· 
,dos' .e n-ão ' a:poiaà:os . )': · .: \: · · , ' ' · ·· · ·' . ,. 

''\' ', {.. ,,• I \:1 I\ ~. <• \, \ ' 

·O· Sr. Serzed'eUo · (pe'lâ -.·@'riJ;e?n~ ~ ·.PeÇo:' ~bs 'meus i cellegas que 
\I 1,• I \· \ I <'\ 1 ' •• , \ i·o• '' I ':\ . 1 1 

1 
, I '1 

·.:ll!-e atte:n,dam Aolfs <irnl:).uto~ ap~:n,as. " , -~ ' : ,1 .,. , ; .... 
··. ", E~.t:amos faie:rlctci .1erd.ad,ei.r,a ', e0nfl,isa6 'emi~:ma'\·v·otâção que: é . da 
· inais ·· àlt'a iinp<Dntan21a.. · ,,~ ,.~ · ' · . }' ,. :-- ~:· . · :.,.. .: . ·· 
,.. ' ' :· ' P~l0· iJ:egiTI;,erit0~ V:<·i' :E~·· .},Sr. ' presid.elite,> ~·[p· tem: quê consulta:~ ·· a 

•· \ t!)amara . si, 01 .8~11:\ sti'tutiy;o tmrr, ·q~ não pi~-f~rencia, ,porq_ue o. substutivô 
. ·: tem .prefúren'dia \ ie facto.: , ,., ·· r'·' . ., '::: · , ·•· ,.,'.< · · ... .; . 
·' ~or1 c0~~equeirda:, . ~ :::·.v·üiJç~o d'eve: .. ;ve~·sar não ·s0b're ''p'I'efel;encia,'· :; 

I ' ' ' ' ,, , • ' í ~ I · ' I I ' )..; , , • ' . \I • I' ' ~ ) ,. ,• ·• , ' ' : ·, • ' . ' ' 1 

,,. mas .sobre•, .s·1 se app;róvfl. ou n:ll,o 9 !ml;lstl.t\ltlVO) e e. neste .. sent1do qu:e • · 
I deve Sel' collocada, .a ·:v:o'taçã'o; riominal: ' .: ,··. \ '' .. "' :, :. :· . ' 
, :'· .,. ),' Q, ~-~: P:,~1p~'Í7!E~Ti:.,~, Feç;~ ··~,o Sr: :d~;rmtadciJ;~~~ed~ll.o que lei~ · <)' :•'\ . 
. artlgq: dq. reg~mento, ~m.' -q:Ue. 'se fugda, Jia~·íl·• es~a:belecer a precedenc1a ~ : · . 
,p'ói'<iue; si· eu , $stiv~r el~ga:i:rado nll minha:·:,.~preciação, não' terei dl'.tvida .. 
em 'me dar 'por vêncid0\ I ' • < •. 1

, ' ' • '; ' ' • < 

· · O regim~ntq c6g~t:a ~Q.e shpstifu:tivo.s apr~sen.tll:dÔs em 2a discussão;· 
.,e Y(;JjO-me ··~]h embar'aÇO~ ·,deÚlte; .a.e t ã0,' 'g~fi,'Ji~e RU'IU6l'0 de 'SUbstitu:• 

tiV.ds j' : ,.. ;' ; , •,. ·t• . • ,, -'1' . 

' .-,, .. , ' ' P~ço', p'~rtá'm.to·, a~·~: .SrL: deputados .. q~~ impugnam ' a: micqha de·: . 
· ~isão q'!fe leiam o. !J.rfigq' :a~ regimen.t,o .. ,em que,. ~ fundam para a coh-
t'ra'riar . .. , , •:, .~· .. ,;", .'' ···, ... ·i! ":~. '~ .• ~. · , ... . I,· 

'.,:., Si vt . :E;Ex: . m~ ,::'6ve:ss~m ,,peNriÚ~ido dirig1r ·OS trabalhes, :a,,. 
Camara tinha . dado ' o_'. s:eu,:'Vot0 .,consoiell(cio:so ·e poupa.'d.o, militp 'tempo . . 
. O 'r:egiinento ' apen,~s . fwll.~ de , subst~tutivps aprese:n,tados · em 2~ 
'disclt,s.são, e : não y±n, 3~ '; ' #r~.s- ~s emendas 1 qu~· (!e' acha·m sopre a mes11 
•SÍÍ.O substituti'VaS, ,e ,send'o·,'g.rand,e O J;l-Uinero'.'della,~ ,' .CO+!J.O hei d.e preferir 

-, umas a ' o~tr'as ~ :•: : .,.,.'i: :;· · · . .,·;.. .... ,. · 
l t'!! I 11 \1 • ' ' ,' ' 1: ,j ' I 1\ \ ,\'\ I I I <\ ~;, ' li :.: ,\, I I • 

,·' ·~ ·· · Ó Sr . . Correia. Ra.bello . .(pela ordem) .---;- Pelo que V. Ex. acaba 
'·,:, ·, d~ dizer, fica belll' patente . <INe o r~gimento ~ã,o cogita que ·em 3~ dis-
,) ,' . cu~são se apr.e,sentem projectos . snbstitutiyos, ml:!-s emendas sup.stit~~i-

., vas a' ttrtig?s• determ:irútd9•S,; 'porque vm'J projeqto ' Sllbstitutivo e:rp.' 3" 
'":1' - di~cussã:~ ha:ria a il~pbssiil?ilid'ide · ded~mend~s ,a· elle. , · ,., , . ,·,. .. ··Por ccip.seq~~ncia, .. desêí~ q,ue · iJ.m ···P~~J.ecto sübstit;utiv0 ~ apresen·. 

. ·' 
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tado em · 3a discassão, nãe · sen4o o.s artigos especificados, não pôde 
ser acceito pela mesa. 

O Sr. Presidente - .0 art .. 128' do regimento diz que, terminada 
a .. 3." discussãp do pr.ojecto e dás emendas que nella tiverem occorrido, 
ju.lgando~se encerrada por ntação da Oamara, o presidente porá pri-
me.iro a votos as emendaos, e depois proporá á Oamara .si adopte o 
pr(fjeêto com as emendas. (Apoiados. ) · 

Peço ·.aos Brs . . deputados que, para poder continuar. os trabalhos, 
,prestem attep.ção ao que veu ·dizer, para ver si dou fim a este incidente, 

· que me parece interminavel. 
O regimento não determina pqs1t1vamente cousa alguma em re-

lação á apresentaÇão .de projecto.s substitutivos em 3a discus~ão, nem 
.da votação · em relação· a substitutivos apresnetados. Diz apenas que 
,a Oa,mara, por votação prévia, determinará . qual dos do1,1s . projectos, 
o substitutivo ou o primitivo, adol)ta como base da votação. 

QuantQ." aos projectos .su·bstitut.ivos e ii·s emeli:das substitutivas, o 
reg~mento englobft-as er( uma só t;tttegoria, e não faz absolutamente 
distincÇão algú.ma. . 

. Quanto á' pfeferencia ..l e1:1tabelecer na votação, apenas explicita-
mente O· regimen~o a estabelece para as emendas suppressivas; porém 
'a pratica adoptada ·algumas vezes, e que tem variado, porque a Oa-
màra quasi ,sempre, .a requerimento de um de.putado, vota esta ou , 
aquella preferencia, é votar de preferencia a emenda substitutiva, não 
porque o regimento determine isto, porque apenas estabelece a pre-
fe'rencia para as emendas suppre:ssivas, e · tanto isto é assim. que a 
mesa 'tem· ado·ptado rsempre a preferencià para essas emendas; mas 
para as emendas supstitutivas tem acceitado requef·imento de pre~ 
ferencia. ' · 

Nestas condiçÇíes, tinha pensado em submetter á votação as emen-
das 'uma por uma) dando preferencia, salvo voto em contrario da 
Oamara, as mais ampliativas; mas, tendo .sido chamado a minha at-
tençã'o para um ·substitutivo iRtegral apresentado pelo .. 'Sr: Pires 
Ferreirii, lembrei-me ·de applicar o principio estabelecido pelo regi-
mento em relação ' li!OS substitutivos 'em 2" disc~1ssão, isto. é, a Oaniara 
votar sympolicamente a preferencia para a· votação,. ampliandp a•ssim 
o principio estabelecido pelo regimento. 

Levantou-~e~. porém, toda esta questão, parecendo-me que alguns 
Srs .' deputados julgavam ver neste meu: procedimento desejo de am-
parar a sorte do substitutivo. (Não apoiadJOS.) 

Achei, pois, estranho que a Oamara, tendo-me honmdo com a •Sua 
confiança, puzes·se agora em duv1da a min'ha lealdade, quaado_ o 'meu 
procedimento era submetter successivamente á votação as emendas, 
conforme fossem, mais ou ll'!Bnos amplas. · 

.Oontr!\ esta minh.~:t decisão podia reclamar o autor do substitu-
tivo, porém o Sr , . . Corrêa Rahello, pedindo a palavra pela ordem, 



- 116 --

esclareceu o a&sumpto; porque demonstrou que o projecto substitutivo 
em a a discussão não é sinão uma emenda substitutiva, e este é o ver~ .. 
dadeiro ponto da questã@. 

Por consequencia, si a Oamara não acceita o alvitre que apresen· 
tei, de votar-se a preferencia para a votação do substitutivo, voltemos 
ao · que é regular, que é votar as emenda·s substitl,).tiva;s pe1a ordem 
com que foram apresentadas. 

O Sr. Aristides Lobo (peki ordem) - ·Sr. pr-esidente, devemoa 
assentar a questão de modo que · a O amara possa pronunciar-se sem· 
equivoco. . . 

O alvitre lembrado pela mesa e acceito por mim e em virtude do 
, qual fiz o meu requerimento de votação nominal, o alvitre da pre· 

ferencia envolvia em si ... 
' · O SR. PRESIDENTE - Negada !l preferencia. 

O SR. ARISTIDES Lono . .. - o repudio do substitutivo. Nestas 
condições 1fiz o meu requerimento de votação nominal que. foi apoia-
do pela O amara. Portanto, a votação da O amara envolvia duas idéa.s, 
isto é, envolvia a preferencia e a recusa do ,substitutivo. . , 

Nem podia ser de outro modo, porque este substitutivo não póde 
ser confundido ·com o projecto da commissão .. E' um projecto novo e 
apresenta um systema especial e, portanto, não póde decompor-se este 
s11bstitutivo para ter caracter de emenda off'erecida a c.ada uma ·das 
disposições do projecto. Isto daria em resultado a anarchia, porque 
a votação podia destmir completamente o systema do projecto da 
commissão mixta. 

A Oamara tem de seguir dous caminhos unicos, ou vota a pr~
ferencia symbolica e depois faz recahir a votação sobi·e o merito do 
projecto ' por votação nominal, ou ha de seguir o alvitre lembrado por 
V. Ex. Para facilitar O· trabalho da O amara, retiro o. requerimento 
de votação nominal e peço a .symbolica e apó.s a votação nomip.al. 

O SR. PREsiDENTE - V. Ex. comprehendeu perfeitamente bem. 
Já a mesa tinha lembrado este alvitre. 

Os senhores que concedem preferencia para a emenda substitutiva 
do Sr. Pires Ferreira, queiram levantar-se. 

E' approvada a preferencia. 

O Sr. Presi:d'ente - Os senhores que acceitam o requerimento 
do Sr. Aristides Lobo, para que a votação do substitutivo do Sr. 
Pires Ferreira seja nominal, queiram levantar-se. ' 

E' approvado o requerimento. 

O , Sr. Preside•nte - Os que acceitarem o substitutivo, dirão -
sim - 1 os que o não acceita're:ri:l, dirão --::-não. 

Procede-.se á chamada, responçlendo não, isto. é, rejeitando o sub· 



- ti7 ~ 
stitutivo, os Srs. : Belfort Vieira, U chôa Rodrigues, Indio do Brazil, 
Innocencio Serze<}ello, Nina Ribeiro, Cantão, Matta Bacellar, Ca-
simiro Junio.r, Ba.rbosa Lima, Bezerril, João Lopes, J ustiniano de 
Serpa, Frederico Borges, José Avelino, José Bevilaqua, Sá Andrade, 
Joaquim Pernambuco, Raymundo Bandeira, Annibal Falcão, Pereira 
Lyra, Meirà de Vasconcellos, Espírito Santo, Oiticica, Gabino Be-
souro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Leandm Maciel, Felisbello 
Freire, Augusto de Freitas, Zama, Arthur Rio.s, Garcia Pires, Seve-
rino Vieí,ra, Santos Pereira, Custodio de Mello, Paula Guimarães, 
Amphilophio, Francisco Sodré, Dionysio Cerqueira, Sebastião Lan-

.dulpho, Pires e Albuquerque, Prisco. Pa'raiso, Moniz Freire, Athayll.e 
Junior, Nilo Peçanha, Urbano Maréondes, Alberto Brandão,. Oliveira 
Pinto, França Carvalho, Baptista· da Motta, Fróes da Cruz, Alcindo 
Guanabara, Jacqlles Ourique, Aristides Lobo, Furquim Werneck, 
Vinhaes, Figueiredo, Antonio Olyntho, João Pinheiro, Pacifico Ma.s-
carenhas, Gabriel de M~:tgalhães, 'Chagas Lobato, Alexandré Stockler, 
Francisco Veiga, -Alvaro Botelho, Ame rico Luz, Feliciano Penna, 
Viotti, Dutra Nicacio, Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, Astolpho 
Pio, Carlos das Chagas, Domingos Rocha, Costa Machado, Domingos 
Porto, Ferreira Ra·bello, Bueno _de Paiva, J O·ão Luiz, Bernardino de 
Campos, Francisco Glicerio, Cesario Motta, Moraes Barros, Domin-
gos de Morae-s, Mursa, Paulino Carlos, Rodrigues .A.lves, Alfredo 
Ellis, Rubião Junior, Leopoldo de Bulhões, Antonio Azeredo, . Caeta-
no de. Albuquerque, Bellarmino' de M~ndonça, Marciano de Magalhães, 
Eduardo Go~çalves, Lauro Müller, Carlos ,Campos, Schmidt, Lacerda 
Coutínho, Victorino Monteiro, Pereira da Costa~ Antão de Faria, 
Borges de Medeiros, Alcides Lima, Abreu, Homero Bapti·sta, Cassiano 

·do N ascime~to, Demetrio :Ribeiro, Menna Barreto. , (109). 
Respondem sim. os S11s. : Pedro Chermont, Costa Rodrigues~ Ro-

d1·igues Fernandes, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires . Ferreira, 
Mar~inho Rodrigues, Gonçalo de Lagos, Nascimento,. Epitacio, Couto 
Cartaxo, Retumba, Tolentino de Carvalho, Gonçalves Ferreira; . José 
Mariano, J uvencio de Aguiar, João Vieira, Luiz de And'rade, Tosta, 
Seabra, Milton, Leovigildo Filgueira:s, F<mseca Hermoo, M·ayr.ink, 
Costa Junior e Moreira da Silva (26) . r 

E' rejeÚado , o substitutivo do Sr. Pires Fe~·reira. 

O Sr. Amphilophio (pe.la o1·dem) - Peço a V. Ex. que con-
sulte . á Camara si consente que retire a minha emenda. 

Consultada, a C amara consente na retirada pedida. 

I() Sr. FieHciano .Penna .(pela ordem) - A minha emenda é iden-
tíca á da conimissão, por isso peço licença para retiral-a. 

Consultada, a. C amara cqnsente na retirada ,pedida. 



I,~', 

. 
I 

' 

tis 
E': ppsta a vot0s e approvada, por 79 votos ·cont1·a 40, a seguinte 

emenda·: · · · · , .. 
Ao ar.t. 1 o depois das palavras: Banco da Repuplica, accrescente-

se ·:- bem .como .das de todos os outrps bancos emissores.-Da · eom-
mis~ão. . . . · 

\ Fica p1:ejudicada ·a emenda do Sr . . Corrêa Rabello. 
·E' rejeitado o substitutivo des arts . lo e 2.;, . offerecido· pelo Sr. 

Sey,er~no Viei~a ·: · 
1 

• • 

. E 1 ~gualmente . rejêitada por· 62 votos, contr·a 56, a emenda do 
Sr •. Corrêa Rabello ao mesmo art. 2° . · · . 

· 'o· Sr. Presitd'entê annuncia que ;Vae sub~)'ltt~r a vot()s a e~en-
da da commissã0 ao ai· L 2°. · 

~. 

· ~O Sr. Ser\ledello (pela o.rdem) - Q intuito da commissão fo.i 
da·r autçú:i.sação ao governo para alienar as apolices que tin:ha obtido 
com 'o ~ast;uo bancario dando a· essas apoilíces circulação nos pri:ncipaea 

• inercadós; e, pbr C0nsequencia, nessa emenda, esiCá demais -a proposiÇão 
I ' I . ' - .em -. · · : · . ) 

.. E'. posta, a votos 'e app,rovada• a , seguinte emenda; . 
' , !1\..o art. 2° acerel)cenÜ)-•SB ;, - /pqdendo para este fim' ~Ílíenar ,àpo-

•' li,ces do emprestimo d~ 1889, l'e,sga:ta:iil,os co'm es.te dep0sito, mando t~nto 
a esta:s co:rp.o a todas ·as óutras apolices em ,circulaçõ:o nas páncipaes 

. praÇa's• estrangeiras. -Da oommissãe. 
' O Sr. Seve;rino, V'ie.ira (p~lo., o1·Ckm) : pede a retirada da-s emen- ' 

éla's· que apresent0u .. . : ' · , · ' 
1 Consultada, a ·Ca,mara concede a retirada 'pedida. I 

. ' E' 'rejeitada a .emimda offerecida a? pa;I"agrapho unico 'do ar1i. 3° 
.pelo Sr: Corrêa Rabello. · · · . , . · ,, 

o· Sr ... Corrêa RabeÚo (.Pf-V~ ohl.em) ' pede a retirad~ dà e1nenda 
que ·apresentou ao art. 4° e additivo ao mesmo a,rtigo. 

Oonsultad;a, a Camara consente .na J:etirada pedida . 
São SUCOOSFJ~Vamente postos a vót0s e rejeitaÇI.os: .a emen~~ dó Sr. 

Feliciano Penna ao · art .. 6~, o· substitutivo ofíerecido pelo S,r. Corrêa 
Rabello ao pa:r;agra:pho uni co, o substitutivo do Sr'. Mo:rliz .. Freire of-
ferecido ao mesm:o art. '• 6° e, a emenda do Sr . Corrêa Rabello ao 
art. 8°. ' ' 

O Sr. P·resid'ente annuncia que vae submette·r a votos o substi-
tutiva . do art . 17 offerecido pelo Sr. João Vieira e 'outros. · 

r: 
·O Sr. Viqhaes (pela 01·dem;) reqLler votação nomin~l.. 
Consultada a Oamara, é rejeitado o requerimento d:o .Sr .. Vinhae:S, 

por · 64: votos cont1:a 58. · 
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Posto a votos, é rejeitado o substit1a.#vo 0{fere~eido .pelo Sr. João 
Vieira · e 0utros .ao art.· 17-, pbr 84 votos contra 54. 

Em seguida é. approvad:a a seguinte emenda: 
. O art. 18 substitua-se pelo' seguinte : . 

São · mantidos os direitos e privilegias dos bancos emissores em 
tudo que não estiverem impliéita ou. explicitamen·te revogados pela 
p,z;ese:ate lei até o momento em que se iniciar a circulação conversível. 

· Desde esS'a épocà os qancos 'ficarão sujeitos ao regimen que , por 
lei fôr estabelecido. -S'erzedJ.e.Z.Zo Oorrêa.-M oniz Freire.-Figueirerlo. 
-De·m{Jtrio Rib:~iro.- Leite O~ticica.- AnfJonio Oly:nth'o.~ Barbosa 
Lim-a.- J oaqüimi P~rnJambuco.--'-Dio.nyS'io Oerqueim.,- Leopoldo Bu.-
lhÇes , · · · · · 

E' rejeiütda, tendo .obtido a: úwoT · 4:4: votos, !J.. emenda o:ffe~·ecida 
peló Sr. Pacifico- Mascarenhas e outr,os ao art. 20 . 
. · · E' approvada por 86 V;Otos a seguinte emenda: 

Substitua-se o art. 20 pelo seguinte: 
Art. Ficam s{J.jeitos , á hypotheca legal que prevalecerá inde-

pendentemente· da inscripção e · espeéialisação, os benB dos membros 
das direétor~ws · de S?ci~dades anon1ma~, em; _garantia das socieçlades 

, ou dé .tercenos preJUdicados . por ·neghgenCia, culpa ou dolo desses 
membrOs .. · 1 

·f Sala das sessõe•s, 23 de outubro de 1891.-Barbosa Lima.-Oç,s-
siano do Nascimento . 

E' rejeitado o additivo do Sr . Feliciano P(lnna. · 

O Sr. Pr-e.sidente al{nuúcia que vae su.bnietter a votos o 1\ddi-
tivo offereceido pelo Sr . Oorrêà Rabello. 

O Sr. Corrêa Rabello (pela ordem.) E.ste meu additivo qué 
vae vo·tar-se é tão . importante, e vae repercutir no paiz de tal maneira 
o voto que a Camára der, que ·IT\e atrevo a pedir qui:! seja dividido em 
duas partes e votação nominal pM·a a primeira parte -dellé. .. 

Posto a votos ó requerimento, 'é rejeitada a votação nominal. 
Posta a votos, á 1" parte é rejeitada. 

' Ji .' • 

·o Sr .. Corrêa Rahello (pe·la m·dem) - Como as outras emendas 
por mim ap1'esent.adas,· são con·sequencia do addi'tivo que ~caba de 
ser rej~itado, peço licença · para as retirar. 

Consultada 'á Camara, consente na ret~rada pedida. 
São ,po'stos· a voto·s ç approvados os seguintes additivos. 

·. Accn3scente:Sfl: ; art. ac~ditivo: !ica . o goveni'~ autorisado a effe-
ctuar as oper.açoes de. credito que · JUlgar necessanas para apressar o 
resgate dO: papel~moeda do .Estado. ' 

. Paragrapho unico. O refeúdo resp:ate deverá ser feito a começar 
de preferelJcia pelas· notas de maior valor. . 

Art.. additivo. No ca-so ·de liquidação de qualquer banco emissor 
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8erá este obrigado a recolhimento de todas as notas que tiver em cir-
culação. A' proporção que forem sendo recolhidas e inutilisadas. pelo 
Thésouro as referidas notas, irá este restituindo ao banco a caução da 
mesma emissão de accôrdo com a relação entre e·sta e o respectivo 
lastro. . , · 
. Paragrapho unico. No caso do• lastro ouroJ o governo deverá 
mandar proced~r á liquidaGão do banco por conta do Thesouro .e por 
intermedio de algum outro banco para tornar effectivo o recolhimento 
total das notas. -Da commissão. 

O Sr; P'resoid'ente - Ha um additivo do Sr. Demetrio Ribeiro , · 
que está prejudicado na primeira parte; mas a 2'!- parte amplia idéa 
approvada pela Oamara, e por isso não vejo inconveniente em que seja 
submettido á votação. 

Po•sta a votos, é rejeitada a parte não prejudicada do substitu-
tivo do Sr. Demetrio. 

'0 Sr. Ba!'bosa Lima (pe'la ordem) - Das duas emendas assi-
gnadas por mim, a primeira constitue um systema . que não se compa-
dece com as doou trinas que aoaham de ser votadas pela Camara, e por 
isso peço licença para retiral-a. Emquanto á 2a, a Oúnara se pro-
nunciará. 

Consultada, a O amara consente na retirada da 1 a emenda. 

O Sr. Bezouro ( p'dla ordem) reclama que ainda ha uma parte do · 
substitutivo do Sr. Demetrio que não e_stá prejudicado. -

O Sr. Presidente conc01•da com o Sr. deputado e ·submette á 
votação a referida parte, que é rejeitada. 

E' posta a votos e dada como rejeitada a segui11te emenda: 
Art. 'Desde a data da presente lei é garantida a todos os ban-

cos a plena liberdade de emittir bilhetes ao portador, 'uma vez que se 
·obriguem a convertel-os á vista em especie metallica ou em notas do 
Thesouro, a vontade dos bancos . 

. § 1.0 Essa obrigação constará de declaração expressa exarada nos 
bilhetes do banco. · 

:§ 2.0 Os membros das directorias de taes bancos são responsaveis, 
na totalidade de seus bens. pelos prejuízos que aos . portadore·s ele notas 
causarem por desídia ou fraude . 

'§ 3.0 A negação ele troco a qualquer bilhete do banco, logo que 
seja apresentado, , importará a _liquidação fo•rçada deJsse estabeleci-
m~nto, observadas as di.sposições do Oodigo do Oommercio. - Barbosa 
Lilma. · · 

ó Sr. Oliveira Pinto (pel'a ordem.) ~ Requeiro verificação de · 
votação. 
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Procede-se a verificação da votação e reconhece-se terem votado 
55 Srs. deputados a favor da emenda e 49 contra . 

, li 
O Sr. Se-rzedello (pela ordem) - Peço a V. Ex . , Sr. presi-

dente, e a toda Oamara que attendam-me. Acabamos ~e votar um ' 
certo systema e nelle mamtemos direitos a bancos de moeda inconver-
tivel estabelecendo a ohrigação de entrarem, quando fôr decretada a 
abolição do curso- forçado, no regimen que por lei for estabelecido. 
Não podemos votar esta emenda do Sr . Barbns·a Lima, que con~igna 
a plena liberdade de emissão, no momnto actual, em ·contradicção com 
o art . 18 do projecto. P.M· mais elevados que sejam os intuitos dos 
signatarios da emenda, por mais g~nerosa que seja a idéa, ella não é 
compatível com o espírito do actual projecto, ella é mesmo inoppo'l'-
tuna, pois con·signa idéa e principio que precisa de amplo debate e 
que não deverá ser -votado sem grande meditação. 

Peço a V. Ex. verificação da votação, pois é certo que a O amara 
só poderâ decretar a liberdade de emissão ou a unidade, depois do 
estudo, de reflexão e não como principio consignado ligeiramente em 
uma emenda a um projecto, que encerra apenas medidas de reparação 
e de reconstrucção . 

O Sr. Presidente - A votação foi annunciada . A requerimento 
do Sr. deputado Oliveira Pinto, procedeu-se á verificação. O nobre 
deputado o Sx. Serzedello pede que a Oam:ara se manifeste de novo 
sobre a emenda, porque a mesa nãa acceita um requerimento para 
outra verificação, vi·sto que já se verificou. 

O Sr. Ba1·bosa Lima (pela. onllem) observa que a questão agi-
tada é a antiga entre o monopoli9 e a liberdade bancaria. Não se 
oppõe a que de novo se consulte á O amara; mas pede qúe, no caso de 
nova votação, seja esta nominal. 

E' posto a votos e approva:do. o requerimento do Sr. Barbosa 
I,ima. · 

O Sr~ ' Pre'sidente annuncia que •se vae proceder â chamada para 
a votação nomin ai . 

O Sr. Se.ve·rino Vieira {p<ela o1·dem) - Pedi a palavra para, 
apezar da delibe.ração da Oamara, que · respeito muito, suggerir a 
V. Ex. o que me parece razoavel sobre o ponto da votáção. 

No meu entender a ma teria de que se trata está prejudicada, 
porque foi reje~tada uma emenda ,que tive a honra dt aprsentar 'rá 
consideração da O amara, e que se refei-ia 1á mesma questão. Ora, desde 
que ella foi rejeitada, parece-me que a mesma idéa não póde de novo 
ser submettida á deliberação da Oamara. (Apoiado!'! e não apoiados. 
T1·ocam-se muitos apartes. ) 
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O SR. GABiNo BEsouRo (se1·vihdo de secr'e'úa-rio) pripcipia a fazer . 
a chamada. 

O Sr. José Mariano - Peco a palavra pela ordem. 
VozEs - Não póde fallar. , 
Continúa . a chama:da. 

O Sr. José Mariano (com e'IJVea·gi.a,) Peço a palavra pela 
oi·dem; peço a palavra pela ordem; peço a palavra pela ordein l 

(H a grande su.ssurro no 1·ecinto ,· os Srs. deptutados estão fóra de 
st/Jas cadeiras . ) 

O Sr. Pres·idente - E stá suspen~a a sessão por 10 minutos 
para restabelecer-se (L ordem. . . 

( Susp·e·nde-se a sessão ás 3 horas e, ·45 · minuitos e 1·ea,brelse ·ás 3 
horas e, '55 rrvinu.tos.) 

O Sr. · Pre.sid:ente ~ V ae pro~eder-se á v9tação nominal, d~ 
em<1nda additiva offerecida pelo Sr. Barbosa Lin1a. 

' . . 
· O Sr. José Mariano - Eu t.inha• pedido a palavra pela o'rdem, 

G insisti , no meu pedido; por.que ·alguns Sr·s. deputados contestavam-
IJ?-e o dirqito, e por ~sso . reclamei; nu1JS ~o mo V. Ex. me concedeu 
agora a palvra, 13 p ão quero perturbar a ma:rcha dos trabalhos, desisto 
della. .. . , . · . . . 

Procedendo-.se á chamada, resl)ondendo não, ·isto é, rejeitando a 
emenda, os Srs. : Belfort Vieira, Indio do Brazil, Innocencio · Ser-
zedello, Pedro Chmmont, Costa Rodrigues, Casim.iro J uriior, Rodri-
gue·s Fernandes, Nogueira P~ranaguá, Pires . Ferreira, , João Lopes, 
Gonçalo de Lagos, Amõrim Garcia', Epitacio Pessoa,. Cou.to Oarta~o, 
Sá Andrade, Retumba, Tolentino de Carvalho, Gonçalves Fer.reira, J.os'Õ 
Mariano, Joaquim Pernambuco, Juvencio de Aguiar, Luiz de Andrade, 

. E's'Pirito Santo, Bellarmino Carneiro, Oiticica, Ivo do Prado, Oli-
veira Y alladão, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, Seabra, Zama, 
Arthur Rios, Gar•cia Pires, Severino Vieira, .Santàs Pereira, Custo-
dio de Mello, Paula Guimarã('ls, Amphilophio, Francisco Sod1~, Dio-
n:ysio Cerqueira, Leovigildo Filgueiras, Sebastião Landulpho, Pire·s e 
Albuquerque,, Nilo Peçanha, Utbano Ma:pcondes, Franç,a Carvalho, 
Baptista da Motta, Fróes da Cruz, J acques Ourique, Aristid.€s Lobo, 
Furquim Werneck, Vinhaes, FigueÍl~edo. Antonio Olyntho, ,João Pi-
nheiro, Pacifico 'Mascarenhas, Chagas· Lobato, Alexandre Stockler, 
Francisco Veiga, Alvai'o Botelho, Americo Luz, Feliciano Pjenna, 
Durtra NicMio, Corrêa Ra!bello, . Manioel, Fu!lge-ncio,,. A.stoltpho Pio, 
Carlos das Chagas, Domingos Rocha, Costa Machado, Domingos 
Porto, Palie ta, Ferreira Rabello, João ·Luiz, Bernardino de Campos, 
Francisco Glicerio, Moraes Barros, Lopes Chaves, Mursa, 'Paülíno 

·•I 

., 
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Carlos, Costa Junior, ' Rodrigues Alves; Alfredo Ellis, Moreira da 
Spva, Rubião Junior, Leopoldo de Bulhões, Antonio Azeredo Caetano 
de Alb1.1querque, Bellarmino de Mendonça, Marcia'D.O ·de Magalhães, 
Ec1qardo Gonçalves, OarÍos Campos, S-chmidt, Lacerda O~utinho, Vi-
ctorino M·on.teiro, Antão de Faria, Alcides Lima, Abreu, Homero Ba-
ptista, Oassiano do Nascimento, Menna Barreto . (99). 

Respondem sim os Srs. : U chôa Rodrigues, Nina Ribeiro, Matta 
Bacellar, Arifrisio Fi alho, Barbnsa Lima, Bezerril, J ustiniano de 
Serpa, Frederiéo Borges, José Be:vilaqua, Nascimento, Raymuncio 
Bandeira, ·An.nibal Falcão, · Meira de Vasconcellos. Gabino Bezouro, 
Moniz Freire, Athay~e Junio1·, Allí>erto Brandão, Oliveira Pinto, Al-
ciTidlO -Guanabara, Lauro MulleT, Pereira da Costa e Deme.trio Ri-
heil:o . (22). . · ·· 

E' rejeitàda a emenda do Sr. Barbosa Lima. 
Em seguida, é adoptado em 3a discus~iio com as emendas ,ttpprova-

das, o projecto. 

--·--.. -
' , ~.l' 

SESS.Ã'Ü DE 28 DE OUTUBRO 

Redacção do pi·ojecto n. 222 A, da cornmissão ~ixta, sobre .a errm,ssrw, 
'l"f!!Sgate e cowversão do papel.<rrvoeda dó Estado, do Banco. da Repu-
bUoa e àO's bancos emissores. , 1 • 

'Art. 1. 0 As notas dós bancos .emissores e o papel-moeda do E s-
tado ficam restrictam~nte limitados á somma actualmente existente 

em circulação. . . . . 
Art. 2:o O governo da Republica providen-

ciará sobre a restituição integral do deposito me-
R.edacçuo final tallico recolhido ao Thesouro pelos bancos ewis-

sores, podendo para este fim alienar as apolices 
do empi·estimo de 1889 resgatadas com este deposito, dando tanto a 

1 estas como a todas as outras apolices circulação nas principaes praças 
estra:qgeiras. . ' · .. 

Art. 3. o O governo deverá, ·desde já, rescindir o contraeto cele-
brado com o Banco da Republica para o resgate do papel-moeda. 

. Paragrapho unico. Todos os bancos emissores entrarão annual-
mente para o Thesouro com a quota de 2 % sobre a somma das suas 
emissões, que será destinada ao mesmo resgate. · ' 

Art. 4.° Ficam igualmeitte revogadas a:s d'isposições legaes e 
clausulaEl contractuaes relativas á reducção e á app1icação especial dos 
juros das apolices depositadas no ·Thesouro pelos diversos bancos, em 

., 
·' 
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garantia de suas em1ss_oes, ficando-lhes Msegurado o pagamento _m -
tegTal dos me.smos juros. 

Art. 5.0 Os bancos emissores são obrigados, dentro do prazo de ~ 
\ cinco -annos, a liqui'dar as operações -que hajam feito sobre cauções, 

contas correntes garantidas, debitas de bancos e companhias~ sem 
prazo ou a longo prazo, assim como sobre acções. e debenhWes de corh-
panhias, podendo transferir as respectivas carteiras industriaes OR 

hypothecarias e não poderão, desde já, operar ;mais, sinão : · 
a) em descontos · de letras ou effeitos commerci'aes a _prazo de 

quatro mezes no maximo; 
b) em cauções de apolices da divida publica geral e títulos de 

divida estadual ou municipal; em cauções de títulos integralisados 
de bancos ou companhias cotadas na praça, comtanto que as referidas 
cauções não sejam de prazo superior a tres mezes, soffram pelo menos 
a reducção de 10 % a 20 % de sua ultima cotação, calculada sobre o 
valor nominal, sempre que excedel-o, e fique o banco autorisado a 
liquidar o titulo logo que entre a declinar a margem dessa garantia -
não podendo empregar nessas operações mais de 1j4 de seu capital;. 

c) em compra e venda de metaes e pedras preciosas, ouro e prata 
amoedados ; 

d) em cambiaes de conta propria e alh.eia; 
e) em compra, vend-a e subscr.ipção de ti'tulos· geraes ou dos Es-

tados; 
· f) em recebimento de dinheiro com ou sem juros. 

Art. 6. 0 Os bancos emissores são obrigados a começar a conve.r~ão 
de su·as notas, ao _portador e á vista, d'esde que o cambio attinja a 27 
pence por 1$ e se conserve ness3J taxa ou oscille entre ella e a de 26 1j4, 
durante tres mezes consecutivos. · ' 

Paragrapho linico. A conversibilidade ;da nota á vista: em especie 
metallica tornar-se-ha effectiva logo que por lei seja decretada a abo-
lição do curso forçado. · 

Neste caso, a própriedade das apolices, depositadas pelos bancos, 
ficará pertencendo a estes inteiramente, revogadas as · disposi'ções em 
contrario. . ' 

Art. 7 .o Os bancos não po-derão emittir notas de valor inferior 
a 10$000. 

Art. 8. 0 O Banco ela Republica e as socied'ades anonymas ou 
bancos que pelas leis e regulamentos vigentes estiverem sujeitos á 
fiseali'sação do g0verno, ficam na Capital Federa1 sob a inspecção de 
um fiscal e dons adjuntos de nomeação do mesmo governo. 

Art. 9.0 Ao fiscal, por si e seus adjuntos, incumbe: 
Syndicar si o banco pratica as suas operações dentro dos Fmites 

e faculdades estabelecidas nesta lei e em disposições de seus estatutos 
e contractos que não hajam sido por ella .alterados; 
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Submetter 'à igual syndicancia as . demais sociedades ou · bancos; 
Assistir ao l'ecensêamento das carteiras, caixas e cofres dos esta-

belecimentos, podendo exigir conferencià sempre que julgar conve-
niente; ' 

Verificar e exigir a prestação de contas das administrações; 
Visar os · balançaR geraes e annuaes, e mandai-os imblicar, por 

éonta do estabelecimento; 
Apresenta-r annualmente. ao governo um relatorio minucioso, em 

' que, a pa.r dos dados estat'isticos e informações sobre a circulação fi-
duciaria e os demais serviços a seu cargo, offerecerá suas observações 
e inclicaçõés suggerinclo quaesquer mecli'das administrativas ou legis-
lativas, cuja conveniencia occorrer-lhes. 

Art. 10. Os fiscaes do governo junto aos bancos de e~11issão e 
caixas filiaes dos Estados transmittirão ao fiscal da Capital Federal 
todos os documentos, dados e informações necessari'as para o dese:m-
penho do encargo de que trata a ultima parte -ao artigo antecedente. 

Art. 11. Os fiscaes do governo e seus adjuntos não poderão ser 
accionistas de companhias sujeitas á sua inspecção, nem ter com ellas 
transacção de qualquer natureza; outrosim, lhes é vedado o exercício 
de qualquer outro emprego, commissão ou funcção de caracter pu-
blico, ou de caracter industrial. 

Art. 12. O fi'scal do governo na Capital Federal terá o venci-
mento annual de 18 :000$ e cada um dos adjuntos o de 10 :000$) pagos 
pelas companhias e bancos em proporção ao seu capital. ., , 

Art. 13. 'O governo fixará o numero, as att,ribuições e os venci-
mrentos dos fiscaes que. nos Estados forem nooessarios para serviço 
identico ao da Capital Fedei'al. 

Art. 14. Os bancos emissores publicarão mensalmente os balanços 
de seu activo e passivo, de accôrdo com o modelo que fôr dado pelo 
governo. 

Art. 15. As notas bancari'as serão do mesmo typo. O Thesouro 
N acionai as fornecetá por conta do banco que tiver de emittil-as. 

Art. 16. Os bancos emissores reformarão seus estatutos, de accôr-
do com a presente lei e .sujeital-os-hão á approvação do governo . 

..,~rt. 17. Fica revogado o decreto n . 804, de 4 de outubro de 1890, 
que manda .cobrar em ouro os direitos aduaneiros de importação, esses 
direitos serão accrescidos de uma porcentagem fixada na lei' de or-
çamento. · 

Art. 18. São mantidos os direitos e privilegias dos bancos en1is-
sores em tudo que não estiverem implícita ou explicitamente revogados 
pela presente lei · até o momento em que se iniciar a circulação con-
versível. 

Desde essa época o~ bancos ficarão su]eitos ao regimen que por 
lei fôr estabelecido. 
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Art. 19 .. Na disposição do art. 5° 'clesta lei, . re)atiya á .eliminação 
~as carteiras hypothe:carias dos bancos emissores, não estão compre-
hendidos os bancos regionaes, que ,.poderão continuar a operar em 
emprestimos dessa natureza, sob a cond'ição, porém, de fazel-os sobre 

· letra:s hypotliecarias. ' 
Art. 20. Ficam sujeitos á hypotheca legal, que prevalecerá inde-

pendentemente de inscripção e especialisação, . os· bens dos membros 
das directorias de sociedades anonymas, em ·garantia dªs sociedades 
ou de terceiro~ prejudicados por negligencia, culpa ou q0lo' desses 
membros.· 

Art. 21. No 'Caso , de liquidação de qualquer banco exnissor será 
este obrigado a rewlhimento de todas as notas .que tiver em crrcu1a-
ção. A' proporção que forem sendo r~colhidas ~ inut,ilisad,as pelo The-
souro as referidas notas, irá este restituindo ao banco a. caução da: 
mesma emissão, de accôrd0 ê0m a relação entre ,,esta ~e o respectivo 
lastro: , ' · · · 

Parap:rapho uníco. N o ·caso ,do lastro ouro: o g;overno deverá man-
cla:r"proceder á · liquidaç~o do banco por conta do T'hesouro e por inter-
media de : algu'm · outro banco, para ton1ar. e:ffectivo o. l'ecolhimento 
total das notas. 

Art. 22. Fica o, governo autorisado a effectuar as opera.ções {le 
credito i:rae julgar neéessarias para apress,ar o resgate do papel-'moeda 
do Estado: · 

Paragranho unico . . O referido re~g·a.te cleverá ·ser feito a. começar 
de 'preferencia pelas l)Ota$ de .maior valor. · . 

Art. 23 . São revog:ad.as ~s clispos~ções em contrúio. · 
Sala das commissões, 28 de outubro de 1891..- Felisbt:.llo Fre~1·e. 

- hwencío de Aguiar . . - Bap~ista da }ll o:Ua . . 

Approvada a reclacção, o projec~o é enviado ao Senado. 

,, 



... 

NOTA: 

PR'OPOSI ÇÃ10 N. 83 

Em 30 de Outubro u ,requerimen~o elo S1· . Bmz Can-ooiro é 
dado, iJrulependente de pub:mcação, P,ara orili.em qo dia da se~ão se-
guinte. Em . 31 ent1-a em 2a diiscw.são o atrt. 1°. O St!,. A'lrl;aro Caval-
canti j-wstifica um substit1divo. Em 2 de Novemb·ro enceT'1YJ,-·se a 
d•iscussã'o dia, proposiçãio . E' retirado o substitutivo a reqltter·ime'!l,to 
do au,tor. Em · 3 p1·ocede-se á. votação da pr'oposição üniciada na 
S.essão arn<terÍO?'. Entra em 3a dis'mWsão.' Ji'ala o Sr. Ruy Barbâsa. 

]j}m 12 de , Jane~o de 1892 .contmúa a 3a d~iscwssão da pr·opo-
sição. São lidas emendas. Ji'ala ·o Sr. Ruy Barbosa. Em 13 fala o 
Sr. Ruy Barbosa. Em 14 fala o Sr. Bamiro Br4rceHos. Em 15 ~allfXm 
os Sr,s. Amaro Cav(Ücanli e Rangel Pestana. Em 16 fala o Sr. Rangei 
Pestana. ~F' oram offereoc-idas emendas. Em 17 falam os Sils. Elyi.eu 
Martins, Theodu.r·eto So~do e Pinhei?·o a~~edes. E'm 19 fala o Sr. Pi-

. nheiro Guedes. São olfer·eádas emer~;das . E' encer·rada a diJ~cwssão. 
Procei.A.e:,-se a votação qu'IJ fica. adiad(J), em par1te, po1· falta de nwne'ro. 
lpm 20 ai.nda por falta de numero não &e prosegt~Ú~ a voiaçcío . Em 
21 foi adiada a sessão do Congresso. 

Em 26 de Maio foi junta â propos·ição wna n.;presenta.çãó do 
B~nco E~issoT ele Pernamb~tco. 

Er[t 1 o de Agosto a proposição, a requerinw?dó do Sr. Ramtiro. 
Ba,rcellos, foi ?'errleUicla com as ~rrtlendas á CommHssão ite Ji'·inanç'fl,s. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO . . 
Entra em 2n disc~ssã0 o art . 1 o da proposição da Oam~ra dos 

Deputados sobre a emissão, resgate e conversão do papel-moeda dp 
Esü1do, do Banco da Republlca . e dos bancos emissores. (*) 

O Sr. Aniaro Cavalcanti - Sr. presidente, autor do projecto 
n. 27, (*•') que chamou a attenção do Senado para a necessidade de 

2• discussão da 
proposição si ' I 

regular certa ordem de relações e de serviços do 
Banco da Republica dos Estados Unidos do Bra-
zil, já como emissor, já como sendo o agente fi-
nasceiro do Estado no paiz e fóra deste; autor, 
tambem, do r;equerimento approvado nesta casa,. 

provocasdo a opinião e medidas, da · parte do governo, ácerca da crise 
economica que parecia imminente; sinto-me duplamente obrigado a 
tomar parte na presente discussão . -

Pretendia mesmo trazer para esta todo o·resultadci do meu pouco 
saber e dos meus. fracos esforços, no intuito de concoÍ'rer para a eluci-
dação de materia tão relevante, como aquella que se contém no pro- · 
jecto. 

EntretfJ,nto, sabe o Senado que, nestes ultimas dias, ferido de 
golpe inopinado e profundo, o meu espirito tornou-se impossibilitado 
de bem coordenar as idéas que devo expender e os factos que importa · 
analysar, guardando em tudo o devido methodo ... 

Vejo-me, portanto, forçado a valer-me das notas que a este res-
peito havia tomado e a prevenir desde logo ao Senado que não espere 
ele mim um · discurso bem elaborado; quando muito, uma exposição 
clara e imparcial, e tão completa quanto possível, sobre os pontos prin-
cipaes dessa magna questão, que, talvez no momento, envolva, não 
sómente o .presente e o futuro economic0 deste paiz, mas até, a propr\ia 
consolidação das suas instituições politicas. (A poi.ados.) 

(*) O ·pr<ojecro entra em andem do dia ··a requerimento do Sr. Hraz Car· 
n elro, >nu sessão ele 30 de Outu.b.ro , - iil'dependen>temente de publicaç1io. 



\, 

'jl'. 

' ,l ,, 

,· 

- 130 

Sr. presidente, venho para este debate, de animo inteiramente 
·desprevenido, çom a alma: aberta á qualquer transacção que pareça 
acceitavel, e capaz d<:)S bons resultados de que carecemos; tr:ago tam-
bem convicÇão plena e reflectida d:as · circumstancias, em que • nos 
achamjos. · 1 

Estas · são anormaes, anormalissimàs; falta-nos, a:té, a possibi:. 
!idade pratica ' de ·,pracurar a salvação em medidà:s radicaes, por mais 
bem justif1cadas que sejam, á luz dos princi'pios! 

' Neste momento, ha no -fundo da nossa situação pOlítica e .economi-
. ca muito erf·o; 'm,al grave ~ profundo, certamente!. . . . · ·· · · 

E . receio muito, que os adver13arios das novas' i:nstituições, . aproyei-
tando do ensejo, que é de graves diff1cu1da~es, 1;1ã9 · estejaiJ?, tiunbenJ. 
impedindo a cura do mal. . . · 

O Sli. Quw·riNO BocAYUVA- Apoiado. 
o S:R.; AMÀRO ' ÜAVALÓANTI- Receio mesmo, Sr. presidep.te,- qúe 

os adversarios da Republic·a, á sombra de velados ·pretextos, não es7 
. tejam apressando, não estejam . collaborando com os 'Q.Osso~ proprios 
''.ei·,ros, para lançU;r o paiz em uuia ruina total, da· qual p<fssam, depo~s, 
recolher os pnigues despojos·!. . . ' · 

. A r{~ssa s:ituação' ê reàlmer1te melindrosa ... 
Desde que . :desc,drtinou-se o aspecto dessa cri'se que se nos antólha, · 

. ·e . q~e a -sua' aprec~ação foi t1·azida ao Oongress@ e ,á imprensa, fui · 
·um daquelles que acompanharam e'S fa~tos procurando estudar as op'Í-
, niõ~s emitúd:~s, !l!S suggestões e os ·alvitres lembrados, no empenb.o s·~n.~
eero do atinar com o que f.osse .realmente mais coFecto, ou mais profícuo 
para as nossas ci'rcumstancias; mas, ·c.onfesso-o ·com g1;ande' sentimento 
ao Senado: de tudo quanto se tem suggerido, lembrado e p['oposto, ou 
mesmo votado aqui, .nada> vejo que encerre um plano adequado, mani-
fest:amente 'gara:p.tidor. . . 1 ' ' • 

Isto prova a .difficuldade do problemà. . 
, Com effeito; deixande de parte ·essas .discussões, .que -se .accen-

tu~ram pelas recriminações pessoaes, ou pela;s., defe8as de encom.menda , 
desta ou daquella instituição, dos interesses, em jogo, deste ou ldaquelle 
ind1viduo, - para sommar, tão sórp.ente, o resultado dos diver!>OS pa-
receres !iJ.Ue teem -sido ~IP-ittidos ácerc!!- das nossas condições: economi-
ca:s presente's, ' achar~lil\OS : ~ uns; . que vee.m ,todo o mal, a sua , causa 
permanente, . na circulação fiduciari:a de . que se utilisa 0 paiz; sonham 
com:' .bellos ·sonhos · d~ ouro que nos :viriam felici'tar, .mas não nos ·in 
dic~m os meiós positivos de obtel-o já, ou, ·· a.o menos, co:rn segurança, ; 
em um período proximo; para outros, o gra!lde ·mai, o maior escan:~ 
dalo, resulta da continuação dessa .gra:nde instituiçãp .-de credito, cha~ 
rna,da Banco da E,epublica, e ·suppõem bem .cumpri'!· o seu dever patrio'-
tico,- exprobàndo-lhe os, enos, .i,mpossjbilitando-1he o ' credito, ou 

1 
ati-

rando; m~SD;J.9; baldões áquelles que a defendem e representam .. . 
' I 

1' 
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, Estes vêem todo l)erigo, 0 peior dos males, no que qualificam de 
jog,abina, e porque ou perderam no jogo, ou porque são bastante mora-
lisados, para odiai-o em todas as suas modalidades; entendem que tudo 
quanto existe de emprehendido ou realisado na ordem economica, deve 
ser desfeito, arruinado, para o sa,neamento moral de que tanto carece 
esta praça. . . São palavras textuaes, publicadas em um grande orgão 
de nossa imprel1sa. 

Aquelles, consideram o nosso mal, irremediavei, accusam desabri-
damente a ig~orancia, a incapacidade dos poderes publicas, que jul-
gam responsaveis; mas, nem indicam o que fari'am: de melhor, ou, 
ao menos, uma sahida possi vel para as circumstancias. Ainda h a 

/ outro·s, que se mostram empenh(Ldo's pela éura do nosso mJal esta1· . .. 
mas, pelos meios que empregam e pelos remjedios que indicam, fazem 
muito duvid.ar si, com effeito, são s;nceros nós motivos que os im-
pulsionam ! ... 

V eiu tambem á falia o governo, aliás prO\rocado por um reque· 
rimento desta casa. Emittiu 0 seu juizo, e indicou as sua-s med:idas, 
que lhe parecerant opportunas. 

Soffreu, como ei:a natural, critica severa, censuras graves, e, 
é preci'so que o diga, certamente justificadas e bem cabidas, _a respeito 
de alguns pontos. Entretanto, importa tambem accrescentar: nem sem-
pre após a critica e a censura severa das medidas do governo, foram 
alvitradas -por aquel-les, que as impugnavam, quaes as medidas me-
lhores, quaes os meios. miais efficazes para o· momento. 

De maneira que temos perdido muito tempo; a situação tem peio-
rado, ·e urge que tomemos uma solução. 

Si neste m:omento ti-vessemos, ao menos, a feliéidade de ter um 
governo que merecesse o apoio -da nação, que tivesse do seu lado 0 
apoio e 0 voto do Congresso Nacional, já seria t~rnj m,eio camJinho an-
dado para o fim a que procuramos chegar. . . -

A difficuldade da situação .seja mais um incentivo parq, a nossa 
resolução e patriotis~o. · 

Por minhSt- parte·, apresento-me neste debate, sem odios e pre-
venções, nem pelas instituições, nem por aquelles que as. representam 
ou as guerreiam; sem a espectativa de nenhum beneficio pessoal, 
sem partido tomado nos interesses em jogo daquelles que se degla-
deiam, sem nenhum compromisso com quem quer que seja, até este 
momento, · a não ser com os dictámes da minha consci~ncia e do m<)U 
dever; me proponho a encarar esta questão com; toda a imparcialidade 
de que sou cap:az;· tratando ·de uma solução puramente ·economica e 
financeira, da qual depende, no momento, a salvação dos mais ele-
vados interesses do credito publico, e o proprio engrandecimento na-
cional, 
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'].: piua nada omlttn, antes de entrar em. materia, preciso ainda 
·chamar a attenção do Se'nado para , uma circumstancia imp'ortante. 

Os, com;merciantes e o.s industriaes, o publico e :a imprensa, ' os 
politicos e 0 proprio governo declaram, que a causa primordial dess.e ' 

· mal~estàr que nos afflige deve ser procurada na .falta de. confia.nÇa. 
Mas, senhores, si ·isto é verdade, como aliás t.anibem creio que 

8im, é mister diz,er q:ue ,muito se tem concorrido, e 'se continúa a 
fazel-o, para que sejam augment41Jdas as razões da ' desconfiança .. , . 
O procedimento ·do actual governo que não reconhece o dever de lega· 
liclade p·ara a sua conclucta·; - a clegbcliação, na outra casa do Con-
gresso, de dous illustres banqueiros que ·devem · ser os directores·, da 
opinião COmRrercial elo paiz (não faço Censuras, estOU analysanclo fa-
ctos); o teÇ>r das. discu,ssões que s.e ' teem dado Ra outra camara e na ' 
imprensa; tudo tem siqo ele 'inolde, ' não a restabeleqe;_. a confianÇa 
perdida,. mas a acabal-a, .inteiramente, desacreditando-se, sobre1naneira, 
essas , mesmas ins'tituições,. dô cuj 0 .eredit·o depende, aliás, a propria 
VQ.loris~ção d-esse papel depr.~ciado . que ;muitos consideram .como 
s~nd?,· ~ ·:: oausa de todqs '?s.males ~ Não é, p~la propa?>'ancl'a do clescre-
di.to, -:_que ,se re~tabelecera. a conf:tança pubhca. (Apmados.) 

D~tas esta~ pala-p:as, que ·ben1 accen~riam ,qual vae ser a minha 
conducta nesta çliscussã,p, qual o. ,pensamento !'J.Ue nella me ,guia.; vou 
entrar em materia. ' ' · . 

Por mais rigorosa ' abstracção 'que desejo fazer das theorias neste 
momento, é impossí-vel:; tratf!-ndó das questões que o prcijecto envol:ve, 
dei:X:l'\:r de discutir , c~m certo dese'il.Volvimento os seguintes pontos: a 
garantia da emissão bancaria; o ,seu qt4antum ou limite maximo; o 
~eu resg;:tte ~ CQ~Versão; O e!fiissor; _U??.t OU 'Jnwltiplo ;' ,a sua fiscàlisação; , 
,afóra outros factos conC~J;nentes ou connexos com a materia do pro-

,' jecto. · 
'Tratarei do primeiro ponto: a garantia ela emissão bancaria. 
P ·ara bem verificarmos o que . nos convirá de melhor a este rfls· 

peito, é nüster sab~rmos o que já temos.' · 
O que temos não é nenhum systema, definitivamente organisaclo; 

ha no Brazil oito bancos emisso1:es com uma circulação autorisada, 
na hypothese mais restrictiv:a, , de 706.000 :000$, dos quaes 108 ;000 :000$ 
sobre base de apoliGes, 243.000 :000$ sobre l•astro metallico na razão 

, elo duplo, e 355.000 :000$ na razão 'do triplo do mesmo lastro. Desoos 
bancos, os dos Estados, exceptuad.o o Banco da Bahi'a, teem duas 

' especies de emissão: uma, no duplo' do lastro metallico, e outra sobre 
.' apolices .da, divida publica, de valor igual. 

· ,, E note logo o Senado : a.s notas daquellá emissão teem . circulação 
em toda: a Republica; .as desta , ~ó teem circul,ação, limitada á respe-
ctiva região; de maneira ' que, embora .emittida por ufu. rri.esmó banco, 
o por_tador das su;as notas nem sempre s'aherá qual o valor effecti \'O 
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destas, quanto ao seu. fundo de garantia; e á legalidade d~ sua circula-
ção; falta-.Jhe ·mesmo a ·certeza, de que o papel, que tetn em mão, seja 
ainda, possa ser d·ado, como moeda, aqu1em ou além de certa distancia ... 

Não 'é 'preciso insistir nos gl\aves inconvenientes desse regimen, 
' . em que subsistem taes bancos emissores. 

Quanto a esta praça, temos o Banco de Credito Popular, que 
póde emittir uma somma igual ao seu capital (20.000:000$); 1J4 sobre 
apolices e 3.J4 na razão elo duplo do lastro meta11ico; e o Banco da 
Republica, cuja emissão. assenta sobre 'as tres especies de garantia supra 
indicadas: a de , apolices, a .do (htpZo e a do triplo do lastro metallico. 
Lerei os ide>nS do ultimo balanço .destf\ banco, para que o Senado saiba, 
como a sua emissão se reparte; é do balanço de 30 de setembro (M) : · 

Emwsão 

Sobre apolice~: 

Emittido pelo Banco dos Estados Unidos . ...... . 
Idem pelo Banco Emissor do Sul . . ...... . .... . 

Sobre ,ouro: 

Em1ttido pelo Banco dos Estados Unid'os, no duplo 
Idem pe~o Banco N acionai, idem ............. . 
Idem pelo Banco do Brazil, idem ............ . . 
Idem pelo Banco da Republica, no triplo ...... . 
Um terço para o triplo do Banco dos Estados 

Unidos . : ..... · ........... . ............ . . 
Um terço idem do Banco N acionai ........ . .... · 
Um terço , idem do. Banco do Brazil ........... . 

' 

50.000:000$000 
3.500:000$000 

12.669:380$000 
50.000:000$000 

' 50. 000 :000$000 
51.997:190$000 

6.334:690$000 
25. 000 :000$000 
25.000:000$000 

274.501:200$000 

Do exposto é f·acil de ver que carecemos de um systema de . ga-
rantia, uniforme, para o papel bancario emittido, que circula, como 
mot'lda l<'}gal · 

Compre·hende-se que semelhante estado de cousas fosse· toleravel 
ou explicavel no período ànormal, em que o governo provisorio teve 
a necessidade de est·abelecel-o para occorrer ás urgencias monetarias 
do momento; e o Sr. ministro · da fazenda desse governp, naf3 suas 
repetidas, exposições de motivos dos d~cretos, co1n! que foi alterando, _ 
ou corrigindo as suas medidas e refo~rmas sobre o meio circulante; é 
o primeiro a confessar qtle viu-se forçado a obedecer ao imperio das 
circumsta.ncias e a collaborar com estas, para abrigar-se contra as 
diffic:mldades da occasião. 



Procurou de evolução em evolução, organisar um .systema defi-
nitivo, diz ell~; mas não conseguiu fazel-o, completa e ·satisfactoria-
mente. 

Tendo findado, porém, esse n._eriodo anormal; parecia opportuno 
que assentassemos, desde já, alguma cousa de caracter systematico 
sobre ma teria tão importante; quando menos, estabelecendo uma base 
uniforme de garantia e de valor para todo o papel bancaria, que 
tem de servir de moeda fiduciaria, em qualquer parte . da Republica. 

E pergunto agora: a propúsição d·a Oamara dos Deputadns, que 
se discute, e·stabelece algum plano novo, garantidor de melhor meio 
circulante para as nossas condições? Absolutamente não. Deixa sub-' 
sistir o que ha, imperfeito, incompleto, dissatisfactorio_ 

Antes, porém, de analysar o projecto naquelles pontos que con-
stituem a sua principal raí'!ãO de ser; é bom que aprendamos da alheia 
experiencia o que sobre a mate.ria de garantia de 81J1.issões bancaáas 
encontramos adaptado por outros paizes. 

Deixo de parte as duas theorias, hequentemente expostas pelos 
autores e ·assás controvertidas, indicadas geralmente sob as denomi-
nações -de l:J.anking princi:ple e wr11ency p1-inru1pl'e . .. a prin11eira, con-
forme á opinião commum, representada pelo systema do Banco de 
França, e a segunda representada, n't<(]Jis approxitm.wdamente, pelo Banco 
de Inglaterra . . No momento, verifiquemos, sómente, o que existe, como 
pratica, em differentes povos. 

Dbus systemas perfeitamente _caracterisados encontramos: o do 
lastro metallico, ri:goroso, igual á emissão, ou simplesmente corres-
pondente a uma parte desta; e o systema do deposito de titulas do 
credito publico, exclusivamente, ou até uma certa somma, reputada, 
como sendo o meio circulante normal, indlispensavel para o paiz: 

Quanto ao systema da emi~são sobre lastro metallico igual, nunca 
passou de méra pretenção d.as metallistas; nunca nenhum banco de 
emissão, propriamente dito, o realisou. Apenas os bancos de deposito 
da meia idade, consta, que emittiam vales aos portadores dos depo-
sitas sobre quantia igual depositada. · 

Mas, na espiecie, além de não ter passado de méra pretenção dos 
metallistas, importa ainda dize.r, que seria um mal patente, a adopção 
de semlelhante systema; delle só viria realmente uma vantagem pra- 1 · 

tica, - a conducção ou o manuseamento de moeda menos pesada. Ao 
passo que, elll; desvantagem, ·adviriam fatalmente estes males inevita-
veis: - si um banco sómep.te pudesse emittir papel, representado 
por valor igual em metal, , bastaria que, em um ' anno, (j!áJ não di;go 
S?tc.cesS.~varnJ,enbe') . as importações de productos estrangeiros., excedendo 
em boa parte o valor da exportação, obrigassem a moeda metallica a 
emigrar, para que o mercado interior do paiz, privado de todo, ou 
de parte elo sel). mei~ circulante, fosse levado á maior -preSsão, e aos 
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mars sérios embaraços, sinão; á propria ruh1a, pela falta de nume-
rano, .. 

Não será preciso mesmo suppôr uma grande exportação de moeda; 
bastaria, simplesmente, o aspecto de uma e1:ise, a ameaça de grandes 
males na atmosphera política de um povo, para que todos corressem 
ás portinholas do banco e em um momento este se acharia sem um 
ceitil de metal e, conseguintemente, privado de emittir mais uma nota, 
isto ~' sem poder fornecer nenhum meio circulante, quando maior 
devera ser a sua .. necessidade occorreb.te! 

'Thmos a segunda hypothese do lastro metallico, isto é, de valor 
apenas correspondente a um quantum limitado da em~ssão. O systema 
mais geralmente adoptado, tomando por exemplo os povos da Europa, 
é 6 do terço: um banco realisa um deposito metallico de certa somma, 
e sObre esta emitte o triplo em papel. 

E' este o systema actual do Banco da Republica; era o · systema 
de todos os bancos da Italia, excepto o da Sicília, antes do Consorcio 
de 1874, e ·ainda:~ o systema actua~mente observado em virtude da,le.i 
bancaria daquelle reino; era tambem o 1 systema de todos os bancos 
allemães, em numero de 33, até 1875, quando alli se fez a grande re-
forma bancaria do imperio allemão, tendo por ponto de partida a 
Cl'eação do Reichs-Bank, e ainda é o systema observado depois daquella 
raforma. 

O terço metallico é tambem o systema do Banco N acionai da 
Belgica, banco que gosa de grande credito em toda a Europa. 

Outros povos teem adoptaclo o lastro metallico, guardando pro-
porções differentes. Assim é, que os bancos da Suissa emittem sobre 
40 % de hase metallica; e essa foi por muito tempo a base do Banco 
da Hollanda, condição," que, segÚndo Wülowski, lhe foi retirada, fi-
cando tudo ao criterio do proprio banco, conforme ao banking pr~n-
ciple, depois da reforma de 1855. _ 

O banco da Hespanha ~ealisa, apenas, como garantia, o deposito 
de um quarto, ~sto é, o banco deposita uma certa sommla e sobre ella 
emitte o quadruplq. 

Ora, não é preciso dizer ao Senado que, si defeituoso é o systema 
elo lastro metallico, igual á emissão, muito mais defeituoso será este 
'outro systema que apenas exige um para garantir tres, sempre e em 

'- toda .a parte. . . . · 
·Comprehencle o Senado que, ·ao aspecto da menor crise, elo menor 

receio na ordem economica, da menor vaciUação do cambio, tre's iriam 
receber, reclamar a mesma garantia, consistente de um, e, necessaria-
mente, ao menos clous ·deixariam de ser embolsados. 

Nós tivemos disto, ainda ha pouco tempo, prova cabal, mesmo 
nesta praça. 
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o BaRCO N acionai• encetou aqui as . su~s operaç'?es com ' o' mez de 
outubro de 1889. . .•. · , 

'Nesse aimo, todos sab'em,. o · 'd·inheiro . em ouro' importa:do . pel0 
Brazil, em alguns mezes, chegara a exceder a mais de cem mil contos; 
de maneira que o papel do ThesOlill'O, .embora Sempre uin mal, como 
affirmam, era cotado com agi~ sobre o ·mesmo ouro!''· . ' . 

Foi ao meio de ta.es condiçõe~ quê surgiu o B.anco N ac1.onal; . e . · 
cumpre belp relembrar semelhante facto, , para que, n,ão. se })ense que '· 
fói aqU:elle banco que trouxe .o m'elhoramento . do. niti\i.o eircula.nt~, de , 
que então gosara o p!J.iz. 

'•', 

'Ao contrario, elle veio, justamente;; quando. tod0s acreditavam' que 
havíamos entrado em um 'periDdo de ~·eal nrosperi~a.-de, para tirax· . 
paxtido das boas circumst~ncias; e, em qer;n ··da 'Ve~·dade, ~e .. à(:l:ve ' ac~ · ,. 
crescenta.r, que, conforme ao seu plano e a~ . relações , firmadas , c.om •: 
as' praÇas européas, . ~ :Eanc9 N acionai ' p1uito ;poderia tin: ·concorrido . 
para consolidar o meio e,c.onorrdiw e firi{;tnceiro rl!ô pd;i?'-; .~ s:i, dada , l!-
1·evolução ·de 15 d,e n,ov;enihr?, não t!vesse. o, .goverNo . provisori'm, 'ou: , 
pela força das condições, ou no intuitq de . mlelhor acerto, 'encetado 

" conducta finai:J.Ceira, inteáname:p.te diversa> '€l\}-quel,la.; que então sub-
sil!tia. ''' 

I o' \ 

, 'Não pr~terrdo 'entrar .~a apreciaç~o dess~s í'actos ~ · assim fallando,' 
quel'O ser justo er:p.' rel,a,ça~ a 1889,· C,~mo h~i 4e ser .. em relaçã!) '< a0 
nosso,, aqtuaif. mome.nto. ~ , . . · ·' , · . · 

Sr. presiden:te; o B~11c0 N ac}oJ;J:~l, começando a operar, em tão 
feli~s circumst:;mcias, tinha ,·ouro, e ouro bastante., e as suas···notas 

·· eram, sem .du:vida, , cori.versiveis á vontade ., do portador; ma~ bastou·· 
o_ asp,eçto, al~ás p~cifico ·da· •re;r?lução ' d~ :. ~5 . ~e :q.eyembr~., . e a~1 !~1!ci1la,- , 
çao do cambw que pouç? ,depo!s se mamfestou, ,pa1'a. que' elle se de~la

,,. , ' rasse ÍmlJ?.Ossibilitado d<{.slippril; ;á praça, d,o nuihe~ario, qu,e esta exigia•. 
l ' " ' ,. ,. . . 

'Teve, inesmo, difficHl'da(les graves .pá'ra ·suste.).ltar-'r;e, pa~·a manter·' 
o. pagamento de sua~· , no't.as · em circulação, · 'recorren~o, · por fim, ao 

' auxilio U0 gov~l'UO para que este . O , SUpprÍsse de papel-moéda, CliHUO 
, , emprestimo, no~ ter:t;no~ ·, d~ ~ei de 187 5. , · i ·' 

· (Aparte.) ,, ,. , ,. ' 
t ' I ' ' 

O SR. A. ÜAv.A:~OANrri ·.:.._ ... Nel:n ,de ·leve pretendo ~·evanÚr a · 
·menor ~ensura; o meu .. i:p.tento, é div~rs~, · c01;no vê '·o .Sena·do~ . 

.. · · (P.ausa.) · .· . · , · . , • . ·' · . ' · 
I ' 1 < I ' f' I I , I ~ 

S1;. pres~dente, previn'o ao. Senado, que tenho de ser longo, muito. 
iiDngo . talvez, na minli~ ç:;)Jesição ;, mas; ' sinão pel~, ürador que nada 
merece ( 11.h/irrlje?'O>SOS não apdri!ados e contes.taçõ~s) ao menos p~l9 as· 
. sumpto, que é' da maio1: ,,relevancia; •peçq l)ara o debate a. .. m'ai~ be-
uev0la atteB.ção. I 

,, , ,, 

' ' 
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. · Referindo~s~ á' garánt~,a da emissão s'obre , -o terço metalHco, diz 
o illustr.e p:r;:ofessor de ecor:wmia · po'li~ica, :o Sr. ·Cauwés (lê) : 

, "Algu~s praticos affirmam que· não ha razão de receio desde que 
a bas~ mê.tallica :fôr, ao menos, de Uirf terço da emissão. Esta formula 

·\/ empyrica es. tá , mes~o · consagradii nas legislações ' ·de al{guns , povos. 
CómÓ ,facto .de · {1xpei·i~nci.a, pó'de ': t~r. seu valor, mas ha erro em attri-
'buir'-lhe 'a virtude de perservação ... " · . . 

·, O :auto,r citado 'passa .a q'em6Etstrar IJOr factos a sua inefficacia . · 
na ' iJràtica, . .o . que aliás· Etinguem p,oderá contestar, sériamente . 

. '-E ·em verda~e, 0s bancos, · que -operam sobre . semelhant(7 base, 
devem fl boa ~ccei:taçãd, do seu papel, á valorisação deste, não ao 
.fundo ' limüadissimo da sua garantia, e sim,. ao criterio da sua admi-
nistração, á soli'dez qa publica :c0nfiança que tem sabido inspirar, Q 
ql'!e é tudo, para· iJ.S instituiç0es de credi'to dessa natureza. 

I ' ' p~~80 a trata:i• da OUt'ra especie de garai).tia da emissão bancaria 
-- a ·garaEttia ftmdad;J. em títulos de cred,ito publico. 

' ' ,•, ' 1 \ ' 

' "Não '·h,a q11elll- ignore o desenvolvimento extraordinario do credito 
p,ublico neste . se,culo. Sabem todos .que· ao c:red·ito publico devem 'todas 
a,s nagões mod~rnas a sua p:r:.opria independencia e organisação poli-
tic.a; todas .'(l.s g:randes em prezas de exploração scientifica, todos o~ 

'trabalhos mais arrojad'os · e custosos das artes e das scienci,as, todos 
esses g.randes melhoi·ame.ntos i:ndustriaes que por assim dizer, des-
lumb1·a'ffi a propria imaginação; todos elles são devidos, não ao metal, 
para tari_to, insufficiente, incapaz, mas á. força C'Uasi illimitada do 
credito 'publico. · · ,· 

E, po~s; não· é d'e · ~dmirar si, á vista destes Úc.tos positivos, pelos 
<]uaes o p'oder. qo credito te~ . realisado o progresso de tantos povos; 

., o espírito , humàno, procurando _ainda tirar delle o maximo parti-do,'' 
chegasse por fim, a. 'sua propria monetização. · ·' 

, .Sr. presidente, quando se falla 0m emissão sobre apolíces ou tí-
tulos ·:da divida plilblica, quasi sempre .0uvimos levantar a seguinte 
con,sid,eração :' ;rJ,ã:o, isso 'não passa ,de um invento do espírito àrrojado 
.d0s ridrte=_a-mericanos;· para SB:hin\m"se das' .dirffic:uldades da gr(erra 
Cla successão· ... ' ' 

Ev 'vou · ~rovar ao Sena·do que tal não é a verdade; e que o sys-
tema ame~·icano P.e l863 n·ada mais .foi do que o desdobramento ou · a 
applicaç~o mais.'· àmpla de precedentes historicos, os mais autorisados. 

Nãp quero remontar-me a systema dos bancos· da. meia idade; 
para o momento bastará relembrar o que se ,deu ha fundação desse 
colosso i:r;amenso de cre'di~o, desse exemplo secillar de bom senso pra-
tico e prev~'dencia, dessa instituição da maior soldiez e garantia, que . 
o mundo, inteiro i·espeita .e <;onhece, 130b a denominação de Banco da 
Inglaterra. , 

Ew 1694, pela quéda dos Stunrts, a gu~rra ·entre a Grã~Brétanha' 
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e a França .. havia collocado o Tl;lesüuro da primeira nof; maiores· apu-
ros. Lor·d Montague, que se achava á frente dos negocios, viu,se na 
mais séria das d-ifficuldades para arranjar os recursos indispensaveis 
para occorrer ás despezas da guerra, apezar das contribuições enormes, 
extraordinaria-s, que havia qrea:do. Foi nesse momento que um es-
cossez de nome William PatersÓn lhe apresentou o seguinte e modesto· 
plano:_ emprestar ao governo :E 1. 200 : QOO e receber em compensação 
o direito de fundar sobre os títulos da divida publica assim contra-
hida, um Banco Nacional. Lord Montague, espírito atilado, viu o 
alcance da operação, e fel"a approvar no parlamento. 

E no dia 1 de agosto de 1694 encetava o Banco da Inglate.rra 
as suas operações, emittindo sobre os títulos da divida publica. Esta 
vencia o juro de 8 % e além .disso, o governo não· só dotou o banco 
com outi'os privilegias, como até se compromretteu a concorrer com a 
somma de :E 4. 000 para as despezas da sua administração. 

Dentro em pouco, a prosperidade do banco tornou-se uma reali-
dade, e de tal modo, que este viera até a dispensar o governo de fa-
vores e auxílios, porque elle se havia compromettido. 

Não pretendo fazei' a his-toria do Banco da Inglaterra; mas, 
devo ainda lembrar ao Senado, que, quE~.ndo em 1844 o governo inglez, 
entendeu que era mister liquidar de uma vez, a sua conta de debito 
com esse banco, conta que vinha, de exercício em exercício, por liquidar 
definitivamente, desde I797, quando o banco lhe emprestara todo o 
seu capital, · recebendo em troca o curso forçado de suas notE~.s; já 
ensinado o mesmo governo pela experiencia de que os títulos publicos 
representavam garantia bastante ele solvabilidade, baseou a sua re-
forma, como é. sabido ele todos, na fixa~ão de :E 14.000.000, como 
sendo o meio circulante normal e indispensavel pará '-O paiz, somma 
que o banco podia emittir ·sobre valor igual, representado por títulos 
da divida consolidada e por outras obrigações de caracter identico. 

·Esta cifra de ~missão é actualmente: 

Governement âebt ............. . ........... : .... . :E 11.015.100 

J 

Other securitiês .... . ..... ...................... . :E 5 .434.900 ' 

:E 113.450.000 

Aqui temos um bom exemplo, e· o mais autorisado, a seguir, ácerca 
da ga.rantia de emissão, sobre titu1os Cfa divida publica, o qual não 
vem desses planos arriscadas ou cwro.iados do espírito americano, mas 
elo frio e calmo espírito do povo inglez. 

Ainda nos seria licito invocar, a respeito, outros exemplos ma1s 
recentes. . , 

Sabe o Senado que em 1866 a Italia viu-se a braços .c.om diffi-
culdades. ec0nomicas e financeiras, não inferiores áquellas -que no mo-

l 
J 

( ) 
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mênto nos · assaltam. Foi declarado o curso forçado das notas dos ban~· 
co~ então existentes. De 18 66 a 187 4 não faltaram projectos na ca-
mara dos deputados, e mesmo algumas tentativas de niinistros, quer 
para -limitar, de ·_ uma vez, a somma do papel circulante, quer para 
abolir o curso for.çaldo. · 

No emtanto, é bom que se o saiba: quando em 1866 _se declarou o 
curso forç31do, a circulação autorisada de todos os bancos existentes 
era apenas de 263.500.000 liras; entretanto. quando em 1874 o go-
verno entendeu que devia preparar o terreno ·para, mais tarde, _ e op~ 
portunamente, chegar á conversão metallica, aquella cifra achav-à-se, 
não diminuÍda, màs elevada, - subia a· m!!-ÍS de 1. 500.000. 0,00 de 
liras. E o acto que estabeleceu o consorzio, isto é, o contracto entre o 
governo e os seis / bancos para emittirem por conta do Estado, esti-
pulava um emprestimo· de 1. 000.000.000 de liras em favor deste, 
servindo a propriJ -divida publica assim contrahid'a para garantia da 
res·pectiva emiss46 dos mesmos bancos. O total autorisado fôra fi-
xado em 1. 600 .poo. 000 de liras e podia ser mesmo excédido, com 
autorisação do O'Overno, em dados casos. 

Lá tambemf não faltou quem optasse logo por medidas ra:dicaes; 
mas o bom se~o pratico _ dos governos resistiu, com verdadeiro cri-
teria e decisão, entendendo que, para mais tarde chegar á conversão 
metallica, era ister não contrahir· a moeda de credito, e sim, usar 
desta, tão larg mente. quant,o fosse possível, para por rn.eio della con-
seguir o augm~nto .da riqueza de que o paiz carecia, e .uma vez obtida 
esta de modql bastante, dar-se a possibilidaide para uma conversão, 
real e -effecti\ra. (A paiaà.os. ) · 

O consol·zio 'foi cele·brado em a·bril de 1874, e sómente em 1881, 
é que se prbmulgou a primeira lei, abolindo o curso força,do para o 
fim de 188/ , isto é, nove armos depois -de se terem tomado as medi-
das prepay torias. · 

Vê, }70l'tanto, o. Sena·do, que tambem na. Italia o credito pu-
blico, _istf é, o emprestimo . feito po;: banco& ao governo, serviu · de 
garantia 'para as suas ,propnas em1ssoes. 

Vej mos, agora, os factos da Norte America. 
Sr presidente, em duas occasiões, as mais difficeis, foi posto á 

prova- ta America este systeina de bancos de emissão sobre garantia 
de arf>lices: uma, . como entre nós, logo após .a organisação ela Fe-
deração Republicana, quando o Thesouro se achava exhausto e as dif-
ficuld des de toda a ordem surgim11- em derredor da União; outra; em 
1863, quando durante a guerra da seccessão o descredito economico 
e fin9nceiro do paiz havia baixado a mais não poder! ... 

@ Sr. William Elder, um ec.onomista e escriptor americano, as-
sa~ Jmhe.cido e apreciado no -paiz, .descreve-nos o facto da primeira 
cnse 1 

Referindo-se ao Banco de Veneza, que havia sido fundado medi~ 
I 
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' ., àn.te ' ~m ' enip~·es·tinv;) á~ ' g~verno, á semeJhança 'do que já h atei s'obr~ 
o Banco da Inglater-ra, diz o Sr. WiJli~m .EMer '(lê)': · . 

' "Uma c9jnciclencia notavel occó.rre na histqúf{ do '' noss9 pri~eiro ' 
Ba:hc.o clps Es~aclos Unidos. Quatido o . ge~enl Washington ia .. de 

·viagem . pa1·a a sua _primei·ra inaugur.~J:ção em New-York, encon~r.ou . 
· · l~obert Morri$, o financeiro da · revoluç.ão, na:·: we~ença do bispo Whi- · 
. te em .J;>hiladelphia. Impressionado 'pel.a, p :ande q'\lestão da época, dis-, 

· se a:o . Sr. Moni~: ~'Que se · póde fazer. com o 'noS,f!O teri·ivel debito? 
(terrível par~~;, o t (lmpo e cir.eumst.anciws . do noyo govemo; - era 

,$ 75,.000.0'00·) '.·, O Sr . ·:&{orris respondeu: ,"~e~1do durall-te a guerra . 
. occà~ião' frequente ~.e consuTta1' o coronel Alexa·n~re Hamilton sóbre 
OS meios ~ffiila?eS ~e OCCOr~er, ás , !3Xigencias . '~O ~empo,. permitti-me 
a,pni.seiitar-vol-'o para que :elle .~·espop.da á · yossa, pergunta." W ashin-
.gt,on/ ba:stant!' spi·prehenclido' 1com ess~' :t:efe~·encia, ,' tão confidente e tão 

· respeito~ a, feita ' .á pesso,a •do .~.eu secretario prh;a:do ~.(um jo:ven qu,e só .. 
'.'se tinha di~~i~g:uido ·. como, oWqi:al e : fàctico) : pe'lo

1 
mais compE1tente . · .. ; 

' conselhe~ro que então podià ·ser ·encdntr.a:do no paiz' irrirrrediatamerrte 
I 1 .1 1 I ' j ' ' cha:r,nou Hamilüon p·arfl: uma conferencia ·e 'abruptal'jlent\3 lhe propoz :· 
a .questão: "Que devemos 1 :fazer com o nosso terriv~l debito?" Banlc' 
on'•' it, disse Ham'ilto·~; n(Jsso cleb~to (o unico capital quB temos e ê 
'a melhor, de'' todas as g[l.rantias 'pal1a·· uma base bandria - a fé da ,. ' 

' '· , .,, nação, and ~1 :bug,'h' t7w,t frllith ; toQ.a a propriedade da P,ação e todo o 
,, ". ' futuro (J!lrospect) do paii' é, ·mp. penhor inquestionav~l · de sol:vabil'i-

dwde ê tornar-se·ha immedi::üà:mente um. inst'rumento das .tr;ms.acç.ões 
commqns do p,.ovo, 'que ·p11ecisa, de semelhante auxilio e ladjutorio. "O, 
homem, contin:úa o .au~or '' cita:d_o, que advinhou a situaÇã~ e ·o, remedio· 
e que, na ling1,1agem de Daniel W ebster, toco'\! o corpo fuor.to do'. cre· 
dito . public.o e ~o , reviveo, foi · f'litQ secretario de, um Th6s.0uro , vasio,, 

I ' •' .·.' .e ' de~tro ~11+ ppuc?s rr,~-ezes .' ·~stabe!eceu o' credito ' de , uma \}~~ãÔ rMeD;J.- . ·, ' 
na,scida tao' perfeitamente.,, q11;e pudera tom:ar 'a Em:opa t ~nta moeda , .. ,:, · 

, quanta ·, quizesse, ,por 'empre'stimo, em termos os·· 'mais fa~oraveis ... ··· · 1: 
E, · accrescenta: "·é· bom .. :hã,o esquecer ,. essas experiericias id~ü·u,ctivas, , : .. 
quando tivermos de j~lg~r da. moeda de cre~ito; ~ ~?eda, ~'!Jal, pro+. : 
·'fl'!>essa qe pa,gamento~ çte .. , , etc .. . ; comq :pm!tos q,uahflC~;m-:ru, , depre· , ·~ ,. 
çi'a~do,, o se;u v~l~r -e ·pr~stint,ô . ·. , " · · \ ;, \ . . 

Por cer,to •nao · prec~so dizer ,ao Senado quaes os favores e ~ryxço~ 
qpll).idos pela ,nascente republica do norte, da .creàção do hancd allu- · 
did?, e:;nbora S~ill n13n~uma .~ase 'metàlliÇa ;pab t. a SUa ~irculaçã1 i teve• 
a virtude, no ·cli~er, elo ~Ilustre Webster, ~e A,aF v1gor e v1da . a um corpo 
n1erto·L.. ~. · ·· 1 ·.. •, .... ··. . , ' 

'· , ' Em 1863, , é o Sr. C.b'ase, o ·.~ 'rop1:io secretar~o do thesomo, quem 
clescreve a situação mOJ?-et~ri a do p~iz (Z~) : . . . · · · 

''Com as. suas fontes, de renda .. destrui dás pela guerm, no ·meio 
·da-s ' ~ais sêriaé, diHic\1-l~ades, na ca~:en~ia. ·de recursos; os ~ tados 
U :m.idos acharam-se reduJidos a ter, por ,cil'culaÇão, :;n'oneta'r~a, . o apel. 

I' 

.,,, 
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de CU1'$0 forçadp' ·e~it_tido p.eló 't'h~S@Ul'O da união' ' pelas iliunici rJa-
-lidades, pch- numerosos baríc0s dos Estados, fói·a de todas as garantias 
sem guardar as p'rescripções unifo·pmes de umi lei, siquer! De todos 
e(lses factos resul'tou tamanho dep.reciamento do meio ci1·culante, que 
~·r a mistei· ··dai- em N ew-Y ork a importa~~cia de 28(') dollars (de papel 
do thesouro federal) para obtm·. 100· ditos de metal! ... " 

Pois bem; 'fôra jüstamente nesta situação de descre·díto, em que 
· o Sr ~ Chase, telembrado do expediente · çle Hamilton, procurando, de mn lado, unificar .a moeda nacional, por ·ser mais de accôrdo ' com o 
espírito de m»a . federação, e de outro, ·reerguer o 'c1'edito ·publico va-
lorisandq,' egualmente, a . moeda fiduéiaria; propo.z e conseguiu votar . 
a lei de 2.5 de fevereiro, que fundou os bancos na:cionaes. 

Nã0 roubarei tempo ao Senado, apreciando a: historia .do actual 
systema bancario americano . · . ' 

Mas, si ·o Sei:].adó ·quer saber quaes os resultados ·c.olhidos, lerei 
wqui o juizo. que um dos ultimas ministro:;; das finanças daque.lle paiz 
(secretario do thesouro) ex'ternou a respeito . dessas emissõe-s do pa,pel 
sobre p.àpel, que muitos não teein ·apreciado com o -devido critm:io ('lê) : 

·"Os banc.os nacionaes tor:p.aram-se nmnerosos, largamente distri-
buídos e intimamente identifica:dos com as varias industrias, das quaes 
a nossa população inteira: obtem, N,terolmente, o pão quotidiano." · 

. Até o anno proximo passado, no peri6do de 28 ann0s, . se haviam 
fundad0 naquelle paiz 4 . i 48 bancos naci0naes, existindo destes, então, 
em operações o numero de 3. 567. E ' apezar da garantia de suas notas 
consistir em apolices· da, divida publica - como se sabe, nenhuma del-
las já deixou de se,r embolsada á VÍE!ta, pelo Thesouro Federal, dad0 
o caso de ins'olvencia do. estabelecimento emissor. 

Trata·n4o da materia, accrescenta o inspector da circulação dos · 
Estados Unidos ( compt't'olle?' o f curr.eney) em seu relato rio de 1889: 
"0 presente systema de bancos nacionaes é um dos ineios, j á postos á 
mão, que seria ~ssás valioso, ·caso os Estados Unidos tivessem - ainda , 
- de achar-se na necessi'dade de contrahir emprestimos. 

"Elie foi estabeleci'do á custa de grande esforço, e attingiu ao seu 
poder actual, ·mediante a prova severa de um quarto . de seculo. r "E' · 
um systema naqional em t0das as suas qualidades essenciaes; El até no 
no'me. " ·, ' · 

Tendo tido a opportunidade de aprecia1: de perto o-s grandes be-
neficios do systema dos ba.ncos nacionaes americanos, quando em 
1887-1888 se discutiu em nosso parlamento a r,eforma _ bancaria, mo-
dela·da sobre aquelle systema, eu, occupancló. Jogar na imprensa desta 
capital, procurei demonstrar, em uma serie- de artigos, a grande con-
veniencia ·para 6 paiz si acaso sou,bessemos bem adaptar ·o mesmo sys- ' 
tema ás nossas circilmstancias . 

Para responder ab' aparte que acabo de ouvir do meu honrado col-

'I I' 
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lega por Minas Geraes, peço a sua bondosa attenção para um trecho 
do que escrevi naquella época : / 

"Foi· assim tambem: nos Estados Unidos: lá, quando o gove11no 
recorreu, por occasião da guerra da libertação dos es<Jravos, como ul-
timo salvatorio, ao systema de bancos nacionaes, e que estes ·come-
çaram a baratear o dinheiro para to'das as · industrias, para ás mais 
arrojadas em prezas, não faltou quem apregoasse logo, ·como conse-
quencia proxima e inevitavel, a publica desgraça, a ruína economica!. .. 

"Além disto, não se comprehendia, accrescentavam então lá, e 
agora entre nós, ·como o governo esperava poder melhorar o meio ci-r-
cu-lante (papel depreciado), isto é, chegar á sua conversão metallica. 
autorisando a creação de bancos emissores, cuja garantia repousava 
tambem em papel, a saber, - títulos da divida publica, sobre a qual, 

· com effeito, são ali organisados os referidos b.ancos ... 
"E no entanto, importa dizer: a experiencia de 26 annos já está 

feita; os bancos nacior!hes de emissão exce'dem alli a dous mil e mui-
tos, e os resultados obtidos teem sido estes: a maior prosperidade in, 
dustrial e economica, que jámais se viu em povo algum, uma solidez 
financeira invejavel, e a moeda metallica é, desde 1879, o medium cw- . 
cúlante legal do paiz. . . . · · 

. "Não é preciso dizer como se operou este u'ltimo mxilq,g1·e: é facil 
de vêr, que a barateza do dinheiro bancario para todas as industrias 
tr?uxe o engran'decimento descomi?-unal da produ?ção, e que esta, ex-
portada para os mercàdos esti,angeuos, fez vn dah1, em troca, . a moeda 
dos outros povos, não como emprestimo, mas como úqueza propria do 
paiz. 

"Por pouca . que seja a vista do observador, se aperceberá que a 
nossa situação actual é, feitos os descontos, assaz semelhante : nós 
p]:ecisamos hoje dé dinheiro, muito dinheiro em moviment9, para s~
tisfazer os varios reclamos economicos de nossas actuaes condições." 

Do mesmo modo, que o individuo, que não tem dinheiro mas dis-
põe de credito, trata de explorar, com os recursos deste, algum ramo · 
do commercio ou da industria, e depois de algum tempo, chega a ob-
ter e a accumular, mesmo, fortuna mediante trabalho .e economia; as-
sim tambem, um paiz novo, sem riqueza bastante para suas necessi-
dades, pó de e deve usar dos meios de credito (tal é a moeda fiduciaria), 
para fomentar e desenvolver o seu trabalho e industrias, cuja pro-
ducção, augmentando progressivamente, o habilitará a ter, mais tarde, · 
a boa moeda metaHica. ' 

PreGisamente sobre este ponto, occorre-me chamar a ~ttenção do 
Senado para uma opinião, sem duvida alguma, competente e autoTi-
sada. Quando em 1888 se discutia nesta casa a reforma bancaria que 
passou naquelle anno, o Sr. Affonso Celso desta mesma cadeira olr 

. servava: "Mas, sincera e francamente, os autores dei projecto estão 
convencidos de que, nas condições do nosso paiz, com uma circulação 
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fiduciaria incdnversivel, sob o regimen do dJeficit permanente, se;:,, 
exportação que chegue para pagar o que importa e os compromissos 
que tem no estrangeiro, abalado •ainda pela grande crise por que pas-
sou, nestas condições, digo, os· autores do projecto entendem que con-
tar com bancos de fundo metallico é ser por demais optimista, é uma 
verdadeira utopia. . . A garantia dos títulos da . divida do Estado é 
precaria, seguramente; mas observo - 1 o, que não é mais precaria ou 
mais . fallivel do que a;quella com que se contentaram, e se teem dado 
perfeitamente bem, nações que . dispõem de recursos immensamente su-

. periores aos nossos;, 2°, garantias que não sejam ·precarias, não as ha, 
não houve, não haverá jámais." 

Passando depois ligeira revista nos differentes modos de garan-
tia da emissão, praticadqs em outros povos, aquelle estadista conclue, 
citando as palavras qe um economísta moderno: -

"Afinal de contas, nem um dos systemas imaginados póde garan-
tir, sempre e completamente, o e·mbolso dos bilhetes emittidos. . . { 

"E' pretender a quadratura do circulo tentar reunir, ao mesmo 
tempo, as vantagens do credito ás do dinheiro ele contado. Um exclue 
o outro." 

Tendo dito' quanto me pareceu conveniente, quer em relação á 
garantia elo lastro metallico, quer em relaçã.o á mesma .garantia con-
sistente em títulos do credito publico; é opportuno verificar o que faz o 
projecto · da Oamara dos Deputados, a este e a outros respeitos. 

Trata-se de um plano, novo, melhor adoptado ás nodsas cOiidições, 
capaz de garantir-nos a posse e usp constante de um meio circulante, 
menos fraco, ou realmente valorisado? 

E' uma medi1da de occasíão·? Que tem em vista ? Distruir o que 
existe, como imprestavel? Si é' para isso, pó de servir. 

·Trazer remedio ás condições financeiras do momento, modificar, 
para melhor, a situação precaria em que se acham esta e as outras 
praças do paiz? Não satisfaz. 

· Affirma-se, e não contesto, que o limite, posto pelo art. 1 o á cir-
culação fiduciaria, é um bem. 

Acceitemols .que assim o seja, ao menos, emquanto não chego a 
este ponto da discussão. Mas basta~ nos, no momento, essa medida, pu-

- ramente negativa? Qual é a medida positiva que o projecto adopta, 
afim de melhorar as condições presentes? Tem em vista fazer o des-
credito do Banco da Republica, ou arruinal-o, como meio de salvação 
publica? Para isto, ·serve_ o projecto; e talvez, votasse por elle, si me 
provassem que, com o desapparecimento dessa instituição de credito, 
vi~ia, sem duvida, o bem-estar economico e finance!iro para todo o 
pa1z. 

Mas, não teremos cousa melhor a fazer no momento do que dizer: 
"não se emitte mais uma só nota? ... 

Desta medida negativa· virá , a· coi;tversão, a .. boa moeda metallica, 
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o restabeledmento do cambio ao par~ Para que servem esses bancos . 
regionaes, priv_ados' inteiramente elo seu direito ele emittir? •Todos el-' 
les, em Iiumet·o de seis, teem apenas uma circulação de cerca · de ,• 
30 .004 :~00$'000. Q N ?rte todo, que é o que ·conheço melhor, desde a 
j3a~ia até ao extremo, tem tudo a fazer, tudo a, emprehé_nâer, no mundo 
industrial, e 'q que _lhes falta, é o dinheiro binato, fim principal das . 
bancos emisso'res. ' ' , , 

o sn: . 'AMERICO LGBo dá Ulll aparte. 
j \ \ ' 

o· .SR. ·AMARO ÜAVALC.ANTI - Oomprehendendo,. Sr. presidente, 
a enpnne respon~àibilidade que assumo, dizendo desta · trihq.n:a que . o 
projecto não satisfaz : . . . · · . 

f\.inda: , não ti-{}ha visto neilhum tra'balho • ·pa1:lament.ar do actual 
Oongressb . me'l.'ecer d,à ~mp1~ensa :tan,tas p~la:vras d~ animação, tantos 

' hynmos de :victoria, . tantos • applausos; .como este,! Ainq.,a . não tinha 
visto nenhum, outr0 trabalho legislativo co~nc~dir, tão a pr-oposito, ·com 

. às sugge!;!tõ~s dos extrimhos, e COIÍl a melhor· orientaçji0, indicada até 1 
, d0 estrangeiro!~ Vati.cêinou-se , já; , que o projeçto traria a felicidade 
e.~dn,emica ·do · paiz ;· e por is·s:o, o · ce>iml)..erci,o , agradecido, dizem, :prepam 
merecidà :rp:anife,stação , para 'l,'\qUelles que ,O elaboraram e O' fizúam VO-, 
tar. . · · · 

, P,or minha pl,'\rte, legislador obscuro e despretencioso, seguirei o 
·,'t. rumo que me ··tracei, nem 'ambicionando applau~os que não mereço, 

nem me det.endo ,-ao aspecto de censuras; que·, porve;ntura me fa'çam ... 
I "Omnprirei o meu ·dever. I ' ' ' 

Outra · questão' p1:eliminar ainda que o projecto suggere. Está 
dentr,o da esphera traçada ao ' ·l<?gislador ro;mper contl~actos, perfeita-

. mente acwba!dos !)Onforme •as garantias da lei, e á .cuj•fiL fé OS indivi'duos~ 
OS: ter'ce{ros, sU:hscr~veram taes, , COiitractos, arriscando· OS· seus bens, OS 
seus ,capitaes? ' 

I '\ I ' \ 
· E' bom po.n:derar: o BalJ.CO Q.a Republica: e .os bancos dos esta-

do~, ,não ·, são os "directore:S, contra os .quaes se tem levantado accusa-
ções, ou a má vontade·. Os bancos são os capitalistas que bs formaram, 
são 'aquellefi que, á sombra ,da lei, contrahirain obrigações, entendendo 
que el~am reaes as gar'antias que ella lhes offen\cia .. ' o:S estatutos' de 
Uffi banco, , subsci~ip~os pelos accioni;:;tas e pel0,S ftlndadoi·~s; approva-

'·'dos ' pelo governo,· são, ', des'de esse. ,momento, um con.tractp perfeito e 
1 acabado; ~ 1~ão ~ei, si '• o ·Congresso N acionai, si poder ,publico algum 
t em o direito d-e inv-adir a esphera das relações contractuaes, destruindo 

~ ' 

nel1a alheios direitos, legalmente adquiridos !. . . . ' · 
' Si aca,sq 'e'lltender:se que, sim1 na ma teria em que-stão; nesse caso, 

i:nevitl:'\vel :será calcl,llar, desde logo, ,com uma somnJ.a e;norme .de in-
'aemnl.s,aç&o para os direitos e privilegias 'patticulare.s, que' a lei terá 
de viq~ar ' ou destruir, em ri orne dó bem cominum :· .. \ · ' · 

Es~~ é ~ regra g~ral rigorosa, desde que q Estado ou o poder pu-
, ' 

I '• 

li' I 

I .,, 
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Mico vê-se na necessidade' de dispor dos bens ou cousas que perten-
cem ao qominio particular de qualquer' i;udividuo ou associação. 

E, na espe·cie, já vimb/3 que na Camara dos . Deputados foi levan-
tada a idéa· de que o govenw devia ficar responsavel pelos conti,actos 
feitos pelos bancos. . . e certamente, · nada haveria que objectar, desde 
que esses .contracto~ assentarem em direitos; que os · poderes publicos 
tiverem destruido, por sua exclusiva autoridade. . 

Sim; os que, cont~actaram . com os bancos .contractaram em vir· 
tu de, ou na fé das leis que autorisavam: estas instituições a fazer . se-
melhantes contractos; logo, justo é, qu.e o governo que · hoje' nullifica 
tudo isto, üque sn,,brogado nas diversas responsabilidades, porventura, 
resultantes de toçl.os esses . actos. · 

Mas, não, Sr. presidehte; ~umpre rião admittir, como norma,, que 
o legisladoJ: possa destruir alheios direitos mediànte a votação de 'ar-
tigos de uma lei; -;::- · 6 precedente seria funesto e perigosis,simo! .. .' 

. Nos Estados Unidos ·~ia America do Norte, quando em 1863 . se 
asse~tou, . de uma vez, que era mister pôr termo ao. direitq, que se 
a·rrogavam· os esta;dos 4e legislar sobre bancos de emissão, alvitr\)u-se, 
igualmente, no congresso· federal · a pretenção de , nullificar, por uma 
lei, todos os bancos estadoaes, que eram em numero de 160, se não me 
engano . , _ 

Discutida a hypothese, foi mesmo _reconhecido que aos poderes 
estadoa~s faltava cornpetencia para legislar sobre bancos de emis ... 
são. . . . 

Mas, tudo isso· não obstant~, o co'ngresso. federal, receióso de of-
fender os ' di,reitos' a:dquiridos dos bancos, existentes em ·virtude de leis 
dos estados; limitou-se , ·a .crea~· os bancos nacionaes, e, apenas, con1 
relação ao~ :dos estados, l'ançou b imposto de 10 '% sobre as suas emis-
sões, ·aliás no i;utuito manifesto, não de destruir os seus privilegias, 
porém de apressar a sua transformaÇ,ão em bancos nacionaes, facili-
tando-a, sobre man·eira, desde que taes est:;~;belecimentos manifestas.sem 
a intenção de sujeitarem-·se á nova lei. · -,. 

A tra,nsformação OP.eFou-se facilmente, porque os bancos estadoaes 
augmentavarn de vantagens e garantias, entrando para o regimen dos 
bancos nacionaes. · · ' 

Mas o legisiador não destruio, não nullificou,' alheios direitos e 
privilegias. · 

E:n,tre nós, todos sabem que o primeiro Banco do Brazil, que aqui 
·se fundou em 1808, teve carta por vinte annos . A datar de 1821, aquelle 
banco tomou-se u~a · in13tituição sem credito, ~abidamente fallida, e 
accusada ·dos maior,es escandalps ! · 

Reunida: a n.ossa púmeü:a ass.embléa legislativa, travou-s~ nella re-
nhida discussão sobre a necessidade ,, de dissolver · o banco, como medida 

· até de salvação publica! . . . Entretanto, o que afinal se resol;v:eu, f(}i 

'. 
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que se o liquidasse, ao termo da sua carta, e até então, foram-lhe garan-
tidos todos os privilegias. 

E assim vemos prati·cado, por toda parte, em outros paizes, sem-
pre que se trata de realisar reformas desta natureza.. · 

Feirtas estas consrderações, que me parecem procedentes contra a 
?'edacção e o disposto no art. 1 o do projecto em discussão; demoremo-
no.s, tamhem, um pouco, sobre o ·contendo e o pensamento do art. 2° 
do mesmo projecto. . ' 

Diz-se que o deposito metallico da garantia das emissões ·deve ser 
conservado intacto, cromo causa sagrada. 

Como formula geral, póde-se dizer que todo o deposito é sagrado, 
e assim, tão sagrada é essa quantia de ouro pertencente aos l;>ancos, 
como aquellas que proveem dos depositas das ç:úxas economicas e mon-
tes de soccorro, ou d-o dinheiro dos orphãos, dos ausente·s, etc. 

Si, porém, reputa~se aquelle deposito intangi1Jel, por ser a garan-
tia especial das emissões bancariàs, isto é, destinada á convenibilid!ade 
do papel circulante; então é forçoso convir em que ha um exaggero in-
util a semelhante respeito. 

o depol;lito metallico deve ser intangível, como segurança da su~ 
· restitui,ção ~ Penso que não. Seria, .decerto, ajuizar muito mal ,da 
probidade do Thesouro da nação, dos seus recursos financeiros, para 
admittir que aquell~ deixaria de entregar . á vista, . qualquer deposito 
recebid-o . .... 

O deposito alludido deve continuar intacto, pelo seu destino, isto 
é,. o e:rp.bolso das notas emittidas pelos bancos~ 

Tambem, certamente, não; pqrquanto o pr-ojecto declara ou reco-
nhece o curso forçado dessas notas, o qual só será abolido (art. 6°) 
qúando uma lei assim o decretar. De maneira que o. ouro em deposito 
é duplamente ínutil; sem utilidade, actual para o embolso do papel 
circulante, - ou para outro mister benefico na carencia· em que nos 
achamos de moeda metallica; - e sem util-idade, póde-se .. dizer, tam-
bem no f.uturo, dada a conversibilidade das notas, porque essa só será 
dbrigada estando o cambio ap p'a?', isto é - o valor do papel ~gual 
ao do proprio metal. . . . 

E, pois, qual é o inteiro alcance do art. 2° do projecto ~ A meu 
vêr, é o desejo de ter um stock metal7ico qualquer, ter o metal pelo 
metal, como faz o usurario ... 

Esse desejo de ter ouro no paiz, por meio de artigos de lei es~ 
cripta, não é uma nG.,vidade em nossa legislação; a reforma bancaria 
de 1860 foi c-alculada ·e realisad~ corri esse grande intuito. O legisla~ 
dor de 1860 impoz aos bancos então existentes a condição de terem 
um fundo metallico para que pudessem subsistir; mas nós bem sabe-
mos quaes os fructos ,dessa reforma! . 

E , não será inutil recordar as condições · daquella época. 
Com a cr.eaç.ão de mais seis bancos · emissores, ·alén:i do -~Banco d0 

,. 
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:i3razil, manifestou-se no paiz notavel actividade das industrias e do 
c.ommercio. A datar 'de 1857 a-1860, apezar dos tramites difficeis, que 
deviam perconer, -organisaram-se definitiv-a}riente perto de 100 com-
panhias e empreza,s, temlo PC!r .objecto, umas, a navegação costeira de 
nossós ·mares ou de alguns rios. mivegaveis; outras, a pesca e a mine-
ração '; estas; a construcção de caminhos de f.erro, e'J'tradas de _rodage:m 
e a montagem de ,meios de transporte ou os misteres de colonisação; 
aquella:s, , a ex·ploração de fabrÍC?-S e •officinas i e . varias, O negocio de 
seguros -ináritimos_ e terrestres,_ etc.; etc, Dentre e~sas associações, al-
gumas constituíram-se estabelecimentos bancarias importantes. 

O. paiz prope.rava, a olhos -vistos. _ . 
Levantou"se, entretanto, mais uma vez, a suspeita de .que care-

cíamos da boa moeda rrietalOica porque o papel-moeda estava inun-
dando . a nossa circ:ulação ! . . . E' · daqui, sem mais exame, nem reflexão, 1 
o .govern·o se ·poz ·em -acção,, e procurou destruir quanto existia, na con~ 

' vicção, talv:e~, 'de que bastava a disposiÇão da· lei par~ chegar . á posse ' 
daqueUe des~de.raturf!, . . : · · · 

' Não faltou, é verdade, quem progno.sticasse á i'mproficuidade dessa 
pretenção, e · o desace'rt0 dessas medidas ràdicaes, 1?-as circumstancias. 

· · A reforma, . p·orém, foi votada : e promulgada .na lei de 22. de 
agosto, quÇJ todos conhecem. O seu intuito capital fôra restringir · o 

, papel circ1i'.la~te, /3 substituil-o pelo ouro; mas o seú resultado foi muito 
diverso:. 'Os 'b'án<)os dos estados (então províncias), reduziram a sua éir-
culaçãô, deixaram de emittir; e, á falta de numeraria, elang)IeCeram, 
viram-se imp,ossibilitados de existir ou de progredir as. novas empre-
zas e industrias Cl"eadas. 

Aqui nesta praça, posta em execução a refOTma b~ncaria, dentro 
em ·pouco, a situação tornou-se tal, que. dons outros bancos emissores 
resolveram .desistir do direito-de ' emissão,· tra·s·passando-o ao Banco do 
Brazil; e :este, para , acudir ás necessidades do dinheiro, que de toda 
parte se reclamava, em vez de cumprir as exigenciás da lei, teve ·que 
recorrer ao governo, pedindo para ampliar a sua eirculação inconver'-
sivel, na razão do triplo do seu capital. 

E; debaixo de constante e crescente pressão ,monetaria, conti-
nuaram as. coüsas, àté que tudo se foi esboroar nessa crise tremenda de 
1 O de · setembro de 1,8-64! E então, -como meio salVador, recorreu-se ao 
C7.lirso forçado ·das notas do Banco do BTazil, .que as emiitiu, mesmo 
até além do quintuplo da sua emissão legal! 

E a reforma? Esta, em vez do ouro que promettia, impossibilitou o 
paiz da sua ·expansão economica, privando-o, desde então, · de .'ter ban- ' 

, cds ' de emissão, durante · o período de 28 annos! 
Aviflado pela experiencia 9-e taes factos, receio muito desses meios 

legaes, yiolentos, que desrespeitam, . destroem o ,que ha, , embora não 
seja o melhor, . para nos darem, em troca, maís uma desillusão,- mais 
um tempo- :perdidp, e, ás vezes, ruinosas con.sequencias! ... 



148-

Passemos a outro ponto .da questão: o quantum, ou o limite mar-
ximo da circulação. 

·· Começarei por decl11rar ao ·Senado, que, em these, é um absurdo 
· manif~sto a pretenção de fixar limíte invariavel ao meio cimulante de 
um pa1z. 

O SR. THEODURE'i'O SouTo - O maior dos absurdos. 
O SR. AMARO CA v ALCANT! - Decerto, o limite da circulação de-

pende das necessidades da mesma circulação. Se a moeda é um II).eio ; 
o meio deve estar de accôrdo com · as exigencias do fim, - e o fim · é 
a multiplicidade de transacções, em que a nioeda entra, - é o des-
envólvimento economico do paiz, o seu pi:ogresso; si esse desenvolvi-
mento cresce, a circulação tambem; si o movi:J;Ilento diminue, a cir-
culação deve, diminuir igualmente. 

Todavia, dizem os economistas, aconselham os p~·udentes, e eu 
não estarei em desaccôrdo com elles neste ponto, - que se tratando 
da moeda papel, e sobretudo de curso forçado, sendo facil, COII).O é, o 
aug·mento dessa moeda, pela barateza da sua especie; é de receiar que 
ella não seja emittida em excesso, e para evitai-o, cumpre calcular, 
com parcimon<ia, as necessidades da circulação, e o legislador deve· fi-
xar, desde logo, o respectivo quant1L?n. ' · 
·~ Assim se tem, com effeito, resolvido e praticado nos diversos povos. 

Agora, com relação ao nosso caso direi: Como sabe esta casa, en-
úe as questões gue mais se debateram em nossa imprensa, por occasião 
da reforma bancaria de 1888; a do q·nanturn occupou vasto lagar. Eu 
então escrevia (lê): 

"Tendo fallado da necessidade de nunca menos de 600. 000 :000$ 
para prefazer a cil:culação monetaria do paiz, parece não ser fóra de 
proposito lembrar aqui -as cifras Cúctuaes do nosso ,movimento ,economico-
financeiro, comprovadas pelos respectivos documentos officiaes, ou re-
sultantes de bem fundadas probabilidades: - eil-a.s, conforme aos me-
lhores calc-qlos, no período de um ~tnno : 

Commercio externo de importação e exportaçã_o · 
Movimento cambial externo .............. , .. 
Commercio maritimo interno ........ : ...... . 
Commercio interno e industrias (nunca infe-

rior ao externo) ................... · .... . 
Mov:imentos de bancos e sociedades anonymas. 
Movimento da receita e despeza geral do im-

perio .................... ..... .......... . 
Movimentq idem provincial ................. . 
Movimento idem municipal ................. . 

600.000:000$000 
200.000:000$000 
1_50. 000 :000$000 

600.000:000$000 
2.000.000:000$000 

300.000:000$000 
100.000:000$000 

20.000:000$000 

'Total (em cifras redcmdas) ....... : . . • 3. 970.000:000$000 
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ou digamos 4. 000.000 :000$, como sendo a cifra do movimento eéó· 
nomico e financeiro operado no paiz pelo meio circulante. 

Mas, admittido que este .calculo não seja exagerado, como de facto 
não é, porque foi feito á vista dos elementos estatísticos existentes, 

. os quaes de certo não peccam por completos; forçoso é convit, que a 
somma de 6.00. 000 :000$, acima indicada, para o nosso numerario, não 
póde deixai' tambem de ser acceita, como a mais prudente, se não in-
di~pensavel, - representa, apenas, 6,6 do movimento geral, que ella 
impulsiona." 

Não preciso accrescentar que esse computo total, que 'eu fazia na-
quella época, será hoje duas ou mais vezes maior, certamente. 

Metade desta somma de 600.000 :000$, pensava eu, seria absor-
vida pelas tnultiplas transacções desta capital; e a outra metade, divi-
dida por 20 províncias, daria, apenas, 15. ODO :000$ para cada uma. 

Ora, em um paiz como este, accrescentara, cujas províncias tem 
tudo para fazer, tudo para impulsionar, tudo para industriar, 
15.000 :000$ não parecerá .. uma circulação excessiva, quando em va-
rias dellas, existem emprezas ou companhias que, por si sós, teem ino-· 
vimento ,superior a -essa importancia. . 

E, pois, si em 1888 eU: julgava 600 :000 :000$, como indispensaveis 
á nossa circulação·; comprehende o Senado, que não podia assustar"me, 
de modo 'algum, vendo agora re-clamar-se, como meio circulante neces-
sario, a mesma importancia, por mim calculada, e indicada, cerca de 
tres annos antes. · 

. E devo ainda chamar a attenção do Senado para este facto: na-
quelle tempo, te:riclo sido promulgada a reforma bancaria, fôra o Sr. 
Affonso Celso incumbido da sua regulamentação, e o regulamento, que 
baixou com o decreto de 5 de j.aneiro de 1889, finalisa precisamente o 
paragrapho unico do a:rt. 6° por estas palavras (lê) : ( ... quer com re-
ferencia á emissão · total que "não poderá exceder do triplo de 
200.000:000$000." 

O SR. THEoriuRETO SouTo - Isto é, seiscentos miT contos. 
O SR . . ·AMARO CAVALCANTI- Exactamente,· isto é:- o quantum 

por mim indicado, como jornalista obscuro, coincidira com ·O que o le-
gislador decretara, como sendo o limite necessario ela circulação, já em 
1888. 

Foi por isso que, ainda coherente com o meu modo de vêr, quando 
·a co;mmissão ele finanças teve de apreciar a exposição financeira e as 
bases offerecidas pelo governo, e, em consequencia, formulou pela sua 
maioria o proje'Cto n. 46 do Senado; propilz e foi consignado em um 
dos seus artigos, que wquella importanci:i fosse o limite maximo da 
emissão fiduciaria. 

Este projecto não .chegou 'a ser discutido, como sabe o Senado; 
porque, sobrevindo a idéa de t1ma commissão mixta, pareceu mais pru-
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dente agua1;dar os trabalho·s desta. Eil-o, poréin, aqui impresso (mos- . 
trando um papel)'. 

'Quero salientar b.em estes factos, -para que não. se supponha que / 
advogando, porventura, no momento, a necessidade daquella circula-
ção, eu o faço, por . ter chegado, sómente agora, a esta convicção; não,' 
el1a vem de anno.s antes. . · · 

E' verdade, e se allega, e não sem fundamento, q11e estabelecidas 
as nossas relações com a Europa, e desta dependentes nesta ma teria · 
de mo.eda e até na .do nosso credito publico; - causaria lá graüde 
susto, e dahi, porventura, grandes males; a noticia de uma emissão . ta-
manb.a de papel-moeda .. . 

Peço, porém, ao Senado, •que Teflicta sobre o seguinte ... 
' O SR.. ·THEoDURETo SouT(]) - Sobre a opinião da City. 
·.0 SR. AMARo CAVALCANTI - Os 'europeus se collocam, a esse res-

peito, ·em um ponto ·de vista inte'iramente diverso do nosso, não só, 
porquí:i sãó outTos os seus habitos e meios ordinarios de credito; como 
porque, em relação ao papel-moeda, elles têm uma. idéa, inteiramente 
falsa, do modo por que elle circula entr~ nós. : ' 

Permitta o Senado que lhe refira .um facto. de observação pessoal.· 
·Em abril ele '1877 . achava-me em Frankfort ·sobre o Meno a terra 

dos banqueü·os. O nosso consul, então, o Sr. M. Soares, con~idou-me 
a almoçar no Palrmeng,/J,rt'en, ao que accedi com prazer. Depois ·· do 
almoço, que supponho ter custado perto de. doze marcos, elle ' tirou do 
bois? um l>i.bretto, cortou uma folha e entregou ao creado, que nos 
servia. 

E, em seguida, me observou: - "Vê, não precisamos de dinheiro 
nesta 1terra, aqui ninguern o traz comsigo; isso seria inutil, ·e um pre-. 
juizo para o possuidor, que poderá tel-o, sempre, seguro e rendendo. 

. Eu, accrescentou elle, tenhCJ as minhas economias· maiores em um 
banco, e o dinheiro pi·eciso' .. para as minhas despezas dia1-ias, tenho-o 
em uma caixa da minha visinhança, contra a qual dou. quando preciso, 
cheques como vê .. , ' 

Informou-me ainda que aquelles cheques constituíam, . P~r assim 
dizer, ;uma vercladeirà moeda em -circulação. E, de fà:cto, dahi a pouco, 
o cheque delle recebido em pagamento fôra, ainda em. p.ossa pre(lença, 
dado a um outrq freguez em troco ele uma nota do Banco A1lemão. 

Deste pequeno facto bem se póde avaliar como o uso do credito sup-
pre a moeda na Europa, e que, conseguintemente, o seu criterio, subor-
dinado a taes circuinstancias, nem sempre deve ser o preferido para 
cleçidü· das necessidacfes da nossa circulação monetaria. · ' · 

Basta refleetir que entre nós · é preciso empregar a moeda para 
tudo: temos' a necessidade de remettel-a em espéc?-e· para qualquer pa-
gamento nos estilldos, de praça á praça do interior, e até .de bando a 
banco; mesi;no aqui, nas suas transacções ordinarias ! 

· Tal é o real das nossas condições: 
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Voltando a fali ar- da Europa, convem airrda notar: lá, si com ef-
fei'to disp,ensa"se muito o emprego da moeda, propriamente d!it'a, nas 
transacções, é porque Q papel ~e c1·edito circula .profusamente, e esse 
papel (pouco importa o nome) :(ap o officio Çle verdadeira moeda, sem 
'inesmo ser levado á conversão effectiva, isto é, · elle passa de mão em 
mão, de caixa em caixa, operando tranSferencias. e liquidações succes-
sivas, interminaveis, f! sem liquidar-se a si mesmo. (Apoiadgs.) 
· Não é o papel-•moeda, bem sei, mas torna-se na pratica uma moeda 

de credito, corno aquelle . · 
De passagem, chamarei tambem a attenção do Senado para um ou-

tro fa!Cto, que veiu .a proposito . 
O Jornal do Brazil, acreditado orgão da imprensa, desta capital, 

e que se tem mostrado um do.s mai9res enthusiastas do projecto da 
Camara dos Deputados, por haver limitado a circulâção dos bancos, 
tem 1·ecebido e publicado artigos, . mandados a proposito, pelo finan-
ceiro\Sr. Le Roy Beaulieu. H a poucos dias, sahiu, no referido jornal, 
um artigo sobre · a ma teria do papel-moeda, o qual, se poderia oizer, -
feito, para as nossas actuaes circumstancias. 

·Poi.s bem: diga o Senado si as cousas se passam aqui, como esse 
escriptor pensa e affirma ... 

o SR. THEODURETO SoUTO - São artigos de encommenda. 
' ' 

. O .SR. RA.MIRO BARCELLos - · A opinião do , Sr. Le Roy Beiwlieu 
sobre o papel de curso forçado está no seu livro, muito anterior a esse 
facto . (H a outros apartes. ) ' · 

O. SR. AMARO CAVALCANTI~ O Sr. Le Roy Beaulieu, procurando 
demonstrar como o. excesso do pepel-:qweda, (esta é a grande questão 
do momento), entre nós se dá fatalmente, na c:irencia de dados positi-
vos, que não podia ter, estabeleceu, como argumento de maior força, 
este (lê) : , · 

"Cada qual receia ter uma quantidade excessiva do mesmo; só se 
. conserva o que é indispensavel ás necessidades urgentes; prefere-se 
· correr o. risco de ter falta do que estar muito abarrotado, porque se 

receia sempre que seu valor baixe. Para que o papel-moeda depre-
ciado queima os dedos ; ninguem o quer conservar. " 

Ora, pergunto eu ao Senado. Entre nós .os factos se dão assim? 
Nós, que fizemos . a nossa independencia política, usando, como 

moeda, do papel de um banco fallido; nós, que devemos todo o p,ro-
gresso, muito 011 pouco, que temos na ordem economica, ao papel-moeda, 
e a elle sómerite, (apoiados) ; nós que, habituados · com esse meio cir-
culante, da,mol-o. e recebemol~o, com toda a confianga, em todas as nos-

• sas trarisacções, como representativo legal dos valores; acaso, ·temos 
esse medo .supposto do . papel-moeda, como de urp.a praga, que queima 
os dedos 'dos que nelle toc·ain? ! · 

Eis ahi, como .se aprecia o excesso do pap~l-moeda no Brazil, sup; 
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pondo-se que as cousas se passam aqu1, como de longe imaginam! .. .. 
(Apo'bados . ) . . . . 

E' mister, senhores, muito attender para esta circurristancia: o 
nosso niomento é expansivo; numerosíssimas em prezas, numerosas com-
panhias foram organisadas nos ultimos tempos e precisam prosperar, 
para o augmento . da fortuna publica; e si não temos, si não podemos 
ter já o.utro meio circulante melhor, precisamos, ao ' menos, su):lpr.il-as 
com a moeda de credito, que aliás substitue perfeitamente a outra, 
reputada melhor. · · 

Digo mesmo, que não usar da moeda de credito, neste momento 
de. expansão economi·ca do paiz, equivale ao proceder de um individuo 
que se deixa morrer a f9me, elle, mulher e filhos, são para não com-
prar fiado aquillo que carece para os misteres da alimentação. Si ~1ão 
podemos ter essa boa moeda de ouro, si os que nos veém propor medi-
das ràdicaes, não nos indicam os meios efficazes de obter o ouro para 
a circulação nacional; então é manifestamente preferível . continuarmos 
com os recursos, que a moeda de credito nos proporciona. 

Não conheço estado algum, cuja inclustria e commercio se desen-
volvam de modo satisfactorio, nas condições actuaes do grande, movi-_ 
mento economico do mundo inoderno, sein o concurso de um meio cir-
culante, facil, abundante, para os diversos fins e · misteres. 

Revistas as estatísticas, somos um povo, que ai~da occupa aca-
nhado logar, feita a repartição entre à somma total do nosso meio cir-
culante e a cifra calculada da nossa população. 

Povos, . dos mais adiantados no desenvolvimento das suas indus-
trias e na facilidade das transacções, por todos .os meios, teem circu-
lação monetaria, relativamente superior. Tenho aqui as estatísticas da 
varios ( rrv.osimrvdo um· papel) . 

Em vista, pois, de todas as considerações que ficam feitas, estou 
convencido de que prohibir, de uma vez para sempre, como faz o pro-
jecto em discussão, o augmento do nosso meio ci1·.mdante, embora {idu-
ciario; é, não só uma offensa aos direitos adquiridos dos ban<los, mas 
ainda, um erro grave, a ameaça de grandes males para o nosso actual 
momento de tant(_ls emprehendimentos conhecidos,. e, sem duvida, da 
maior importancia para a prosperidade commum. (Apoiados. ) 

Bem podia alongar-me ainda sobre este ponto, afim de combater 
esse preconceito funesto dos que sómente veem um mal, um flagello , 
no uso da moeda fiduciaria; historica e theoricamente, me seria facil 
levantar argumentos, em contrario, da maior relevancia e procedencia. 

Mas, para não cansar, demais, a attenção da casa, passarei a oc-
cupar-me de oútro ponto importante do assumpto: o resgate do papel· 
moeda do Thezouro. . 

Comecemos por verificar quaes os beneficios oolhidos dos resgates, 
que, até este momento, já teem sido feitos. 
· Deixando de parte os factos anteriores, · para sómente tratar dos 
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resgates J.'ealisados nos ultimos quarenta annos, a historia · financeira 
do paiz nos fornece os seguintes dados. -

FU:nda:do o Banco do Brazil em 1853 com o monopolio ela emissão 
de moeda-papel, - fora esse estabelecimento egualmente encarregado 
do resgate do papel do Thezouro, na razão de 2. 000 :000$ annualmente. 
Os primeiros 10.000 :000$ empregados no resgate seriam fornecidoe 
pelo banco, a titulo de emprestimo, que só seria pago, mais tar.de, em 
dinheiro ou em apolices do juro de 6 % e ao par. Logo que a somma 
resgatada excedesse de 10.000 :000$, o governo pagaria trimensalmente 
ao banco qualquer importancia empregada naquelle mister. 

A pretexto desse grande serviço do resgate, contrahiu o governo a 
obrigação de auxiliar o credito do banco, no paiz e fóra cleHe, além 
d!e outros favores resultantes do seu monopolio. 

Convem accentuar desde logo, que os primeiros dez mil contos 
suppostamente empresta~os para o resgate não o eram realmente.; pois 
o banco emittia somma .igual á importancia resgatada . · 

Fos$8, porém, como fosse, o resultado final de tudo isso n~o passou 
do seguinte: a somma de p-apel resgatado pelo Boncó do .Brazil, de 
1856 a 1865, fôra de 17. 500 :000$, ficando então na circulação em 
moeda fiduciaria iuconversivel estas sommas: 

Papel moeda .. , . . ..................... . . ~ .... · 
Papel do Banco do .. Brazil ..................... . 
Outros ·bancos .................. . ........ ..... . 

Agora, a contraprova dos beneficios ... 

28.060:940$000 
82.149:560$000 
2.813:300$000 

--------
' 113.053:800$000 

Quando em 1856 fôra encetado o resgate do papel do Thesouro, a 
sua somma em circulação pouco excedia de 45 . 000 :000$000. 

Mas, j-ustamente, de 1856 em diante começou a sentir-se mna 
grande pressão monetaria em todo o paiz; o banco foi autorisado a 
emittir ordinariamente at·é ·o triplo (fevereiro de 185@ a 1859) pela 
caixa matriz e pelas filiaes; as oscvllações cambia'es difficultaram, 
impossibilitaram o embo1so das notas á vista / - O· governo interveiu 
abertamente na ·SUstentação elo cambio abrindo creclitos em I.Joildres, 
para que se fizessem saques (a principio pelo Banco do Brazil e depois 
pe~o Banco Mauá, Mac Gregor & Oomp. L ao menos a 25 cls.; mas tudo 
isto não obstante, o cambio continuou a baixar e a pressão monetaria 
tornara-se ainda maior. . . d'onde a creacão ele mais seis bancos . ,, 
emissores. . . , · · 

O proprio banco do Brazil, que, em poucos mezes, chegara a im-
portar 20.000 contos em ouro, e que . elevara o seu desconto official 
a 11 %, viu todo o seu esfôrço baldado, e todo o seu ouro escoar-se. 
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Não preciso• dizer que, mais tai·de, vem a guerra do Pail'aguay e, 
em vista des,ta, .o gbverno entrou em noyo · accoFdo com o banco; desfez 
o seu contracto do resgate, e, ao : con~rario, .viil-S!=J forç.a,do· a eJevar a 
emissãQ do mesmo papel do .Thesouro a mais de 150.000 :000$000; , . 

' ' •• o o •••• o . .. .. . ' o o ~ • • • ' • ••••• ~ o • • o :• ; o • • o , • •• • o • • • • ' •• .••• o • • •••••• ~ •• o 

· De sorte que, da apreciação 'dos factos ·se verifica que, desse res-
gate feito pelo ,'Banco do Brazil, de que aliás .muita gente tem fal1ado, 
como sendo proveitoso, nem resultou melhoramento do nieio circulante 
nem firmeza maior para o cambio em favor . do paiz; mas .só e sim-
ples:tnehte, o· augmento da divida· publica e a: ... substit,u~ção· dws nnta.s d-o 
Thesouro pehvs do banco, na circulaçã0. . · . 

Depois disto, sómente no e~ercicio .financeiro de 1886-.1887, sendo 
ministro da fazenda o · Sr .. F. Belisario, adveNiario 'intransigente do 
papel-nioeda:, foi · operadó um ,resgate deste em som1n,a de 7. 500 :000$ ; 

·"e ainda desta: vez, pode-se affirmar, seili vantagem nenhuma para ·as 
e,xigencias da nossa circulação monetaria; porquanto d mesmo ministro 
que reaJisara sernelhwmte l:·e·sgate, teve de emtttii; o mesrno ,papel-moeda 
em . •SOJ;nma quasi dupla, para, occon:er á13 · necessid,ades ·, 'urgentes •do 
merca,do. · · 

Em 188.~: foi celebrado·, o contTacto . de resgate do 'papel-nipeda 
entre o ' governo e o Banco :j\1" àeionaL do Brazil, e .mediante as clau-
sulas .. e·stipuladas, esperava-se que até o anno de · 1894 estivesse res-
gatado. todo o papel circulari,te do The,souro. b,. Banco .N acioJj.'al i·esc 

· gatára, com effei,to; a importancia de 7. 775 :00.0$, recebendo ein paga-
,, ':ineJ?,-t'o ' igual quantia em apolices do va~t;n· nomi1~a1 de 1 :0.00$ e do 

juro de 4 % em ouro~ · ' 
Toqos sabem,· ,que circumstancias extraoi:dinaria~ de ordem polí-

tica e economiaa impossibilitaram o prosegÚimento do .;referido res: 
gate. M·as si por ventui·a existe para alguem a · supposição de 'que 
es·se contTf!,cto de 1889 viera influir para as boas condições Inoneta-
rias, das quaes gosou o paiz uaquelle 1anno de i889; bom é· que se 
.desvaneça de semelhante ilh,tsão. Basta lembrar, que o · contracto fôra 
firmado . em 2 ·de Ol).tubro, qua:qdo . justamente o nosso meio ·ci-rculante 
se achava · inteiramente . valorisa:do e o cambio externo cotado acima 
do par. E ' este estado de . co usas, todos sabemos, · fô'r-a .devido princi-

. palmente á ·grande impor.tação ele moeda . metallica, proveniente de 
emprestinlO's realisoados nas praças europeas, pelo _governo geral!, pro~ 
yincial e municipal, ,e por diversas companhias e emprezas; em somma 
não inferior a 100 ·. 000:000$ c.omo se vê deste elenco ( n;,ostr-ando um 
papcjl) publicado pelo J omal do CommeTcio desta cidade; naquella 
~OM. . 

·E, pois, como resultado· efficaz ou duradouro, nada tambem colheu 
o paiz ·do resga:te de 1889 . 

. Pelo decreto de 7 de dezembro de 1890, que fundou o :Banco da 
·&publica, foi tambem <7stipulada a obrigação do resgate, que sena 

~.... ' ' 
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feito. gratuito de dlias terças parte~ do papel-moeda por aquelle es-
ta,belecimento der1.tro ·elo prazo de o cinco .am:ws, e o do outro terço, . 
mediante1 o embq~so de ígufll qu~tntía: de apolices do juro ele 1 %o 

Em bumprin;u;mto daqlwlla 'disposição elo decreto ele ' 7 d<p de-
zembro, ~oi, com effeito, lavrado o eontracto . de 28 de julho deste 

.anno queJ fixou · a . seguinte · proporcioí1alidade para ? ·dito resgate; 
anuo de 1891, --:- 10.000 :000$'; f)-nno de 1892, -;- 20 o 000 :000$; ani).O 
de 1893, +- · 30 o OOb·:OOO$; arnno de 1894, - 50 . 000 :000$; anuo de 
189

0
5, o _ s~ldo . . · . ' 

Ora, IjãO é mi.ster fazer uma analj·se detida de t'aes obrigações, 
para affirmar a impossibilidade de seu inteiro cumprimento. Não ha 
instihüçã.o \tlgÍ.una, po,r o maior que seja 'o seu capital, e deste faça 
o mais rend~so emprego., que possa retirar do seu movimento sornmas, 
tão progress vainente avultadas, corno aquellas ql~e, na contraGto de 
'28 de .. julho, foram estipulada.s contra o. Banco da Republica! Mas, 
.àdmittindo q e assim .se · cumprisse, haveria, na Vt)rdade, 1:esgate real, 
effecti v o da moeda fidlJ.ciarüd . De certo que não. Í'm·quanto o Banco 
da Republicia \ten:~ o direito de emi~tir moeda-papel, 'até o triplo do 
séu' capital, é. r mais o valor elo papel-moed'a resgatado. I,ogo, afinal 
de contas, tod:p ·o ben~ ficaria reduzido a substituir o papel emitticlo 
pelo Thesouro )Jelo de Hm estabelecimento particular, e a nada mais o o ' 

' A' vista c\o que, Neste ponto, estou de accordo e aceeito a di-ls-
posição do prdjecto da Camara dos Deputados, m&.ndando rescindi r 
o contracto d~28 ' ele julho, a que tenho allucliclo. ' 

E, agora, r. presidente, para qne essas tentativas infructiferas, 
.sinão · prejud·i aes, as quaes teem apenas servido p'am augmentar a 
nossa 'divida ublica? ! · · 

Á valori~açãÇl da .nfoecla nacional ou a sua conver~ão metallicl!., 
como ·dizem, e modo estavel, não tem aquelle· paiz que .a quer, mas 
o paiz que a· ód~ ter, realmente; isto_ é, a c~nversão metallica só p~de 
ser . uma rea~clade quando a producçao nacwnal e a fortuna pubhca 
forem basta emente de. senvolvidas, além das necessidades orclinarias 
,.-- ele modo • 1e mna parte da riqueza accumulada pos-sa _ser applicacla 
ou. esterilisacl .na ,mer~'~doria - metal, para desempenhar as funcções 
ele moeda o S!n taes condições, . todo o esforço será imitil OU: de. re-
'sul-tados éph e·rosl~ · 

Tenhamo por verdade ' inilludivel emquanto a situa·çãG ~eco
nomica elo pa fo·r tal que clepi:md-amos, quasi totalmente, da impor-
tação ele procl cto·s e·strangeiros, para os objectos necessarios ás artes, 

·· ás scié~cias, ~~ ~nclustl'~as, á habitàção, ao vestuario e. á ·1n:opria ali-
mentaçaD quo~cl1ana, nao poderemos contar com a probab1hclade pra-
ticà, constan , de circulação metallica. _O valor do nosso meio cir-
cuLante ficàrr sempre dependente elo nosso 'desequilibl'io a·nnual nas 
contas, que ti ermos ele ·saldar_ no estrangeiro·.. · _ 

Algu:ris p os, é certo, s~ te_em soccorriclo do meio ~e grandes em-
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prestimos externos de moeda metallica para alimentar a drcúlaçãGl 
nacional. . , 

De data mais recente, a Republica Argentina e a Italia adaptaram 
esse expediente. Quanto á primeira, não preciso dizer p:Hav.ra: au-
gmentado descommunalmenté o seu consumo, e dado, conMquente •. ' 
rruente, o desequilíbrio financeiro no paiz e no ·seu movi~nento eco, 
nomico internacional, - o ouro tomado por emprestimo( não podia 
permanecer na circulação de modo bastante;· e para occon:er ás ne~ 
cessidades crescentes, tendo-se recoâido á grandes emissõ4s de papel- . 
moeda; estas tocaram ao excesso, e fizeram a propria depreciação. 
(Apark) . . · / .. . 

O SR. .A.MARo ÜA v ALCANTI - De certo ; desde que ,a moeda cu-
cular em exce-sso, seja ella de metal ou papel, a sua (lepreciação é 
um fac·to com.sequente. ~. . / 
.. Segun~o :do?umento official, a em~ssão· do rpapel /,na Republica 

VIzmha att.mgm _a somma de 520_. 000 :000$ da nossa moefa, trat.~ndo-se 
de uma populaçao, que talvez nao exceda de 4. OOQ. OOOj de halntantes. 

·Na Italia se procedeu, sem dl'l.vid·a, com maior pmdetlcia e cri-
teria, em accordo com as circumstancias . . Os seus estJdistas procura-
ram bem p1:eparar ~ terreno por medidas a~equad~~,l afim de, mais 
tarde, po-derem reahsar o plano da conversao, med1~lte um grande 
emprestimo externo. Não ignoràvam que sem o equillibrio constante 
do cambio, · garantido pelos saldos da exportação, e thm o equilíbrio 
financeiro interno entre a receita e a despeza publica, ada se poderia 
~onseguir com probabilidade do successo. 

Quando em 1881 foi votada a lei que marcar o prazo para 
abolição do curso forçado, por meio do grande empresJ\'mo contrahido 
ele 644. 000 , 000 de li1~as, já O• paiz se achava, h a urlt quinquennio, 
na·~ condições desejaveis para .tamanho ei-rtpre.hendiment1 • 'E tado não 
obstante, realisada a operação com todas as reservas e cuutelas pelo 
illustre Sr. lfagliani; o seu r~sultado n:ão foi tão ~ompleto nem 
tão sa.ti~fatorio, como aliás fôra previsto por aque~lle illustre fi-
nanceuo. 

De 1883 a 1884 fôra resgatada mais da metade do papel cir-
culante ( 940. 000 .. 000 'liras) por conta ·do Estado; lna:o, aléin da 
somma de 340 _milhões de liras, que o governo resolve deixar na cir-
Cbllação, - ainda em fins de 1885, circulavam, igualnente, mais de 
138 milhões de pap,e.l do antigo con.s-orzio, que não n:lviam sido, op-
portu.~amente, re.sgata~os. · . . l . · 

Cucumstanc~as deram-se, com effe1to, que pewraram as condi-
ções economicas e fiua11ceira-s da Italia, e ao imperi das quaes, a 
sua conversão metallica não trouxe para o paiz tudas as vantagens, 
aliás apregoadas, como infalliv.eis, por aquelles, que 1 do confiam e 
esperam da moeda metallica ... 

Por minha parte, jamais aconselharia o meio do mprcstimo ex-
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terno pa1:a . realizar a cqnversão metallica do nos~o meio circulante, 
ensinBJdo da experiencia alheia e do·s· factos da nossa propria histeria 
financeira, que o ouro !llheio emprestado não tardaTá a voltar para 
a casa do seu dono, deixando-nos apenas os encargos do augmento da 
divida contrahida. . · 

E, em verdade, obter emprestimos de moeda metallica,. para, afi-
nal, ficarmos ·com divida maior e sem melhoramento estavel das u.ossas 
condições monetaria's, me parece erro grave; e . por certc•, será menos 

· prejudici1al, - continuarmos com o meio circulante de que dispomos, 
que tambem é reputado um emprestimo, mas sem tamanhos onus di-
rectos sobre o Thesouro· da nação. 

Sr. Presidente, - chegando a esta parte do meu · discurso, seria, 
certamente, oppoirt\mo occupar-me' agora de· outrrus que1stões con. 
nexas, taes como: o excesso do papel-moeda; a sua depreciação, e a 
sua influenci;1 sobre o cambio. Tambem deveria occupar-me da im-
portante questão: da unidwde ou pluralidrude dos bancos emissores, 
segundo as condições especi-aes do no·sso paiz. 

Mas, em hora tão adiantada, e tendo ainda de sujeitar á con-
. 'sideração do Senado um projecto substitutivo, entendo que devo res-

tringir o resto do meu discurso a estie ultimo objecto . 
·· Previno · ao Senwdo que não venho apresentar um trabalho ori-

ginal, nem . rigorosamente modela·do sobre as theorias e principíos 
que regem a materia; é, apenas, a adaptação de medidas que vejo 
praticada's com. · proveito em outros povos, e que considero tambem 
adequadas ao nosso meio. 

Certo de que, nas circumstancias . difficeis em . que nos· achamos, 
todo o nosso empenho deve ser o de adoptar um reg.imen de occasião, 
profícuo para o momento, eu não poria duvida em sa·crificar qual-
quer de minhas idéas, anteriormente conhecidas ou assentadas, · $Obre 
a n~ateria; porquanto sei, que na ordem economica, não é a lei nem 
a :theoria, que criam ou ageit:am os factos, mas são e-stes, que offerecem 
ou negam a ·opportunidade para a boa applicação daquellas. De nada 
valerão artigos de Iei e preceitos theoricos, si não forem adaptaveis . 
ao meio economJioo existente. 

Entretanto, sobre este ponto especial, posso ainda dizer ao Senado,. 
que as dispo·sições capitaes do meu substitutivo estão, em geri·al, de 
accordo com os princípios, que tenho tido occasião de advogar, e 
apenas modificados, quanto ao modo pr~tico, em vista da nossa pre-
sente situação. 

Elle accentua-se, desde logo, pelo seguinte: uniformisa . toda a 
base de garantia das emi·ssões, adaptando um inestno t:ypo para todos 
os estabelecimentos; estabelece a unidade de valor da nota; a qual 
circulará em todo o territorio da Republica, qualquer que seja o banco 
emissor; adopta um meio de elastério para a circulação, que poderá 
sei· maior ou menor, conforme as necessidades occorrentes; tambem 
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cria um plano de resgate, I O que aliás faço,, para transigir COill a 
o•pinião que exige esta medida porque, em v~rdade, não se trata~do 
de uma . somma excessiva· de papel do Thesouro, nãó ·me parece. cousa ' 
urgente, nem i.ndispensavel, e qúando vejo qlle paizes pi'osperos con-, 
tinua:m a ter dupla ·circulação fiduciaria, isto é; papel do Estado e 
papel ·· de bancos, co:m.o se' dá, por exemplo, no·s ·Estados Unidos, na' 

, Allemauha:, .n.a .Italia, na Hollanda, sem o menor iil.convenierite. 
Mrus, já que adaptei tambem a referida medida, penso tel-a .,pro-

posto de modo · que dê o resultado almejâdp. , 
. Consigno igualmente uma disposição relativa á cobrança do im-

posto em ouro; e a este respeito, preciso chamar a attenção do Senado 
para e~t~ consi.deraç'ão, que reputo ponderosa. ' 

.Actuaimmite, e ha 1hais de quatro mezes, que o chamado imposto 
de omo é cobrado has nossas àlfaTI:Ô.egas em papel-moeda, ao cambio · 
de 20 d's.; isto é, com ' uma differença ele 35 % sobre os direito·s das 

·tarifas. Na outra" cmnara vi apresentar-se, como medida salvadora, 
· a idêa de. cobrar-se aquelle imposto em pa-pel com 50 ·% ·ele augmento 
·sobre : Q•S direitos actuaes, e tenho ouvido muito elogiar a mesma me-
.didàf .. ; . . . 
. Parece-me que ha equivocp acer\)a ;do bem, que se pr~tende, advi~ã. 
d'ahi em favor do publico. . . · · ' · · . · · 

. E ~ote n:iais o Seua,do : este auginnto actual, (35 %) que provêm 
elo cambio, 13 temporario; elle 'diminue á propor~ão que o : ca~nbio 
sób'e, ,d'esapparecendo ~nteúamente, si o cambio chegar a 27 din]leíros. 

E' bom, que não nos deixemos ·cegar por esses applausos iuc;on-
'si4e):U~clos, acceitanclo, · como medida benefi~a para o commercio e a 

' população tal como esta, que, de facto, , aggrava a situação) do povo, 
com um ailgmerito de~ imposto permanente de 50 %! 

. O SR. U BAL_DINO no AÚARAL - l4M são· isentados mui't·os generos. 
, O SR. AMARO CAVALCANTI - Conco,rclo com a isenção para' tod~s 

as substancias alimentícias; mas não, com a abolição do imposto em ' 
ouro, 'do nJ.odo pr<;>posto, p01~que reput,o um mal maior para tod61.3 . . : 

·· Neste sentido escrevi o seguinte no meu: projecto . . (Lê o . artigo 
·18 ào, mesmo.) · · , · .. 
.. , Desta disposiÇão, que acabo .de ler, resulta a certeza de que o 
povo nunca pagará mais de 35 % sobre os ·direitos da 11arifa . . 

Passarei á uma ligeira analyse do projecto substitutivo . 
,O 'modo, por que redigi o art. 1°, ·significa ,que, no meu entender, 

o legislador não :pó de , alterar, 'reduzir ou nullificar alheios direitos 
adquiridos, em vírtude das leis, pela maneira arbitraria, que se con-

. têm no projecto ' e:rrí. discussão. 
' , A· este respeito, já disse bastante, em outl~a parte .do meu discurso. 

Quanto ao limite maximo da emissão bancaria, e a sua dist;:ri-
büição pelos bancos; ..,.- ·jn'.ocurarei adaptar um mJeio te1·mo, transi-

,, 
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gindo a respeit~, . c.om os receios, bem ou mal fundados, do exce·sso da 
circulação fiduciaria actual. 

Não posso convir nas vantagens dessa disposição, rigorosamente · 
n~gat~va, de futuras emissões, que outros precOifisam; se me afigura 
um . grande tropeço, .lanç~do ,. imprudentemente contra. a marcha do 
nosso prqgre.sso economico. 

Posso affirmar .ab Senado, que os Estados. carecem; quasi total-
mente, de numeraria para os misteres ordinarios das suas industrias e 
do seu êommercio: o juro ou a taxa: do dinheiro em .muito.s delle·s é 
de 24 e 36 % . . E si .passar o pro:jecto ·da Oamara, ficarão, no todo, 
privàdos do · auxilio, qU.e p,odiam · espe1~al;' dos seus ba·ncos emissores . 

"Os bilhetes dos bancos, dizia E.niile ·Pereire, são apena:s adian-
tarn.Jentos feitos á ' producção; i·epresentam valores que existem actual-
mente, representam, igualmentJe, o trabalho que vae· ser executado por 
braços ·disponíveis os quaes, sem o concurso· ·do·s bancos, teriam ficado 
estereis ou mal empregados." · . . · 

E referindo-se . á taxa do juro, accrescenta o mesmo autor: "é 
facto da rriaxiina importancia, porque, toda ás proprias fontes da 
producÇã?' : estas são fecundada.s ou esterilisadas, segundo o juro 
abaixa ou ·se e1éva." · 

Entretanto atúenda o Senado: para ser prudente, no 'metl pro-
jecto tambem ·:consignei uma reducção · de quasi .trezentos mil co ri. tos 
·ela somma de em~ssão, , que as leis a:utorisam. . · 1 

. o q.~tanhvm fixad9 ele 410 mil contos constitúe o que poderemos 
chamar a circulação ordinaria ou indispensavel, e, á semelhança do· 
que SY'J fez com o Banco ela Inglaterra, adoptei, co·mo base .da sua 
garantia, os títulos da divida publica. Para toda e qualoquer emissão 
superior, exige-se um lastro metallico igual. · ' · 

Nós não p0demos, actualmente, pensar em garantia de metal 
para a nossa circulação ordinaria; é este um facto, que njnguem ou-
·sará contestar . seriamente·. . · · 

E, acaso, é prati~ar urr( 'desacerto, seguir o exemplo de outros 
povos, aliás ricos de pr?speridades? 

Não ignoro que a- muitos não satisfará a garanilia de apolices 
para a emissão bancal.·ia. Mas por q1,1e? Poi·que não habilita a têr já 
a conversibilidade. das notas? Decerto, que esta conversibilidade im-
media ta não esteve nos intuitos do substitutivo~· ella é um impossível 
actual, quer os bancos emittam sobre apohces, quer sobre o .triplo 
do lastro metallico, que é o systema vigente, re·speita·do pela commis-
são mi~ta. ' 
. . Garantia por garantia, sem a conversibilidade, o.U ·COJl~ o curso 
forçádo, como é. o nosso caso; . é, de certo) prefer~ve1 a ·do credito 
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publico pela totalidade do valor das notas emittàdas, do que a de ' um 
terço metallico, em deposito intangível. 1 

E, senhores, esta .· questão de garantia effectiva da emissão, sob 
o ponto de vista da sua conversibilidade, certa e semprr;,·, não assenta 
essencialmente, sobre a quàlida·de e quantidadé, . que fõrmam o fundo 
da garantia; os factos estão ahi para no l-o convencer do contrario. 

Digam-nos: o Banco do · Imperio Allemão, que emitte o triplo do 
valor do seu fundo de garantia, entrando ne·ste, pape~ da Caixa Im-
perial sem . quantum limitado,· o Banéo N a·cional Q.a Italia, id~m et 
idem,· o acreditado Banco N acionai da Belgica, que emitte tambem 
sobre o terço metC1Jllico, e cujo capital, sendo de 50.000.000 frs., tem, 
as vezes, em circulação, sómmEJ. superior a 500.000.000 ditos; - o 
Banco da Ing}aterra, que, ainda em agosto ultimo, tinha uma cir-
culação de quasi 43 ·. 000.000 de libms st. e um lastro de 26.000.000 
ditas; - . todos esses bancos, que são reputados da maior fé e solidez, 
estarão, poir ventura, em cçnídições de gamnti1· et nunc, a conversi-
bilidade das suas nota.s emittidas? ... 

Em épocas Ol.'dinarias, - sim, - dil-o a experi.encia; mas .o facto 
ve:r;ifica"se, não pela efficacia da garantip, ou do lastro respectivo, 
está manifesto; mas, por outra razão de maior peso ou de segurança 
mais valiosa; - isto é, - pela confiança do publico, que se levanta 
em derredor dessas iilstituições, cuja prosperidade e engrandecimento 
todos teem, como um bem · geral, mn patrimonio commum. 

E' assim, é neste pensamento, que o Governo, Oommercio e In-
dustria teem procedido a respeito da,s mesmas, em epocas de ·diffi-
culdades, ou em · oacasiões de crise. · 

Além disso, já tive occasião de dizel-o: o meu substibutivo é um 
regimen, adaptado ás circumstancias ;elle póde e deve ser melhorado, 
corrigido·, em condições normaes, que no·s habilitem para uma re-
fotma de caracter mais radical. · 

Sei, igüalmente, que, para muita g~nte, a limi~ação do papel 
á cifra, actualmente circulante, é uma medida indeclinavél. . . Não 
penso assim; mas, attendendo com prudencia á essa corrente de opi-
nião, o projecto substitutivo, pela clausula 2" do art. 1 o, estabelece 
taes condinões acerca de .qualquer nova emissão, que, virtu,almente, 
•Seria, como si os bancos ficas.sem privados Qe mruis emittir no pre-
sente. 

Apenas tratei ·de evitai: o extremo vicíoso. . . e fatal em nossa ' 
caso'! 

Como já disse, · o meu projecto cria um fundo de resgate do papel 
do Thesouro; para constituil-o, além da renda elas apolices do em-
prelltimo de 1889, que o projecto da Oamara dos Deputados mandou 
ta1;nbem applicar áquelle serviço, eu proponho a ' vend•a elas estradas 
de ferro da União,, excepto a ·Oentr·al. 

.. 
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Essas estradas, desde que foram construídas, são encargos -para o 
T·hesouro, sómente. No ultimo triennio dão um àeficit de 15 mil 
çontos; e para o exercicio seguinte, o governo· _orça a sua renda em 
1. 200 :000$ e a sua de-spe da em 19.000 :000$000 . 

. Assim, em vez de conseryar este patrimonio, gravoso para. o 
Thesot~ro, bom será applical~o á essa Qperação, que se reputa de toda 
urgencw. 

Vendidas pelo custo, as estrad·as de ferro referidas, darão re' 
cursos, para que, em seis annos, possamos ver resgatados; pelo menos, 
71 mil conto de papel do Thesouro. · 

Nesse prazo poderão o·s bancos ',talvez, habilitar-se por ·SU::t vez, 
pm·a entrar no regimen do art. 6° do p1·ojecto, e, nes.sà hypot:hese,' 
teTemos chegado á conversão metallica, mediante caminho regular' 

Ha neste meu desejo um grande oPtimism'o >. mas, não entorpe-
çamos, imprudentemente, o·s meios da activiclade economica nacional, 
que não será, de maneira alguma, um impossível, a realisação de tão 
almeja da conquista ! ... 

Consignei t;ambem uma disposição mandando deixar na circula-
ção uma somma: de papel do Thesouro, não excedente de 100 .' 000 con-
tos de réis, vonrersiveis â vista no mesmo The·souro. P-arece-me es-
cusado demonstrar a conveniencia de semelhante medida, nas condi-
ções suppostas. Outi·os estados aJssim teem feito. • 

Como se deprehende do art. 1 o -do substitutivo~ é meu intuito 
manter a pliwali'dad'e dos bancos emissores; ·mas, para t:ransigir com 
a opinião de outro-s, qne pretendem que a unidade seria melhor nas 
actuaes circumstancias; eu estabele<ií, ·a respeito, uma disposição fa-
ctdtativa, mais ou menos, nos proprios termos da lei vigente . 

Tal é, por assim dizer, o meu projecto substitutivo; porquanto as 
·suas outras disposições são, em geral, identicas ás do projecto da 
Camará dos Deputados. ~ 

Entendi; por;ém, eliminar do mesmo aquella que cria responsa-
bilidade illimitada -aos directores das sociedades anonymas, e sujeita 
os seus bens á hypotheca legal, - por considerai-a de um rigor exa-

/ gerado ! - ' 
Bem vejo, Sl·. pre-sidente, que o Senado· já se acha por demai~ 

fatigado; devo, portanto, concluir. 
E para fazel-o, direi, apenas, e-stas palavras.: não tenho a pre-

tenção de que a . reformá, por mim proposta, seja a melhor, inteira-
mente capaz ·dos grandes resultados economico-financeiros, de que 
tanto carecemos; mas posso assegurar ao Senado que, elaborando-a, não 
ouvi a alheiaJs 'suggestões, nem vizei oútro interesse e empenho, que 
não fosse. o de bem · servir . ao paiz nest-e momento, melindroso e. dif-
ficil, com'o jamais houve, -em toda a nossa historia l Sento-me : (Muito 
bem>· muito bem. O orador é felicitado.) 
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Art. 1.0 E' o governo autorisado a entrar, desde já, em accordo 
com .o Banco da Republica dos Estados Unidos do Brázil e com os 

demais bancos emissores ex1stentes, para· o fim de 
Substi'tut.ivo regular e manter, os seus , direitos e . privilégios 

A•maro .Cavai- de emittir notas ao pórtador e á vista, observadas 
canti as condições e clausulas da presente lei: 

1." A circulação das notas de todos os bancos . 
emissores fica limitada á somma to.tal de 410.000 :000$, assim reduzída, 
e distribui~a pelos 1hesmos: · · , · · · . , 

Banco da Republica ........... . 
Banco Emissor ele S. Paulo ... . 
Banco Emissor ·elo Sul ......... . 
Bap.co Emissqr da Bahia ....... . 
Banco da Bahia. ' ..... . : ....... . 
Banco Emis-so.r de. Per'n,ambuco ... . 
Banco Emissor do Norte . .. , ... . 
Banc.o ele dreclitó · Popular .. ; . . . ,, 

' ' 

550.000:000$ 
40.000:000$ 
16. ooo :oo'o$ 
20 :000:000$ 
10.000:000$ 

' 

' 30 '. 000 :000$ 
20.000:000$ 
20 .000:000$ 

706 .000 :000$ 

300.000:000$ 
25.000:000$ 

I 12. 000 :000$ 
15.000:000$ 

8 .. 000 :pOO$ 
20.000-:000$ 
15.000:000$ 
15. OQO :000$ 

- . - ·----"· 410 .'000:000$ 
~---c-.. ----.r------~--~ 

296.000:000$000 

' 
2.a , O ' fundo ele garantia d.as emissões, lin~itada'S na clausula 

antecedente, será uniformisado devendo todo elle consistir, qualqueiJ.' 
que seja o banco el.uissor, em importancia igual ( wJJlor· nominal)' de 
apolices da 'divida publica, que para esse fim •SeTão depositadas no 
Thesouro Federal; pelos respectivos estabelecimentos. , , 

a) O governo convertE)rá a importancia do deposito metallico e 
o ·respectivo agia , elos ban cos em issores, ora .existentes, como fund~ 
de garantia, e).u· apolices Clitas, e·~cripturando-as em nome ele quem· 
ele direito paTa o fim supra referido. · · 
· b) O ·governo marca•rá prazo razoavel, para, os. bancos, que teem 

emissão do duplo ou · t riplo sobre l astro wetailli'co, re'lltringil~a á 
somma igual resultante ela opera~ão cortst,ante da lettra a, ou . com.- . 
pletal-a por apolices até a importancia correspondente. 

c) As l.mportancias a eíuittir, d'ora em de ante pelos banco§, 
para preencher Ü total de I 410,000 :000$ autorisaclo na clau~ula 1 n SÓ 
poder~o ser realisaclas por despacho especial · do govE)rno, que conhe-
cerá previamente da sila necessiQ.?Jde, e mp. todp ·o caso, não será 
permittido fazel-o a ba:nco algum, antes de satisfeitas as exigencias 
indicadas na lettra b desta clausula. 

'd) Só poderá ser permittido augn~entar a emissão banc..aria além 
do qucmtum fixado n a clausula 1", dadas estas duas condições con-
junétamente: a conversibilidade effectiva· da nota á vista em espeçie 
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·metallica, na fórma do art. 6° desta lei, e que a emissão excedente 
daquelle quarl!tum seja feit;a sobre lastro met.allico de v~lor ,igual , 
eonsistente de ouro, amoedado ou em b;nra, de titulo não inferior a 
900/1000. 

3.a E' faculta·do aos bancos emissores, \')empre :que lhes pareça 
conveniente, reduzir a respectiva cii'culação das suas proprias notas, 

fazendo o recolhimento destas ao Thesouro Federal, e .recebendo deste 
a importancia eqll'ivalente das apolices depositadas. 

4.a O Banco de Cr€\dito Popular fundir-se-ha 110 Banco da Re-
p.ub~ica dos Esta:d:o.s Unido,s do Brazil, transferindo a este, medeante 
condições ajustadas . e approvadas pelo governo, todos os seus direitos 
€ privil€gios. 

Do mesmo modo; si algum dos outros bancos emissores fizer (§ 2° 
do art. 4°, .decreto de 7 de ·dezembro de 1890) identica transferencia 
óu S'Q.Cceder que venha a decahir· o seu direito de emissão, o contin-
gente ou contingentes desta passarão, co:mo augmento da somma 01'a 
facultada, ao referido Banco da Republica. 

ADt. 2. 0 • O papel do Thesouro actualmente circulante, na impbr-
tancia de 1.71. 000 :000$, não po'derá eni caso algum- ser augmentado; 
€ logo que permittam as condições financeiras do mesmo Thesouro, o 
governo substituirá na circulação por ouro do cmiho nacional. 

a) Para esse fim é o goyerno autorisa:do: 
1, ~· vender medeante, clausulas que resguardem todos os interesses, 

e· por preço não inferior ao seu custo, todas as estradas de ferro da 
União, exceptuand:o a Es)ira:da de . Ferro. Central do Brazil; appli-
cando des'de logo, do prodúcto obtido, a importancia de 11.000 :000$ 
á substituição do papel-moeda, e do excedente constitü'irá um fundo 
especial, com o qual irá annual'rnente resgatando o mesmo, em somm;a 
nunca in.feúor á supra indicada; . . 

2, alienar as apolices do emprestimo de 1889 resg,ataçlas com o 
deposito metallico d:os . bancos, dando tanto a estas como a to. das ,ai) 
outras apolices circulação nas principaes pr!lças estrap.geiras. 

Paragrapho uni co. Red)lzi'do que ·seja o papel-moeda á impor-
tancia de 100.000.:000$, si a esse tempo se dérein as condições pre-
vistas no art. 6°, o governo deixará de proseguir no retJgatlil 'do mesmo 
que será igualmente conversível ao portl).dor e .á vista, no Thesouro 
Nacional. · 

~Art. 3.0 O governo deverá,, 9-esde já,, res<Jindi:r o con'trr1cto 
celebrado com 6 Banco .<;la República para o resgate do papel-moeda. 

Art. 4.0 ·'Ficam ig\ualmente revogadas as ·disposições 'legaes e clau-
sulas · contractuaes relativas á reducção e ~ applicação especial dos 
juros das apqlices depositadas no Thesouro pelos' diversos ban,cos, 
em garantia de suas emi•ssões, n01s termos do decreto n. 165 de 17 
de janeiro de 1890, ficando-lhes assegu1;a:da a propriedade das mesmas 
e o pagamento integral dos · respectivos juros. ' 
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Art. 5.0 Os bancos emissores são obrigadqs,. dentro do prazo de 
· cinco anno.s, a liquidar as operações que hajam feito sobre cauções, 

contas correntes garantidas, debitos de bancos e companhias, sem 
prazo ou a longo prazo, assim como sobre acções e i.Oeben.tures de 
eompariliias, podendo transferir as respectivos carteiras irl.dustriae·s ou 
hypothecarias e não poderão, desde já operar mais, sinão: 

a) em descontos de letras ou effeitos commerciaes a prazo de 
quatro mezes no maximo; 

b) e~ cauções de apolices da divida publica geral e titulo.s da 
di:vida estadoal ou municipal; em cauções de títulos ,integralisados de 
bancos ou ·companhias cotados na praça, ·comtanto que as· referid·as 
cauções não sejam de prazo supericír a tres mezes, soffram pelo 
menos a reducção de 10 % a 20 % de sua ultima cotação, calculada 
sobre o valor nominal, sempre que excedel-o·, e fique o banco auto-
risada a liquidar o titulo logo , que ent1:e a declinar a margem dessa 
garantia - não pordendo empregar nessas operações mais de 1/4 de 
~~~d; I 

. c) em compra e venda ·de metaes e pedras precios·as, ouro e 
pr.ata amoedados ; 

. d) em cambiaes de conta propria ou alheia; 
e) . e1ll compra, venda e suhscripção de títulos geraes ou dos Es-

tados; ~ 
f) em recebimento de dinheiro, com ou sem juros. 
Art. 6. o Os bancos e~issores são obrigados a começar a conversão 

de suas notas, ao portador e á vista, desde que o cambio attinja ao par 
e .se 1conserve nessa taxa ou oscille entre ella e até 3/4 abaixo, du-
rante tres. mezes consecutivos. 

Paragrapho unico. A conversibiliidade da nota á vista em es-
pecie metallica tornar-se-ha effectiva logo que por lei seja decretada 
a abolição do curso forçado. · ' 

. Art. 7.0 Os banco·s não poderão emittir notas de v'alor inferior 
a 10$000. 

Art. 8.0 O Banco da Republica e as sociedades anonymas ou 
bancos que pelas lei!l e regulamentos vigentes estiverem sujeitos á 
fiscalisação do governo, ficam n:a Capital Federal sob a inspecção 
de um fiscal e dous adjuntos de nomeação ·do mesmo governo. · 

Art. 9.0 Ao fiscal por si e seus a.djuntos incumbe: 
Syndicar si o banco pratica as suas operações dentro doa limites 

e faculdades estabelecidas· nesta 1ei e eni disposiçõe!s de seus estia-
tutos e contractos que não hajam sido por ella altemdo.s; 

Subnietter a igual syndicancia as demais sociedades ou bancos; ' 
'Assistir· ao recenseamento das carteiras, caixas e . eofres dos es-

tabelecimento·s, podendo exigir conferencia sempre · que julgar con-
veniente; · 

Verificar e ex1gu prestação de contas das aidministraações; 
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Visar os balanços geraes e annuaes, e ·mandai-o-s publicar por 
conta do estabelecimento; 

Apresentar annualmente ao governo um relatorio minucioso, em 
que par dos dados estatísticos e informações sobre a circulação fi-
duéiaria e os ·demais serviços a seu cargo, offere~rá suas observa-
ções e indicações, suggerindo quaesquer medidas administrativas ou 
legislativas, cuja cGnveniencia occorer-1hes. 

Art. 10. Os fiscaes ·do governo junto aos bancos de emissão e 
caixas filiaes dos Esta·do.s transmittirão ao fiscal da Oápital Fe!d,eral 
todos os documentos, da:dos e informações necessarias para o desem-
penho do encargo de que trata a ultima parte do artigo antecedente. 

Art. il. Os fiscaes do governo e seus adjuntos não poderão 
ser accionistas de companhias sujeita~ á sua inspecção, nem ter com 
ellas transacção de qualquer natureza; outrosim, lhes é veda:do o exer-
cício ·de qualquer outro emprego, commissão ou funcção de caracter 
publico, ou de caracter industrial. 

Art. 12 . O fiscal do governo na Capital Federal terá o venci-
mento annual de . 18:000$, e c·ada um dos adjuntos o de 10:000$, 
pago,s pelas companhias e bancos em proporÇão ao seu capital. 

Art. 13. O governo fixará o nuwero, as attribuiçõe·s e os venci-
mentos d'os fiscaes que n.os Esta:d·os. forem necessarios para o se•r-
viço · identico ao da Capital Federal. 

Art. 14. Os bancos emissores publicarão mensalmente, os ba,... 
lanços do •seu activo e. passivo de accordo com o modelo que fôr dado 
palcx gove·rno. 

Art. 15. As notas dos differentes bancos serãp do mesmo typo 
e terão eurso · legal em todo territorio da Republica. O Thesouro 
N acionai as fornecerá por ·conta do banco que tiver de emittil-as. 

Art. 16. Os bancos emissores reformarão· seus estatuto.s, de 
accordo CQm a presente lei e -sujei tal-os-hão á approvação do governo . 

Art. 17. São mantidos os direitos e privilegias dos bancos emis-
sores em , tudo que não forem implícita ou explicitamente revogado& 
em virtude da pre-sente lei. ' · 

Art. 18. Continua em vigor o decreto n. 80-4 de 4 de outubrO> 
de 1890, que +nanda cobrar em ouro os direitos a·duaneir.os de im-. 
portação. Dado, porém, que o cambio desça a 20 dinheiros por 1$0001 

ou aínda abaixo, a cobrança dos mesmos direitas ~rá feito em 
moeda papel áquelle cambio. , 

'Art. 19. Na disposição do art. 5° desta lei, relativa a eli-
minação das carteiras hypothecarias dos banco.s emissores, não e.stãO>. 
comprehendidos os bancos regionaes, que poderão continuar a operar 
em emprestimos dessa natureza, sob a condição, porém, de fazel-os: 
sobre lettras hypothecarias. 

Art. 20. Revogam-se as dispo.sições em contrario, 
Senado Federal, em 31 de outubro de 1891. - A. Cavalc·anti. 
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SESSÃO DE 2 DE NOVEMBRO 
·,· 

.. ConÚnúa em 21 discussão . com. a emen.da substitutiva offerecida -' 
' · ~pelo : Sr·. A;rnaro ' Ca:va:lcahti ,o a~t. 1 o ·da proi{osiç~o da bamaJ:a d<?s · ·' 

..Srs . . Deputados .. n. 83, sobre emissão, resgate e. C0n~ersão ·do, papel 
·' rm9eda do'· Estado, do Banco da .Repub~ica e dos baneos '·emi.ssores. 

' Encerra-se a discussão sem debate. 
. Entram succesi3iva~ente e:r;n ··.2a ,discussão, · a <:juàl foi sem debate 

. ' ~· <encen·ada, OS artS .. 2 , a ' 23 .da pFü'pOSlÇã,O COID ' as eme:adas' •SUbsti-
, · '.tutiv:as ' do Sr. Amaro, Caval·canti. · , '. 

:,. · ·. . ~roeel!e-se á votação, ' co~. o segui~ te resultado: · · · · 
E' Çtpprovado, o. artig0,. ficando prejll'dicada ,à 'emenda :snb'sti-

, t~~iva offerec~da , pelo Sr. Amaro, Cavalcanti .. 
:I ' 1 ~ , I 1 • , • 

,_ , .. O 'Sr. ;·. Axrtat:a . ciiv~lcant'i (pdrla or:d!l(m) 
.-'-- ·S.r. presidente, ' o . weu prbject6 é ·um todo:· e 

· faz parte de. :um plano 'finan.ceiro, de que ,o Senado 
já' -te:rp. vot'adÓ alguns ,. projeGtÔs anteriores. A'ssi:n;, 

;. \«dtaçiio 

' .. 'i ' ::;acl;ia:Udo-s~.· ar:wovado, 0 art. ' 1 o ~a,'; p~opo~~ç~·o ~a . . 
.. · ,'~a:qu;tta dçs J:)eput!JI.do:s1 ' ~e~so que .. tp:do o· Ufep. · pro.~ec~o ·,esta. ]H~JU- · 
,. d ic3;dó;. e re~ervo-me · ,ó ·•dnel.~C!. ' de apr~seB.tal"o depms como · em~nda , 

na 3" d1scussao. ' ,. . · '' , ,,.. , · . 
ll • : 'IJ; 1\jl I •: 1 

.. · ·~ ' . .O. St'. 'Pr'esiC:Ien'te ·~ . A' yista çla decl~ração 1a···a~tor considero 
'' '.prej'U,d\cado o s~bstitutivo ' por .elle apr~sentado. 

, \ ·, , . ·Q.ontinlía à ~. vot·açã'o .. ' ' , ' ' t 

'' 
,'•1 

I'' "Fica e'mpata:da. a votação .dO' ai·t,. 2°' da proposição. '' ' 
São, succe~siv;a!llente à.pprov,ados os arts. ' 3° a '19. · · 

··~ão é appro;v;a:do. o art. 20. . ,. , .· • ···· 
S'ãb. app~o'~a·Çlo~ , os .~rts. 2, 22 e 23 'd~

1

. P,T<?p,o.siçã~ .• , ~,. 
' • l ··~ 

j 1 , '1' I I 1 ' ' 

, · O Sr .. '.Cunha Juniór · (pela o.rdern) ___:_ Stc. presidente, pedi a 
·,p alavra para: requerer a. V. ·Ex: ·a veriücaÇão'· dá vÇ>taÇão do a,rt,. ~o. , 

\ o S:a. PRESIDENTE .~ Actualmente não, se p6de fázer essa veri,fi-
kaç~o, porque ' .já está ' concluilda a votação de ·.t0da a proposição. ' . ,, o S~. CuNHA 'JuNÚ:lR ~ Reql!-in:ia esta ' verificaÇão; 'porqúe tE)n.do 
.s ido· rejeita·d,(> o su.pstitutivo do Sr. senado:!.- pelo Río Gra:n,de do 

, N ort.e, passei . a vot:al! pelo ,.projeyto, e parece que o meu vot'o foi 
, tromadó 00nh'a. . . · 
•.. ,, 

1 O SR. PR~IE>ENTE - ·Em. 'todo o• case p•assou a: opportunida~e 
\ 1 (.ila verificação e preval~ce a 4isp9sição do regimento, que manda adiar, 

:para a sessão s~guinfe a' vetação das ·ma terias que ficara~ empatadas 
n a ses·são anterior. . ' ; . · , · , , · , 
· . ' 'I'ratand'o.~.se, poréua, 'de · ma't~ria, por sua natnreza .urg~nte; con-

.l.wlta:t:ei ao ' Senado si· posso ihcluir . na orqem <lo di,a de ··an}.a:nJlã a 3a 

'. 

' ,. 

,I 

',J. 
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discussão cle·ste project'o, . depoi!1 da votação · d,o art. '2°, ·que ficou' em . ·· 
' paliada. (Apoiados.) · .. · 

' ' 

O Sr. Ramí;l-o Har~Uos (pela ordem) - · Para ;que V. Ex... , 
nã? faça · dua:s consultas . sobre a mesma: ma teria, uésde já requeiro-
dispen~a de i nterstício. para que ·o 'Projecto entre em discussão n a: 
sessã0 'dé amanhã. . 

0.1 Sr. I;'residente - A minha consulta i~ portará ni·sso ~esmo.. 
•O regirriento• não previne a: lty.pôthese dé que se trata. A votação-

não está concluída, poy isto· .que ficou · empa~ado Q . art. 2°, parecendo 
portanto, e ·de accordo com a· dispos!ç~o regimental, q.ue para a ordem 
'do di.a d'e amanhã· deveria .ser da:da sómente a votação do art. 2° .. 
, Trata-se pbrém de umà ma'te~ia urgent~ , (apoiados) ; e· de ac-
cordo com as minhas. olJservaçõ~s ·anteriores ·•e c<:>m o requerimentO< 
do S,r. · senad0r. pe-lo · Rio Grande do · Sul, consulto o 'Senado · si concede . 

· dispehsa de· 'rri:tersticio afim ·de que, decidida ·amanhã a votação do · 
árt' . .' .2.0 ; sig.a-se' à 3~ discussãó do referido projecto na mesma sessão . 

O Sr. Ame'ri:co 'Lobó, ~ · Sr: presidente, .~esejosó do requeri: 
mento·· d0 honrado senador pelo Rio Grande do .Sul, porque a votaçãOi 

· ainda nãO '• est,á completa. . . . . , , 
O SR:. PRJbsmENTE -----, Acabo de dizer isso mesmo ao Seno do. 
0 SR. · .·AMERICO lo1;1o ... visto ter ficado empatada a de um ar-

tigo importante. · · 
0 ·•,SR,. EDYSEU, MARTINS- E' ex;actamente isso me·smo que o S:r. 

presidente ·es),á·, expTicando. 
'Ü SR. AMERIOO LoBo - Bem. Nada mai~ tenho que dizer. 
· O<;>'nsu,ltado, o Se:r:Iado resolve &ispen:sa,r o i:n,tersticio, afim de> 

que· o. projecto, 'entre na se:ssão de amanhã em 3"' discussão. 

'I SE·SS.ÃO· D:E} 3 DE NOVEMBRO 

Pnsto a votos é aJilpróva:do · o are' 2° da proposição n. 83. E' I! 
proposição com a emenda a:ppro;vada é aaoptada para passar a 3"' di&-
cussão. 

< • O Sr. Ruy Barbosa (movimento geral de attd,nção) : - O meti" 
estado de s ~mde, Sr. pre;:Jidente, aind·a nãó me permittia p-articipar 

. em tràbalhos de grande concentração mental, como 
este debate •. São, não obstante, forçado a intervir 

3" dlscuss~o ida heile, .e largamente.; forçado pela seriedade ex-
propos~ção .' cepcional do assumpto; forçado pela insistencia· . 

. ' , ;com que, nas coiitroversias que elle suscita, o meu 
nome é cqnstanteménte cham~ado á' autoria; forçado pela-s rrelações im-
media tas entre esse assum'pto e o caracter das I:esponsabilidades que-

, ·•, ' 

' ' t,' 
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me incumbem como collaborador na mais difficil das tarefas para a 
·fundação do governo republicano, responsabilidades que encaro com 
a consciencia de quem revê neste carpitulo de sua fé de officio ·o 
episodio menos inutil dos seus serviços ao paiz. 

Devo esperar, pois, que o Senado gentil e magnanimo como sem-
pre, relevará hoje á minha palavra, á conta do meu estado physico, 
os esmorecimentos da convalescença e, á conta de minha posição sin-
.gular. no debate, a extensã:o, a multiplicidade, a aridez do desenvpl-
vimento, que tenho de dar-lhe. Não se trata, com effeito, rua minha 
defesa pessoal. Esta . seria cabalmente feita, cedo ou tarde, pela jus-
tiça do tempo: posferi dies l'estes sunt sapientissimi. Eu a deixaria de 
bom grado a esse reparador infallivel, unico recurso d'aquelles, que, 
nas questões que apaixonam os mais irritaveis .interesses humanos; ou-
sam trabalhar pela patriiJ, com independencia de .espírito e confiança 
no futuro. Formei-me na escola do respeito á opinião publica, que é 
a escola da honra; mas tambem me creei na hygiene d'essa altivez 
moral que .nos envolve o animo na "frieza impenetarvel do desprezo 
contra a·s influencias bastardas, que usurpam a dignidade e os direitos 
d'esse tribunal da: consciencia cívica. Não se trata, porém, da mi!ílha 
justificação ind•ividual. Não é a minha causa, que se litiga: é a 
causa da Republica. Sob a crise financeira, que se pensa em resolver, 
insinua-se subtilmente a crise política de 15 de novembro, que a es-
pecula9ão procura prolongar. ' · 

A dynastia que a revolução descorôou, valetudinaria, .incapaz, 
exhausta, desprestigiada, liquida-se silenciosamente do outro lado do 
oceano. E' um elemento morto : A casa reinante, porém, nos ultimos 
momentos de sua existencia política, descera a um triste condição 
de subalternida:de, prefacio da sua eliminação imminente, e estava 
send@ apenas objecto de exploração ás p;randes ambições dos che~es de 
partido. Mas e-ssas conveniencias, que a revolução deslocou do poder, 
enc·arnaram-se em numerosa família de desthroniza·dos, que não se 
Tesign am . Elias envenenaram contra nós os preconceitos da opinião 
européa; ellas retribuíram com a ingratidão da calumnia a clemencia , 
a o go;verno revlucionar).o; ellos procuraram tisnal;, com a obliquidade 
de consciencia dos vesgos, as reputaçõe•s republican·as; ellas imtrirám 
contra o nosso credito á guerra das novellas· telegraphicas; ellas, ainda 
-agora, se deliciam, applaudindo á janella dos noteis, quando a des-
ordem criminosa pas~a pelas rua·s : 

Não cuideis que . tenho em . mente a sombra d'essa hypothese, a 
que a irrisão pop1).lar lig-ou a justa alcunha de seblastiarvismo. Faço 
bastante justiça ao siso dos meu-s ouvintes, par·a não os entreter com 
os medos, com os ridículos· cl'esse espectro. Uma repubfica unitaria , 
entre nós, seria . talvez apenas um simples entreacto revolucionario, 
capaz de terminar pela restauração. 

O SR. QurNTrNo BocAYUVA: - Apoia·do. 
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O SR . .RuY BARBO~A: - 'Mas, no dia em que o G~verno Provi.sorio 
proclamou a fórma federativa, no diâ em que o Congresso Constituinte 
entregou aos E stados o foral da sua autonomia, ficou estabelecido para 
sempre o dilemma entre a Republica e o desmembramento. (Apoiados.) 
Quando alludo, pois, á crise política, não me refiro a essa visão de 

zanagas, a esse sonho• de enfermos. Mas, . se as instituições recem-crea-
clas estão acima de perigo material, se a sua estabilidade formal as-
senta em necessi:dades inamovíveis, superiores ás conjurações de in-
teresse·s, não póde ser, to!lavi.a, indifferente ao estado moral da Re-
publica essa campanha dos carvoeiros do imperio, alimentada, ha 
dois annos, com a tenacidade das conjurações, contra os seus homens, 
as suas inspirações, a•s suas obras. 

Esse trabalho pervicaz, subterraneo, saturando de fel as nascentes 
de onde corre o sentimento popular, promove no espírito ua nação 
um scepticismo destruidor, cuja influencia tenderia a inaugurar entre 
nós uma política de aventureiros, entregando a sorte do paiz á impu-
dencia dos mais cynicos, ou á audacia dos mais atrevidos. Com esta 
acção solapadora contam os nossos adversarios, tanto, pelo rn'enos, 
quanto parece desçonhecerem-n'a os nossos amigos, cooperando incon-
scientemente nella. E, como as finanças são o nervo dos Estados, _é 
no terreno das finanças que, des.de os primeiros mezes da Republicà, 
se a brio contra nós o. fogo da reacção. (Apoiad~.) Corpo informe, 
aspiração inconfessavel, acertou ella na fortuna de penetrar, sob as 
suas fórmas larvadas, no seio de muitas convi·cções republicanas, e 
explorar habilmente, nas maiorias irreflexiveis, esse fermento de 
desordem,' esse genio de opposição, ·essa índole de combate, essa super-

. ficialidade nos juizos, essa facilidade nas sent~nças, essa leviandade 
na imputação do mal, em que o captiveiro civil e o captiveiro político 
ed).waram o temperamento da nossa nacionalidade. 

Os republicanos, em grande parte, não percebiam, e infelizmente 
~in·da não percebem, até hóje, o jogo, d'e que são victimas. A monar-
chia, que sossobrára aos clarões dà mais fantastica illuÍninação chi-
neza na Ilha Fiscal e dos mais capriéhosos fogos de vista na J?Ua do 
Sacramento, encontrou para logo quem viesse contrapôr as excellencias 
da sua política financeira aos e1·ros financeiros da revolução. Bem 
sabiam esses que o desmemoriamento é o mais constante entre os 
caracteres' psychologicos da opinião entre nós. Somos .um povo de 
amnesicos, uma raça de es-quecidos. Dir-se-hia que não temos consci-
encia. da memoria, ·senão pelas · suas lacunas. Em França, f oramos oa-
pazes de restaurar Bonaparte depois de 1815, Polignac depois de 
1830, Gu1zot depolis de 1848, Olivier depois de 1870. Crer-se-hia que 
fitava os olhos em nós a ironia daquelle estyllista francez, que disse : 
"Pérder uma · grande monarchia é ser um grande esta·dista; mede-se 
o homem: pelas ruínas que elle arrasta comsigo." A luz artificial, com 
que se dispõe a scena para a regalvanisação dos defrmtos, é a que 



vem distiinguir-se em reflexos desfavo_r~veis sobre a aci~vidaüe '•dos 
vivos. Disso temos O· exemplo mais memOTavel néssa preconisação das . 
ultima$ ]inanças do Imperio, respondendo, como , acompanhamento in-
defectivel, á. .detracção systematicamente exercida. contra as primei-
ras finanças da 'Republica. 

As ~~fluencias C]ljo peso arrastqu a realeza ao ' nauf:r:agío, . pro- .; : 
põem-se h:oje .a :. ensinar á Republica nascente a arte' da salvação. Com 

· ,:;, a mais transcendente generosidade, os destr~idos pela revolução vêm '· 
· comrtni;nicar á revolução o ;segredo de não se destruir a si mesrl:la l · 
. o contag~o .. perverso vai-se insinua,nd.Ó e.J:n adherenciàs .. surp.re- . 
hêndyntes. Séus ., oraçulos, :formulados em linguagem. que· lhes photo' 
graphft a origem, penetram;, com a sole~nid~;de ,pfetencliosa · de· deci-:, . 
sões infailiveis, at,é a~ Ju~do d,as commis$ões ·:·parlamentareí]. :Uma 
parte :. da opinião. republiê'an:a,, pura, honesta, · nias ingeriu a ~·. desvai-
rada ' como bandb de cri:a~çll;s, )Jludi.d:;t 'pela irisaçã,o do dl~sfarce tr~~'s- · 

1 parente, $en,ta-se d:esctiictada. aos joe~hós da s~du,cção, .rec~ntando docil-
mente a m§sma solfa, que ·lhe cantam, ~' .àssim, <da 'maJi:cia de . 'uns 

. com : â ip.nocencia de ~! o:utros, da indperi~nda,.' de~tes; fa~~Ín,ad:a P!31~ 
' : , esperteza daquellys, S~ 'COmpÕe f:)Stà siituaçãQ''' ip.eilarravel," êm que O~ 

, nossos inimigds . são · P ~ c~1:a~ory? · mai;s. ·~loqu~J?.t~s. dq,s IioS:~~.s :inter~~
ses, · e . como plaud de salvaçao fmauceua '. se· ,desenha . a ruma. do, ed1;.. 
ficio levantado pela' adl,llinistração republipa~a,, ·a 'ruina 'désse e(Jifiicio 
d~ · solidas esperanças · .( apo..iad:os), . em glorifioação .posthum!J. Çlos so-
.phismas sepulta!dos p.o. esboroamento ' da monarchia. ((fpoiaâo~. MWito 
he'm) ·' ·' 1 • • ·• ., '· · 

, .. Aqui está/~~J?:hor~s, .o sentiiâ'o, em q~e , ~u, ha ~ouco, VO$ :f~Ú~~~ 
em crise poli~ica; Não Jra:to da politic·a, que · divide um . regimeri ~m 
, partidos degladiantes; , mas . da ':que reup.e . todas as opi:niõ~s Jili:;tda~ · 
'·ao mesm0 regimeiJ: co,:çttr~ os elementos h0stiis á . pro,sperid,~de dell,e.' . 
Em nome dessa politi'ca, política de .união, ·a politioa . l~ep.ublica,~a, 

. contra ,a pol!tiea ambrpha, . inconfessada, qu~·, se empe,nha . em ~urvar 
de calami.dad~s as origep.s da nossa ' nov·a existencia naC:ional, venho, 
Sr. presidente, .rememorar a hist<;>ria ·de hontem, · qom os factos, os 

. documentos, as' opiniões dos ' nossos. antagonistas, ,nàs mãos, mostrar 
e. caducidade ·agoril.Ís,ante da monarchia, so'b. essas mesmas a·pparencias 
especiosas da. herai):ça financeiira recebi~a pela 'rev:olução, mostrar ' 
a legitimidàde das medidas, com que nos buscámos premunir contra · 
os embaraços dessa successão espinh.osa, mostrar 'a vacuidade das ac-
cusaÇões amontoadas contra essas ni~didas, mostrar os ri.gcos in cal- '• 

1 cúlaveis do erro contido no plano de destruicã0, .. que tende · a fazer' 
d~llas taboa rasa. Emissão., ' conversibili~ad~, cambio,, '. direitos .;em 
ouro, mobilisação do lastro metallico, todos esses ' problemas d~ agora• 
são os, mesmos próÇlemas de hontem, os mesmos do prin·ópio de ' :ts~·o. 
A historia, pois, é que ha de ser o nosso facho no lab:y:rintho deste 

' j'' 

.... 

I 
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jNlga:ri:íe.hto; a l;tisto,ria, o exam'e · calmo ·da,s ci~·cumstancias de . então 
e das circumstanché de hoje. Muito vale o cabo .submarino; muito 
pó-de a Gity, ainda' apenas vagamente ,en.tremostrada ·nos 'longes duvi-
ddsos d:e uma miragem telegraphicá. Mas, se tão falto~ somÇls da 
conscienci,a de. n@s mesmos, que não po.ssamos julgar dos ,interesses da 
'adm1nistTação da nossa fortuna, senão sob o dicta:p:J.e das manifes-
tações de um anontymato estranho, probleinatico, impalpavel, v·amo· 
nos ent~o logo, ,sem cerimonia, conio· · Q Egypto, sortir de ministros 
das fina:;nças nos mercados \luropeus. ( Apoiad'Os.) . 

Quero, Sr. presidente, neste debate; occu'pai"-me exçlusivamente 
com ÇIS factos, não · com as pessoas; bem que a minha tenha sido 
constantemente alvo de aggressões i.ns'olita-s, ·descommunaes. Perante 
a minha consciencia, na:da me honra mais do que essas ;investidas " 
f'uríos'ás, ·pela ·natureza da· sua oriigem., pela orientação. das suas in- · 
tençõês~ Quando a . :reputação de um . honiem político, em medidas ,que 
envolvem grandes interesses gei·aes d.o paiz, ·collide com vastos e pode-
r.osos , in~eressês particulares, essas tempest~des de :a.ffrontas são a 
dignificação immediata do . bem praticado. Tentar retaliações, pois~ 

. seria ~uta.r ridiculamente . ~,ontra vm t:I:iste . phenomeno moral, cujo .. 
effeito é nobiJitar as .suas victimas. (Apo·iados.) ' , 

Mas ha ·um direito, . ·de •que· não prescindo: o da franqueza sem 
rese1~:vas. Em momento tã:o grave, não quero .incorrer naquella .fra ' 
quezli:, pela qual, sem razão, a meu ver, se justiçou o actua1 ministro 
da fazenda . no :fa:n;I.Oso parecer de um eminente membro da outra ca-, 
niara: "a de nãq dar o nome âs 'co~a-s". E, por f aliar· nesse documento, 
devo , de'clarar logo que não me .refei-ia a elle, se não fosse o com- · 
mentario. maJis conspi.cuo ' do projecto da · commissão n:iixpa. 'Como tal, 
porém, elle ·se impõe á nossa éoD;sider~ção attentissima. E' um dos 
mais ca·r;acter~~ticos symptoma~ do tempo, das suas invers&es, das 

. s~as surpreza,s. Como poderia· eu lei-o, sem m·e· sentir singularmente 
íinpressionado? N aquellas linhas, humi•das do bafio da historia im-
perial, , na têa daguelle escripto, atraV'és dei cujas malhas• se vê tra-
balhar a aranha das ruínas. . . · ·. 

, O 'SR. AMARo CAVALCANTI - Apoiado. Está perfeitamente ca-
·racterisado. , 

'Ü SR. Ruy BARBOSA - .. ' . ninguem seria capaz de ·sentir o calor 
das sympathi.as .revolucionarias, com que o lillustre conde do imperio, 
uma das primeiras ·.visitas que me honraram no dia imme,diato ao mo-
vimento ,de 15· de novembro, subia as escadas de minha càsa, levando 
a irradiação do enthusiasmo no semblante, para . me '; envergonhar a 
mim, noviço em rePublica (riso), com os seus prot~stos, de republi-
cano de todos os tempos, em apoio das instituições que despont'avam. 
No pessimismo a:bsoluto daquelle documento, na frieza glacial dos 
seus golpes, no azedume das ·suas apreyiações, por .onae não passa um 
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sopro de benevolencia, contra todas as administrações republicanas, 
qualificadas, sem excepção, por S. Ex. com a nota geral de "impru-
dencia e incapacidade", está-se sentindo vibrar o contacto de outra 
mão, f·egelada e hostil. Dir-se-hia resoarem alli os echos daquella 
colera torva, que deixava as nossas praias após a revolução,· amaldi-
çgando-a como -0 fructo <Ia iuiquidade. 'Ürer-se-hia ver sangrar alli 
uma dessas feridas eternas, que as revoluções abrem, e as nostalgias 
do poder· envenenam: 

Immortale odium et nunquam sanabile vulnus. 

O homem, a quem coube a missao de desmonta1: o. plano poli-
tico das finanças da monarchia, não podia esperar misericordia do 
monarchísmo revivescente. Quando muito, me caberia estranhar. o 
murmurio que dos arraiaes de democracia historica vem engrossar 
o côro das aspirações imperalistas, notar o esquecimento de que essas 
finanÇas, simples traducção dessa política, representavam o plano de 
consolidação E_reparatoria ·do terceiro reinado pelo extermínio radical 
do germen republicano. (A poia:dos.) A herança do imperio, indecisa 
entre uma princeza impopular e um príncipe menor, devià ser pré-
viamente adjudicada a um partido e definida pela escolha de um 
grande chanceller. Uma tal mutação na monotonia da política braga:Q.-
tina demandava lances de grande apparato, capazes de aureolarem 
pelo seu reflexo a cabeça do vice-presidente. O partido liberal foi 
chamado ao poder nessa opportunidade extraordinaria, . que o org'a-
nisador do seu primeiro gabinete contribuíra para apparelhar, e que, 

· no governo, aproveitou maravilhosamente, aUiando a dir~cção da<! 
suas medidas financeiras ás exigencias ·eleitoraes e parlamentares da 
situação. 

'Senão, véde. Quaes sã:o as creações dessa época, que ·?- lenga-Ienga 
dos meus inimigos me accusa de haver ·destruido com mão quasi. sa-
crílega? 

Senhores, eu não encontrei . no ac~ivo da· administração, a que 
~u,cced ia, .senão ii'St.o : 

O emprestimo interno de 100.000 contos, estatuído pelo decreto 
de 27 de agosto; 

Os bancos de circulação metallica, projectados pelo regulamento 
de 6 de julho ; 

O resgate do papel-~oed'a, estipulado com o Banco N acion:;l no 
contracto de 2 de outubro. 

Pois bem. Os meus actos, a minha administração contribuíram de 
algum modo, directa ou indirectamente, para a ruína das esperanças, 
com que e·ssas medidas se annunciavam? Inutilisei eu alguma dellas, 
ou cooperei, para que os seus beneficios não se verificassem? 
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O exame desta questão é fundamental na defesà das finanças da 
.Republica. Haveis de pérmittir-me, pois, que o faça, com a clareza 
e a demora precisas. 
. Ora bem, senhores. Dessas tres manifestações, em que se resumia 

a administração financeira do ultimo gabinete imperial, a que pri-
meiro se n9s antolha, é o uso dad<J pelo imperio ao emprestimo de 

· 28 de agosto. A importancia nominal desse emprestimo foi de 
109.694 contos. Mas elle nos absorveu logo, em despezas concernentes 
á sua emissão e ao seu serviço, a quantia de 11. 50'7 :106$429, que o 
reduziam, portanto, ao .-valor effectivo de 98 .186 :893$5'71. Mas, tendo-
se a subscripção aberto, segundo o texto publicado no Diarrio Official 
e nas outras folhas do dia, com a clausula de que as ·entradas seriam 
feitas em moeda corr:ente, e não em ouro, como reza o autographo 
imperial e a . collecção das leis, a importancia re.alisa-da pelo The-
soúro, em virtude das differenças de cambio, soffreu àinda um des-
falque de 9.442 :6'71$103. (1) Sommadas essas deducções, verificamos 
que_o producto real do emprestimo se limitou. a 88.'744:222$408. Mas, 
por contractos que a:che.i feitos com os bancos 84.500 contos se deviam 
consumir em auxílios á lavoura. · 

Nunca se poderia ter inventado cousa mais inutil aos verdadeiros 
interesses ·da agricultura do que esse genero de auxílios, aliás onero-
sissimos ao Thesouro. Este fornecia dezenas de milhares de contos, 
sem: juros, por prazos que variavam de sete a vinte e dons annos, a 
certos estabelecimentos bàncarios, obrigados, pelos ajustes com a fa-
zenda, a emprestarem á lavoura o duplo dessas quantias, a prazos de 
um a quinze annos, com o juro de 6 %. Os bene{icios desse systema 
experimentaram-se apenas na v.ictoria eleitoral d_o gabinete, que pre- · 
sidiu á distribuição, na mais ou menos prom:pta liquidação do pas-
sivo das casas commerciaes relacionadas com a lavoura, na prospe-
ridade dos estabelecimentos de credito favorecidos por essas gene;rosas 
antecipações e na agiotagem sobre os títulos desses bancos. O desen" 
volvimento agrícola elo paiz, ·porém, não vencia com isso <i menor 
terreno. Senão, ouvi o 1que, a esse respeito, escrevia, compediando os 
resultados dessa experiencia, o decano da nossa imprensa diaria: . 

"Uma questão bastante debatida durante o ann0 foi a de auxí-
lios á lavoura. O 'fiemos piamente . ·,que ha pmtcos entr'e os nossos lei-
io1ies, qt&e não. considerem má a propria nomenclatur-a dk auxilio . .. 
Ent 31 de maio a quantia adiantada pelo governo aos · intermediarias 
cheg.ou á importante somma de 41.300 :000$000. Essa somma repre· 
senta um encargo anm&al de cerca de· 1. 800 :000$000, conk-ibwição do 
povo não se sabe a favor de qu.em. . . Durant~ os u1timos mezes do 
imperio o ft&r01' prara organrisar bancos foi agurlo, erfeirnti.lado mJa:Dime 

(1) RelatorJo do Ministro -da -Fazenda :Ruy Ba.rbosa, pags. 138-41. 



peZos favores o'fffiq·ecidos . aos bancos .. intermedjar.ios nos chamados 
'auxil!ios á Z.avou:ra." ( 1) ' · · . 

, Como de:viamos .nós proced{lr" a:O.te esSe ester~l e pernipioso leg!ldõ 
da p0litica impe11ial? Ratificando-lhe DS :encargos? :Era evidente . que 

· .Q.ão. Logo que as circumstancias, pçis, m'o permittiram, tratei de 
suspender, innovando Ç>S contractos celeqrados' COin OS bancos pelo 
meu ante.cessor' a conthwação ' de'ss~ regidten de 'liber~lidades i:iicon-

' 'venientes. o resultado foi, para os cóbes . publicos, uma economia de 
27. 250 contos. · ' · . . , . ' . 

. ' Sel'á um crin;te, ou um. merito, ~ssa de'liberação da p~litica. '1'j:lPU-
blicana? Servir'i.à · ella mell:Íor ·ao.' p~iz, se •·ac'abasse de despejar ~sses 
27.000 col:\tos l'la voragem: da espeCJ;l~ação. ? E n~o .tercimos nós o' d~: . 
.rei to ' de ·reclamar, para o . nosso activÇJ, não .. só ·essa· ec<momia reali-

, sada, como . a cpndemnação off{cial. · çla 'legitim:idade desse regimen ?. 
' (Apoiados.) · . · .. · · · ,•· .. ' . 

. ,. ~rit,retimto, a . esse >ponto exclusivamente ' se ,limitou a acção p.o-
' 'sitiv·a do 'primeiro . ministerio "da Rep:o,lilic~: contra as 'finanças do der~ 
. radeiro minis~~riQ d'a: m,à,~ln:chia. · Emquanto ao mais da situação que . 

encon:tl'árp.os, a ·aluição daq)lella ··,or,dem:· de .cousa:s produ.ziu-se espon-
t'i!Jrieainente, . graças ' á nat ureza prec.aria ,d0s elementos, em que ella 
se firmava. · '• ,. , ·· 
· ·O ministerio de 7 de j~nho enfrentara ousadamente o problemá 

·. da cpnversão· do papel-~oed\t.' Mas, aléll). de serem intrinsecamente , 
. , def~'itu0s'as iis condiÇões\ em r· q]l~ a coiivencio.;nou; mui pouco · estaveis · 
. eram as ci'rcumstancias. de c~ja perma:p.encia ellà: dependia .' ·' 

' · Datá de muito ,, m'ais · d~ . .'Ir\:e~o · ,seculo, entre nós, o pen~amento da 
eliminação do papel-mo$da. A lei -~- 59, promulgada, sob a regencia, 

... em . 8. de . o.utubro de 18'33, depo~s de ouvida a ·commissão ndmea:da.,, 
· . em janeiro .d·esse anno,· p·a:va estudar, o ass'll:mpto, autori.sou a crea:çã:o 
~~ um õanco de · circuhção,,, s0b o :no'rne de Ba.nêo do , BraZill, 'que devia · 
substituir por notas . ~"ttà~ todo: o papel fiduciario. do govern,o, perce-
bendo ,por isso a prestaç~o' ,,annu,a .. de cinco por cen.to 'do seu. totaL · 

Vinte. an:b.o~ ·depois, . tendo ·sido . nullo~ · os fnlCtos do primeira 
tentamen, 'a lei de ' 5 de j~lho de 1853, planejou a instituição de um 

·estabelecimento designado s0b Ó ·mesmo nome · e preposto á. mesma 
tarefa. A esse instit uto de cred:ito s~ commettia a funcção de resgatar 
~. 000 ~ontos annua·lmen:te, do papel que então fazia as vezes dé nu-
merario .. Q novo Banco do Brazil adiantaria os primeiros dez mil 
'col).'tos, a ti·tulo de emprestiino, isento d~ JUros, durante o privilegio · 
d,e13se estabelecimento, . isto é, pelo espaço de trinta ·annos, e resti~ 

. tuid0, . no térmo desse prazo, pelo Estado em apolices de 6 % ao par. 
LQgo que ,a' conversão passasse de 10.000 co,ntos,. o e.xcesso .seria pago '· 
trimestralmente pelo governo, a quem ficava o direito de ob'rigar o 

f ' " • ·' 
•I 
(1) J:o·rnlal do Coti!meT'cio. :Retrosvecto 'commercial -de 1•890, ,pia·gs . 5-7'. 
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banco, sempre que elev~sse 'o seu capit'al, 11. lhe empregar a terça parte 
·, na expanSãO das OperaçÕeS 1d0 resgate.· 

São evi'dente~, nessa·s duas leis, as precauçõe~, de que se ,procurou 
rodear ,0 interesse do Estado, evitando, p:Or um lado, que, sob o pre-
texto de, melhorar o credito, do . '.,l'hesou'ro, ·se lhe aggràvassem na rea-
lidade os enc'argos, . ~ de outro. lado, que, sob a qôr de extiJiguir-se, 
para as no.tas do g0verno; o curso forçad·o;· se a·pparelhasse em van-
·tagem de um banco emiss01: o benefici'o dessa situação privilegiada. 

A· ultima dessas duas preoccupações const.antes do legislador é 
manifesta no a-rt. 30 da lei de 1833, que impunha ao Banco do Brazil 
a ·obrigação de trocar as suas cedulas á vista, ·.sob pen·a de , pagar aos 
se11s portadores o juro a):mual de '12 % •desde .a data da apresentação 
até á do embolso. , · . 

. . A ou~ra evidencia-se na disposição dâ lei 'cle 1846, pela qual a au- . 
torização conferída ao Governo se circumscrevia ás operações d>e cre-
dito ,precisas; · para elevar o ·valor d<;> papel-moeda ao par, e nelle con-
ser\r.al-o .· ' · · ·· · · . . · . 

Ora, não se eleva · o valor- do papel do Estado, compromettendo~lhe 
o Cl:edito em novos e _maiores gravames, ,conio se dava com a operação 
ajustada, em 1889, no contra~to com o · B~RCO Na{áonal. Esse contr.a-
cto fer~a, pois, ·flagrantemente' a le~ de ·1846, não revogada pela de 24 
de Nove1nbro de 1888, em q:ue elle se estribava, mandando converter tí-
tulos de uma divi!da sem ju):'os, como é· o papel-moeàa, em rendas de 
2 % de amqrúsaÇão e· 4 % de juro~ em ouro. 
' o s:k~ AMARO"ÜAVAD0ANT~- Par-a afinal ficar papel. por papel. 

O SR. ·RuY BARBOSA: - Esse contra~to· prejudicava, po.is, o cre-
dito do Estado, augmentando~lh~ a despeza 'com os juros e a .amor~isa
ção . d~ um,a divià;:t, a~~ en~~o inqonversivel, ~ de então em dia.nte con- ' 
soli<ilada \mediante ope.1·ação de credito não permitti:da na lei de 1888 
n1:1m nàs tradições. legislativas ant(jJ;iores do nosso regimen financeiro. 
Alép1 disso, violava ;:t,Ü).qa as conv~nie:o.cias da fazenda nacional, dei~ 
xando ao banco .o a):'bitcrio de pagar em notas S]las, eín vez de 9JlrO, 
as p.,otas do governo, que , remisse ; clausula 4e q:ue o b.anqueiro do res-
gate necessariamente havia de· utilisú-se, para sàlàar as suas contas 
na espe'd~e, ouro, ou papel, a que o .~gio :fos~e. desfavoravel. 

o estado legislativo c~eacdo pelas leis de 1833, 1846, 1853, e não 
alt.eraà.o pela: de 1888, ·I:ecebeu golpe ainda mais graye na primeira p~;J.s 
dJ;I,aS considerf!..ÇÕes, a que açizp..a ~llu.di. O contracto de 2 de Outubro, 
p:rorwndo-se a exti~guir a circ.ulação in'conversivel do Thesouro, pre-
parou simplesmente a circulaçã.o inconversivel do Banç.o N acionai. E' 
o ·que irresistivelmente re~ulta da clàusula d'esse con:venio, onde se re-
salvara, para a emissão ·d'esse estabelecimento, o direito ao curso for-1 
çado, nos casos, não só de gyerra , e reyoh.J.Ç,ão, como de crise política, ou 
fina~tceir-a . ;N~o . me será difficil -demonstrai-o. . 

.A. emissão do Banco Nacional, com effeito, não se revestia das 
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condiçi5es essenciaes para lhe assegurar a conversibilidade, uma vez que 
as suas notas eram garantidas apenas por um deposito metallico igual 
á terça parte do seu valor. Realmente, a proporção de 1 :3 entre o lastro 
e a circulação, que elle alimenta, não póde manter o troco á vista, se-
não nos paizes onde o estado normal do cambio é o da paridade; por-
que, fóra de taes condições, a menor inquietação do mercado promove 
a affluencia das notas ao troco, em corrente incoercível, que esgotará 
os estabelecimentos emissores, ob.rigando.:os a fecharem, se o curso for-
çado não os vier salvar. ( 1) 

Ora, só em raríssimas e breves intercadencias se tem logrado, nes-
te paiz, o cambio ao par. 

O SR. AMARO ÜAv'ALCAN'.\I:- E' facto s,a;bido. Não se póde con-
testar. 

O SR. RuY BARBOSA: ,--- Um relance de olhos pela historia delle 
entre nós vos apontara, em poucos momentos, essas rapidas excepções, 
se não vos fat igar a monotonia d'este percurso entre àsperos e solitarios 
algarism'os . 

, Em 1857 a média annual varia de 23 % a 28; em 1858 de 24 a 
27; em 1859, ·de 23 1/4 a 27; em 1860, de 24 1/3 a 27 1/4; em 1861, 
de 24% a 26 3;4; em 1862, de 24 3;4 a 27 3;4; em 1863, de 26 

1
%, a 

_27 :y8 ; em 1864, dE\ 25 % a. 27 3;4; em 186.5, de 22 % a 27 1,4; em 
·1866, de 22 a 26; em 1867, de 19 % a 24 3;4; em 1868, de 14 a 20; 
em 1869, de 18 a 20; em 1870, de 19 3;4 a 24 %; em .1871, de 21 % 
a 25 %; em 1872, de 24% a 26 %; em 1873, de 25 lj8 a 27 :Ys; 
em 1874, de 27 3;4a 26 3;4. 

(1) «iE' claris.simo .qu,e a r elação od·e 1 para 3 podia ser ·boa, como o é ainda 
e m alguns paizes, onde .as condições economi·cas e monetarias são ass'ás regulares; 
mas .não o >é, nem rpõdle ser, ·em um paiz quasi ·priv!l!do de moeda metallica ·e em con-
dições economicas nada iprosperas, As ID•E>Smas prras·es, com que OS ' d ois relatores 
·confessam a -dif,ficuldad.e; que o ddadão itaJi.ano ·encontra, -de conv.erter em mwda 
meta!Hca 0 bilhete ~e hanco, que aliás deveria ser conver,tivel á vista, são rp.rovas 

, ela insufficiencia d·a relação àe 1 para 3. Er.a talvez ·caso àe tratar·em os relatores 
amplamente a questão e examinar.em se não seria ·para a;d~ptar, não diremos. já o 
systema de uma r.eserv·a igual á cir,culação, ma;s r·ed·uzir, por exemplo, -de 1 par·a ·3 
a 1 para 2 a ·proporção entre a reserva e os bilheteS.)) !DE uo'HANNIS: La b(JJ)1JOhe dti 
em&sBione e il ' crdd'ito fm Italia. 1888 .. ·Pa'g, 102. , 

·«!Se a-atualmente o pa;pel moeda não s.e pôde converter, ahi está a rprova do 
facto de ·que a reserva metallica do terço não basta, para estabelecer. o troco ·(]los 
bilhetes postos em circulação·. · 

·«A experiencia, ·entre móS, na TtaUa, demonstra que a relação de 1 para 3 
entre reserva e circulação .não ·constitue uma lei economica, observada a qual se 
assegure a conversibilidad.e, 

•«Essa proporção não tem nenhum fun.damento sdentifi.co. A sa;bedo·ria dos 
nossos legislador·es e ·dos economistas of,ficiaes é que a. aryorou primeiro •em dogma 
de sciencia, depois e m ·disposição da regimen bancar1o. 

«Ella ·é apenas uma r .egra .em.pirica, que tem ·provaào .bem em certaB conWiç.õe'3 
âe fMto, das quaes absolutamente d:epende o seu bom ou mláo resultado. 

r<<·E a ·condição, qual a ·exprime ;palmer, era .que 'l!m terço da reserv;t bastà.ria 
a o Banco {la Inglaterra, em,qwa!hto o •c(111nbi·o .fisti'lloose ao p(JJ)·. Gior»Jale degU EJ.oo-
nomJist'l, j~~lho d'e 1891, pag. 8·9. 
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Em 1875 (tomando a média quinzenal) o cambio subiu a 27 ape-
nas ·durante 6 mezes e meio. 

Em 1876 manteve-se a 26 durante os dois primeiros mezes, fixou-
se em 25 nos cinco seguintes, baixou a 24 em setembro e outubro, des-
cendo .ainda a 23 neste ultimo mez, e voltando a 25 nos ultimos 45 dias 
elo anno . 

Em 1877 equilibrou-se em 24 durante oito mezes e meio, inter-
caladamente; subindo em julho, outubro e novembro a 25, e descendo, 
por tres quinzenas, em abril e maio, a 23 . • 

· Em 1878 conserva-se, de janeiro á primeira quinzena de maio, em 
24, ·d.esce logo a 23, onde fica. até ao fim de outubro, baixando então 
a 22, até 15 de novembro, e d'ahi em diante a 21. 

Em 21 continúa nos dois primeiros rnezes de 1879; cae a 20, de 
março a abril; a 19, de maio a julho, para oscillar entre 20 e 23, de 
j ulho a dezembro, · 

Em 1880 mingua de 23 a 20 nos cinco primeiros mezes, fluctuando 
entre 21, 22 e 23, ele meiados de maio a fins ele dezembro. 

Em 1881 apenas no rnez de agqsto ascende a 23, cotando-se, du-
rante seís ill:ezes, .a 22, e a 21 durante Cinco. 

Sustenta-se a 21 em todo o anno ele 1822, excepto na ultima quin-
ze~a d~ janeiro e nos dois mezes subsequentes, durante os qua.es per-
maneceu em 20. 

No decurso de 1883 esteve sempre em 21. Em 1884 desceu gra-
dualmente de 21 a 19, continuando a declinar constantemente em 1855, 
de 19, em janeiro, a 12, em novembro, para subir, em dezembro, a 18. 

Em 1886 elevou-se de 17 a 21. Em 1887 fixou-se na média de 
22; descendo, em março e a·bril, a 21, e subindo, em dezembro, a 23. 

De janeiro a setembro de 1888 subiu de 24 a 26, elevando-se, em 
outubro, acima de 27, taxa em que se manteve até abril de 1889; pai-
rando, de maio a junho, f?ntre essa e a de 26, para 'reascender, em ju-
lho, a 27, mantenclo-se acima desse nível até novembro, e descendb, em 
dezembro, a 25 26J32 . 

.Assim (como por essas médias quinzenaes e mensaes acaba a O a- . 
mara de ver) de janeiro de 1876 a outubro de 1888, isto é, durante 13 
annos, o cambio manteve-se sempre abaixo de 27, attingindo essa taxa 
passageiramente em 1858, 1859, 1860, 1862, ,1863; 1864, 18p5, em seis 
mezes e meio no anno de 1875, nos ultimos tres de 1888, e, em 1889, de 
janeiro a abril, assim corno ele julho a novembro. 

Tornado o período de 1875 a 1889 (15 annos), ternos o cambio 
abaixo de 27 durante dez mezes, abaixo de 26 durante dez, abaixo de 
25 durante 16, abaixo de 24 durante 21, abaixo ele 23 durante 24 me-
zes e meio, abaixo .ele 22 durante 42 mezes, abaixo ele 21 durante nove, 
abaixo ele 20 durante 12, ·abaixo de 19 durante dez, abaixo de 18 du-
I'ante tres mezes. 

A conclusão destas cifras é inelutavel. Em paizes onde a paridade 
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no cambio é ephemera e excepcionalíssima, como aqui, dar á circv-láção 
cenversivel a extensão tripla da sua base é zombar d·a et1erna credulida-
de do povo. (Apo iados .) · 

Nas condições 'do Banco N acionai e do contracto que o favoreceu 
com a prome<1sa explícita da inconversibilidade para os caso~ abran-
gidos na -definição amplíssima de "crise política ou financeira", o so-
phisma da conyersão annunciada é ainda mais obvio. Como, ~entre to-
dos os bancos emissores, só um desfructava os beneficio~ dessa pro-. 
mess~a, a desigualdade .instituída assim em seu favor o investia na posse 
de· um monopolio inexpugnavel. E, em prese:p.ça de~se monopo.lio, em 
presença d;;t missão, confiada ao estabelecimento, que o exei,cia,··de 1.\ro-
ceder ao resgate, cóm as .vantagens il).henmtes, pelo contracto de 2 de 
outubro, a essa tarefa, :não havia concurrencia possível na emissão. 
Que era, .pois, da liberclàde . bancaria,. asseg:urada pela lei de 24 de no-
vembro, pelos regulamentos . de 5 ·de janeiro e 6, de · julho~ Desappare-
cera.. A' Mmbra dos textos, que pretendiam firm.al-a,. se , ina:ugurara de 
facto o monopolio da emissã:o. Dest'arte a situação do nosso meio eir-
'eulante fic~va entregue ao Banco' Nacional, conútuido, para COJll elle, 
na posição ele regulador exclusivo e soberano. (Apoiad•os. '\ ) . 

·' , ·.: · A consequencia é qug qualqu€\r movimento de desconfiança gene-
. ralizàda contra aquelle est~belecimrmto, qualquer corrida contra elle as-

, sumiria logo as proporções de crise. Ora, as c,orridas se succederiam, 
.e repetiriam, mal o cambio . ~escesse . abaixo <ilo par; porque não ha quem 
não 'prefii:a ouro .a pàpel depreciado. Uma vez dado o primeiro im-
pulso, a · corrente seri,a irr.ep'rin;J.ivel, .crescente, ·al>ressando-se . cada vez 
mais os portadores de 'notas em aproveitar o lastro metallico, antes! de 

. e:Xhausto, uma :vez •q:p.e esse lastro cobria ' apenas um terço do papel 
emittido : Toda a corrida, pois, ·contra o Banco N aciOnai seria o prin-
cipio de uma· crise financei'r'a; · p·orq~e, se o curs0 forçado não viesse 
sustal-a, o resulta:do .inevitavel seria a fallencia do estabelecimento. 
T.o.da a corri.d·a, por .c.onsequenci·a, a1:rastaria, mais üU inenos i~me

.diatamente, o curso forçado. E, 'como as .corridas haviam qe ser o re- . 
su'ltadq ordiuario das . baixas do c11mbio, --:- n'um . pajz onde estas são 
quasi perennes, claro está que não era a circulação metalliea; mas 'a con-
tinuidade do papel inconversivel, o .qu,e· o contracto de ·2 de eutubro 
vinha effectivamente implantar. (Apoiados.) 

o curso forçado estava, pois, implicitq :ria causa sa d'esse con-
' tracto. Os bilhetes do Banco N acionai , não seriam conversíveis, senão 
quando ninguem pensasse em. 'convertel-os, Na essencia, portanto, o 
que o cont-racto de 2 de outubro estipulou, · foi simplesmente isto: dar 
·o monopolio ela emissão ao Banco N acionai, e transformar a emissão 
j,uconversivel do Thesouro na emissão inconversivel, nmito mais vasta, 
d'esse estabelecimento. (Apoiados.) 
' '.Ahi tendes como, sob as apparenc~as' da 'monarchia constitucional, 

se exercia rasgadamente a dictadma dos ministros do rei. (A po.iados. ) 
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· . A' primeira depressão do cambio, q~e não podia t1111dar; se apa-
gâria ·.o meteoro da convertibilidade~ e o curso forçado ·reassumiria o 
seu sceptro immemorial e.ntre nós. Mas ninguem ignora a tendencia 
á perpetuação, . a longevida<le singula-r d'esse regimen, uma vez inau-
gurado, por mais e.streitos limites de tempo, que se lhe prefixem. E' 
assim . que, na Inglaterra, estabelecido · em 17•97, por algumas semanas, 
prorogado· ·em seguida por um mez, esten<leu-se, por mais de duas de-
cadas, até ao anno de 1819. Entre nós, o governo deu, em 1864, çursó 
obrigatorio ás notas do Banco do Brasil, prescrevendo-se que, Çléntro 
em pouco, voiveriani a , ser reembolsaveis em ouro. Pois ainda o não 
são hoje, vinte e nove annos depois. E advirta-se que, n'um e n'outro 
caso, o favor obtido resultava naturalmente da situação em que os dois 
governos haviam collocado essas duas ~nstituições de credito, esgotando-
lhes as reservas metallicas ·~ força <le · emprestimos successivos; o mes-
mo que, de 1848 a 1850, de 1870 a 1878, succedeu com o Banco de 
França, que durante a guerra prussiana, emprestou ao governo dé seu' 
pai:z a somma •colossal de 1. 470 milhões sem juros. 

Ao Banco N acionai, porém, não se · pediam sacrifícios de esf 8CÍ~ 
nenhuma. Uma cbusula geral <lo seu assento de baptismo dotava'-o com. 
a posse virtual do curso forçado, apenas· dependente, para su:t verifi-
cação, de circumstancias, que não lhe seria difficil ageitar. Não tendo 
senão que lucrar com as crises, condição da inconversibilidade para as 
suas notas, o Banco N acionai estava constituído, por uma especie ele 
investidura · privat.i:yá, em promotor natural d'essas commoções no mer-
cado financeir'o. (.Apoiados.) 

O Banco N acio~al não podia, portanto, Sr. Presidente, desempe-
nha.r sériamente as funcções de conversor do papel-moeda e üxaclor 
permanente da circulação metallica entre nós ;-já porque as condições 
do paiz, as suas condiÇões economicas absolutamente se oppunham a 
essa, transformação financeira ~apoiados); e essas condiÇões naturaes · 
não se supprem :rhediarite artifícios legislativos (apoiados), nem a po-
der de combii1ações especiosas, creadas pela administração a beneficio 
de interesses políticos ou eleitoraes ( apoiàâos) ; já porque esse estabe-
lecimento não se constituiria em condições de idoneidade pat·a empre-
za .tamanha'. · · ' 

As relações d'<)sse ·estabelecimento com a especul~çã!o, de mais ·a 
mais, eram congenitas. As acções do Banco Nacional; ao constituir-se, · 
foram distribuídas coin o agio de 45$' cada uma, agib prêparado, não 
a beneficio do estabelecimento, · mas como. gratificaçã:o aos incorpora-
dores. 

O SR. QUINTINO BocAYUVA:- D'esse ·escandalo não se falia, 
(Apoiados.) · 

O SR. RuY BARBOSA- De semelhante facto, cuja moralidade não . 
qualificarei, não havia então exemplo entre nós. 

Cl·aro, está, pois,. que cada possuidor de um d'esses títulos era· 

'I ~ < • 

'· •' ' 
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irresistivelmente attrahido para o jogo pelo interesse de .re·sarcir a 
importancia d'essa differença, em que era prejudi0ado; aspiração de 
cujo bom exito ninguem duvidava, a nte a perspectiva dos lucros pro-
mettidos a essa instituição de credito pela posição excepcional, que 
lhe asseguravam as liberalidades do governo para . com ella. Os accio-
nistas do Banco N acionai compunham, pois, uma freguezia innume-
ravel para a agiotagem e um exercício de intransigentes contra qual-
quer futura t~mtativa financeira, que attenuasse contra a situação 
artifi'cial, em que elles naturalmente firmavàm a esperança da com-
pensação ambicionada. A · derrama, que se fez d'essa·s ·a!cções, foi o 
lençol de petroleo, em que mais tarde se ateiou e propagou a con-
flagração contra os decretos de 17 de janeiro. , 

O SR. QmNTINO BocAYUVA E ouTROs - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - Assim o· jogo ... 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Por que o permittiu o gov·erno pro-

visorio di'ctatorial ? 
O SR. RuY BARBOSA - Julga V. Ex. que no· arbítrio das dieta-

duras ha meios, para exterminar o jogo ? E' julgar que as dictaduras 
possuam o tali:Sman •de· transformar a natureza humana, e reformar os 
habitos moraes dos povos. Contra esse vicio os governos não podem 
actuar senão por medidas moderrudoras; e essas, empregou-as, na me-
dida do po•ssivel, o Governo Provisorio. (Apoiados.) Haja vista o 
decreto de 13 de outubro ... 

Peço ao nobre senador pelo Rio Grande do Sul me permitta se-
guir o fio da minha demonstração, que, para ser util, carece de não 
ser interrompid·a. 

, O SR. RAMIRO BARCELL<?S ~Desculpe V. Ex. Não tenho ·a in-
tenção de interrompel-o. . 

O SR. RuY BARBOSA - A jogat i:na, estabelecida pelos bancos au-
xiliadores da lavoura, tocou ao auge, sob a fascinação exercida pelos 
titulos .do Banco N acionai ~ A tavolagem de bolsa chegou então a com-
petir, na phrase do Jornal 'do O:ommercio, "com o exemplo dos tempos 
tristemente famosos de Law". (1) .· 

(1) ·«NãD >ha quem · i·gnare D des•communal d·esenvolvimemto, que tiveram rus 
tr9Jnsacções da Bolsa •nO trimestre de >agasto a outubro. Títulos houve, que, sem 
funJdame:irto ou ·eNplicação •plaus1vel, ·suJ;>i,ram 30 o/o em um dia, e 150 o/o em 
um mez. A ·cruda passo se a!IliDUD'CiaV9Jm fortunas .fe'i tas em pouoas semaiDas, &s 
v·ez·es em rpoucos dias. Pesso9Js, ·qile j 1&maLs ·se· ti.n'ham envolvid'o m.a cDmpra e 
venda de títulos, a;pressa'r.rum•se em apurar suas ·economias, para aproveitar a 
oooasiibo, {!ed·endo ao ·contagioso enthusia;smo, derperta;do pelos ·Contos fa;ntasticos 
que á su:ndtna se propalavam na r ua da Alfa;nd.ega. · 

•((IQue factores conco•rreram, p a,ra mrunter este emthusiasmo em escala progres-
siva d ura,nte tres mezes ·? 

•((IÜ Iiriniei.ro foi semduvtda a r ·eso'luçã·o,· q ue tomou o !1'8Jbinete 7 de junho, 
de •conceder importantes auxílios pecuniarios á lavoura do paiz por intermedio 
dos bancos. Não vencendo juro as som mas, •que o 1Elst9Jdo emiprestava a ·estes por 
longo prazo, e .pagrunJdo · os mutuarios a t axa de .s. ·o/o de in:teresse pel<>s empres-
timos ag.ricola;s, daro ê ·que a;s instituições de .credito gDzava;m de um capital 
gra;tu1to, q,ue muito augmenta ria os. lucros a dividir pelos accio·nista.s•. Natural-
mente os !títulos dos esta·beie'cimentos 'assim favorecidos passarrum a ser mais 
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A febre das especulações de bolsa não nasceu, portanto, das fian-
ças republicanas. Era enfermidade preexistente, que, durante as ul· 
timas semanas da monarchia, se exacerbara até ás proporções de de-
lirio agudo. Não será, pois, e•stranha a impavidez, com que' os repre-
sentantes dessas tradições, os ·que nellas se opulentaram, apedrejam 
actualmente os governos · republicanos como ·autores da propagação 
desse mal?_ Têm os progenitore•s do Banco N acionai o direito de res· 
ponsabilizar-nos pelo desenvolvimento da infecção, q'ne elles mesmos, a 
beneficio dos seus .interesses, inocularam nos costumes da praça ? 
(Apoiados.) Pàr:a fallar como Catão, não hàverá nada mai~ do que 
clisf•arçar-se a proposito, nos . habitos ela austerida"de e do desinteresse? 

Quid, si quis vultu torvo .ferus · et pede nu do, 
Exigureque togffi simulans textore Catonem, 
Virtutemque representet, moresque Catonis? 

Não fomo-s nós os semeadores do jogo, como não fomos os creadores 
da crise, a que tivemOis -de acudir nos primeirs mezes da revolução. 
A crise · monet-aria, em que desappareceram os bancos metallicos, 
apenas esboçados, estava annunciada pela imprensa desde muito antes. 
A Nação, orgão •qo ·partido co.nservador, vaticinára-a solemnemente 
procurados, -e ·cotados com maior .a;gio . .A procur-a e o agia ·desses títulos be·m 
depressa traçaram o piamo a seguir, e que foi largamemt-e -executado . O raciocí-
nio era simples e logico : a verb-a dos auxilias officiaes 'á lavoura estan;do ai-nda 
longe -de esgotar-se, convimha funda:r crJ.·ovos ba:ncos, que obteriam do •gov·er.no os 
mesmos :favores já cCJncedJJd•os a a!-g.uns dos existentes, e ouj~s a:cções seriam €Vi-
rdentemente su·bscri•ptos sem demora, rpela •cer-teza, ~ue tinham os ·subscrj·J}fures·. 
de rque ellas seriam dentro em poucos di:as procurada.s -com :premio. Escusado m·os 
J)arece lem•brar qué o ca:p·ital, com . que se d'ullid•ava:m esses ba:ncos, era. sem[pre 
avultado, afim de que fos-se twmbem a:vultada a quota -de •auxi'lios concedida pelo 
gover-no. 

«0 ·segundo facto.r foi a -execução da lei concer•nente á. rpluralida:de dos 
bancos -de emissão. Acredita:ndo que o serviço da emissão ba-ncaria, sob a base 
de ' - um ·de -reserva metallica par-a • tres de -bilhetes - ·ê sem1;>r-e lucra~i-vo ; es-
quecendo que o ca;racteri·stico d·a mata de .ba•nco, de ser pagavel -em ouro á vista 
e ao 1;>ortador, tor-na-a um 1nstrumento -de •trocas extremwmente -delicado e pe-
rigoso, sobre•tudo para os pequenos -'bamcos ; igmora;ndo, emfim, -ou parecendo 
ignorar, ·que a mamutenção do cam·bio ao par durante dous . a tres- ·mezes -não é 
sigmwl i>nfallivel . da existenci!!- abun!Clante e -e&tavel de ouro ·no mercado, diversos 
bancos do Rio de J .a;neiro ·e de outras localidades reque~era.in · a faculdade de 
emissão e preparara:m-se :para exercei-a, ,elevando ao triplo, ou ·mais, o s-eu pri-
mitivo capital. · · . · 

·«0 •que se 1;>as·sou sob o impulso ·destes elen;1entos promotor-es do jog'o, está na 
mente de todos. As ISUbscripções f.ec.haram-<S·e -em ·iJous -dias, em .um dia, em duas: 
horas, anrnuQlciando-se que ella:s háviam -ex-cedido tfllntas e _ta:ruta;s vez,es as quan-
tias deseJada:s. A tomada de acções fazia-,se, não só com animação, mas com lou-
cura, com delírio, com symcopes e pugil&tos, ·como Qlão havia exemplo desde os 
tempos tristemente fa:mosos -de Law. No dia segui!l1te as otações da boLs-a affir-
mavam ·que esses tí-tulos tvnham procura com 20·, 50 e atê 100 o/ de premio ! 

.«A ·febre do jogo 1Jl'.Opagou-se por todas a.s classes da população, creancl <> 
esperanças insensatas, e estendeu-se das a:cçõe -de ba:ncos aos titulas de com-
pa:nhia.s -de toda -a especie." Jornal do rCon~met·oio, na secção Questões E-co.nomicas, 
-em 18 de Dezembro de <1889., _ 
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e'm outubro, responsabilizando pOi' ella as medidas financeiràs do ga.-
,binete 7 de junho. ('1),. 

·Se a utopia da circulação metaÚica, architect!llda como ·medida de 
grande enscenação nos doi's ultimos mezes da monarchia; desab0u lqgo 
após bs acontecimentos de novembro, , não foi por effeito destes. 
(ApoiadJos.) A crise estava prevista pelos mais competentes. Os 813us 
:pródomos eram pal}Javeis. Ella teria estalado sqb a monarchia, 8e ' a 
Repub1ica 'nã0 se capressasse. A baixa do cambio havia forçosamente 
<ie· dar-se, apenas cessassem. os effeitos dos ' emprestimos contrahidos 
no exterior , E 0 Banco Nacional, em presenç.a da cri8e declarlüh, ou. 
teria de receber do governo, em nom:e .do se11 contracto, .o CU!J,'SO força-
do~ ou de recolher atropelladamente a sua emissão, c'omo pouco depois 
veiu a fa'zer. · ' · .: ., 

.O edifíci~· levantado n11- vespera pelo meu :antecesspr cahia, pois, ·. 
de si :ine•Sfi\0 em ruínas, pela inconsisten·cia dos seus alicerces. 'A re-

' volução, por este lado, foi uma ·circumstancia providencial para· os 
'· autores d.a grande p:hantasmagoria, que, graÇas a esse facto, puderam 

,ver rebentar e:in' mãos alheias a explosão prepar~da pelos 'seus erros. 
('1) .(Apoiados.) · · 

' ' ' 

,(1) ·«.0 ultimo ~riiprestimo contra•l;ido em 'Londres,! em max\ma part.e dispo-
niVel .até a organisaçã-o dÇ> actual ·gabi·nete, .e outras , transacÇões ajustadas e 
realizadas ·com .valores do 1paiz, .elevaram, sem duvi.da,_ o •nosso cr.edito sobre o , 
nosso debito; do :que T·e~j.ütO<u um sa-ldo realiza.veJo em moed;a metallica. ~ unlca , 
11:cceita nas liquidações intel'n·acionaes. . . · 

<Estes ca'J)itaes privados do ' costumeiro ·e fructifero emprego, naturalmente 
demamda.vam 'collCJ:C'açãJÜ lil'RS industdas e •110 commercio. , 

·«iElis 'a razão dà· àbu.rid·runcia de capitaes di•sponiveis, sem criterio, exaggera-
dos , .r ela •av.ietez 'da' ag,io<ta·g·em, determi.nando a ·inv-as·ão da .febre no mel'Cjado daS 
novas e a:rro:j-ad.a-s emprezas c.dm fundo socia1 muito e muito. superior ao , rea:Ji.-
?Jav·el. ' ' 

.«Desta :desproporção provirão i•neyitaveis pre9uizos e Ja;stima;vei,s ruínas. A' 
improvisada ri•queza dos esp·eculadores pobres corresponderá a TepenUna pobreza 
dos '· ricos especulados. · ' 

·«0 mi.nisterio ·da fazen.a·a, ao pa.sso que soltava ' o c.redito de <todo .o corre-
c tivo, pelo r.egul.amento de 6 de julho, lançava· nos rne~;.cado.s mais ·consideraveis 
do Imperio >O -enorme emprestimo dê 100' . 000 :000·$000 eff.ectivos (decreto de 27 

, de ag0 sto), isto é, désap'ropriava das 'i,ndustrias e.· do 'C<?ffimercio os capita;es dis-
poniveis. O que .não colligiu o thesour'o, como era· de costume, poT antecipa!)ão 
de receita, abso-rveu de um só trago, tornilndo .mais -di.fficil, sen11o· a:ff.l1ctlva, 
a situação crea:da sab' a e&per8111ça de •'haver renumciado do ' cam1Ilercio dos ca, 
pitaes ·fluctuantes o cre,dlto ' virtualmente aos bainoos a ,s.ua clientela. 

, ·«.Era co•nstamte e irivariavel o proc.esso -do thesouro; ' ao principio arreca-
dava ·os •Capitaes fluctuantes por emprestimo a juro,s ' e prazo curto, depois , cnn.-
s oHda.va a divida po·r títulos· de r enda. Agora,' sup,prime a primeira fôrma, e 
vai direito ao fim ! · ' 

«Desviados os ;Capitaes disponLveLs por esta fuone,sta e ir;resistivel co,icurrelll-
cia, ·se ella não 1\ cau.s a pri•n<!ipal da crise imminerrJte, l!lãO pôde escapar da ree-
JlOnsabiHdade d·e a apress·ar, e tor·nal"a multo mais cruel.» A Nação, 17 de outu-
b ro de :ls.gg. 

( 1) Não ,pôde ser suspeita de parciali-dade .a meu favor ' a Gazeta d!a TMde, 
q ue, ·em editorial de 22 d e janeiro de 1890, dizia; 

·i<A primeira idéa dos bamcos de emissão ,que s urg iu nestes ulti.mo.s annos no 
:nosso parlamento; eTa !und'ar taes estabeleci mentos em b(l-se de fundo.s· publicas; 

',I 

~·· 
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O Çtoverno ·provisorio ~;stava, pois, incontestavelmente entre esta·s ) 
duas alterna:tivas: d!lr ao Banco N acionai o curso forçado, submetten-
do-se á elausu:fa sa -ao éontracto de ·2 de outubro, ou reformar e alargar 
sobre n·ova,s bases o meio circulante. ( Apdiiados. ) 

O cu_.rso forçado .? Mas o proprio Ban90 N acionai 'repudiára o 
contract.o, .que o a,utorizava, solicitando ao governo emprestímos de 
papel-moeda, mediante o u•so do direito de ei\lissão, que até á impor-
tancia de 25.000 contos facultava .ao Thesouro a lei de 18 de julho 
de 1'8'85. Depois, esse esta'belecimento, com um . encaixe de 27. 000 
contos e uma emissâo ap'enas de .17, n'ão apresentava as 'condições de 
solidez e a extensão de base nece&saria para aspirar ::t essa situaçã.o ~ 
Se ao . menos elevasse o s~u deposito m\Jtallico de 30 a 50 ou 60 % · 
do seu capitaJ, isto é, ele 27 a 45 ou 50.000 contos' . . _ Mas, em summa, 
o facto ·0 que o proprio· Banco N acionai não se reconhecia habili:tadC> 
para taes furi'cções: aliá·s não ~eix~ria ·de reclamar pela facu'ldade, 
que lhe assegurava :o ;;eu contracto co:in o Thesouro _ (Apoiados. ) 

. . Esgotei, pois, os recursos, que me proporcionava a lei de 18 de 
julho, traRSplJ.Z :mesmo o limite legal, depois de conceder aos bancos, 
que m'o requereram, a em:i·ssão no triplo sobre ouro nos termos do 
regulamento d,e 6 de' julho dé 1889, e ver, não só que ne:q.hum delles se 
utilizava desse direito, como que o Banco N ácional recolhia· precipi-
tadamente a . sua emissão, reduzida de 17.410-.200$000, em 30 de 
·novembro, a 11.055 :054$660 em 31 de dezembro. A conversibilida-de, 
ensaiada na vespera, com as. pompas do triumpho, pelo ministerio 7 
de junho, .abortava estrondosame':i::tte aos primeiro-s passos, renegada 
e nesse sentiido um ex"mLnistro da faz-enda pronunciou nota:vel discur'so •no .Se-
nadp, ·que •causou .venél,adeira sensação. 

No intersticid que mediou entre a segunda e terceira di-scussão de tal as-
sumptci, ·naquellói. ·casa do rpixrlamento, o mesmo s·enador !deixou-se offuscar ' peJa. 
promes·sa de i•ntro;duzi:r grandes capitaes estra:ngeiros no Brasil, já porque na 
Eure>pa a·bunduv.a ca;pl:tal sem emprego, já pol'QUe o nosso governo, desafogadO> 
por a'lgum tempo <de comprar cambiaes, ·não concorreria ao mercadu para compra 
destas, já porque estava encaminhada numerosa corrente de immigração para. 
o Brasil : ,., -

((Então surgiu a tal eme,ntda, determinando que a 'llbase dos banco,s de emis-
são !osse metal; e · nesse sentido votou <Se a J.ei, que tratou-se de pôr em -execução. 

«•Mas, pouco ·clepc;Ls, qua,si que i.nter-ro·mpeu~se "ompletJamente a .corrente de 
immigràção; o governo, .a pr.etexto de auxiliar os .•lavradores, entrou .na via d<> 
esba-njamento, a •nossa · producção diminuiu, ·o · ~fa:balho agricola revÓJucionou-sE:-
;:,om-pletamente, o equ!Hrbio, como é artificial, tdesfez-se, e a primeira ·praça com-· 
mercial da _A.<merica do Sul chegou a estar ·sob o estado d·e pressão, que todos 
presenciaram. · 

«0 cambio estremeceu 1ogo, ·e começou a baixar, o ouro a subir, e os pro-
prios bancos que tiver.am o dir;eito de emissão, fizeram senti:r que ·de-sistiriam 
desse favor. -

«A lavoura, vendadeiraanentc, ·não tirou •nem um proveito real ·des·sa organi-
sação bancaria, e o ultimo ministro da fa-zenda do imper!c; deixou entrever mais 
de uma vez qile :não estava satisfeito com a sua obra. 

•«Coube a() honrado .Sr. Ruy Barbosa -aparar a- b'O·mba, que estava a explodir; 
e tratou de remediar os males, que ·encontrou, e rumeaçavrum augmentar, ·dotando· 
o paiz .a·e outra organisação bancaria, respeitando o ·ql}e .achou feito, mas prc;-
curando pfi.ncipalrriente desafogar o Estado de seus co.mproJnlSsos, auxiliando 
efftcazmen te a noss" agonisan te lavoura.» 



-184 ~ 

pela propria instituição, em cuja fachada a monarchia inscrevera o 
dístico dos pagamentos em ouro . (Apoiados. ) 
. Com a baixa do cambio a cirçulação metallica desfez-se como 
bolha de sabão. Teria tido, para a alta do cambio antes da revolução, 
alguma influencia a espectativa da regenel'ação do meio circulante por 
obra do Banco N acionai? Teria tido, para a sua baixa, alguma in-
fluencia a ·quéda da monarchia? Nem uma nem outra hypothese se 
podem •sustentar. (Apoiados. ) 

Esperar a regeneração do meio circulante pela circulação metal-
lica, n'um paiz ·de ·cambio mudavel como o tempo nos climas tropicaes, 
é cahir n'um circulo ocioso. 
Essa mutabilidade do cambio, essa sua depressão habitual denunciam 
a inslifficiencia dos recursos Ql"dinarios do paiz na liquidação de ·suas 
contas com os mercados do exterior. Não é, portanto, a circulação 
metallica que nos ha de firm?-r o cambio alto; é, pelo ·contrario, a 
estabilidade d'o cambio ao par, effeito da prosperidade economica da 
nação, que nos ha de permittir a circulação conversível. (Apoiados.) 
Os metallistas intervem os termos do problema, e · por isso as suas 
creaçõ.es não passam de castellos de cartas. Os saldos a favor do paiz, 
nas liquidações internacionaes, geram o cambio favoravel; o cambio 
duradouramente favoravel determiná. ·?- circulação metallica. Nós, ao 
revés, queremos pela circulação metallica, artificialmente preparada, 
fazer o cambio, apoiando·a em ·saldos transitorios, promovidos por 
em prestimos externqs. E' uma pretensão puerilissima. (Apoiados. ) 

Acima do par esteve o cambio em 1862, em 1863, em 1864, em 
1865; 'acima do par, em 1873 e 1875. E não havia Banco N acionitl, 
nem se cogitava no resgate do papel-moeda. Por outro lado, em 1868 
desceu o cambio a 14; em 1869 a 1870, a 19 e 18;; em 1886 e 1887, 
a 17 7/8 e 17 13/16; e, entretanto, não estavamos então sob governos 
republicanos . 

. Se nos fins do segundo reinado o estado do Thesouro não se 
achava nas condições ~'miseraveis", de que· se queixava Pedro I no 
discurso da corôa em 1829 ; .se a monarchia não nos deixou um cambio 
"a par da nullidade", qual o de que o ministro da fazenda se lamen-
tava ás camaras, no seu relatorio, em 1832, é que, a poder de dividas 
sobre dividas, o 'Brazil illudÍ!a os deficits orçamentarios e os deficits 
do balap.ço commercial. (Apoiados. ) 

Para nos convencermos de que a descensão do cambio não resulta, 
como querem os meus antagonistas, do systema de emissão creado pelo 
decreto de 17 de janeiro, bastará considerarmos o quadro das taxas 
cambiaes desde novembro de 1889 até essa data. Em novembro d'a-· 
quelle anuo o cambio abriu a 27 112. No dia 20 ~stava a 27 114. Em 
fins d'esse mez fechou ,a 27 318. Aos 9 de dezembro se taxava em 
27 114. No dia 14, a 27. No dia 16, a 26 518. No dia 23, a 26. No 
dia 24, a 25 314. Em 21 de · dezembro se cotava a 25. Em vinte e 
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uin dias, pois, os primeiros vinte e um dias de dezembro, o cambio de·s-
cera mais de 2 1]2, proporção formidavel, que, a continuar depois do 
~decreto de 17 de janeiro, nos teria reduzido o cambio, no fim de abril, 
a 13 112. Entretanto, ainda em novembro de 1890 tínhamos cambi9 a 
24 114, e ainda em dezembro a 22 d. O movimento de baixa foi, pois, 
jncomparavelmente menor após os decretos de 27 de janeiro, do que 
nos dois mezes ·de republica anteriores a elle. 

E aqui, senhores, ·se me depara occasião de oppor defeza cabal 
a uma censura articulada contra mim, nesta casa, durante a doença 
que me afastou dos seus trabalhos. Attribuiu o honrado senador pelo 
·Piauhy o bom cambio dos tempos da minha administração ao uso de 
meios artificiaes, isto é, á intervenção de sacrifícios do Thesouro. E 
o nobre senador pelo Rio Grande do Norte (1) mostrou-se tomado de 

, espanto, como em presença de facto mysterioso e ignorado. 
O SR. ELYSEú MARTINS: - Quem foi o- senador pelo Piauhy? 
o s~. BARBOSA: - Parece-me que v. Ex. -
O SR. ELYSEU MARTINS: - Eu não disse isso. Disse que a alta da 

cambio, no ultimo ministerio da monarchia, era devida a medidas ar-
tificiaes. 

·O SR. AMARO CAVALCANTI E ELYSEU MARTINS trocam apartes .. 
O SR. RuY BARBOSA: - O honrado senador pelo Rio Grande do 

N otte não se enunciaria · como se enunciou, se houvesse lido o meu 
'!'elatorio, isto é, se não se propuzesse a condemnar-me antes de conhe-
cer, porque assim digámos,' os autos da questão. N aquelle documento 
official encontrará s. ex. a confissão franquissima do arbítrio, que 
prat~quei, e a sua justificação irrecusavel. 

Se, em tempos ordinarios, não se deve admittir alteração nos 
phenomenos naturaes do cambio pela interferencia do Thesouro, ou-
tro tanto não se poderia dizer em absoluto a respeito de épocas.anor-
maes, como as de revolução e mudança na fónna de governo. No dia 
immediato ·a uma commoção como essa, em face da revolução, em 
presença do desconhecido, a temperatura natural do cambio é natu-
ralmente de zero. O governo seria imbecil, se não prevenisse esse- res-
friamento, se niio opuzesse a essa algidez imminente os recursos mais 
heroiws. (A poi<L,dos.) . 

Imaginai que elementos de exploração não offereceriamos á pro-
paganda anti-republicana .no estrangeiro e ás apprehensões dos animos 
inquietos no interior, se o cambio, precipitando-se por um declive a 
pique, substituísse instantaneamente, no mercado, a febre da vespera 
pelo desalento e pelo terror. Podeis comparar os damnos de ordem 
social, de ordem, política, de ordem financeira, resultantes d.ahi, com 
os sacrifícios pecuniarios reclamados para evitar esse desastre? Não 
seria elle, para a ·revolução nos seus primeiros dias, golpe destruidod 

(·1) O Sr. Amaro Cavalcanti. 
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(ApoiadÔs.) Eu c'reio, . senhores, que sim; e, p~1: isso, l<mge. de arrl:l~ 
·pender-me, vejo no' meu ' procedimento a: satisfaçã'o de lfm dever impe-
rlOso. (A,poiados.) P1'atiquei simplesmente um acto de senso communi, 
que, em circumstancias an.~logas, não 'hesitaria nunca em tornar a pr\1-
ticar. () que era, sob a monarchia, estratagema brdinario da ·v.·aidaj}e 
dos ministros, foi, snb a minha administração, necessidade ineluctavel 

·da conservação·· republicana. O sacrifi'cio aliás não ·se prolongou além 
das primeiras :semana·s da dictadura. . 

Não foi, po.rtanto;· ·o gover'no rep}lblicano,, que matou: a circulação· 
metalli~a. ' Ella era ape:nas um embryão incapaz de vida, ·e morreR pela 
impossibilid'ade orgarlica de viver. Apenas o saldo· trarisitorio das• nbs-
sas transacções com: o estrangeiro, ·desapparecendo, il).cliiJ.ou o cam-
biq contl:a nós, 9s bancos · e~~~sores reco:nheceram a sua impote,ncia,. e 
renunciaram a' emis~~o, ,., Â. tentativa. de 1889, m~J.logrando-se ,:ao nasce-
douro, c'o'mo a!S d(Ol 1833 e 18'53, veiu simplesmente sobrepÔr nQVO ar-· 
gumento, ainda mais' ·cl,ecisivo, aos dois anteriores con:tra a exequibili-
dade' dessa aspiraÇão, émquanto, . as · n0sas cpnd.ições economica's não 
,fo:r:em outras. (A]lloiados'.)' · · ' 

Ouço argumentar· pela 'possibil-idade .dos pagamentos em ouro com 
o exemplo da Italia. Mas; ;se'nhqres, a liçãq da· Iialia ê contraprodu-
cente. Ella nos most'l'a que .não: basta prCJclamar à conversã9. do papel-
moed,a, , nem mesri:l.o c'ç>11sag~a'r a esse · desidleratum . sa~rifici?s 

1
. colos-

' · saes, para reàlme:nte :gbtel-a, ou, em todo ·o caso, ;para fnmal~a. "Ope-
rttção complexa, delicada) coiltr,Ôversa, pend,€mte de um fio", a conver-' 
são, naque'lle pai.z, n.ão se' fe~, · .:senão graças ao .auxilio_ dos ·banqueiros 
francezes; e esse fiQ, ligado ás SYIJ?-•pathias política~ de uma naç}j:o es-
tr•angeira, cortou~s.e cohi. a, simples adhesão da ·Itália á tríplice allian-
ça. (1'). ~ob a acção .erosiya das · circums~ancias economicas 'do paiz 
a ba~e metallica da · circu1açãq se corroeu rapidamente, e · â ' Ínyonversi~. 
hiJ.idade, re:Stabeleceü~se Jllela força incontestavel do's factos, com a. qu'aJ 
Jlâo podem theorias, ' nem prescripções legislativas. {Apoiados.) , · · . 

. ' Eu junto1 senh'ol.'es, á asserçíi.o a;. prov:a, lendocvos aà palavras de 
Boêcardo · ( 2), nüin OJDU.sculo• publicado .em 1888. · · . . 

"A circulaÇão metallica"; · .diz elle, "só existe entre nós nominal- · 
m ente; e, por pouco que' se realizasse ao s13rio a troca dos b~lhetes, · ve~ 

' riamos ·os lastros metallicos -dos bancos· e do· Thesouro dissolverem-se 
-rapidamente, sendo . um f) ou~ros ':Übrigadqs a ~ 'reco1·i·er ao e~trang~ir~, 
p;J,râ se reabastecerem, sujeítandp~se a sacófici6s gravíssimos." 
' No G+iornali dégZi Economlisti, em uni ai'tigo de julho deste anno, 

~])COntro o mesmo depóirhento: (Lê) 
' '"Os banCO'S têm feito dep•en&er· da liquidação de suas ca.rteiras a 

f'brigaç'ão (/,e reembolsar os p'ortadore8 de notas . .. O bvlh'8te de bwnco, 
____ ,..__ ' • i ' 

(11) ·FOURNIER DE :Fr..ux: Les pro[Jil·e.s 'dlu Patp.ier-mo?Yn(lli~. J ou mil des E' oo-
"on•istes .Sépt, 1-89-1, pa.g. ·370. 

(f) L'economia na.~wnb•le e le b'GIIVOhe, <pa.g. 50, 
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'e.ntre nós, nãó é ~o1i;versrivel 'de facto . .. Os bancvs são. impotentes para 
a troca dos seils b~l;hetes,· o gove1·no,, impobert.t'e para coagir os bamcos. 
O . estado de facto per'dU:mrá, ·pois, c·om uma aggravante; a . saber: 
que o governo; tendo pre,ferido legalizar o excesso da cireulação, em 
vez de reSE\rvar-se, ou então de pr0porcionar modo e. prazo para a sua 

· rducção ,gradativa, sancoionou implicitamente. o prirv.cipvo oo incon-
versibil'idade. . . ( 1). · · 

Ambos es'ses testemunhos são da propri·a Italia. Eu poderia tra-
zer-vos outros, não menos positivos, sobre o estado actual da circula-
ção fiducia 'rià n:aquelle paiz . . Tenho aqui umà correspondencia do 
Times, em agosto do anuo corrente, onde se diz: ".Continuamos a e.star 
so~ o curso forç~do, o reg.imen d{) pàpel com circulação irrecusavel em 
tpd!as ás · transacções celebradas no interio,r do pa:iz." (2) Poderia 
ler-vos aind·a outros documentos, de origem franceza (3.), confirmando, 
ainda não ha .dois mezes, a attesta,ção dos que a:capais de ouvir. Bem 
p0uco :valeu; pois, ã Iialia. a conquista laboriosa de Magliani, baldada, 
pouco ap0,so seu triumpho· pela resistencia das condiçõewnaturaes, em 
um paiz ond,e o balanço das transacÇões com o estrangeiro é ordinaria-
mente favora:vel a este. 

Pela força ·aas mesma:S influencias· organicas era inevitavel qÚe 
entre nós siiccedesse e continue a succeder o mesmo. (Apoiamos.) Por 
mai~ . meta:Ilista que fosse ó· prim~iro ministit'O posto pela revolução á 
testa . da fazen,dg,; ·- podia cGmpinuar a confiar na ·conversibilidade, 
qu.ando ella espontaneamente ·se •retrahira, . e desaparecera, antes que 
á àdministração ''republicana cogitasse na mínima ·alteração do regi-
meu deixado pela monarchia .? Por mais que esse ministro estivesse de-
liberado a manter o statu qtte imperial.em materia de emissão, - po-
dia continilar a espE\rar no .contrac.tO: de 2 de outubro, quando o proprio 
Banco, N aci:on·al comridáÍ~a ·o governo a dilaceral-,o pela clausula 5a, 
uma das s~1as . clausulas vitaes, pedindo ao Thesouro, antes do decreto 
de 17 .de janeiro, novas emissões de papel inconversivel? ( A poiados.) 

Eis porque o preceito da conve.rsibilidade desappareceu natural-
mente do regimen creado P,Or nós em substituição da c~imera legada 

(.1) Pro1·oo.a o cm·zo ' tor:•oso .? Pa;gs. 4, 7 e i ·5. 
( 2) "W·e are stiiJI ·under ·the .aor.so jo1·zosq, the 1·égime .orf leg:a;l t en·ôer o.f rpaper 

money i·n •dis~harge o f all interna! ·oblig.ations .• ( Tli:mes, weekly ed'it., '18 21g:~ · 
1'? 9·1, pa•g , i ·6 . ) 

(3) ALLARD< Dép·rédi'a•tion d 'e.s 1·iohes'Ses, 1889, rpag. 27.5. A hi , se diz: «Na 
Itali·a já >tão cirdt.tla o o•wro, ~ já se calla em rest a;belecer o curso >forçado." 

routra a·utorlda•de : , 
'<I·A ,ltalia vio"se constrang~ida a co•n·servar qu·as; fntacto, se nãü a legi s la-

ção, ao ·ri'l'enos ·o mecanismo do paJPeljmoed.a . 'Ella possue, ao mesmo t empo, um >l. 
c irculação fiduciaria de l:>a.nco, na importancia ·de 1.150 milhões ·e uma -circula-
ção fi'du'·ciaria do Estad_o no ·valor •de 13•413 milhões; ao todo: :1.493 milhões . Esse I 

total '11 ão seria .demasiado·, consideria!nd'O-se a população ·da Ita;lia, se o t roco dos 
bilhete~ se ef'fectuasse em p lena liberdade ·no ~}~tiz todo. Mas long.e disso, ro·deiai!U 
o troco d as maiores diff icu ldades, <J'!•e o to•·>icvm q>ULsi iU?I!S'O>W. A ssim ·1,ux. oi'rm•la-
ção 01"<i'inar·/i1. <Z:a Ita/.ia nã.o se vê se-não pa\p€(!.'» DE FLAix: l10c. -cit., pag. 371. 
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á &publica pela monarchia .. O troco em ou:w ei:a uma impostura con-
sagrada no's textos, mas contrariada pela realidade. (Apoiados.) Uma 
refo.rma honesta não podia prolongar esse engodo; cuja fallacia todos 
os bancos de emissão acabavam de confessar. · 

O SR . . AMARO CavaLCANTI:- Não tem ouro quem quer, mal;! quem 
pó de tel-o. 

O SR. RuY BaRBOSA : - Entretanto, se o systema' de circulação 
regulado pe1os decretos de 5 de janeiro e 6 de julho de 1889 cahia, 
minado pela sua base - a conversibilidade -, força era prover á 

' substituição d'esse regimen, dar ao paiz o meio circulante, de que elle 
carecia, e que a lei de 24 de novembro de 1888 avaliára em 600. 000 
contos. 

A circulação inconversivel era fat'al. Mal? ella podia assentar a 
sua garantia em especies metalicas, ou ·em títulos do Estado, e podia 
concentrar-se em um só estabelecimento, ou dividir-se por muitos. 

Na escolha entre a pluralidade e a unidade bancaria, as tradições 
da derradeira phase do imperio' nos offereciam indifferentemente apoio 
a qualquer dos duas soluções; porque, ao passq que a lei de 18S8 e os 
dois regulamentos de 1889 se pronunciavam pela liberdade, sob um 
1'egimen analogo ao dos' ·Estados-Unidos, o contracto de 2 de outubro 
gizava o monopolio, personificado no Banco N acionai. Decidimo-nos 
pela pluralidade, porque não tínhamos o arbítrio da selecçã0. A tor-
rente dos sentimentos fedlilra!istas impunha-nos a necessidade de tran-
sigir com as exigencias dos Estados. A monoemissão bancaria, ao amà- · 
nhecer aa revolução federativa, .seria uma provocação a força8, contra 
as quaes não havia poder, que lutasse. (Apoiad'os.) 

Quànto ao lastro das emissões - ouro, ou apolices - as trad~
ções nacionaes eram, incontestavelmente, pelo ultimo, de .preferencia 
ao primeiro alvitre. Ainda . no debate sobre a lei dos bancos emíssores 
em 1888, essa fôra a opinião predominante no .senado imperial. Os 
bancos de emissão, creados, em 1857, no Brasil, em numero de cinco ou 
seis, tinham em titulas da . divida publica metade do seu lastro. (1). 

(1) «De .fa-cto, é preciso relemlbrar: bancos de emissão, !furfdados sobre a 
g·a.rantia de apo<lices 'da divida pubUca e, m·esmo, ·de outroe tltulos· de oredlto, 
menos v aliosos, 'itá tivemus no 1paiz, e mandi à verdade accrescentar, sem ne-
nhum desastre veriificado. · 
· «To·dos se lembrarão, · sem duvida, da creação {I e .seis ba·ncos 'dessa ·especie, 
autorizados pelo então min1stro da fazend.a, Suuza' Franco, no anno de 1•8•58. 

•!Estes bancos começaram a operar d ebaixo' do •maior favor e con.f!ança, e 
\l"lão pouco i.hes '!'leveram o commel'Cio e as industrias na.cionaes naquella época; 
- esta é a verdade. - · 

Quanto ·â.s razões, que teve depois o .governo, para coarctal-os sem sua acção, 
ou mesmo para supprimi!-os,' - nen·huma .se encontra sét'i,a e po?lidierosa; nos 
docume ntos relativos, sómente dous· são os motivos apon1adoo, - o receio das-
extravag~noias do cred ito e a·s ea:>igmuoi,as dlo Bam~co ' do tBra.sfq, que se julgava fec 
rido no seu direito de monpolio! 

•·E, jtá QlJe tocamos .na es-.peoie, ·convém ainda. accres·ce·nt.ar: de publicaçõe4!! 
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Emfim, as maiores autoridades financeiras; neste paiz, comprehende-
ram sempre a superioridade da apolice ao ouro, dadas as nossas con-
dições economicas, para esse effeit_o especial. 

Tal era o parecer do barão de Mauá, um dos espíritos de mais 
alto tino e talvez o de mais profunda aptidão pratica nestes assum-
ptos, que este paiz já possuiu: 

"Se a moeda e os bilhetes de banco convertiveis á vontade dos por-
tadore~", dizial elle (1), "constituem o motor por excellencia das 
transacções monetarias de qualquer paiz, porquanto esse typo compa-
rativo do valor não constitue unica.mente ordens á vista sobre o capita1 
do paiz que lhe dá circulação, mas tem a vantagem de ser acceito para 
o mesmo fim pelo valor convencional que seu cunho lhe empresta, em 
toda a parte, aonde o commercio tem estendido sua acção civilizadora, 
o qüe, na verdade, nada deixa a desejar, - não se segue que E2SSas 
condições superlativas de um optimo meio circulante, dos paizes que 
pc.ssuem amplos remtrsos para mantelLas, não possam ser substituiil<M 
com vantagem, com grande van!Jage.m mesmo, pelo papel não conver--
tivel, de bancos de inteiro credito, de grantlJe capital, que, forçados 

pelas circumstancias especiaes de qualquer paiz, se vejam compellidos 
·a conversar em sua carteira, em vez de mtro, titulas, do Estado, repre-
sentando suas notas em circulação . 

. "Os metaes preciosos,_ escolhidos de preferencia para servirem 
de motor ás transacções, são apenas mercadoria, sobre a qual, devido 

, a essa applicação especial, a lei economica da offerta ·e da procura 
actúa com maior intensidade, em circumstancias dadas. Produz-se então 

,.. procura exCepcional, que determina violento abalo nas tr~ansacções, 
· depreciação geral de todos os valores, e~ coitseguintemente, perdas 

enormes. 

posteriores, concernentes ao facto 'da suippressão dOs -bancos errÍissores de 18168, 
extrahimos .o seguinte: 

•·E, para na:da -omittir, ·sobre este ponto, 11 co-nvicção a que fomos levados 
pelo conf.ronto dos documentos eam aJs pro•prias -circumstancias descriptas n'este.s, 
vamos ddzer .francamente: 'N'este paiz, · essf11!'cialmm~te off>it;ial, tudo gyra, mo-
ve·-se, quieta-se, vive, ou mo-rre, do bwfejo .governamentaL •. Os ·nossos báncos 
de enrissãó ·haviam sido autorizados pelo 'Sr, iSouza Franco, ministro da Fàzen-
da, de maio de 186'7 até dezembro ·de 11816·8, e os ISrs. Torres Homem e Silva Fer-
raz, 1que lhe succederam, .pro·fessavam id'éas o.ppostas ao mesmo ... 

"Aproveitando, .pois, do desejo, o Banco do Brasil. cobrindo oo i-nteresses 
<'los acc-io•nistas com o .pretexto de satisfazer aos :fins da swa iinst-ituiçã:o em. prol 
áos inte'resses do Estado, 'Procurou obter o acolhimento do no:vo governo, o qual, 
tram.s-fornu,aii'Url:o a sua .pretenção em •Uma ·necessidade publica, não podia deixar de 
ver, nos outros :bancos emislsore<s co?totirrentes, uma anonnalida·de pe!~[fosa, que• 
era urgente (fazer cessar. 

«·E . d'a.qui a celebre lei :de 22 de ago;sto ·de 1860. quali.!kada por um eco-
nomista fra-ncez la loi des entraves, e ·cujo unico resultad~ 1foi ter •privado o paiz 
de instituições · bancarias d·e emissão até ao presente! ... " C'ru~airo, 2·6 de j<!1tei.ro 
de 1•88·0. 

(1) Em 1879, no Jornal do Cotltnta!·c·io. 
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"Quem ha 'ani, tão pouco lido na historia. financeira do mund~ . 
que não aponte êom o dedo até as ;latas, em que os ,terríveis effeitoil 
. dessas crises se fizeram s~ntir no mun:do comniercia~ ~ ' 
. • ••• • . ' ••••.•••••••.• : . • .•••... 'i' •••. • ·• ·· •.•.• • ' • .•••••..•.••••••• 

• • , I • 

~' Admittindo que um regimen · de circulação metallica responde 
melhor ás e:xigencias ··ao comercio internacional, facilitando, como fa-
cilita, b pagamento, sem grande diffe.rença, d<;>s saldos, que a permuta 
de valo:~;es çletermil).a entre paizes diverso-s, pergmüarerilos·.aos que ' nos 
q1;1erem felicit:;tr COID ,,essa ,vaÚtagem se não se pó'de COmprar . OUrQ 
demasiado caro? 

."Dois são os caini:q.hos, q11-e a razã~ e a.' consciencia i,ndicam, para 
alcánçar semelhante fim ( ~cq:uisição de ouro) : :augmento de producção· 
em e-scala bastante. grande par::). assegura'!.' o ingresso de . metaes em 
representação dos saldos a favol' do .paiz 'durante· .. a plethora produ-
ctiva; ou fa:.z;eF f!-SO do ,,.áedito. no e:x;terior, : para conseguir uma grande' ' 

. importação de :metaes. ' , ; , 
· :''A primeira ·hypothese luta:: com difficuldades invencíveis .. 

· .. ".0. ,trabalho, ·que cria a riqueza, escassêa, em vez dE? augJ,nentar . . 
".Se a primeira hypothese 'é· por emquanto i:mpássivel, a segunda 

nPm é disc:utivel; importar metaes, para vel-os seguir de torna-yiagem, 
· talvez pelos mesmos vapores po1; que foram importados, ser.i1J. o cumulo 

cl.os disp;nates: o absurdo nã~ -se discute, rejeita-se." 

O 'Sr. Affonso Celso advC!ga longamente, no· debate parlamentar 
dt' 188 ~, as mesmas idéas. Em. um discurso · (1), onde S. Ex. demons-
trou· que, nos dois continentes, à base das emissões consistia em duas 
.partes de papel . para uma de ouro, e que este não repre,se~tava ga-
rantia superior á daquella, exprimia-se [3. Ex. assim: · 

''Sincera e francamente, os autores do projecto estão convencidos 
de que, · nas condiÇões de nosso paiz, com úma circulação ~iduciaria 
inconversivel, s.ob o regimen do deficit permanente, se.m. e'Xportação que 
chegue para pagar o que importa e .os compromissos que tem no es~ 
trangei:r.o, abalado ainda . pela grande crise por· que passou, nestas con-
dições, os anto:r:es do projecto entendem que contar qom btancos dJe fundo 
rnetallico é ser P,Or. de?na;is optirrnsta,. é urnJa 1J~.rdad&ira ufopia . 

• 
1 

• o • • • • o •• o •••• . • ~ ' : •••••• ' •• ' •••••••••• ' • • • • • • • • • • • • o •• : ••• • o •• • •• o • 

, ~'A garantia dos títulos de divida do Estado ·: 'é precaria, ' disse o 
, no'h>re senador: segurarrú;mte; ' é · precal'ia; ma:s eu observo a S. Ex. -

1°, não é mais precaria, ou mais fallivel do que aquella, com que se 
contentaram, e se têi:n dado perfeitamente bem nações, que dispõem 
de ' reCUrSOS immensameute superiores 'aos llOS·SOS i --.' 2°, garantias, . que 
.I 

( 1) Sena·clo, em sessão ele 20 de junho -de 1·888. 
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não· sejam p1·ecar:ia:s, não as ha, não houv'8, não haverá jámais! (Apoia-
dos~ )" · .., . 

Depois de revi~tar o regimen da garantia, das emissões nos diver-
~os, paizes, continuava S. Ex. : 

"Ora, Sr. •Presidente, V. Ex. o está vendo,' a lição, que se colhe 
desta longa resenha, é que, em todos os Estados, a garantia da maior 
parte ·dos 1bilhetes de bancos de err!{issào cowiste, p1~i:ncipalYf!?,ente, não 
só nos titulas dJa divida publica, rrvas em ouf;q:ol> valores comm,e7·cliaf:$ 

' de facil descorf,to, e que as reS)eq·vas rrvetaUicas em geral não 1·ep1·esen-
tam mais de um terço da em.issão. 

. . "Depois, releva lembrar que a eniissão não excede, é tão sómente 
ign(Ll ao valor norJ1Jinal das ap:olices depositadas, exactan:iente como os 
14 milhões de libras em bilhetes, que o banco de Ingla(erra pó de · lan-
çar na circulação, excedentes ao ·seu fundo metallico . .. 

"Essas garantias podem falhar; mas são pelo menos tão seguras 
como as . dos diverso& báncos, cujo mecanismo rapidamente descrevi. 

" 'Não' falham tambem as consistentes em reservas · metallicas? 
Que nos ensina a hiStoria dos dois grandes bancos, sempre invocados 
como exemplo, o da Inglaterra e o da França? Ensina, que, apezar 
da somma ifumensa de ouro, que · possuem, e de seus extr~ordinarios re-
cursos, mais :de uma ,vez viram-se ·á borda do abysmo da bancarrota, que 
evitaram lançando mão .dos expedientes extremos de morosidade nos 
pagamentos, pela contagem de moeda a moeda, e do curso forçado por · 
muitos 'annos." -

O SR. AMARO CAVALCANTI:- Eu já li esse trecho ao senado; elle 
dizia a ver<fade, que ainda é a verdade actual. · 

o s~. RuY BAREOSA :· ~· N·o mesmo anno e na mesma discussão, 
um dos mais ferozes inimigos que a Republica e as finanças republi~ 
canas viram assanhar-se contra si, apontava como a origem principal 
da •nossa atrophia ec...onomica a indigencia ele meio circulante, e punha 
nos bancos nacionaes, á americana, assentes sobre títulos do Estado, o 
reniedio a esses inales. Não se podia , exaltar mais calorosamente esse 
regimen do que o fez então o Sr. Lafayette: 

· "Para os grandes prejuízos, que têm os bancos de em1ssao, o 
Banco Nacional offerece uma garantia, uma solidez, que não têm os 
bancos metallicos. (Ap.oiadJo>S.) 

"A ruína dos bancos met~llicos é causada pelo excesso da emis-
são; mas ha leis economicas, que corrigem esse excesso, que prepara a 
sua ruína na hypothese da crise. São tres essas leis, as quaes o orador 
aprecia detidamente em ·relação aos bancos nacionaes, mostrando como, 
sendo ellãs rigorosamente applicadas, haverá toda a garantia. Accres-
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ce que o bilhete emittido pelo Banco N acionai funda-se na mesma con-
fiança, -que tem o papel moeda; e por isso não poderá lraver agio entre 
elle e o papel do governo. Se a base do papel-moeda é a confiança do 
Estado, a mesma é a do papel do banco, visto que elle representa a apo-
lice, e a apolice representa o credito do Estado. 

"Depois de uma desenvolvida demonstração dos princípios, que tem 
estabelecido, diz o orador que, das considerações que tem feito, resulta 

· este importantíssimo corolario: que os bancos nacionaes offerecem ao 
' publicÕ, ás pessoas que entram com elles em relações, garantias de maior 
solide_z que os bancos metallicos. 

" O orador e os seus collegas signatarios ·do projecto partem d'este 
conceito: que o m qio ci?·culante existente é absolutlamente insufficiente 
zxtra o impe1ti!o. Como essa propo.sição tem sido contestada, adduz va-
r ias considerações, para demonstrar a sua verdade, apoiando-se, prin-
cipalmente, em. dados officiaes, que analysa detidamente. Vendo que 
apenas em circulação cento e setenta e t.res milhões de papel-moeda, 
acha que essa somma não é bastante pa~a as trarisacções, em todo o im-
perio, com 20 províncias, que s~o como 20 estados, e com seis praças 
commerciaes, sendo as do Norte autonomas em relação ás do Sul, e 
tendo com ellas relações insignificantissimas . A c cresce a necessidade 
d~ numera,rio, para l!agamento _do'S s~~ari?s: . que a lavoura d' aqui po: 
dwnte tem _d;e pagar, e qw.e o orador .Ja oum1t c.alcula1· a homens pratt-
cos em 50. ooo- :000$000. 

·"Para provar a escassez do meio circul[!nte, offerece ainda outros 
. argumentos, directos e positivos. 

"Refere~se principalmente ao preço baixo, por que se vendem as· 
propriedades no centro 'do commercio, nesta Capital, e , á diminuição 
dos alugueis dos estab-elecimentos, quando é certo ·que o com~ercio tem 
augm~ntado', como prova o imposto de industrias e profissões .. Assim 
tambem os descontos no Rio de Janeiro são hoje elevadíssimos, além 
qisso difficeis,_ e até impossirveris mesmo sobre a garantia de apolices . 
A mzão é a f aUla de numerarrio. O Orador está informado de que se tem 
já offerecido garantia de libras sterlinas para UI9- emprestimo ele papel-
moe-da, não tendo podido realiza~·-se ,a. operação, por não haver nume-
raria." 

Isso se dizia e:m. 1888 . 
O SR. THEODURETci SouTo: - Mas agora tudo esquecem , 
O SR. RuY BARBOSA : - O Sr. Saraiva, meno~ enthusiasta que os 

outros, não pôde, todavia, contestai' que a emissão sobre ouro. ':) I' a apenas 
um desid>eratum de longínqua exequibilidade neste paiz. "Son um pou-
co metallista, dizia elle, e desejaria que pudessemos organizar bancos 
com base metallica; mas reconheço, com os autores do projecto, que 
talvez isto não seja zJOssivel aqui,. por muitos annos, visto como o Bra-
sil está segregado de todas as praças, onde o ouro abunda." 

(1) ·S:enado, sessão ·de 26 .de Junho de 1888. 
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Na imprensa brasileira, aqui e na Europa (1), não foi só o jorna-
lismo sympathico ao goverrro que recebeu as instituições de 17 de ja-
neiro com vivo acolhimento. Eu poderia citar-vos, da parte_ da im-
prensa fluminense, mais . hostil á minha administração ( 1)' vozes de 

(1) O Brésil .dizia, .em rr>·aris, ruos ,18 .cJ:e Jameiro -de 18·91: 
«IVoi]á, sans commentaires, tout .ce q,ue J.a République a h'érité ·de l'IE.mplre en 

fait ue banques d'témissio.n. Mais n'a-t-elle pas hérité aussi de l'idlée ·domimcnt,e ã 
cette tépoque -de la pluralité des banques d'rémission, id•é.e que J.a monarchie aura.it 
mise en prati-que, -bon gré, mal gné, afin de satisfaire l'opinion ·pubUque d:e la cwpi-

. tale •et ·d·es provi.nces, et -d.e .co-njurer la crise .qui menaçait la bourse de iRia, ctue li. 
la svéculat!on des derniers tern,ps. de l'EmJ)ir·e? 

•«IC"est pourquol I'mi des premiers actes -du· -gouvernement provisoire a donc étê 
-de <faire ·ce q·u' aurait fait s on prédé•cosseur: il a d' atbo-rd autorisé la -Banqu e du 
Bnési l, Ie 'Plus ·wncien et l-e plus · haut coté -des létabliss.ements de cr-édit bresiliens, ã 
devei)lr une banque d'émission;, et ensuite i! a dtécreM la fondation -de la Banque 
des Etats-Unis -du 'Br-ési:l et aes bariq·ues régibnales. 

«'En a;gi·ssant de la sorte, M. Ruy Barbosa a non seulement -donné -pleine sa-
tistation á 1'-opinion pubJ.ique, qui, dans les derniers temps de la mona rchie, se mon-
trait d'écid'ée .á néagir contre .certaines al!ures ultra centrali'satri·ces, r-elativament á 
J.a -constitution de la Banque Nacional, mats i! a en même temps mis la place de 
Rió tá !'abri de }a crise finrundére que !e manque de numérail'e rendait imminente 
et redouta.b~e. ICes banques au lieu d'av.oir une encaisse métal!ique, un -dépôt .comme 
los 'banques N<MO>io111Jal et Brazil, étaient tenues -d-e f-aire un d•épôt en• titres de -la 
-d·ette intérieure, servant á gara;ntir Ieurs émissions ·de billets au .porteur. 

·«Ce n'est donc pas !e goll'vernement de Ia iR-épublique la cause .primordiale de 
la diversitJé -et de Ia pluraÜté des :brunques -tf'témission; i! a trouvé ces ban-q·ues prêtes 
á éclore, et .om. -comp.r-end -qu' il ait fait 'contre fortune -bon cceur, étant dmmé que 
1'-opinion pu'bhque était ·ma;nif.estement comtre _l'id,ée du monopole -des émissions d-e 
biHHs d\" ·banque, et qu ' il av.ait besoin,· au m-oment de son av·énement au pouvoir, 
d-e mettr-e en évi-den.ce ces tend.ences -d'écentrali"atric-es. 

wSi ces taisons ne suffisent pas . tá prouv·er -au p-rimier abord que les -d'é:cret s 
successds ·de M. Huy Ba11bosa ·!ui Ônt ·été dictés par les drconsta·nces, •c'est qu'on 
ignore que- J.e rêveil de l 'initiative -et .(]'e.s ·for-ces vroductives -du Hr•ésil depuis l'abo-
lition -du travail sérvile, -et la -déché·runc.e -de la monarchie, ailrait pour consêquence 
un-e crise économi-que et financié re, ,si)e gouvernement .provisolre ;n'avait pas .arp.porté 
prom.ptement un reméde au mrun·que d'té!asticité -du •paJpier-:rnêmnaie inconvertlb!e de 
l'État, ·et á l' •insu~fisance de l'témission des ;banques Na.ctional et Bra-zil .» 

N'-outro -edic~orial •escrevia, ainda, o ·eminente pubHcista: 
"''ee reméde a tété la eréaticm .. -de la Banque des Etats-IUnis du .Brésil e t des 

banques r<égionaJ.es, d'atprés !e .systeme no-rd-amér.icain, mais a-yant sur !ui l 'avan-
tage ·que .Jes apoU.oes -qui se.· trouvent en -dé:pôt au TJ:\ésor publi-c ne constituemt pas 
seulement la -garantie des émissi-ons :de bi!lets au •portem-, mais elles senv·en,t en 
même tem'Ps . ,de moy;en -pour ·!e ra;chat (!e la dette intJérieure. 

«G'·est á nos . yeu;x: !e -sYstéme de 'banque •d'.émission qu1 -convient mieux á motre 
pays, pays -et qui offre -plus ·d~ garanties a ux p_ort·eurs el-es billets de ces banques : 
car .ces biJI.ets · sont .repl'ésentés par leur eq·uivalent . -en titres de Ia •dette p.ublique, 
·en outre ele l'avantage ·que ces banqu es ont de ne 'PaS augmenter l·a d·emande d'or 
m-oinnayté, dane la Jl rlme d-e l'or, ce qui -est !e cas des ban-ques d'émiss1on qui ont 
une enca1sse métallique.» 

( 2) .Eis, ·com effeito, o .que tdizia a- Gazeta. ·da Ta?·de (:f•olha insuspeitissim.a ,re-
lativamente ao orrudor), em .18 d·e Janeiro de 1890: 
. «De ·dia 'Pa,ra dia impõ-e-se â consideração publioca 1pela sua larçueza de vistas , 
como estadisfa, e seu atilamento como administrad-or, -o sr. ·Ruy Barbosa, enca rre-
g.aJdo -em boa ·ho-ra da pasta -da 'fazeruda, e .que tomou sobre os seus hombros a ur-
gente tare-fa d·ereconstruir o ·paiz fllnan ceiramente . 

· «0 decreto d-e 17 de J ane'iro çrovê tsobre a organização de ba n cos de emissão, 
pondo esta mais •ele ·accôrd<o com -as condições economi-cas -do paiz, a situação dr: 
credito nacional e as necessichdes do nosso comm·ercio e da noss·a lavoura. 

·«10 honra,do m1nistr.o ass·usta-se, com razão, •diante -da idéa ·de •augmenta.r .., 
massa d·e prupel do Estacl·o; -e, vendo diariamente os inconvenien tes · <lffi nos~o paiz 
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applauso caloroso, traduzindo Q sentimento publico de que o ministro 
enveredara pel0 caminho irievitavel, de que à?udira ~ situação com o 
especifico natural para as Sll;àS difficuldades. , . . "' 

Não foram, portanto, phanüisias do go~verno revolucionario q11e 
.nspiraram .. as :~fOSSas medidas. Na tradição invariavel do nosso piiz 
é que fomos beber, nas lições de nossa historia, nas opiniões constantes 
dos nossos financeiros. · 

O.· SR. A.'MARO ÜAV:A.LCANTI: - E no imperio das circumstancias,.; , 
porque V . Ex. não podia inventar ouro,. Era um momento igual ao 
de agora. Dêem-me ouro, que eu o pr'efiro ao papel. . 

O SR. RuY BARBO,SA: - Eu poderia ainda. appellar' para .os exem-
plos Ele paizes como os Estados-Unidos, a Inglaterra .. .. · 
. · O SR. · AMARá ÜAV ALC.ANTI: .:__' Apoiad'o. E' o que •·têm feito os 

maiores . paizes do mund'o. .· · ' · · .' · . 
O SR. Ruy BARB6SA: -:- /l.s · circumst~ncias, c0m effei~o, não me 

deixavam então · outro .:rum6 . . Oo'm o cambio P., 5 . d1nhe.iros abaixo do 
par, a a:0<iUÍSiÇãO 'de OU!O, , para, lastro do ' papel banca1:io, ei:rvolveria, 

, pai-a 9s bancos emissores, .sacrifícios, que não se J?oderiam compe11sar, 
------ ·~· 

, àa -=·rtJissão sob.re •base meta l!ica, p~~sa •que o unico :;n~io ern~.az de fortalecer o 
credito n·acional é •dar base·' soliod.a ao .eiJ.ificlo economico e financeiro cro •palz; ora, 
basear· o novo sysúema: ,d e .circulação sobPe apolices, com ·o que expande,se o me•io 
circulante, ' ·propor.ciolil·&Iido-se ao. desenvolv·imento econom!oco do paiz ·o- ' recurso,' de . 
que nec'essltà:; •e minor.an•d'o, senão •extlnguin'do, as obrigações da à-iviU·a nacional, 
cujo .s·erviço absorve 1mm,ensa parte odJa nossa re<Jeita» . 

· Quatro ·dia~ <depois :·iliziai ., ena: . . , , 
«ú •il:ctual ministro da fazenda, attentas as ·CO·Tl!d·ições da praça e' as dos ba;n<JOS 

que tinham .de emissãO · ·SObre base meta!li-<:m, ·e oqUe ·esta'V8Jll1 pata ' 
;J..e sistir '·~ e's·se •<!.JreHo,, á vist?- ·'dO ·estado de cambiü e d·(l. s)lbioda do ouro, v trokm<ro.u o 
wnA.bo melo, qu~ ·nama, para : a.tt~· .tra:l estc4do \dle <~ous;d<s, sem ferir d•ireitos a:<1qui-
ridos, attend•endo ·á s ituação .<:l'eada pela nova o·rdem ·de causas.» 

E ainda no <lia seguinte ( 23 d•e jameiro), essa folha se ilronunc}ava assim: 
«·A posição ·do Sr. ministro da •fazenda, em J:.rente :das dHf!.cul:dades da praça, 

quando, o pr.J,me'iro• .estabefecimento de •emissão-.-creado sobre'' >b-ase de ouro confessava 
a ine!fkacia d o seu syste'ma, pedindo o auxilio odó 'Fhes'ouro, .era realmente diffici~ 
lima: a<Jhava,se de um lado ·entre•· oe·o-ni:ta cto's celebrados; do outro estava a ·praça; 
que r·ecllunav.a rnedidas: que 'livrassem od.a, pressiio, em •que estava; ·do 'outro lado 
o credito retrruh'ta-se, o··ouro \s·ubià •de pNlç'o, e • escan.dia-s'e ;· e ' só restava voltar aos 
b a ncos d'e emissã.o sopre 'base d:e· fundos ·ptibJi.cos, ' acaütelando-·se o interesse do Es-
ta do ·, e n igu.larizando-se de uma v ez a questão do curso. ' . 

;,[)!mÚmind.o a nossa exportação, e tnão havendo 'diminuição na importação, é 
claro que o meio circulante ficaria Q.epreci·a;do; e foi, p'revendo tudo isso que o hon-
ra:do mlnistro.'da fa7lenda ·teve de enlg1émhar uma <Jombi>nação, em que se fa<Jultassem 
á letr.a hYJp.othecar!a ·applicaÇões até agora ex'Clusiv!!Jnente reservidas ·ás apoliées: 

«~Com isso tevé.s·e em vista, principalmente attender ás necessid'ades da lavoura, 
P.ara o ,que teve-~e d·e retocar · a lgi~la:çã.o s'dbre' as S<JICi-ed:ades anoonymas e ·O reg!men 
hypothe<Jario, lançando-se , ~s Ba&es do uni<JO reg1)1l!en rl!zbavei ·pa.ra o credi·~o move!. 

'«'Deu-se, ,pois, •ao credor Ml segúranças cQnvenientes, para q•ue o credito s e fa-
ciolit <;l aos que necessitarem solicital-o.. ' 

<<:Entendemos, porém, que .o, prryjtecto o(} ·falho em ·um ponto; qevi.a-se dar curso 
... ,, f,o~ça;do 'ás notas do ban co ·emisscir: poi.s isso a u gu,JentaT-lh es·.hla a garantia , bem 

que ellas talvez j (t estejam suffi'Cienteme·nte garamti>das, já pelo fundo 'dos bancos • 
e por ou tros bens que pÔde 'ad·q,uirir. ' 

. «Nem tpóde havei· perigo nesse ·direito ode emissão, pois esta n ã o poderá ex.ee'de.r 
:\• lmpoiitruJ\ rh '~"" anoli 'ces. que <Jonstituirem o fu nd o so-c·ia l dos bancos, ·n em a sua 
<Jirculação .. ultrapassá r os limites •da drc'u~scripçil,o territoria l de c i da um.» ' 

\ 
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senão · admittindo a emissão no duplo, pelo menos, da sua base, garan-

. tia man~festamente inferior á da ClrCUláÇãO coberta em SUa totalidade 
··' por títulos da divida nacional. (Apoiaaos.) 

Admittindo, porém, que não procedesse esse motivo, ,outro; da mais 
podei·osa àctuahdade, nos coagia áquella direcção . A procurà de omo 
para o deposito metallico do.s ' bancos aggraval'la as circumstanciás do 
!lH.:J'Ci:tGO CamblUI'lO., creando maiS ·uma ÍO~tça de pressãO para a baixa . 

, Varias considerações, d~. ordem geral, . actuavam no me~m~ sen-
tido. Immobllizar ·ouro, n'um paiz onde a circulação padece por ue-
íl.ciencia d'elle, era ü 'aze:r mais um elemento pathogemco ao organis-
mo depauperauo e enfermiço. Pelo contrario, · retirar apolices ao .mer-
cado,. seria desviar· os capitaes particulares d'essa collocaÇão esterili-
sadora, encaminhai-os para o movímelito da v1da industrial e conver-
ter a clivida ,do .Estado em instrumento de pr'ogresso. (Apoiados .) 

b ' o que o;; aruenea11os Llnllulll eompnweiimuo e pruucauo aumi-
ravelmen:te nos seus bancos naC'iona.es. J::sposanuo o grande exemplo, 
o decr.teo de 17 de janeiro modificou apenas o systema ele garantia com 
encargOi! mai~ onerosos ao emissor e de inestimavel beneficio para O 
Tltesouro. l'or uma idéa . absolutamente original, de incalculavers con-
sequencias para a vida econoinica e financeira do paiz, a emissão, a par 
das suas funcções peculiares como meio circulante, exercia simultane'a-
mente ·as de co·n.sumir a divida do Estado>. porque as apolices de lastro 
'bancario deixavam de vencer juros contra a fazenda no termo de cin-
co annos; e consideravam-se :resgatadas no fim de cincoenta; ao revés 
do que acontece ''nos Estados Unidos, eomo em toda a parte, onde os 
títulos depositados coritimiarn a representar a mesma obrigação por 
parte do 'i'hesouro, e a constituir propriedade absoluta dos bancos de-
positantes. · ' 

O SR. -AMERICO LoBo: - Aqui os títulos ficavam sem valo'r. 
O SR. RuY BARBOSA: -.Se sob esse regirneU: se entrasse na ci~cula

ção metàllica, Qs bancos ver-se-hiam orbigados a consagrar ao serviço 
da emissão o duplo do seu valor; isto ·é, ao lado de um'a .somma egual a 
ella, cancellada, em apolices, a favor do Thesouro, outro tanto em 
metal para o movimento do troco . ·A emissão de 50 . 000 contos, por 
exemplo reclamaria . uma base immobilizada de 50. 000 contos 
em t1tulos, Jio ei·.ario-nacional, e um fundo disponível de 50.000 contos 
em especies, para o troco nos cofres do estabelecimento. Dest' arte, o 
syste'tna arguido de immoral pela cegueira da reacção, pela ignoranci a 
e pela má fé dos seus oppugnadores, não pôde sus·tentar-se em conse-
quencia do excesso da severidade, que o caracterizava ; pois immolava 
os · bancos ao Thesouro. (Apoiados. ) 

Nos termos d'esse systema, entretanto, sob o qual o Banco dos Es-
tados-Unidos realizou a sua- primeira emissão de 50. 000 contos, vinha 
a lucrar o paiz ' logo üma reducção de 50.000 contos na sua divida, re-
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ducção desprezada e an:aullada agora, com fidalga prodigalidade, pelo 
proJecto .que eu combato. 

D'ahi, por circumstancias que a:diante tratarei; passando da emis-
são sobre tiulos á emissão sobre ouro e da pluralidade banca:J;ia' á mono-
emissão, concentrada no Banco da I~epubllca, chegamos ·á circulação 
actual de 512.000 contos, na qual as prevenções de uns e as irreflexões 

·de outros descobrem a oTigem da situação climaterica, em que se de-
batem as nossas finanças. · 

O erro d'essa interpretação é palpavel. Ella parte da mais gros-
seira petição de principíO. Ella inverte a posição logica dos ten~os da 
questão. As baixas do cambio não se explicariam senão por excessos na 
<.:nculação fiduciaria? .Em tal caso, .sim, a conclusão seria cónecta: 
verificada a baixa do cambio, provada estaria a superabundancia elo 
meio circulante. Mas, se para a baixa do cambio, ha outFas caus'as, 
tão poderosas quanto essa, mais poderosas me:>mo do que ella, e se a 
eXlSLencw d.'essas causas é certa, e. notoria, é inquestionavel entre nós, 
- concluir da depressão do cambio a exaggeração do papel moeda, é 
peccar contra os mdimentos do senso co,rnmum. ( il p!o'iaclo.s.) A diale-
ctica dos que attribuem a crise actual a uma circulação ·hyp.!!rtrophiada, 
toma exactamente por provado o que está . para provar. (flptpiados.) 
Para que ess.a conclusão procedesse, necessario seria, desde que a 'exube-
rancia da emissão é apenas uma, cl'entre as muitas determinantes pos-
síveis cl'esse phenomeno, necessario seria, repito, demor~strar, por e:l<-
clusão ele pan.es, a acção predomii! ~n,te Ol;l solitaria d'esta causa, 
(Apoiados .). 

E' o · que ainda 1lÍnguem fez. E é o que tanto ·mais, necessario se-
ria fazer, . quanto i.l historia da circulação incoersivel, nos paizes que a 
têm experimen ado, transborda em exemplos ele divergencia constan-
te, de opposição habitual, de contrastes eloquentissimos ent1'e as. varia-
ções do agio do ouro e a somma das emissões, baixando frequentemente 
o valor do metal, quando- estas atJgrnentain, crescendo o preço d'elle, 
quando ellas diminuem. ( il p1oiaclos. ) 

A. importancia capital d'esta demonstração impõe-me o deyer de 
fazel-a, com os. dados mais categoricos, não obstante o risco de to.rnar-
me enfadonho ao Senado . (Não apoia~os . ) . 

Tenho presente·; por exemplo, o mappa con~rontativo das emis-
sões com o agio do ouro, em Inglaterra; nos dois primeiros deéennios 
dn seculo actual, isto é, sob o curso forçado, que terminou alli em 
1819 . Aqui o tendes: 
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'Papel em circul,) Pa,pel em circul. ' (31 de agos-to (média do 
de cada anno) a.nno) Preço . ela . onça 

A..t'<NOS .--Á---;::- de ·0 '1{/)'0 em papel 
em milhões e mi-lhares de milhões 

esterli·nos 

-------
L . S. D 

1·300 16(0•4t7 1.5,·341· 17 10 % 
1801 14,.5•5-6 16,170 4 5 o 
1802 17,097 17,0154 4 4 o 
180-3 1·5;9.8 3 16,848 4 o o 
1804 17,153 17,3·415 4 o o 
1805 I ·6,t3itZ 17,242 >4 o o 
1-80•6 21,027 17,1 35 4 o o 
1807 1-9,.6'7•8 17,-4015 •4 o o 
l803 17,1l1 17,53·5 ~~ O· o 
1809 19,574 19,00 2 4 Üi o 
18:10 24,79.3 .. . ... '·' \' ...... 4 10 o 
1811 2.3,2·86 .... .... ,· ..... .. 4 4 6 
1812 2•3,02.6 .. .... ..... . ... ,, 1·5 .6 
18•13 2-4,8·2•8 . .... ..... ..... •5 -1 () 
1.814 23,368 . . . . . . . . ~ .. . . . . .. ( i 4- o 
1816 27,.248 . , ... .. --~ . ... . . 4 il l3 6 
1·316 2·6,715.8 •••• • • •• , •• o • • •• 4 ·1<3 6 
1·817 ' ·2.9,M3 .... . ' ... . ...... "' () o 
1818 2•6,2·0·2 . ... ....... . ..... 14 o o 
18:19 25,~52 . .. ..... , . . .. ... 4 1 6 
1820 -24,2t99 .... .. .... . .. . . ,:-{ 9 11 
18-2-l 20;2•915 . ........... ... . 3 47• 10 'h 

Por· aqui se está ven:do como divergen1 entre si , as du&s . curvas. 
Em 1801, com uma circulação de 16 milhõe·s esterlinos, a onça de 
ouro custava i 4-5 s.; ao passo · que, no a-nno seguinte, crescendo o 
papel qu&si um .milhão, o preço do ouro desceu 1 s. por onça. Em 
J830 a emissão montava em perto de 17 milhões, e a onça de ouro 
valia i 4.; ent:t;etanto que, em 1817, o papel subia a 29 lj2 milhões, 
isto é, crescera 12 milhões e meio, ou quasi 80 %, e o valor do ouro 
continuava a ser de i 4. Em 1813 circulavam 24 milhões em papel, 
e a onça de ouro importava em .E 5Jl S; ; quando, em 1815, sob uma 
emissão superior a 27 milhõe.s, o valor do ouro baixava a i 4-13s-6 d. 
Emfim, cin.siderando o-s extremos d'esse periodo, enco,!ltramos o custo 
da onça ,-normal de ouro quasi egual em 1800 e em 1820, quando, na 
primeira d'essas -datas, a emissão era de 16 milhões, ao passo que 
subia a 24 milhões, isto é, crescer: a 50 %, ·na segunda. -

"Todos estes- dados", ohserva um celebre economista italiano, 
" manifestam claramente que entre o agio e a quantidade de papel-
moeda não se póde verificar a minima relação clirecta na Inglaterra 
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de 1797-1821. Torna-se, d'e~t'arte, inin.telligivel o porque ·Ricardo. e . 
os autores do BtAll!ion Report ~ustentàram theoria o·pposta, e · confirma-
se esplendidamente a theoria de Tooke, que attribue o agio á .grande 
ex.portação de metal, .. resultante dos e:q1prestim0·s . con.tràhidos, em 
,Inglaterra, pelos gove:i·nos estrangeiros, dos subsídios dados em metal 
a governos de outros paizes pelo governo inglez, das ·compras de ce-
reaes no exterior, das · colheitas mallogradas ,' etc .I' ' : . 

Sobre informàçÕ~s . oÚiciaes, reunidas p~r Me . Oulloch no seu 
classico Diccionario i]o Oommerc'io, Bocc·ardo ·. construiu ·e~t'outro . 
quadro, que p_recisa ·o_agio de o-q.ro, lado a lado,'com a importançia da 
cir'cula,ção ·em. cada !J,nno, , d,m:anté ·o m,ei:nno lapso de tempo: · ' 

I:Jl , , I ' ,' ' .1'', 

• 14 . .s5-s .·11 o l. •. s . 8 i!. 
• 17 ~ Q ,97 , 6~0 7 10 
• 11•6. 9'83. 330· '. 13 'I' ~ 2 

18'04 .;1.1 7 :163.890 2 13 2 " 
' 180•5' j ': l •6,.3sS:400 2 ,,., 13 
1180.6 • •' 21. 0-27.480 . ·2 1'3 ·, 2 
-1807 • 19.678.360 13 '•' 2 
1808 • ) ,7 .111.330 2 13 

\• 

1809• -19 . ·57 4. 180 8 7, i 

1810 •. 24:~93.9.80 ol.3 9' 

1811 • 23.286. 850· ' 7 16 . 10 . 
1812 • 23. 0·26. 8.80 20 14 9 
1813 • 24.8-28.820- 22 .{ 8 
1814 j 28. 358,. 890 25 ·2 6 
1815 • 27.248,67Q 16 4 3 
1816 • 26.758.720 16 4 3 
1817 • 29.513.780 2 13 . 2 · 
18-18 )) 26.202.150 2 13 · 2 
1819 » ·25 .. 252.690 '4 9' o 
1820 (( 24' 20-9 '340 2 12 o . 1'821 ' • 20.29!5.300 );'ar 

I 

Emquànto a emissão, de 14 milhÕes, e;m 1801, sobe a 17 e~ 1804, . 
o agio do ouro desce 'de· :E 8 a :E 2; taxa que .se ~ntiêm ai~da em 
1807, bttando ·a circulação crescera a 2 milhões.. Pêlo . contrario em 

:::1.. [ 1 l ' ,, 
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1809,'·o papel 'se reduzia a l9 milh~s, e o agia quadJruplicava, elehn-
do-se de ~ 2 a ~ 8. M_ais tarde, em 1818, a emissão 1-eascendia a. 26; 
e o agia redescia de -~ 8 a ~ 2. Em 18'10 e em 1813· a circulação era 
de 24 milhões. Pois bem: no primeiro ·anno o agio se cotava em ~ 13 ;· 
no ·segund(), em ~ 22. 'Em 1812 a circulação orçava por 23 milhões 
aste.rlinos, fixando-se o agi o do ouro em ;E .20. Em 1817 o agio descia a 
uma taxa dez vezes me~W1', isto é, a ;E 2 ; entretanto, a circulação fidu-
ciaria crescera 25 %~ subindo a 29. milhões. Dois .annos depois bai:. 
l:~va a 25 milhões o pa];>el circulante, e o agio, ao revéz, duplicava. 

, '~D'estas informações resulta evidJentiss'imo, segundo Boccardo, 
~~oste aphorisma economico .: as oscill'Jações do ca.mbio não se exp'llicam 
peZa simploo theo.ria qwantiiM8:iva dms 'errVissães. Muito mais efficaz 
do que .ess~ causa é, o ·estado ' ein _que se acha o balanço do comme'r-

. 'lio." (1) · · , .· 
'A .A.ustria· off~1:ee<:)~n.os outro campo seguro de demonstração, que 

resulta d'esta estatística, ,organi·sada sobre 'dados officiaes : 

J Cir ·cul'l·a ção Ciir cu ~a. ção 
de papel de papel 

AJNlNOS · ' ~media do ! Agi o (media AINNOS (media do Agio (medif!. 
a·nn o) em ! do . anno·) j a·n no) em do anno) 
mBhões de ~nHhõe.s. d·e 
i! o rins I florins 

' ., 
,, 

. ' :• 
1848 222.97 9.36 18,63 396.65 13 . 019 I 

' 1•8•49 2•5·0.4'7 ' 13.85 186,4 3,7:5.82 15.72 
1.8150 ' 2!55.3·6 •, 19.812 1816-5 ,. 315•1.10 ',8.32 
'18151 2.115.63 · ~6.05 18166 499.78 19.S4 
1•85·2 ,. 19-4.54 19:715· i-867 ,I 5·48.15 ' 2·4.31 
18153 1'8ÜÓ 10.62 1868 •5·74.5•1 1-4.48· 
1854 ' 38•3.49 ' 2~:7·5 18.69 '5·98. 76 21l. 02 
1855 '3717.88 ' 20.62 1 8 7 0 :s·4•9. o o 21.89 
1856 380.1'8 ' 5.37 1Sr71 ·6•90.93 20.38 
1857 381!U8 ,. 5.50 18'72 6•9 4.35 9.27 
1858 3.70.02 4.12 

r 
1'87'.~ 7.012.97 8.H 

18159 41616.7·ii 20.62 18·74 ' 639.04 5.24 
18'60 41N.86 312.25 1875 &315.11 3.40 
1861 4•6·8.87 41.·25 

I 
1876 ·6'2·9.58 ' 4.70 

1.8-62 •1'2·6. 8 7 2~. 07 

- ·' - . --'· 

(l) BoCCAROO: ~e bamohc e il corso forR~ato, pag. 48-9. 
«Elntramdo e m .maiores ,particulariclacles, com' a hl,storia desses t empos na 

mão, <>e av:erl-gúa qu!l, .aos 28 de fevereiro de ·1814, quando a ciJ'.culação era ·apenas 
de t 24. 801.'180, o p\·eço da onça de ouro subia a 5 l 10· s, ao passo ·que, em 
julho, des-ceu ' a 4 l 12 s, quando · a emLs.são creSICia C<Jntinuame.nte, a té chega•r, em 
agosto, :â ·somma •dl/' :E ·!2•8. 3'68 : 290 . , Note-.se, outrosim, que preço quasi id entLco 
vigorara no principio de 1.808, com 4 !. 11 s., emqua,nto a circul'àção era apenas 
de f 18.252.780. Seria possi-ve1 ·que um augmento de rn:ai.s d.e 10 mil>11ões ester-
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De 1850 para 1851 a quantidade de papel ~m circulação desce' de 
255 a 215 .milhões de florins: o agio sobe de 19 a 26. De 1852 para 

1856 a emissão expande-se de 194 a 380 milhõ-es, isto é, dupl~ca. O agio, 
pelo gontrario, desce de 19 a 5, isto é rieduz-se .ao terço. Baixa. a emis-
3ão de 474 milhões, em 1860, a 468 em ~871. Inversamente, o agio sobe 
de 32 a 41. De 1865 para 18'73 a emissão dobra vai de 351 a 702 mi-
lhões. O .agio, ao envez disso, reduz-se de 8,32 a 8,14. Em 1868 a cir-
culação .é 75 milhões maior que a de 1866. Entretanto, o agio é 25% 
menor. Em 1870, 1871, 1872, 1873 a emissão alarga-se de 649 milhões a 
690, a 702; o agio, oppostamente, vai descendo de 21 a 20, a 9, a 8. 
· A Russia ·auxilia-nos com estes exemplos de cunho tambem offi-

rial: 

C'ir tu •la çãio, Ctlr cu la ção 
de 1Japel no de papel no 

AINNOS 1 o •àe janeko AINNQS 1 o d•e jan·eiro 
de cada •d ·e ca.d a 

;) ,-,~. a1llll0 anno. 
·. r.--;- .,.._ \r-

18•6•3 691.10 4.71 1-869 7•2.4: 4<1 '24.84 
1864 6•3B .51 17 .73 1870 7121.'79 2.8.30• 
1 8•6•5 •651.11 2·1.'6 1871 71'5.81 ,19.16 
18•66 6•5·0·. 4G 28.14 1-872 7'1•8.83 l6.77 
1867 6·49.54 tl7.27 1873 71613.87 16 .. 30 
'1868 615'7.'47 16.21 18•7<4 7·9·2.2-6 16.77 

A emissão, na Russia, teduz-se de 691 milhões de \ ublos, no : an!J.O 
ne 1863, a 636 milhões no anno seguinte. Em contraste, o agio quàdnL-
plica: sobe de 4 a 17. Oontinúa a se cercear a circulação de 651, t;~m 
1865, a 650 milhões no ~nno immediato: e o agio prosegue na sua as-
censão, elevando-se de 21 a 28. Pelo contrario: o papel, de 650 milhões, 
em 1866, estende-se a 657 em 18!68, emquanto o agio cáe ele 28 a 16. 
Em 1872 circulam 715; em 1874 gyram, no paiz, perto . de 800 milhões; 
e, todavia, nos dois aúnos o agio é identico: 16,77. 

"Aquella nação", pondera um economista contemporaneo, '~não 
augmentou, por certo, a sua fortuna em proporções taes, num decen-
linos :em ci11culação determinasse um accrescimo de apenas 1 schilliulg no custo 
ela o.nça, se exercesse influencia so·)Jre o ·agio a quan<tida:de de •pa;pel-moeda emit-
tido ? 'Ex,p·rimi-ndo com outros algarismos factos identicos, descobre-se, por •exem-
plo, ·que o preço, em -papel, do ouro por onça nol'mal (stamkJ,a?·d~ tocou o maximo 
do pe•riodo de 1797-18-21 em ·fevereiro de 18·14, !Chegando entã.o a 108 schilling.s, 
ao pa.ssó ·que o maximo da cir.culação só ~·e procluzfu em ago.sto de '1817, quando 
o preçó da Q.nça •normal baixaTa a 7 8 schil'ling. » IC. FERRARIS : M oine.tct e cor-so 
for:wso. Mi!B..llo, 1879. ~ag. 31. 
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mo, que carecesse de : recorrer a tão ingente accrescimo de lJ;leio cir-
cul ante. Antes, se ha paiz, que devisse apredentaT symptomas ile des-
c·red·ito no papel, em COTI.sequenJCíia da sua q·ucmfJidade, é parlliculannlente 
a Rwssi:a, cujo cu1·s·o foi·qado é já seculiaT, e padece p'o7' demasia de 
ernis,são. Ent1·etanto, nem aqt•i acha conf'i;Tmação a theo)'Ía quantitq,-
tiva. (1) ' !; . : 

Não é menos concludente a lição, que apresentam os Estados Uni-
dos-N orte-Americano~, e que se resume nesta taboa comparativa: 

Cirtcu la ção ! Cit· ·cu la ção \ 
ele pa!Pel •de pap el . 

ANN O.S 
a:os 30 d e 3iO•s 30 de _ 
hi~1h0 (em AGIO ; ~N'NOS j ,u,nho (.em AGIO 
m i ·I hões e mi lJhões e 
m.il<hares de milhares .de 
milhõ-es de, mi·J.hões ele 
clo1Ia!·s) 

1 
dollars) 

1862 147.7 2 13 ·5 18 1S6H 3•911. 6·5 3·3 6/8 
18~R 4'ill. 2-2 4•G 1 /S 1870 398.43 115 
18 64 64•9.09 1 0·3 7/S 18·71 3·9'(, 70 1.1 6/8 
1~~5 6·9'2. 9 2 518 2/8 ' 18•72 . 399.2 5 12 4/R 
HG6 608.87 I 41 4/3 1873 4 OJ .5-R 1-4 5/8 
1.867 5 316 .87 38 4/8 18'7-4 428.5 5 12 2/16 . 
1868 44-4.20 39 718 1875 4'1'8.46 14 2/S 

li ' 

A circulação' avoluma-se de 1864 a 1865: 649 milhões ele clollars 
no primeiro anno; 692 no segundo. O agio, ao i·evés, abat~-se de 103 
a 58. De 1869 .a 18'70 continúa a engrossar· a emissão: 391 mphões no 
primeiro anno: 398 no inunediato. O agio, em sentido inverso, baixa 
a menos- de metade: de 33 a 15. Cresce ainda o papel de 401 mi1hões, 
ern 18'73, a 428 em 18'74; e o a.gio diminue ele 14 a 12. Ao contrario 
de 1867 para 1868, o papel soffre uma reclucção de 108 milhões, e o 
agio cresce ele 38 4J8 a 39 7JS. 

O Srt. JosE' }hGINO:- Que conclue V. Ex. desses factos? 
O S1~. RuY BARBOSA: ~ O que toda a gente concluirá: que não 

ha correlação f01·çosa entre as variações elo cambio e a. quantidade elas 
emissões. 

Os SRs. JosE' 1-IYGINO E THEODORETO SouTo 'dão apartes. 
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O 'Sa. RuY BARBOSA: ..._ Antes de proceder á leitura destes dados, 
deixei, creio eu, hem clara a minha these. '' · 

··nemoristrada a divergenc·ia constante entre o .estado ,da circulação 
e o agio do ouro, entre a importBtncil). das emissõe~ e as taxas d.o cam-
bio em paizes ·de primeira .ordem, sob o domínio do papel inconver-
sivel como o nosso, ficará evidenciada a improcedencia da conclusão, 
.que até aqui se tem querido assentar; a não ser que, por eliminação de 
.partes, se pudesse ·demonstrar .~ ausencia, entre nós, para a depl'essão 

, cambial, de outros factores, grandes, mirn,erosos e 'irresistiveis. (Cru-, 
zam-se apartes d-os S1·s. Amaro Cavalcanti, José Hygino e Theodoreto 
Souto.) . 

Deixo, ·porém, ·a palavra, ácerca dos Estados U :p.idos, a uma auto-
ridade official e· a um financeiro, cujo ti'ome figura er.p_ campo adverso 
.aos expansionistas ,do papel ~oeda. E' Hugh }.!ap Oulloch, em um dos 
seus relatorios .como fiscal do meio circulante, comrpkollér of the cu1·-· 
rency. Sã,o dellE; estas reflexões: 

\,', ' I ·' 

"0 ouro, em Nova~York, no mez de janeiro ·de 1852, estava ao 
J?l'emio ~e 1 112 %- Djihi a pouco idesceu a 11%, de onde subia, .em 
lO ·de outubro a 37, féchando, em 3'1L de .dezemljro, a 34 %:1 Aos 24 de 
fevereiro ,:de 1863, tocava e1le a 72 112 %, baixando, em .26 de marçp, 

, a 40 ·112, e subindo doze dia~ depois, a 59 11~ %. Alguns dias mais tar-
1 . de, cab,iu a 46.,,e P,epois a 23 1:12. Em 15 de outubro elevou-se. a 24, não 

subindo além desse ponto no decurso do anno ~ ' No 1° de janeiro de 1864 
.abriu a 52, crescendo a: 88 em 14 de abril, e dectesceJtdo, em 19 desse 
mez, a 19 %- Ao passa:~;' a lei sobre o ouro, em' 22 de julho, ascendeu p 
'agio à 130, ,.descendo, .u,o dia immediato, a 115. No 1 o Q:e· julho força-
ram-n'o a 185; mas no dia seguinte, revogado aquelle acto; baixou a 
130. Aos 11 ·desse mez reascendeu a '184; no dia 15 declinou a '144, e, 
rlepois de varias fluc,tuações, desceu, · em 26 de setembro, <.t 87; ele-
v:;mdo-se assim, em 1864, entre o 1° de janeiro e o 1 o ·de julho, . de 52 
' 185, e haixando, entre. o .lo ' de jul.lio e 26 ' de 'setmebro, del85 a 87 % . 
.N enh1.tma dessa.s fluctwàçÕ.es IS~ deve ao augmento ott á. redtucção do pa-
pel. P,elo contrario, se o ouro subiu rapidamente, por ciccasião de avul-
tar a somma de papel, ba.mbem desceu em seguida a amplo? reforços de 
emissão . Nada poderi'à provar mais concludentemente o erro da opi-
nião, segundo a qual q ouro é sempre o padrjio do valo1··, e se attribue 
o alto preço, de, •que elle gozou nos Esta<los-Unidos, DO decurso da 
guerra., a exagero daJ circulação, - nada o evidencia1·ia ·mais decisi-
vamente ·do que este breve quadro das variações do custo do ouro no 
mercado de Nova-Y ork." ( 1). 

(1) MAC cul..uocH: Oompitoi!ÍI,e?·s's RepO?it, 18'63. 
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Não· são diversos, .na Italia, os ensinamento~ da experiencia .. Ella 
compmi.dia-se nestes algarismos : 

CIRCULAÇÃO DE BILHE'l'ES 
Quota. Agi b do por ha.bi-

OU:rO 

I m~T~DO 11 
.tante 

B.ANCARI·)S 00 TOTAL 

i' ' 

1866 352,450,p5 2$0,000,000 6,12,450,12fi 26,98 . 5,47 
1867 587,033;580 250,000,000 837,0·33,580 . 32,.99 13,40 
1868· 625,706,74•8 27·8,000,0tln 903,706,748 35,44 5,62 
1·8;69 62~,047,635 zn,ooo,ooo 902,047,635 35,52 3,40 
1870 •53.0,346,577 445,oo.o.oon 995,346,577 38,41 5 .. ~.) 
1871 . 634,57·6,288 . 629,000,000 1,Z.S3,5'7i6,2 88 47,14 7,30 
1872 690,532,439 740·,00.0,000 1,430,532.~39 52,99 11,15 
1873 733,167,236 790,000,000 1,523,167,23fi 56,06 15,80 
1M4 7 0.2.121 :·6 6 o, 880,000,000 1,582,122,660 57,97 10,.80 
1875 667,416,944 94~.000,000 1,60•7,U6,.944 48,18 ·8,15 
~ 876 . 701 ,847,991 940,000,úOG 1,641,847,991 . 59,52 8,80 
1877 689:746,079 ~4o,ooo,nD 1,629,741,079 58,68 9,05 

]im 1867 a 68 a circtllação augmenta de 837 a 903 milhões. O 
agio, pelo contrario, desçe de 13 . a 5. Em 187? ·é de 15 a taxa do agio, 
em uma circulação fiduciaria de '1. 523 milhões. No anno seguinte a 
emissão tem-'se elevado a ·1. 582 milhões. Mas o agio, inversamente, 
baixa 50 %- Em 1875 a so~ma do papel cresce ainda mais: é de 
1 . 607 milhões. E o agi o continúa em progresso enorme, descendo de 
;lO a 8. Ao revés, a circulação de 1. 641 milhões, no anuo de 1S76, re-
duz-se a 1. 629 no immediató; e o agia, alterando-se em direcção op- , 
;posta, cresce de 8 a 9. E, se tomarmos o anno inicial e o anno terminal 
do período, com um accrescimo de 106 milhões na emissão veiJ.?-OS coin-
.cidir, pelo contrario, uma reclucção de 6 % no agia do ouro: 15, en;t . 
1877 e 9 em 1873 . . 

Co:mmentando estes factos,· escreve Boccardo (1), que insisto em 
invocar ~omo autoridade insuspeita, que .é: 
_ "Em 1899 ·~ cifra ])lédia da .circulação bem pouco differe da de 
1868; ao passo ·que o agio diminue quasi dois terços. Em 1870 o 
agia augmenta, bem que a circulação haja diminuído. Em 1876, com 
uma circulação notavelmente menor que a ele 1875, o agio apresenta · 
aecrescimo, comquanto ligeiro, o qual se accentúa mais em 1877, posto 
que a circulação cresça apenas de um modo insignificante; e, em 
1878,' o agio quasi não muda, apezar de terem-se reduzido sensivelmen-
te as emissões. Que prova esta falta de correspondencia entre as va.-

( 1) iBooCAThDO: Le Bcmche e i! co~·so fo>"l'1!·ato, pag. •55. 
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riações do agio e a~ da circulação, a n.ão ser que a influen,cia destas 
ultimas é muito inferior á que as outras causas exercitam?" 

Em seguida, depois de transcrever de um periodo napolitano, (1) 
um curiosi:ssimo estudo sobre o assumpto, conclue nestes termos: 

"Não se poderia achar confirmação 1nais evidente da doutrina de 
Toske, nem mais esmagadora confutação da theoria de Ricardo, ·actual-
mente rehabilitada pelo ministro Jviajorama. Não se poderia desejar 
mais clara demonstração de . que -a influencia das emiss0es, quando não 
''ejam extravagantes, sobre o · agio, é minfima, em comparação da q1te, 
a esse 1·ersp·eito, e:ve1~cita o est.ado desfavora~el do balanço eco1wni.ico e 
comme1·ciial da nação. E, quando se pergunta se será possivel1 mediante 
aetos do parlamento, diminuir, ou evitar as depreciações da moeda-
papel, não é licito dar a essa pergunta outra respo§ta que não a de 
Minghetti: ".Seria sonho pensal-o. A tal 1·esultado não se póde chega1· 
senão pela eff0cacia do nosso tmbaJlho e ~a 1ws-sa prodlucção. (2). 

«0 -ministro . .8JSS1Js,ta-s'e, aD ver que o agi o, o qua~. ·em . -187>5, Q'eg>ulava, ter-
mo médio &nt1ual, 8.27 , subiu a ~-4>7, na médLa de Q8.7•6, ·a 9:63, na média de 
1877, a 9.4•5, na d·e J88·8. · 

•«0 agio cresceu especialmepte nos dois ulti\nos annos-: •tevia cres·cildo maLs, 
&e não ti-vesse reprimido a circul•ação oonS'C'l-l'Cial, .e dec-resser~a, se dec-rescesse a 
circulação banca;ria. 

·«·Mas -a ·Verdade é, pelo •contr.a:rio, que a ·circulação em nada contl'i'bue 'para 
esse ·resultado, ou se neUe entra de .a\-!PU'lp modo, ·será •como ·companheira de infor-
tuoni-o, que tambem se .resent!a da repercussão de outra causa. E ess-a . causa é 
a lnercia dos m .en :ados, ê o ·balanço -elas .peran·utas inoternac-ionaes, -é o e:f.fe.ito da 
cris'e bellica -do 01·iente sobre' .as ·coDJdições ·da divi·da poublwca, é o to-npor do ln-o-
vimento ·commercial. · 

·«0 minisüo publica um -espelho mensal das var iações d-o a gi o·. Pni·s bem: 
cote:t<J-a ·com -o quad·ro mensrul da ·círculaçã,o {los bilhe'tes a o portador elo Banco 
Nacionn.l (o ·uníco que ·a augme.ntou) e ,vená como um e Dutro mão aQ·dam em corres-
pon{iencia entre s-i. -Eis a prova: anno ·de 1-877, janei-ro, 3,8•8 milnões·, agio 8.5'1; 
em feve-reil'o a c ir-culação •d:imi·nue (>373 m:ilhõ•as ), e o .agi o des·ce a 8.• 4•1.; ma1·ço', 
a ci-roulação -diminue .ainda mais ('316'1 mUhões ), e o agio IDantem:.se o mesmo:· 
maJS v em mbril , a Cir-culação subsi-ste qua'l era,· e o a:g:io salta a J.O·. 61 :· em maio a -cir-
culação não ·se move, e !O · a.g·io vai ai nida acima, 12.91 ; ·em .iunl10 a ctrculação engros-
sa ) -3·81 milhões), e o agio, ao revés, desce a 10 .'11; em julho a circul·acão se ·ex:pa,n-
de com um acc1·escimo de 1>6 mllhões de •unna vez (3,97) , ·e o agia baixá a 9.91: em 
agosto -a. circulação •não ·se a.Jnera, e o agi o :cle,qcc ( 9·.•GI5) ; em set embro o b·a-nco 
•ug-m.e,nta a s•Ua •emis.são (39-6 milhões) , e o agio d·esce ainda 9.5~) ; em ou-

. tlJbro"";o banc-o. c~nti-núa a ~a.nçar ma;is -papel no- m er•cado ( 4017 mil•hõ·es) , 'e o a·gio 
cibgj:ina-.se em {l·ecloinar, descendo- a:inda em novembr-o , ·co·ntinua.nclo a ·descer em 
.dezembro, e indo assim , por dian-te até março de 1878. Em março 'a 'Ci.Pculação 
do banc-o (bi!.hetes ao po.rtn.dor) · ié d·e 3'6·7 mil-hões, 'nen<Js· <'lo que n-os mezeR prece-
rl entes, e o agi o sobe ''-' 9.4·7 ;' em abl'il a ·circulação restringe-.se a in-d a ( 348 m!-
J,]1ões ) . e , a .. despeito ·di sso, o agi o so·be (•10. 3·2) ; -em junho o· banco -mugmoota .a 
circulação (3,65 milhões), e o.·a:g io ·Pl'ecipita-.se a 8:42; eú1 julho o ban-co emit.te m a i " 
pa1pel (388 milhões). e o a:g:io 'des·ce 'ali'\d.a; (8.2·6) ; em agÓsto o lJanco diminu e 
·um •pouco a sua €missão (•S-81 milhõe&), ·e o ·agi o cresce ( 8. 75) : r estringe-se "in-
d•a o papel ·em s-etembr·o (!37.9. mi-lhões), e. o agio· sobe mais 9.41). A. -ci!'culaçã,o, 
po'·s , não se acha de accõrdó, ·no seu movimento, com 0 agl o ..,e.n!!.ó nos do~s mezes 
d-e -outubro e d ezembro)). 

( 2) Il Pi,<oco'lo, p ag. •61 .. 
('2) IBOCCARDO: Le Bai~c-h e ·e- -i!L co·i•so jOIWCbto , pa,g_- ·58. 
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Ferra·ris, apreciando estes dados estatisticos, friza ·ainda mais ca-
tegoricamente o corollario, que d'elles resulta: 

\ 

"Estes dad.os ácerca da Italia não carecem de commentario: é 
evidente que o ctgio não se n)tsent~u do augrnento do 1Japel>· visto como, 
ao passo .que este se mantem em continuo crescimento, o agio oscilla 
·10mtre um maximo e um minimo assás distantes, isso em todos os annos 
.e sem reg11laridade. Nos quatro annos posteriores áquelle, . em que a 
.q uantidade do papel foi fixada estávelmente, nem mais se augmen-
tou, até descresceu (baixando a êirculação bancaria de 701,8, em 1876, 
a 689,7, em 1877'); o agi o, em vez de melhorar, continuou a exacer-
bar-se, 9rçando, talvez, nos ultimos mezes de 1878, por 10 %·" (1) 

A historia financeira da França, durante a ultima phase elo pa-
pel inconvertivel naquelle paiz, esteia notavelmente a verd~de, que 
procuro evidenciar. Eis o cotejo estatístico entre o valor do ouro e o 
da moeda fiduciaria, naquella nação : 

Cll~ÇULAÇÃO AG10 
UJ UJ 

~ o 
2 

~ Em inilhõ e:: ~ Maxirn11. pro. 
Data do mez de fraíl>C06 Data do mez porção por 

llHIZ 

1871 6 de julho.,,,. 2073 J..871 8 de agosto ... 0,•1 
26 de dezemb., , 2293.1 1872 31 de janeiro, , 1.4 

1872 4 de abril..,,. 2372:6 10 de 1uaio ... .. . 0.3 
2-1 de junho,.,, 2212.5 31 de julho·,,, .. 1.5 
30 de novemb, , 2678 ' 31 de dezemb . . . 1.2 
36 ele dezemb., 265 6' 3 1873 10 de janeiro ... 1.3 

3 de abril ... ,, '2782.1 30 d·e junho,, . . 1.2 
31 ele outubro,, 307U 9 el e outubro 

q 73 f.cvcreiro entre 2500 e annos segs. o 
.e :ann10St ~.:.egs. e 2600 

No anll-O de 1871, em 26 de dezembro, a massa da en1issão rept·e-
senta 2 .. 293 ~nilhões de francos; e o agio, um mez depois se taxã em 
1,4. Tres mezes depois a emissão se eleva a 2372 milh~es, isto é, cresce 
cerca de 80 milhões, e o agio baixa a 0,3, a saber, a um quinto da sua 
taxa tres mezes antes. ·De 24 de junho a 30 de novembro, em 1872, a 
circulação cresce de 2:212 a 2. 678, e o agio desce, pelo contrario, de 
1,5 a 1,2. E, afinal, em 31 de outubro, quando a circulação toca ao 
seu mais amplo limite, orçando por 3.071 milhões o cambio firma-se ao 
par, de onde mais não se arreda. 

( 1) FERRARIS: Maneta e corso •forzoso, pag, 36. 
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De J+l.OdQ 'tque, em' França, a 4espeito do crescente augm~nto ' de pa• J 

pel inconversi:Vel, o agio não" cessou de descer, até fixar-se ao par, 
exactamtmte quando o papel inconversivel tocava ao seu zenith. 

O SR~ RaMIRO BARC.F<LLOs : - Graças á sabedoria da directoria do 
banco. '· 

o s:R: · RuY BARBOSA: - Nesse caso reformemos as directorias. 
Não derro.quen+os o systema. · . . 

Os SRs. RAMIRO BARCELLOs E AMARO CAVALCANTI :dão apartes. 
O SR. RuY BARBOBA: - Consigno a declaração do nobre senador, 

que, para o caso, é um argumento decisivo a meu favor, ·aniquilando os 
sophismas tecidos até agora :co.ntra . os .actos financeiros da Jicta~u,ra. 

Si o vicio ~stá na applícação, e. nãQ no systeina, como é que ·os ami-
gos do ·project.o regenera·dol' ·fulminam contra o systema as eondemna-- . t . . 2 ·' ' ' çoes ma1s , rov,eJ~ntes. ,; , , . · 

O SR .. AM~Ro . Ü,A.'VALCANTI; -'- O prójecto deixou todos os defeil 
, tos, contra os qu.aes ' rec~a~a;va . . 

O S~. T. SovTo: - K crebu outros. 
() SR .. R > BARGELLOS - Sim, -foi a cGmmissão <!Ue fe'z isso. . . . 

' O ·s~.· ·T. Souro-'--- Cre.ou a liquidação, e indicou logo o liquidante. 
0 SR. A. ÜAvAi.cANTL ..:.... •'J á ha ,gente com ·a saccol~j. pro:rn,pta . . 
O SR .. Ru-Y BARBOSA -:- D'.esse .,exame geral •da .questão, estuda·da' 

praticamente nos faqt,os, par<;Jce irtdispu'tavelmente resultar a synt}lese, 
em ·qu:e um dos meshes na ±nateria ( 1) exprime as suas conclusões (lê) : 

"Recolhendo os fr11ctqs de ·longa investigaçãe, dir~mos .que, nas 
condi~ões dos , Est.ados ci.:vilizados éontemporaneos, a . qua·ntidade do 
,papel' n~o ,. ex<3rce inflüen~ia sobre a ·medida do agio. E bem poderemos 

' aífin:n:aJ.: .'que não se .conseguir4 · f01~Çar o mercado nacional' a receber ' 
,qua.nt.id3Jdes ,:de papel ·superiores . ás ·suas necéssidades,. Os :banc\)s ·são 
rhuita vez obrigados a · ter ociosa ·grande somm.a de' notas, éoino se viú, . 
em Inglaterra;· de' 1809 a 1815, e na Russia de 1854 a 1857. N à .Austria 
o ·governo,, em 1859, mutuo1l 147 milhões ;de florins; mas a circulação 
real, qile e.ra de 370,02 milhões, subio apenas, a ~66,7 i:nilhões; e não a 
517,2. Falta, em gra:nde. parte, á circulação em papel o grande prin-
cipio regulador; como Fuil~·rton lhe chama:vit, da cir,cul:ação· fiduqiaria, 
isto é" a volta regular e periodica dos. bilhetes ao banco emissor; mas 
nem por isso se vá ·suppôr que pro .m~rcado, ~aturado de ,papel se' deixe 
forçar a, absorver, novas· qn~;mtidades: E'' o· 'qu\') facilme,nte se percebe 
dep,ois: de cri•ses economicas.: a(lsim, a Austria viu' diminuir a sui.t cir·-
culação de 702,9 .milhões de florins, que ~ra em 1873, anno de cri·se, 
a 63~ mill;tões no subsequente. " · , 

'· Entre n6s a experiencia de Cl;isa yem corroborar a(lmiravelmente 
a mesma these .· 

A emissão inconversivel ·do The~ouro, de 33.388 contos, em q'\le 

(1) •C .' ' FERRA RIS : 0'[1, 'dit., pag. 3 7 . 
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1mportava no anno de 1838, foi elevada a 3!'L '963 pela lei n. 91, de 23 
.Q.e outubro cl'esse anno. Rderindo-se a -essa expansão do nosso papel 
official, o visconde · de Mauá escrevia : "Na Europa mal se poderá 
comprehender que um augment0 de notas incon:vertiveis determinal'se 
melhorarrvent'O sensível ·~ condições mo.'ll},e!tarias ·do patiz .,'' . 

Dois annos depoi•s o. nosso meio circulante recebia um accrescimo 
de 4. 704 contos. Como se houve o cam:bi0, sob essa nova expansão do 
meio circulanteª "Não affectõu o valor d'esse pape~ ( attesta ainda o 
visconde de Mauá), que continuou a ser. exC'lusivam•ente regulado pelo 
valor · çlos productos exportaveis, sem nenhull).a referencia 'á moedà me-
tallica, cujo valor era completamente dominado por esse pa,Pel, não 
sendo raros os CG!SO.S, em que o cambio s-e eDeV'ou acima do par." . 

Reiteradas emissões sucooderam-se durante a guerra com o Para-
guay, elevando-se então o :ç.osso meio circulante a . quasi o duplo do 
,gue era, isto é, de , 51.000 a 90:000 contos .. Influíram ella,s depressi-
vamente sobre o cambio ? Não, ·responde ainda a mesma autoridade; 

"A' p~imeira vista, a elevação do meio ' circulante, no curto pe· 
.rio do de ci:q.co, annos, sem que as transacções ·pudessem augmentar pro-
porcionalmJen~e nesse prazo, deveria p'roduzir 11: perturbação, que os 
economistas deriunciam como cousa certa em taes casos. 

"Deu-se o facto ? . 
"Não, certamente. ·A' medida qu~ esse papel foi tlerramado na cir-

culaç~o do vasto ~mperio, se foi elevandD o. seu valor, e a ~ma escassez 
novaniente se· manifestando, a ponto de ser necessaria, poucos annos. 
depois, uma nova emissão,. para fazer frente a uma nova deficiencia 
reconhecida· e 'provada; votando-se a lei de 29 de maiÇ> de 1875, cha-
.mada de auxilio aos bancos, que foi a medo aJpplicada, salvando~se as 
instituições de credito, que tinham ;:ts apolice•s e · bilhetes do -Thesotwo 
em quantidade sufficiente, para garantir ,. com esses titulas .os adianta-
mentos, que soljcitavam. 

• 1" O estad,o (I, o cambio era tal que; depois de realizada toda a m;ova 
em.issão, bastavam 97$ do nosso papel moeda, para obter uma letra 

· .de _carp.bid de 100$ em ouro, cobravel •em qualquer praça estrangeira. 
'"Querem. provas mais decisivas? Impossível é fornecei-as. 
"Querem pro-va igualmente decisiva de que, não os m•e.iaes - pre-

_ciosos, poréfU outras c:a/usas, influíram no valor desse .papelª Aqui a 
têm. · · ·,, 
· "Depois de recolhida a totalidade do papel, que entrou na circula-
ção em auxilio dos bancos, em vbediençia á lei, o cambio baixou nota-
velmente, ~ te1r1- declinado mais." · 

Minis,tro da fazenda nessa época, o . senador Zacharias attestava 
ig11almente a innoc,uída-de dessas repetidas ampliações do meio cir-
culante em relação ~ taxa d() . cambiei. São delle, no seu relatorio, · estas 
passagens : . . ,. , . 

"Quando 9 corpo legi·slativo discutiu, o anno passado, a proposta 
do govei-no , sobre a emissão do papel-moeda, assever~ram muitos do!! 



seus illustra:dos membros que de semelhante emissão resultaria uma 
paixa extraordinaria de cambio. Sem repetir o que em sentido contrr.rio 
se ponderou naquelle debate, é facil demonstrar que a · causa da crise 
não foi a depreciação ·do meio circulante. 

"E a prova mais irrefragavel de que a emissão de papel-moeda não 
actuou sobre a situação monetaria: pelo modo extraordinario que a todos . 
surprehendeu, é que o governo começou a realizai-a definitivamente na 
pccasião da quéda precipitada do cambio e da alta dos preços dos me-
taes, e, não obstante, a crise mais tarde diminuiu de intensidade; e 
hoje, apezar de termos em circulação mais de 25 mil contos mais do 
que em fins do anuo passado, o cambio reassumiu a cotação, que tinha 
antes da crise, ·e o. preço •dos metaes baixou na mesma proporção, por- , 
que algumas operações cambiaes já •Se effectuaram a 20, e os metaes 
foram vendidos a 12$000. 

O autor da pqlitiça financeira, que os nossos adversarios não ces-
.sam de lançar-nos em rosto, como à antithese, o ave.sso da,s finanças re-
,publicanas, é, de quantos se têm occupado com o assu:lnpto, o .que mais 
emphaticamente enunciou a cond~mnação da theoria metallista neste 
paiz. Ouçamos o Sr. A. Celso ,: (Lê) . 

"A prova, senhoms, de que a nossa circulação fiduciaria não in-
flue, nesta praça, para a .quéda • do eambio, fornecem-n'a tres factos 
·altamente significativos: , 
' "Os annos de 1859 a 1860 marcam a época da maior expansão do 
0redito entre nós. Foi então que a emissão ·do papel-moeda teve mais 
brusco e mais considerllrvel augmento. De'Sa:pparíeoera ,a, moeda metal-
lica,· emittia o Thesouro, diver.sos bancos emittiam, e tambem as suas 
caixas filiaes. 
· " Os 51 mil contos, que · tinham os em circulação, subiram rapida-
mente a 90 mil. Entretanto., o cambio nunca desceu de 23, e subiu 
a 27 d. 

"Quinze annos mais tarde, o cambio estava entre 25 e 26 1 deu-se 
nesta praça uma crise monetaria; os bancos sentiam-.se ameaçados, e o 
governo entendeu dever ir em seu auxilio. 

"Foi autoriza;da uma emissão de 25 mil contos; •que aconteeeu g 
O cambio, longe de b'aixar, subiu até 28, e foi além, chegando a 28 3/8, 
á p1·oporção q~~e o papel 11a-se intTod~tzini/Jo na cir•cttll'ação ,· e, ao contra-
rio, quando o governo tratou de recolhe?· esta nova em'issão, foi d-e>S'Cen-
do até 24 ! · 

"Ainda agora mesmo, por occasião do decreto promulgado pelo 
meu illustre antecessor" ( alludia ao Sr. Silveira Martins, sendo ~ntão 

· de 40 mil contos o accrescimo da emissão), "não houve nenhuma bai;xa 
de cambio. Pelo contrario, houve alta. 

"Logo, o pape·l-moei/Ja não infl~w para a baixa de cambio" (1) 
A formula do Sr. A. Celso é, pois, esta : entre nós, o papel-moeda 

(1) . Em 1879, na Camara ,dos De'!lutald0s. 
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não influe pam a baixa d·e cambio. Ainda ninguem deu a esse pensa-
mento expressão tão desassombrada e radical. 

Querem outra autoridade imperial ~ Outro pontífice da sabedoria 
inhumada no,s destroços do throno? Pois é consultarem o Sr._ Labyette. 
Vão ouvil-o demonstrar que a depressão do cambio, entre nós, exprime 
,apenas a carestia do ouro como mercadoria, e não a depreciação ·do 
,papel: 

"Como_ se diz que o cambio de·smerecera, que o papel-moeda está 
deprecia;do em relação ao ouro; passa a mostrar como a depreciação , 
que se sen.~e.; comparando o papel-moeda com o ouro nas operações de 
cambio, não tem a sigrnificação, (}tte se lhe qt&er dar. Ella provém do 
estado do nosso balanço do commercio . .Se a exportação offerece sobre 
a importação um saldo a nosso favor, ha, por outro lado, aggravaudo 
esse saldo, as quantias, · que o governo tem a despender na Europa, e 
que, pelo relatorio do actual nobre ministro da fazenda, consta que só 
de 1 de abril de 188,6 a 30 de maio de 1887 subiram .a 49. 000 :000$; h a 
_mais as somrrv.as, qwe os po'rtnguezes que residiram no Brasil, e se reti-
raram pam 0 Et&ropa, ahi recebem annualmente, e que o orador calcula 
em 10.000 :000$ fortes, ou 20.000 :000$ da nossa moeda; ha tambem 
os fretes da importaç&o, Hetes que um economista ela Europa calcula 
em 10 % do valor das mercadorias; ha ainda o contrabando, que os 
economistas avaliam em 5 % de toda a importação, chegando, portanto, 
á conclusão de que ha um excesso de 98.000 :000$, dos quaes deduzidos 
24.000 :000$, que é a média da differença entre a importação e a ex-
_portaçãe a nosso favor, ficamos com um balanço do commercio cont.ra 
nós · de 7 4:. 000 :000$; a pproximadamen te. 

"Apreciándo detidamente este ponto, procura provar como essa 
d4f'erença é sald1acla pot' m'(Jio elos empt'esiimos, que o governo faz con-
·stantemente; situação igual á da Russia em 1815. 

"Pelo calculo do orador, o emprestimo de 4 milhões sterlinos, feito 
;pelo Sr. marquez de P·aranaguá, o de 6 milhõe.s realizado pelo Sr. 
Belisario, e agora o de 6 milhões realizado pelo actual Sr. ministro da 
fazenda, .sommando um total de 16 milhões, valem a somma redonda 
de 160.000 :000$000, somma com qué se tem saldado o nosso balanço 
do commercio .. 

'"Assim, precisando de ouro, na Europa, e não o tendo, obtemol~o 
,pelas cambiaes; maq, como estas sã9 inferiores. ás necessidades, o ·ouro 
,sobe 5, 10, 15 %. · .. 

"Não é, pois, o papel-moeda que diminue ele p'reço, é o ouro que 
sobe, com. o menado1'Ía rarra mo Brasi·l. . 

"Se h a, portanto, só raridade no ouro, não procede o argumento 
da cl~preciação da moeda. " ( 1) . 

Não basta? Estudai as oscillações do cambio em 1890, e haveis de 
extrahir das circumstancias sempre a mesma conclusão. Quando o de-

(1) Senad o, em ·2·6 de jCmho d·e 188~. 
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cr~to de ai M j ~~eiro 'reduúo d'e 450 . 00@ cont'6s ~a 1200:000 a emtssao 
c~:mceqida no ·de i 7 c!' esse mez, o cambio, elll, ·.vez de subir, co:m essa 
~ul:>tracção dB 2'50. 000 contos á 'som.ma da cü~culação project!lda, baí-
xou progres~ivamente de 24, em principiq de fevereiro; a 21 112 em 1 

·f ins de març·o .' ' · 
I , Úais tarde; '·quii:ndo, apÓS O aCtO que reaugmentOU O meio cir-
culante, concedendo 1:00.000 co:p.tos de, emissão ao· Bancq do B:l\;asil e · ,. 

· ll<'> Banco N acionai; se promulgou o decreto de ~9 ·de agosto, aut6ri• 
· za:ndo ainda .ao Banco dos Estádos' Unidos urná· emissão · de 50. 000 
. contos, , ~ cambio, longe d,~ abate~·~se; cresc1a . de 20 '112 · a .. 21, ·~ú ll-2, 
:-~2, 22 . 112, fechando,' enl' 21 qe outubro,.'a .24'. 11'8, e abrindo, . em 1'10-

b 2;< ' 114 • ' I. ' ~··· • ,v;e1;n, ro, a "'· . '. >:, '- · , · ~.--.j~. .,, . 
. ' '. ' L~go, !)- bài:Xa ·dó can1b~o o Ii ãb . ~ign'ifica exa,ggeração nàs propor-

çõe's do Ínéio circul.aJlte, n~Q a•utoriza a presumpção d;e excesso na s~a 
sOn;l~R o Logo, •'não . é ,partindo 'do est,a,db ·do cambio que se ha· de in: . 

. ferir a · demasia na emissão, ' ( Ap!i!'id.dcjs·.) J:elo .c6ntrario, depois td.e , 
I meail' a emissão· 'relativamente• áS ·necessidades' ao paiz, e vei-ificar , 
i\ lest'arte · 'le ' eBri transboi·da; oU::, não,' ·; , limit~' <Ji'essas' neces-::!idade!!; ê, · 
. qu.e pÔde.renws ''deprehenqer .~ : ~i' qulmtl>dad,e :da, êi:t:.Culação 'contribue;' 
Ol~ nãp, pa:i·a o, àba~inienio do .ineri;ado ca;Çrloial ;\ (Repetidos apoiados) o 

· . . ' Como medi'r •a · quantidade'· 'de i:hoed:a niet,allica' · Ôt:l· · · üdH.ciaria? 
Oonio avaliar a sua.graduação/ c9ril , resp~ito ás .·necessidades dopaiz ? 

.. , 0 n'lCÍO circulante ;Ô~ Um p0VO não S6 'aValia ·péla, SUa quantidade, 
'COn!JÍdel•ada em abS<;llUtO, mas ' SÍ;m ~ · de Um. .làdo, pelO ,SeU poder d~ ' 1 

cir'culação, isto· é, ·,pela maior ou menor facilidade com que ella ·gyra· 
· no: paiz. ( ap,oi.~s) :; ~ de 'outr0 la'ilo, ' p~la e,co:Uomia; que se faz, do 

, s-eu liso dü;ecto, medilmte ds .a~tificioá coinmerciaes destinados .a I:e-
'. prest:ntal-o! e d1spensal:..o '. ·. (Af _o,ia'dos: ~ "UI!l- y,ago?-, utilizado em _dez . 

. ou vmte v1ag~ns, represe:nta uma so:tp.ma de transportes· dez ou vmte 
'.'' vezes superior ~0S 8<(1'\;iços d,o mesmo vehiculo viajando apenas uma . 

1 vez . " . · ' · · , · ·. · 
I ,, I 

, · . ,., , .Nem tqdw a moeda' emitt~da .' é moeda circu•lante. Ora, só a 'moeda . 
, que circula, pódé' replet.;u •a· .circulação; só a'' moeda que atravessa o 
' mer cado entre as d.uas correntes da offerta e Q.a procura, .póde, quando 
. ~xaggera;da .em sua ' somma, àctpJú• para' a depreciação de si mesma o 

,A. palie das emissões effectuadas, que hibern\(, pelas circumsta:ncias 
esp~ciae~ ·de certos paizes, nas mãos de seus detentores, a parte que 
pe eclypsá do ' movimento das •transacções - esta parte, · pçr isso 

. ".,;rnef1mO que não funccion fl-, que não se sente, que não se descobre, é 
,·,·,u:rn ·elemento inerte, que não póde influir p.ara ·a valorização ou des- ·' 

v~lorização geral. da 14oeda ; {A poia,dos .. ) · 
.; ·• .. !J . uma das , maii.qres · aut())ridaaBs .. ' contem:por.aneas quem o diz ,, 
('L~ndo) . 1 • • • 

• "E' inutil negal-o: a~ doutrinas Ida escola :metalfica tinham · o vicio 
origi:p.al de quasi todos os theoremas assenta·dos por aque)l~ gr.and(l; · 

I' 
•I 

·' 

,!·, 
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1Í.1etaphysico d1l ecicmomia, pohtica, ·que ' foi Dav·id Ricardos serem nimis-
.mente rígidas e absolutBJs. Partindo do erra;neo suppo'sto de q'!ke toda a 

'moedcL de um paip; i e ache effecti'Vamente e:m; circ1~lação, Over,stene e 
os seus eminentes adeptos haviam transcurado o i.nfluio mo~erador, 
que e:Xercitam os depositos dispo~iveis (hoards7, nos q)laes boa parte 
do capital mo:n:etario se rec,olhe durante O•S 'períodos de calma e prospe-
:ridade, e dos quaes emerge nos momentos qe emprego màis' lucra-
. . " (1) , .tlVO. . . . . · 

'· No Brasil . somlj:las enormes dormem empoçadas, estagnadas, es-
,queci-da,s (.apoiados)., nas gavetas do habitailte das cidades, .nas arcas' 
do oper,ario urbano, . nas cintas do trabalhador agrícola ( apoiaclos) ,'nos 
cofres dos proprietários ruraes, nas botas do sertanejo ( apo:Vados), nos 
esconderijos dos pobres e nas .seeretári,!l!S dos ricos, nas casas da popu·· 
)ação 8ede:t."t~ri~ e nas mal'as da , pqpulação fluctuante. ( 1Yhti·tos apoia-
dos.) 

O SR, E'sTEVES J u~IOR ~ · E' uma ver4ade que nunca se poderá · 
nl.)gar. , , . , 

O SR. RAMIRO BARCELL?S -Mas, se ha tanto papel por ahi, pa.ra 
,que ·emit.tir mais ? · . 
. ~ IÜ ,SR. RuY BARBOSA - S~nhores, eú não. creio que estejamos a 
matar, o tempo em simple.s jogo de palavras sem sentido. O aparte do 

, .nobre' senador, tão alheio ao que eu. vinha dizendo, dá-nos 'a icléa de 
_q:ue S. Ex. desper~asse na occasião, deh:'anclo cahir ela bocca as ultimas 
palavras ele um sonho. Ma:s então como 'discutir, quando se reduz a 
logica a desconcha vos taes ? . . 

.Que dizia eu·? Que essa .va.sta cópia de papel, sonegada ao mo,vi- . 
mento ' commercial p'elo a traz o dos nossos hábitos, ou pelas condiçõé;J · 
'materiaes elo nosso paiz, representa uma , q~1antidade ociosa, arredia da 
c'ircul'aç•~o, ·estranha a ella; ,e 'concluía que, por consequencia, ao .cal- , 
cularmos o volume teal do meio circulante, não podemos computar na 
sua •Somma essa . porção inactiva, paralyzada, ausente, do mesmo modo · , 
como, ao estimai·mos os recursos do trafego de uma estrada, seria 
absurdo C!(mpreh~ncler no material util os carros, cujo uso se não per-
mitt~. A que vein, pois, que relação tem, com o que eu dizia o aparte 
do nobre · semi-dor pelo Rio Grande ? Tem S. Ex. meios de mobilizar 
essa parte 'dormente da circulação ? Se O·S não tem, porque não o.s ha, 
'enüão co·uchia commigo que ã .quantidade nominal da·s emissões ha~ ' 
vemos de a:bater essa parte retrahid·a, havemos de clesprez'al-a, para 
calcular a circulação real, e que, feita essa deducção, a marg('lm dei-
xada ,por ella. nos habilita, e nos obriga a preenche·r a differença .me-
diante supprimentos correspondente•s ao desfalque verificado. (Apoia-
dos.) 

· Não estou, senhores, engenhando novidades, oü aventurando he-
resia·s. Sob o Imperio já, se dizia o mesmà. E eu cito o Imperio, porque 

' . ' 

(.1) BoccAR.Do: Il reori(U~c:cmte'ltto cleg•l\li i?)-Bti'tuti 1cU er>wlpsione. ·1888 . ·Pag .. 16 ., 
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:estão em moda as resurreições imperiaes ( r'iso ) ; porque as sombras 
do Imperio andam vagueando entre nós; p.0rque as proprias hostili<-
dades republicanas contra a politica financeira c1o Governo Provisorio 
$ão, muit&s vezes, simples· manifestações inconscientes de uma infiltra-
ção monarchica, habilmente insinuada nos espíritos mais adversos. ·ao 
regimen extincto . 

O que eu, ha pouco, vos -affirmava, é o qúe o Sr. A . Celso ,sus-
tentava, no antigó senado, em 1888. ( 1) Eu creio que a autoridade do 
,Sr . A . Celso não será .su.speita aos enthusiastas do projecto . 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Sem duvida, não será; é autoridade. 
;Mas deve se1' verdadeiro hoje, como hontem. 
, O SR. RuY BARBOSA - Dizia o Sr. Affonso Celso: (Lê) 

"Sr . presidente, não só não temos hCIJbitos, qtte d~speiJ'IA')e1n. grande 
massa a;f3 nt~11M?tàio, mas temol-os que o exigem em maior quantidade 
.do que em outros paizes; para o que tambem concorrem &s nossas 
grap.des distancias, a falta de transacçõeS< commerciaes entre as povoa-
ções do interior e a disse;minação da população. 

"Na Europa e nos Estados Unidos ninguem guarda senão peque-
nas somm&s, destinadas ás despezas de algüns dias ; aqui é o contr~ario ,. 
todos tr'azem 100 bolso, ott con'éiervam na gaveta qttan,tias mais c-m m<,e,nos 
cwultadas, ,de que não carecem immediatameJ;J.te. Fazem-n'o todos, ' 
desde as classes mais el~vadas até o operaria, que põe as su&s economias 
!3m . uma cinta, á espera ele· opportunidade para saccar uma letra e~ 
favor da família ausente. . 

"Vem isso, em parte, de não existirem: entre nós estabelecimentos 
de credito, onde se possa com .facilidade depositar e retirar quaesqtier 
quantias. · 
' . "O resultado é que uma certa mass-a de dinheiro, que se não pó de 
bém calcula:J;, mas é co'l?!8ic~e'r'avel, fica inerte, retirada da circulação, e 
a diminue . 

"Tudo isto prova não podermos organizar bancos agrícolas-, ou 
hypothecarios, sem augmentar-se o meio circulante. (Apoiados. ) Sr. 
presidente, com relação ao nosso papel-moeda, oçcorre uma circumstan-
.cia especial . Diz-se que o papel-moeda não emigra, mantendo-se sempre 
dentro . das fronteiras do paiz, a que pertence. 

"Ao papel-moeda brasileiro acontece o contrario; sae do imperio, 
e viaja. Quem se der ao trabalho de compulsar os mauifestos dos va-
,pores, que nos vêm do Rio da Prata, verificará que todo.s elles condu-
zem-nos grandes sommas em notas do Thesouro. 

"0 SR. SILVEIRA MARTINS - Correm em toda a campanha elo Es-
tado Oriental; " 

Essa diferença entre a importancia apparente e a importancia ef-
fectiva da circulação é um elemento de alcance fundamental . A ella, 
porém, accrescem outras considerações, não menos fundamentae(l; a 

(1) Sessã-o de 20 d!i> junho. 
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saber: as variaçõe.s na necessidade de me~o circulante, coníorme a na-
ture:;;a .das applicações do capital, e a maior ou menor facilidade, a 
difficuldade, maior, ou menor, de circulação em cada paiz. (Apoia-
dos.) A perfeição, a este respeito, consistiria em operar com _..a maior 
$Omma possivel dJ.e n~eio circulJante a rrv,aior somma po5\Siv•el ále trarlis· 
acções. Ora, quanto menos adiantado se acha um paiz, tanto mai·s lenfo 
é o circular da moeda, e tanto maior somma della, portanto, se requer 
lJara o mesnio numero de operações, par.a a mesma quantidade de per-
mutas. Sumner, no seu livro .sobre a cii·culação americana (1), que é 
fl historia classica e a philosophia mai•s severa da moeda naquelle 
paiz, discrimina e pe-sa attentamente e.sses lvarios elementos, esses 
elementos capitaes do problema, a •que os nosso.s metallistas de occasião 
vão fazendo vista grossa. 

· Eis como elle se enuncia a respeito: (Lê) 
"A ~u~ntid~cle con:venient: da circulação ~m papel varia, con~ 

fo·rme as extg~nmas de cada patz q•wa111to ao movtm!ento das perm~~t'as. 
Prefixar o limite, em qüe se devem considerar legitimas essas exigen-
eias, ninguem o poderia. Não ha regra, que o determine. Não depende 
,só ela população, ela riqueza, ou da somma das permutas. · Não tem 
relação certa com alguma quantidade conhecida, ou verificavel. Um 
paiz ag1'ico'la, necessita de maio1· q~vantia, para a mesma população e a 
niesma riqueza, do que um paiz fabril . . Um p:aiz de pop·ulação espars,a 
necessita de m'ais, nas mesmas circumstancia.s, ·do que outro, deillasiada-
;mente povoado. U11t paiz, onde escásseiam os meios dJe commwnicação, 
,demanda maior abunclancia rio meio circulante, co:deri8, parib~ts, do que 
um paiz bem servido em vias ele communicação. Ocioso seria tentar 
.calculai-o a tanto por cabeça, ou a tantos por mil de fortuna o o~dro 
plem~nto~ que eco.n01ri!Íza· o ~tso dJo m.eio circutante, são as combúuaç6es 

· bancar"ias. e o ,prodes'so d'as camarras de compensação (clearing hous.es), 
que, como a extensão dbs caminhos de ferro e todas as facilidades de 
transportes, concorrem, para reduzir a necessidade cl'esse ·instrumentei 
ele. troca." 

Ora, nós .somos um paiz qua•si exclusivamente agrícola.; somos um 
paiz de população esparsissima; somos um paiz atrazaclissimo em meios 
de transporte ( apo~ados) ; somos um paiz, onde quantidades incalculà-
veis de me~o circulante se immobilizani. em accumulaçõe·s particulares, 
e onde o mecanismo usual elas perm~utas, em 'estado ainda quasi rudi-
mentar, põe continuamente em contribuição o empregõ material Gla 
moeda, real, ou representativa. (Apoiados. ) 

N ewmark; invocado, em 1888, pelo Sr. , A. Celso, dá-nos a ver 
como, nos mercados monetarios de Londres, Paris, Nova-York, os ne-
gocio.s .se liquidam por meio de letras, ordens de pagamentos e cheques 
na razão de 90 %, em bilhetes de banco na de 9 % e na de 7 % em 
nu:rp.erario. O metal, reunido ao papel bancario, concol're apenas na 

(1) A Hi;}to?'Y of Am:m·,i'can Cur1'€11tCy, Eld. ele N, York, 1884. Pa.g. 2•21. 
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r~zão de 10 % . Tudo o mais se re.duz ao jogo. de ·' combinações, ·~;1:ti liza:· 
das para evitar o emprego de meio circulante . . 

O SR. AMARO O.av.A.LCANTI - E ao jogo de papeis c1e credito, que 
.·88 podem usar subsidiariamente, e ·que nÓs não temos·. , · . 

O SR." EuY BARBOSA ·- :Mauricio Block, resumindo recentemente 
.a estatística do deposito dos banws de ·emissão nos Estados Unidos, 
mostr11 qu~ 45 % .sobre o total d'esses p,agamentos se re-aliza em che-
,qmis, e mais de 'W % em movimentos 9-a OliàriAig JF.owse . ,Isto é, no 
jogo d'essas tra;u.sacções, que tão gigàntesc~ somma de · valores repre"" 
11entam, n,ão, ha deslocação de meio circulan~e se:q~o n~ ,diminuta por-
centagem de 8 para 92. (1) · . . .. ·. · · 

Quão incalcul~velmente sb.perior a essa não é, entre. n,ós, a .tra;di-
,ç,ão, a remoç'ão, 'a "exhibição . 're.al d·a. moedf\ nas. transacç"ãés .do . merca-' .. 
do? (Apoia~os.) ' .. · .. ,. ·:··· . · · 
. Prescindamos; . porém, d'esse . a•sp13cto da questão. ':Bastaria, ainda 
a:ssirn, para nos impôr .a .necessidf1de de uma circula:ção muito mais . 
copio~a do ·que a da Europa e a · da America do Nocirt.e, a vastiss~ma 

!·', extehsão do:· no.sso territoúo e a ''d.iss~min.'O:ção incoll\paravel dás .po-
. \I .. ·. · . pulaÇões ·13ntre, nó~ ; E' o ponto :esp.ecialri:tente consideradÓ por um dos 
, '.' '' ,' economistas europeu~, que m.ais ~i-pTo{e$so ' se : .. OCCUp,aram deste 'as-

. '.Suni.pto: ,(Lê) .. . · . .·. · 
· · · "Pe que ·pó de depender a quanti~ade ·. da circulação fiduciaria 
1 ,e:x;istente n'um paiz ? A circulação-·fiduúarià tem ·a Sjla norma quan-
titativa na qualidade ' das permutas, que.· se realizam; porque o' papel 

. ' fi:duciario llUbst~tue a moeda, e a quaMidade de' rrieio circulante deter-
mina,se, OU· se trat~ . de moeda metallica, ou d13· biJhetes de banco, ··pela 
quantidade das troci).s, dividida 'p(;Jla ''Tripiclez -c'orn que o meio ci'r·culi:Lilte, 

' grr;ças á perfe-iç_ão das via'8 e rneios , de i'namspprt-e, pó'd'e tr:ansinrit·t~fr-se 
âe rrião á mão." (2) .. , , .. , 

' ·: lVIas, ainda ·quando ab~t·rahi'!sem?s de todas ·estas diffe1:e'rl;ças, isto 
é7 ainda sl).ppondo .ao Braffil um terr~torio t~o limitf\do e u~a 'popula·-
gão tão compacta c'omo a. d[l)s regiões· européas, ou a 4a populo~a 1\e~ 
publica a~glo-a,niertcana, a ·nossa e~i's.são actual ÉÍ' exiguissimq, com-
pamda á d'essris naçõeS>: .. ' . . . . . . 
. Dividi4a pelO•S nossos 1.5 milhões de almas, a nO$Sa circulação, 
hoje, de . 512 ·.·000 contos, ,rfl]nese,nta uma ,quota de 33$000 por habi-
tante. Se essa · emissão fôr ele:yada a 600.000 contos, nos termos . do 
J>rojecto do governo, a proporção pe'r capita,, ainda ass>im, nã.o pa~sará 
.de 40$000. · - ·· · 

, (l) \<No ha.ce mncho, yo :no•tab"a :~)·n ~1'at êsto-aüls.ti-co sobre la C-irculaci'O.n en 
1\(ew Yorl,,. d-el .cua l .rcsul•ta -que n.o(venta por ooentà -de la cir.culwUon total se 
hm:e em c hie'ques . >> ,. · 

N. "~· .ICALvo: l1ut;r<JY1n.wção á ' iJ.ts.taria, Fri~ta~tiJiem de los Estad.os Unidos por 
' A . BOLLES, traduzida .por .A. DE IGUERRIOO. V o! 1, .Bu"enos-.. Aires, 188 "7, pag . 38. 

JottrwaJl dl~s · Eiaon'omisot,es, abril -de 1•891. · 
, (•2) DE ' J'bHANNIS: Le Ba.n q1te 'ide e>nissione e ·il c·redito it> Ital'ia. 1888. 

Pag. 100. > 
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A Frar{ça, modelo a- cuja excellencia não me poderão . objectar, 
com uma população de 39 . milhões de }lomons, conta uma circulação 
fiduciaria de 3. 500 milhões 'de :francos, que já se cogita em elevar a 
4 mü4ões. (1) :M:an tida a somma .. actual, o .quocim~te por individuo é 
de 80 'francos, ou, digamos, :;t um cambio médio, 40$000 : Augmentada 
a 4:. milhões, a porção por cabeça .se.ria de 102 francOs, ou, segundo a 
mesma equivalencia, 51$0.00. Nesta hypothese, o excesso, em relação ' 
a nós, é de. l8$000 por habitan~, e de 7$000 na primeira. 

Nos .Est.ados Uriidos.as emissões· se distribuem na razão de$ 23, 45, 
isto é, 4 7$000 por .ha~itante. Ora, . em confronto d'este, o nosso quo-
ciente .individual (33$000) é, 42, 4 '1, inferior. E inferior continuará 
a ser, :ainda quando. .elevemos a circulação actual a 600.000 :000$, cor-
responden:tes a 40$000 por cabeça o ' • 

O SR ... AMERIOO I,ono - 'Mas lá o papel é 'co;nvei·sivel. 
:. O S:rt. R uY BARBOSA -,- Isso nada faz ao ca.so . . Salvo se se pudesse 

att6bui.r ao papel de . cm .. so forçado maior · elasticidade, capacidade 
maio.r de circu+a()ã.o do que , ao papel conversivel, quando, pelo contra-
rio, R ~·ealidade ·é àntes o opposto. Mas a verdade é que, se as trans- ·"' 
cÇÕes e condições de um páiz reclamam c~rta somma de moeda f,idu-
cia.ria, a ne<:<essidade é .sempre a mesma, seja. essa moeda convershrel, 
ou inconversivel:. ( Apqva~o~· .) . · 

Quero dar por uin instante, porém, que teiJha razão o 110b1:e se-
na~or por _Minas Geraes. Tomemos então, nos Estados 11 ui dos, uma 
época · anterior aos pagamentos á ·vista : o anno de 1865, ,por exemplo. 
O papel in.convásivel cor-respondia, neste tempo, a $20.57, ou mai·s 
de 4l~ por habitante, quociente mais de 8$00Q superior ào nosso pre- · 
sentemente. · · , · · 

Attentemos agora, pOI'én1, na distribuição elo povo pela área, que 
elle occuj)a em cada paiz. A circul;:tção é tanto mais rapida. quanto 
menos extensa a superfície habitada, quanto màis densa a população. 

. Ora, no . Brasil, a população chega a ser rarefeitn,, ao nonto de 
conespo'nder a 1 h.abitante por 10 kilometms quadrados. Tomemos, 
p,orént, ·a m·édia. que ·é de 1,7 por l;:;ilome1iro. Nos Estados Unidos a 
proporção pm· knometro sobe a i3 habitantes. A densidade é, portanto, · 
ali i , oito vezes maio i que a nossa. A circulação monetaria torna-se, 
pois, oito vezeB ~-1ais facil; o que equivale a ser oito vezes mais abun-
dante. 
. . . Em França, o territorio ( 528.400 kilometros ql~adra do·s) é quinze 

e meia vezes menor elo que o nosso ( 8. 300. 000 kilometros quadrados) . 
Sob este simples aspecto, por consequencia, o poder circulante da 
moeda é q1.lÍnze vezes mais activQ. a-lli do que aqui; o que va le tanto, 
quanto a existencia, naquelle paiz, ele uma circulação quinze Yezes 
mais copiosa do que a nossa. E' enorme a differença ?. Pois bem : a 

(l.) FoURNLJDR DE FLAIX : . 0?1g'a1JtiSe!t .. •0011tJ1'0•i'CoUve ele la, Jlct.1tq1b8 ·.,ze Flnmoe 
et ele.~ ba.nq?!CIS cl'e oi?Y}nlalt. P.ai-is, 1891. Pag. 32. 
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comparação das densidades entre a população franceza e a brasileira' 
vem nos collocar em inferioridade muito mais desmesurada ainda. Em-
quanto o Brasil en-umera 1,7 habitantes por kilometro quadrado, a 
França conta, pela mesma unidade metrica de terra, 72 habitantes . 
A população alli é, portanto, 43 vezes mais espessa; o que equivale a 
uma quantia de meio .circulante q1wJ1•enba e t1·es vezes mais ampla. 

Notai que não levo aqui em conta a nossa inferioridade no desen-
volvimento do systema de transportes, na activiÇlade do movi,mento 
economico, no habito de não immobilizar 0 dinheiro em reservas do-
mesticas, no uso das equivalencias commerciaes. destinadas a repre-
sentai-o, sem empregai-o directamente. Como ha, pois, ainda quem 
continue a arguir de excessivas as nossas emissões? Que espírito des-
prevenido' não •Se revoltará diante deste paradoxo ? (Apoiados.) 

O SR. AM..a,Ro CAVALCANTI- E note-se que se trata ele paizes, 
çujas industri~J,s estão feitas, e onde o meio circulante apenas serve 
como simples laço, aô passo que, entre nós, o meio circulante ent1·a 
como facto r. . 

O SR. RuY BARBOSA - Se o europeu, que sentenceia contra nossas 
instituições, sem conhecer as Dossas circumstancias, sem ter a mínima 
icléa elas idyosincrasias do nosso paiz, estucl'asse a qui' de visn.t , as pe-
cüliariclacles d'esta questão. não ouviríamos os despropositos, que •a 
e·ste respeito estamos ouvindo, h a um anuo. ( Apoíaidos . ) 

Tenho aoui duas ' apreciações de pennas estrangeiras, publicadas 
o anno passado em periodicos eut opeus e escriptas uma por un1 ame- 1 

ricano, outra por um inglez, sobre o problema do . nosso meio cir· 
culante . Ambos consideram moderada. nara as nossas condições, uma 
circulação de 500 a 600 .000 contos. Ides ou1rir: (Lê) 

11 A emissão ele ;E 51.700. 000", diz o pr imeiro, "não é, para o 
Brasil, volume sufficiente de meio circulante. A extensão elo nniz é 
immensa; e o raro uso de cheques, com o habito, commum alli, ele 
reterem os indivíduos em seu poder l argas quantias, em vez de de-
po.sital-as nos bancos, torna necessaria no Brasil uma emissã.o pe1' 
capita muito maior do que nO•S Estados Unidos da America, ou en1 
Estados europeus como a F rança, ou a Grã.: Bretanha. Os pequenos 
negociantes, os taverneiros, por exemplo, no Rio de J ,a:qeiro, apenas 
excepeionalmente depositam nos estabelecimentos .. De ordinario pre-
ferem ter comsigo o sim diliheiro até á época de pag-amento ao.s i'm· 
,portadores em negociant~s em grosso, satisfazendo então os seus debitos 
r.oni as sommas accumuladas em casa no decurso ele sei.s a nove mezes. 
O mesmo succede com as classes, que vivem de salario . Um homem, 
que perceba, .supponb amos, um salario de um conto de réis, não o 
recolherá a um banco: arrecadal-o-ha na g.aveta para as ·suas des-
p.ezas conentes . Os agricultores e outros habitantes do interior'· amuam 
p;randes sommas, para -satisfazer ás suas necessidades; e esse dinheiro 
lev-a mezes, ou ·aunos, para ir ter aos bancos. A receita das alfandegas, 
em vez de se clepo•sitar nos bancos, e por elles transmittir-se para o 
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Ri de Janeiro, ~ccumula-se ein sommas importantes, e:X]_)edidas pe-
r i o c· camente pelos paquetes para a capital. Sei, por exemplo, de 
um somma de 800 contos aferrolhada mezes na alfandega do ,Pará, 
até er transportada eni um vapor para a capital, viagem de treze 
dias e duração nos mC"lhores vapores." (1) 

I segundo manifesta ne-stes termos o seu parecer: (Lê) 
" ma emissão ele ;E 45.000.000 não é exce·ssiva para este paiz cujas 

export,ções annuaes passam ele ;E 25.000 .000 só em café, borracha e 
.assncar O paiz é vasto, e grandes sommas ele dinheiro ficam pratirm-
mente i mobilizadas no remoto sertão, nos centros ele ~egocio, para 
objectos ommerciaes." ( 1) 

E qu~nclo é, senhores, que a emissão autorizada pelo Governo 
Provisorio \ começou a inconer em excesso ? 
, . Antes do de,creto de 10 de dezembro, que creou o Banco da Re-

publica, a sd;mma da circulação existente e annunciada, inclusiye o 
papel do T~esouro, segundo a legisTação em vigor, snbia a réis 
547. 000 :000$(\00. . ' 

Sommada~), com effeito,. no -seu todo, as emissões conce~idas antes 
do decreto, que ~ndou o Banco da Republica, teremos: 

Emissão realizada. em notas do Thesouro e dos 
bancos .. • . '\· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 5~ 943 :91<1$000 

Emissão por se fazer : 

' Pelo Banco dos Estados U niclos elo Brasil. .. · . .. . 
Idem União de S. Paulo .... 1 ........ ' . ........ . 

Idem Emissor do Sul ..... . ...... .. .......... . 
Idem elo Brasil. ·' .......... . ... . .......... . ... . 
Idem N acion~l dO Bra-sil. .. . ............. .. .. . 
Idem Emissor da Bahia ... . .... . ... .. . .... . .. · .. 
Idem da Bahia ............................ .. . 
Idem elo No-rte . . . . . .... . .. .......... . ... .. .. . . 
Idem de Pernambuco ................ . ... . ... . . 
Idem ele Credito Po11ular . . .. . . ......... , ....... . 

50.201 :960$000 
34 .200:000$000 
13.000:000$000 
28.700.400$000 
21.446 :140$000 

.14.500:000$000 
10.000:000$000 
19.000:000$000 
30. 000 :000$000 
40.000:000$000 

546.992:414$000 

Seria sobeja essa quantia ele papel? Venha a resposta, não de 
mim, senhores, mas ele quem a possa dar insuspeitamente. No meio 
do temporal desfeito contra as finanças do Governo Provisorio, eu 
buscarei o immaculado, o regenra,dor, o impeccavel, aquelle que con-
.tra nós ,;ibra os raios de mais alto. Bem vêcles que alludo 'ao ex-presi-

(1) A. M. GIBSON : !No E <conoonib:Jt d·e 2.3 ele dezembro -de 1890 , pa.g. 1574. 
(2) JOHN HAROlJD: No Sout7HAfmwvcam~ JO?.t?~Htl de 16 -de ag osto c1p, 18B0 . 

pag. 204. 
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dente elo, fJanco N a:cional, uma especie de ' J upit,er Olympico i. no 
tampid0s e clarões do manifesto financeir0. (Ri~q.) · · 

Foi~ ·bem: quando· a í!OlTI~na de papel já se elvava a ,546. 000 
cont.o.s; es.cutai como pensava es·sa autoridade oiacular. (R'í,~'o } A 
informação é ministrada pelo Jornal do Oomm'ercio, na: Gazetil 1a de 
21. de outubr@ de 1891, r;ob ·a ' epigraphe O govemo 'e o Bane~· acio-
nal: (Lê) . · · · · 

. ;,Oonsüa~110.s que os Si·s. conde ele Figueiredo e barão·'de algado 
Zeúha, .· pres:icl.en~ . e vice-pres~dente 4o Banco ~ a~ional: pro uraram .. 
hmttem . o•:Br. Mmrstro .da fazenda· em sua casa, e, enunciand9-se. sobre a .noss.a ~iút~ção fi1i~~ceÚ·a;. m'anife~tai·a1n .: o $eu )nais ab:sq'U:d9 apoio 
.ap Sr·: rr}-in'istr·o,, y~la rliJ,lecção ,que:V0i · d~r~d~ . i9~ n.eg?Pi?/.'esp(:)cial-. " 
mente pel~s med~~as ·~?11~rnente.~, a ari.;eca~11;çã~ c~·os d~rft~s : de ·.con-
.s~nno _ em our o e· Íl~açao d<,> del)OSÜ<( ,ne,ce.ssan<,>' ·~ , C011!)t~ru:~ '9.a? }?-~ :S·~~ 
Cidades, anonymas :. . , , . . ... . , · . •' . •· ·· . j' . 1,.. • ? ·· . 

' "E11tende'!ll 1:1Ues·' :que· ess(J)S merhdas vil,era?i?/ '.'sf,gilmf o 'cr'eÇltto .do 
phÃ,z, e atalhar efjicazmen~e a C1'Vse, .qu,e O ab,u.s:o·: '&J,' e<sppcru,·la;ç'áo eSÜtva 

I ~ ": j]romovendo';.:; e,, per.sua;d;ída d'isto,' :a ilú•ectO,.r·ia'' d' aq:Z.'eVle estabeYe•cil 
' , } '?riJento, ·~o1is:igno't~rZhes; ' ein SUf wltima (:!~ssão,,.'l!'n' ~q ·l·o jle (J)ppilct~ÚJ . . , 

· ·' ' A coú;:tpanhando 'a , onentação f~n~):!Ceua :dqda aps· se;as ··actos 
~el~ S1; . : ID~nistro d~ f~a:ze~da, . .são '·d~ :op~~l.ã:o. os clf. is , emüre1ites ban: 
'queuos que fi'te torna"' nao 'so convr:m~::e,hte, corno pre'e2~q e ~t'rqe1~te, ,ala1·c 

' , ' ' I '}.':\gà?' a' ~mli1são' b,ancar<íi, que 1 

'l;l; p'~,inci pio ' 'poderia ~\ pa•recer 1 excessiva e 
•, . ar:riscada,'·mas q.ue ag01~a as :ci1·ct!mstàncias rrwsti.'(l,m se1· .de ~ndeb1li1ia- '·· 

·" m~l neces'sid:a)te o P'rsso é, prova, aMm ~e ' o'utras, J~ propria emis~ão ... do .,, 
Hari ç:O N;aci'b:i:t'a1, que, achando-se já elevada a J#ais de . 40 , 000 conto~, 
:poüco s~ sente ilest a.. p :r:aQa, sendo ' qÚc;ts~ toda a1b~orvida pelos E stados, 
, , d ' d • , ]' , d " / I ' ' ame ·I,, .aquese ,ym,reaizan .0.',·' ·' .• :::, . ', ·· .. : . . , 

Na 'Gazet,illlla ,do dia 'imr.riediato, 'sob r me~mo' 't~t'Ulo, e :p;o 1ugar 
de hom·a, ·' com pi:ecede:ncia·· a todos,. os outros a~sumptos,' 'vol tava o \ 
grande·orgão 'a esse : .(:P·ê) ' ·~· ~ !! I,. ··t~·. ····' 

( ," A 'not~ cia , q~e ·h:ontem de1-:.o$ !'lxclusivament~, · ~0.p .·este ·:'ü t p.l<,>, :. . 
~:j. ãO podia deixar d~ , caus'ar .grande Sf!~sação nos cii;culos financeirO•S e , •!•., '• 

commm:ciaes. Um · repre.sentan~e do J or.ffal· .c<;nwe1:sou com vari:os han-
queiros sobre o' a ssumpto. T bdos rêc.onb.eêem qJfe, sejam quaes forem .as ·, 
cons1:1quencias ele no~ as e:m,ris$Ões, o ti:iumpho •alc·ançado pelo Sr. mi-

.n~~tro ' da fazenda ' na seg.ünda-feira foi importante. :r-;rem um clel'les 
, eontesto11 o · facto . da falta, de dinheiro, o qual se teín e·SGOil:dó para os , 
Estados; um, pm'ém, do·s de màior peso, duvida que esta imuiigràção 
sej p, .permanente, mas ' crê que. · .depois de servir ao 'l'no:Vimento das 

, saf r as, ~eaffluirá a esta eapital. · .. :. 1 
• 

1 "Disse ainda outro banqueiro proeminente ao nosso representan~ 
te : / ' O Ba;nco N acionai fallou por .nós. t<,>dos: tamàl.1ha . é a :t'al<ta de 
dinheiro' na p'r aga,, ·que no dia 30 de setj'lmbro, o Banco do Brasil e o 
~ari.c~ .. elos ' Est·ados Unidos tinham junt,amente 7. 510.000$000 em .· . '· 

. '.' ,, \,·,, 
' ' 
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c~ixa, quando só o London '& Brazi.lián Balik, com p~queno capital, 
aCCliS'aya nO SeU balancte , 7 '• 915 :000$000, ll . . I . 

· A · 'somma das ·em1ssões · re'alizadas e autorizadas montava a 
547. qob c~ntos ~ E, -entretanto, ,? Úlus·tre conde, depõis de consignar ao ministro_, n·aS • actas do SeU banco, Um VOtO de louvor, ia á sua pre-
senç.a penÍtencia1•-se da gue'rra, qlie lh~ pron1_overa em período ·.anterior 
da Sll:a •administração fil).a'nceira, e reclamar-lhe O a~arga~ento .da 
circulação, como providencia não só util, inn:s "p1'eciJ.sa, .u~w~nte ·'e de 
indecl~navel. necessidaa'e". · . . 

· · Que fez o , ministro? Qedeu, á 'instané,ia . d'essas reclamações,· so- _ 
'' )ernnemente '•articuladas, enl:' commissão €special.dos 'seus collegas, pelo 

banqueiro~ ·qu,e, 'na linguagem d'elle·s, "fili.llava po1· nós' todJo't;" . .Acquies-
;Ceu, deferiu ao{l pO•Stulantes. Pois bem': o que, nas palavras· d'elles se 
lhe .exigi·a então como ~'necessidade urgente e· iudeclina:v.el", hoje lh'o 
imput~m a crime' esses mesmos, .que lh'o ·supplicavam COmO , salvação ,. , , 

· ··. Oontümemos, porem, senhores, ·a nossa e~humaçã0 da verdl).de, 
pisa,da ·aos, pés él.e tanto·s :interesses .' Accecli á ·voz .do pommeFcio·, in-
tel·pretfida pelo · presidente do B'arico N·a.ciona~ . . Dese;nvolvi a eniissão 

·pelo de,creto ·:•de 10 :de .d.ezemb:r.o, qv.e .constit;uiu o Banco da R.epu-
blica , Eram excessivos ·OS l~J:tlites da emis·sãoj que nesse acto lhe fixei? , · 

., Ningue:ip. ,o disse; nÍl~gaem, nenhuin dos ·t<mant.es de hoje. 
· · . De.cor!·eram mezes ... Ta. o Banco · ela Re1mblica . encetar as suas 
:fu~c(lões .. Nra .'ve:spera, no'·clia 1° ele feve.reh·o, a lingúage~TI, do Jónial 
do · Oom'rlte?·cio, o maior dos nossos . orgão~ de publicidade',' !Linda era 
~sta; (Lê) '· '·" · 
. " 'Não trata,mos de sabe.r , ·se ~ somina de 600. QOO :000$ em papel-

. ,, , moeda é, ou não, 'excessiy:;t; porque;: eni 1-wn paiz q".Le póssw~' um; sy;s·t'ema 
.. muito primiltivo , dJe. per,míuta~ inte>rma&J 1vifrvg'Uie'IJ'L é cdp'az d)e fixar '~fi" 

:· nitivamente o qwanturn àxi 1neio circ'iilant'.e ne'Ce~sa?'Ío ás operações corn-
merciaf3s~ ás ini&u"Striris, etc." 1 

Ainda então não se acoima.vam de .desrúedíclas a:s p~oporções dada:s 
pelos actos do Governo 'Proviso1•io .. ao nosso . meio circulan,te .. Passa-
ram tempos. ·.Já se estendia pe~o mercado . a emissão elo Banco da 
Republicà. Havia mais de dois I).leZes que elle funccionava; e a opiniãq 
do Jornal do Oommercio ai;ncla ·era es'ta: (Lê) ' 

"0 facto'' é qn,e nuncâ' o no~so cénu~el.;cio legitimo est~ve em rne-, 
lhores concliçõ,es 'do que as em que· está hoj·e. Qua:Iquer' banqueiro dará 
testemunho, não só elo 'volume ele transacções, mas . do modo prompto, 
por que as ·estão saldcan:clo. · . , 

. "A incerteza que, existe aqui,· provém elas emissõ.es de. papel que 
não têm sido ,applicadM Ciom c'flit'd.rio, e da falta de prudencia <;la parte 
de muitos homens, ,qcw· pela sua posição e responsabilicl·ade, tiThham 
obrigação de conservar~se 'fóra do torvelinho do jogo." ( 1) . 

I j· /· ' • ' 

., 
( 1) Na «Gazetilha», em 7' de abr.U ·de 1891 

.(1-?--, 
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Contra a quantidade da emissão ainda não se boquejava reparo. 
Apenas se criticava o uso d'ella, a sua applicação injudiciosa. Isto é, 
não se culpava a lei, não se reprovavam os meus .actos .. A execução, 
em materia alheia á gerencia do governo, é que era erronea ílo parecer 
d'esses apreciadores. 

E não era só a imprensa J.i.1e11os suspeita que se pronunciava as-
sim. Era, com ella, o commercio ; eram os bancos ; era todo o mundo 
das finanças . A praça agitára-se procurando sondar as oúgens da 
pressão cambial que ·se exaggerava. Uma commissão de 'banqueiros 
constituiu-se para proceder · a .um exame . Das suas mãos sahiu um 
pa1'ecer maduramente reflectido. E es·se parecer, ácerca da especie, 
reza assim : (Lê) - ' 

"A}érn d'estas causas· geraes e patentes; ' alguns dos ignatarios 
cJ'este parecer opinaram que podeni- ·COllCOrrer tal11bem para a depre-
ciação da nossa moeda a emissão ele papel bancaria e-a cobrança em 
ouro elos impostos aduaneiros. A maioria, porém, opi11a, qU:anto á emis7 
são bancaria, que, r11os lin~vte.s achtae'S, e mesmo a~Y~tpliada pntdentie e 
gmclnti·uaniente> não póde ella por si só concorrer para a baixa do 
cam't>io. 

"Rdeva, porém, reconhecer que, a trunsformagão do trabalho 
agrícola e o desenvolvimento das industl;ias, disseminadas por uma 
enorme extensão do paiz,. obrigando ao pagamento de salario a todos 
os trabalha•dores rurae·s e a operai·ios de toda a especie, empregados 
na construcção de ,estradas de fel'l'o, melhoramento ele. pm-tos, explora-
ção de minas, fabricas e usinas, exige hoje muito m'(l.ior som.'nna ele 
nieio cirwCan!te, da rjtu.l)l graniAe pa1·te pennJanece po'r· mJuíto tempo ·in-
activa no interior elo paiz, retida não só ' pelos propr'Íos opemr·ios, coino 
pri111Cip•almente pelos ·inwu,striroBs a la1J1;ador{es, qv.e são fo1·ç>ados' a ter· 
sommns arndltacVas em depo'Sito , para acudir ás suas necessidades, em 
virtude do difficil e moroso transporte do dinheiro a tão longínquas 
paragens; provindo cl'ahi que a somma effectivante1~te ern ci1'cidação é 
rnwito merwr· do qtce a to~alidade da ernissãJo. " · 

Apenas uma diminuta minoria na commissão, algtms elos ·si.gna.-
tarios elo parecer de 14 de abril, suggeriram a h;ypothese de que a 
emissão tivesse parte na producção das' circumstancias actuae-s. Não 
o affirmavam . . Insinuavam dobitativamente que essa poderia, talvez, 
ser uma, entre varias causas . . 1\hs a generalidade da comrnissão ban· 
earia não percebia tal relação de causalida:cle . Approvava a emissão 
feita. Opinava pela sua expans·ão gradual. 

Succedem-'se mezes e mezes. As difficuldades exace1'bam-se. A 
.pressão commercial toca ao seu período agudo. Detona a tempestade 
contra as emissões. Pois bem: 'ainda então é tão duvidosa a influen-
cia d'ellas para esse resultados: ou tão manifesta a sua irresponsa-
bilidade nelles, que a Gazeta de N otidi,as, em successivos editoriaes, 
sustenta a modicidade da circulação actual, e não vê inconveniencia 
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no seu desenvolvimento até á somma de 600.000 :000$000. São clella, 
em 22 de setembro d~ste anno, estas linhas: (Lê) . 

"Não se nos afigura den?iwsV.cul;a a s:omma de 6dO. 0.00 :000$ pam 
total da mo(3da de um paiz tão vasto como o nosso, e que entrou n'uma 
phase de grande desenvolvimento." · 

Ora, ' de todos os adversarios suscitados contra a política finan-
ceira do Governo Provisorio, esse periodl.co foi incontestavelmente o 
mais formidavel, o mais tenaz o mais intransigente, o mais fogoso, 
o mais habil . E, i odavia, no que respeita aos limites da emissão, elle 
não comprehende a celeuma actual, não admitte que se possam filiar 
á quantidade .do papel circulante os contratempos commerciaes, por 
que passamos·. ( 1) . <~ 
' . Nes•se •alvoroto contra a emissão, nessa cruzada COIJ.tra ella, nesse 
golpeai-a sem treguas, não se póde ver um effeito natural elos factos, 
úm movimento reflexivo da opinião. E' uma guerra de senha, m·na 
guerra de moda, ou uma guerra de enxurrada. Os que applaucliram 
as emissões, os que as promoveram, os que a,s . quizeram alargada até 
onde o Governo Provisorio as •alargou, os que depois1 n~o tiveram 
contra ella, durante mezes e mezes, nas posições mais responsaveis da 
imprensa, uma phrase de 1 censura, despertam repentinamente, agor a, 
descortinando, por intuição instantanea, o que até então não haviam 
entrevisto na ·contemplação diuturna dos :factos. 

Mas, senhores, se entre phenornenos exti,aordinarios, enorme•s, 
como a baixa actual do cambio e ·a expansão do meio circulante, a de-
pe·ndencia é sensível, é ce1~ta, é evidente, como agora se pretende, os 
profissionaes, os, technicos, os competentes, que não presentiram esses 

Cl) •E m p:üzes como o nosso, o ma> das emissões elo .'P"'Pel incoJ'lvertivel 
n·ão. está ·tanto · n as · ·pro.prias emissões, •co:mo •no emprego que lhe.s é dado. 1'c.nh'a 
o ·ba.nco, que goza da 1facuMaJde de emiUir, .·o ·0aracter de r egu!a.el or p erfeito 
das verelrudeiras 11ecessidades do meio circuhmte, seja ·elle um thermometro extwto 
da urgenci ~a e elas_ conv·eniencias ·das· trans·acões, e a·s en1issões terã'o attenuado, 
pelas vantagens elo s,eu emoprego .produ ctivo, as ·Co.nc1ições da s ua i.nconsis.t en cia 
como ,papel inco.nvertivel 

'"'O ·plano d'ixa o max imo da emissão em 600 nül contos e estabeleée ·as 
condiçõ·es do r esgate . . 

·«:Preferia·mos, <C'omà cl hsse·n1os, a limitação da en1·issão á . qu·e ' j á es~t-~ e'ln 
c irc.ul:ação; 1nas não nos pa•rece que ·o que fi.ca a einitti r ,· •possa ·provocar 
perturb aJções na vid,a economica do .pai·z, clescle que o governo f:i.scali.ze rigo~ 

rosamente ·essa nova em issão, não a autorizrun·do senão no caso de!la. se tor.nar 
urgente e im1prescind·ivel 

ccDa:do o .desenvolvimento .que tiveram -tüdas "' industrias, claclo o ::>Ccr esc;.mo 
de :nccessiJCLacles qu e todos •reconhecemos, não se nos afigura que, em these, 
ninguem possa ·co·nsiclerar excessivo, para ·um 'J)aiz con1o o nos·so o meio cir-
cuJa.nte el e 600 mil contos, s·uj ei to ao resg:ate, .que ;póde ser accelerado, se 
houver tino e cr iterio na alta adlministração ela nação.» Gazetc~ ele Not'ix:ias, 
edi tori a l ele 21 ele outubro de 1891. 

«0 .plflno do :;r<lverno, como :i'á provámos. r estringe .a facul·àaele d ft emi ssã o 
d.e mais de 700 mil contos a 600 mil, Destes estão em ·circulação 51'2 mi·L 

<cNão :havendo outro m eio ·c irculante senão a moeda fidu·cütria. ·nó~ cl esr-
j ariamos ser convenddos de que, tendo de ser appUcados a sa.larios ela lavoura 
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resultados, padeciam· de eegueu·a inexplí~aveL Oonsequencias de· ta~ 
manha vastidão' não podiam passar despercebidas a espiritqs_ .. sa:gazes, 
amestrados, · seguros, .como os que hoje dGlgmati~amente exp~icam todos · 
os males· pela emissão, em cujo clesenyolviroento., ainda ha pcmco não 
discerniam e:x:ces~o . . (Apoiados.) Qu então. não foi ~o Goverp.o Pr.o-
visorio a incapaci·dade: a incapacidade @ na.cional. E não nós resta · 
oútro remedio cont.ra eHa, se11ão . :r:n.andapnos. estD;dar estas .cousas ·por.·, 
uma· commissão ·d.e inglezes. (Riso . ) . : · -. . · . 

Venha1~ eHes. ' Ma:s que · ao menos, .. para . julgar dos.' factos, e 
affeúr as resppi~abilidades con'espondeiJ,tes,- trag-am· da nossliÍ-· hist,o,ria 

·. ,.contempormaea algum(l. tin1;m;a 'mais Ç.o que a: que poss~em e11tre ,i16s 
. às autoridader> in•digenas. Se a 'scien·q.ia . e\,uopéa sotiper ·qu.e, .em · :):888, · 

OS estadistas do ÍmperÍO .avalia.Valll .'enJ. 600.000 COn.tOS a:s \llOSSaS lle- . , ,. 
cessiqll!des d~ r11~io cÍl•<m1Ímte1 naturali:J:ieJ.l•te ~onciuiJ.:á que· ;não JJodiain 

1 orÇai-a em IrJ.êJlOS dessa qúantia os Iest-adist~s I:epub1~ca·J~os, dpí,s ai}nos . 
' ,~·' der,ois, quantlo 'a simple~ tra,nsfo'rmaçã_o 'do regüne~l 'do ~i•abalho , subT ' 

'-.,. · stituindo ·a. 'escr.avidão pelo salariado, imp).inha ás i·elaçõe~ industriaes ' 
: ·. :e. commerci~es,, umft expansão no lneib ':ciJ;culant.e' !.gual; pel0 .. me:p.0s, a 

: .. 20' .% ·dessa im'po1;tancia, isto _é, ' á, , u~b.' . aug~nett'to, ' pelo . '·menos, de 
/,. 120.ÜOO, contqs ~ ( A.1Jo,~ado18.) ,

1 
, ··~< ·:'\ ·;:-;', .... , · ... ~·····.·

1 

' 

:. :: , ·::Se 'ÜS. nqs~os , éurado1res . londriB.'ps ·· s~ ,, dE)sloca,,Jiem !:la .C>ity; para , , 
•Vil' 'e$tUàal; a, ql).~stão np theat!l:O d(ell ~, ·nâo :,de .fazel-0 ,C0111 maLS.;' illÍT ,"; 

', , •llU(lÍOSÍtllj,Ue pra'~ica e , rn~ÜOS Fhetoi'Íc~ ',d,fi\ ,i[Ue .entre . ,llÓS Se (;ostljnia '; : ' , 
, ·Ohegará l;lntãD ao s.eu c;qn:P,ecim.ento · g:Ue· 4 gratuidade :q.a cultura dos · 
' . '~;tmpos e na .indúst~~a das cidades succed~u ~.'q~li 9 l,ahor · rer~nrnerac,o, : 

:, rep1\esentado p'oT uma '.pD'.pulação .ca1cula-vel, talvez, em um . :milhão e ,, · · ', ·1 
:' Úesentos mil trabalhadm·e's; qon~s:nond~B.t~s, na · somiila elo~:· salarios, ' 
a ~ l15, a 120 Ou · ~ .. l40. ~ ÓOO . con'tos de.despeza annual. (1): . . ESsi.a :neces~ ... ,. 

•·' siâade 'não existia eril , 18S8 . . Exist~ .hoje; . e 'existindo, ha de,.,,~àtis:f.a- , 
·' ' zer-se medià:nte augmento. equivalente na erpi,ssão .. (Apoiados.) , 

11' • • E, se eu ,ti :ver a ho;nra,, que não mer~Ço ' ::).OS l.neus aggress'ores; 'de . : 
'•', ser -lido na just~ficação,'dos meus act'os; · no . meu' l'elatoi:io, ·eschlp:UlÇ>sa- \· ' .' 
, mente· baseado em estatísticas officiaes o inquiridor estràhgeiro cort- · ·:" · 
-:~ vencer-se-ha de que a absm;pção ;.do !Dei o circulan't{ pelos h'ossos' ce'ntl'os 

ngricolas ' cresceu, de úm semest~e , pa.ra 'ó,utro;-. após, a ein iuicipação ,, 
·dos escravos, . eni pto:rorçãb supel:iqn a, 500 % . · . , _' 

ÂCCreSCentandO eSSe a , todOS, o'S OUtrOS, •elemer\tOS, (;jUe I ~ ··: juntam, 
para: nos obrigai· ao alargamento dO , ineio circulante, podereis agqra 
dizer-nos em quanto deveria ,O Go:Ve,rrio, ;Pro;visorio estü.Ii.ar ' ·a ' somma 

·" •oúcru de 100 mil contos , lla excesso de numer.ai·i; .phra o movimé~to in.d~s.tr-ial 
, .,e -comm.er.ciH'! dC Ulll p•a;iz, que, Se a,ç;]J.a n'•llm a -caracteriÚtda ,,phase ele ex pamsãO ,· 

e {]e~envolvimiell!to. ', . . · ' ·. 
'"'Este ,pün to p•are:ce-nos de ca;pita;l j:mpor.fa'D•C•ia·, ··p:a r a ser lev·a&o em cont'a 

nas l)rovt{]encias, qu·~ se a.cham 'em el•wboração. » a:a.~eta. rZe Notio,iq.s, eà i·torial · .. 
de 2<3 o e SetembrO de 189<1. ' ' , 'I 

('1). Re~a-~t'·i:O do m~~·o rZa fazeqvi/Ja lr,?lY Bwr.bo·oo.. Rio, 1'8 91'. ~(1-g.S, 8·5-92 . 

. ., 
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da. emissão indispensavel :á vida economica do pai:u, quando o governo'· 
imperial a avaliava em . 600. <iOO contos rde papel bancario, sobre-

. pes.tos a ISO.QOO c:ontos de papel do Thesouro. (4poliaclos.) 
' O SR. ÂMERICO LoBo :' - · lvias, se a emissão é peqüena, por que 

os , panços nã:o a . completMa,m? · 
o SR. Ruy BARBOSA: .-;-- Porque as emissões ilão. se despejam 

de um ·jacto §obre o 1:nercado, e porque os bancos, com a ba'ixa ex-
cessü;a do cambio, encontraram d.ifficulclades inv.enciveis na acquisi-
çã'o d~s especi{)s necessarias á constituição do lastro. · · 

· AtiiJ.!itl, · sen,ho~es, . se eu ainda preci~asse de evidencias, para es-
tabelecer esta evidencia ·evidentíssima, a racionalidade ,do criterio, com 
que,, neste assumpto, procedeu a primeira administração republícaná,, 
'- este.' sp argumento·. me bastaria: o regimeri firmado no projécto ·da 

· çommi,ssão mixta, ante~ das. modificações, a que o sub~etteu :a camara 
dos· depU:tados. :.Oo.mo êê. houve, effectiva!nente, o projecto? O projecto 
córta.va a emissão do. Banco da Thlpubliéa no ponto onde está. ' :Mas 
conservava aos ~ancos de emissão regionaes as suas faculdad~s emisso-
. r às, , e .ampliava" lhe~ 'o ·prazo,· ·emancipando-os do li'mite de dois annos, 
q11'~ lhe's prescreve o 'deci·eto de 1 de dezembro de 1890. ' ·• 

::; O.ni , 'claro está que',''.se os honrB:dos membrqs da cqmmissão 
visseni' :na superabundanciâ do papel a origem dos. infortunios actuaes, 
a sohi.ção, a respeito :dos bancos regionaes, 'seria, outra. Se o •que. de-
tinha a ·commissão fqs8e . apenas a consideração 'de respeitar-lhes 05 
direitos; bast.av:a mantel:o& nos limites; em que o acto da fusão ban" 
cal-ia' o~'10calizava. Logo, abrindo-lhes a ensancha: 'de um período maior 

. para o . exercício d'es~e ']nl,vilegio,.· reduzido, em .face do decreto de 
7 · de. ~lezembre, a trese . :ir:u~zés de difração apenas, o projeéto da c,om-
missão. ·:mixta indirectamente; involuntariamente, confessa a existencia 
de necessidades contrarias•, á fixação absoluta ·do meio circulante . nos 
limites em que presentemente e~.tá. (A poiaâos) · 

· ,, Ma.s; se · o abatimento a~tU:aY do cambio não te;m. a sua: causa na 
quantidade da circulação ·~iducia:ria, quae~ então as cailsns d'essa ' ano~ 
ma:lia singular? . · ' . ' 

Senhores, o nume,ro d'essa:s causas, .o concurso simultaneo d'ellas 
é tão ·sem exemplo entre nós, quanto sem parelha são, em toda a 
nossa histqria , as proporções do phenemeno que : nos impressiona. · 

. Essas causas vêm de longe '; E, quando. outras :ião houvesse, pttra 
imprimir á baixa, natural pór effeito de varÍDs motivos 'preexistentes, · 
uma acceleração. violenta, bastaria a attitude d.o meu 'successor im-
Il1ediato em relação á politica financeira elo Governo Provsorio, atti-
tude a <l\le 'vieram contrapor-se, a que se estão co~trapondo, no mais 
notorio contraste, os actos e planos do actual' minis,tro da fazenda. 
Ao passo , que particularmente me escr'evia, em carta , que como cm·io-
s~dade conservo no archivo elos meus papeis pi·ecios·os, felicitando-me 
pelos meus "serviços á patria", que s. ex., po.r um req~ünte de . m;na~ 
bilidade, ,qualifiéa de "in~omp~r~vew", --:-:' de publjco outr~ co.usa -nã~ . 

I . 

' • 
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fez, em longa successão de actos, senão ostentar o proposito de con-
trariar, nodoar e abalar as reformas financeiras d'o seu antecessor. 

Sua intervenção, com os restos da autoridade legislativa, que ainda 
lhe proporcionava a dictadura expirante, sua intervenção no regime:t;t , 
das sociedades anonymas foi uma catastrophe . (Apoiados.) A re-
tractação, a que s. ex . se viu obrigado em outro decreto, quasi imme-
diato, nem de leve attenuou as consequencias .calamitosas, que a sua 
primeira medida instantaneamente semeára. (Apoi~dós.) O meu decreto 
de 13 de outubro, acolhido com o mais vivo àpoio em todas as esphe-
ras da opinião, applicára aos tersvarios da Bolsa o correctivo gradual 
e discreto, que as circumstancias permittiam. Em situ.ação delicada como 
essa, a cura não podia tentar-se, senão poupando .cuidadosamente o or· 
ganismo do enfermo. As loucuras de uma crise de especulação não se 
cortam cirurgicamente, com a violencia e o terror: sanàm-se, digamos. as-
sim, pelos meios physiologicos, a poder de hygiene, com tolerancia e 
firmeza, reprimindo as demasias, sem intervir nas fontes espontaneas 
do movimento e da vida. (Apoiados.) Não pensava assim o meu sue-
cessar: o processo hypocratico de S. Ex. consistiu em curar o doido, 
cortando-lhe a cabeça. ( Hila_rid:ade.) As transacções foram, de um mo-
mento para outro, fulminadas de paralysi;;t. A praça retrahiu-se toda: 
A desconfia)lça e o pavor cerraram, mu espasmo irreductivel, os canaes 
da circulação commercial (apoiados), succedendo a uma exagg~ração de 
actividade, • que devia reprimir-se' poueo a pouco, a algi•dez, a adyna-
mia, o collapso organico, \contra o qu al não ha mais tonicos, nem re-
vulsivos, que possam opáar reacção. 

Proudhon, no seu ll1amtal do espewlador de praça, qualifiea a Bolsa 
como a mais tremenda potencia elos tempos antigos e modernos, no paz 
e lia guerra, superior aos templarios, aos dominicos, aos jesuítas, aos 
tribunaes wehmicos á maçonaria, á ü'B.prensa, ás milícias dos papas, 
aos exerci tos elos conquistadores, · ás organisações mysteriosas dos revo-
lilcionarios. O nobre ex-ministro da fazenda, dictador ás direitas, não 

' podia tolerar ao seu lado essa omnipotencia estranha ( 11Íso): attestou-
se, pois, com o monstro, deslocou sobre elle o peso cyclopeo do seu po-

, der,eachatou-o. (Riso.) 
· Do mesmo modo como os constituintes ele 1890 puzei·am tinibre em 

IJOS dotar ele uma constituição mais adeantada, mais liberal, mais eles-
. céntralista, mais tudo que a americana, não 4avendo liberalismo, nem ' 
.,]emocracia, Í1em federação, que lhes bastasse, ao ponto de Gear o go-
verno da União sem terras, nem propriedades, occupando um domici-
lio quasi . de aluguel, -::-- assim se queria tambem uma Republica limpa 
de especulação, 'uma . bolsa estreme de jogo, uma praça escorrei ta de . 
transacções duvidosas. (Riso.) 

Os inglezes, nossos respeitaveis censores,. tiveram assás de. bom 
~eJ;J.ló\O sempre, para não cultivar esse ideal. Nenhum paiz. regi~tra perío-
dos de jogatina mais frénetica, inundações de emprezas' mais excentri-
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eHs, .nem mais devastadoras epiden;âas de abusos sobre organizações de 
sociedades anonymas. Leiam o livro de Francis sobre a bolsa de Loil-
dres, The London Btock Exchange. Que phantasia poderá competir com 
aR extravagancias da realidade historica naquelle paiz? Um delírio de 
especulação talou a Inglaterra de 1824 a 1825. Quereis uma ligeira idéa 
da inventividade dos projecta:dores de companhias naquella terra~ Pois 
sabei que se chegou a especular sobre a pedra philosophal! ,(Rilarida-
cle.) (Lê) .l · 

"Entre as companhias, que diariamente surgiam, formol1·se uma, 
pam fabricar ouro. Segundo os 'ànnuncios, o bom exito era certo. As 

/ acções foram arrebatadas com furor. Mas, concluída a sua collocação, 
os accionistas foram advertidos de que, como o custo da fabricação dQ 
uma onça de ouro se elevaria ao dobro do preço ·de uma onça de ouro 
natural, força era dissolver-se a companhia, guardando-se as entrad_as 
rralizadas, para cobrir as despezas até então feitas .. " (1) (Hibar·idaite.) 

A que se reduz, em cotejo com esses rasgos do genio europeu, a · 
. fertilidade dos nossos inventores ele prospectos industriaes? Querem 

envergonhar-nos a nós, á Republica e á dictadUl'a de 1889 co,m as éx-
travagancias da especulação no Rio de Janeiro. Mas onde iria pamr en-
tão a respeitabili~ade britannica, se lhe applicassemos essa peclra de 
toque~· 

Da Inglaterra facil é a tran~ição para a Fr.~nça . E que paiz nos of-
ferece espectaculos de especulação em mai s extraordinaria escala ? Vêde 
o ql1e foi alli a crise de 1882, narrada por penna franceza: (Lê) 

"IIa cerca de um mez que se dedaro'u uma crise sem pr·ecedenle, 
e c\esde então. soberana no mercado de Paris. Depois de haver an-
niquillado a Bolsa de Lyão, accommette as nossas principaes cidades, 
onde os desastres commerciaes se 'entrelaçam a ruínas financeiras . . . 
Qual é, no momento act~lal, a situação do mercado financeiro francez, 
e mais particularmente a da Bolsa de Paril9? Responcler-se~ha numa 
palavra: egse rne-Fcado Ce!JIJOg de exwti'r. Não está sómente, no· dizer 
commum, de pernás para o. ar, subvertido, arr-qináclo: es tá ann~:qv.iZla 
do. " (1) · 

E ·de qüe resultou essa crise espantosa? Exactamente dos mesmos 
erros, elos mesmos vícios, elas mesmas immoraliclades commerciaes, que 
anipiarr1 agora contra a Republica Brasileira o pudor virginal dos mais 
matreiros lobos ele Bolsa, disfarçados em furibundos profligaclores da 
especulação. Ouvi, senhores : (Lê) 

"0 que fez o mal, o que p_~oduziu esta crise, é terem-se creado 
negocios iniprocluctivos em excessivo numero, sobretudo bancos7 e te· 

(1) IFRANCIS : Ú1J. CJi.t. TTad, <d·e DURUFLE', pag. 272. 
(1) IGEQRG)i: S EBSTEIN S: La O?'is e fiittWWié?je de 1882 . Paris, 1_882. 

/ 
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. rem-se , di;sipado (1JS econàmias de' 1nWitos awnos . .. Em ultima· ana-
lyse; tudo '·estaya .. em que,' ':q.a dois a1inos; . a .' França !'\mpregava. as suas 
.:<.:onom~a.s. em' empr(')zas, ,e'stéteis ou im~ginarias; . e perdera.:' rie1las suas 

., economias .... E'., pqr assirp. .dizer, otdro . 1:esgqü 'rJ.e · muit'os rruichares de 
m~&hões, ·pago á espeqwlação, GOJl'IIO se p,a[jp·u ,a·os ·)ifllemàes o• resgate de 
i-87.1. Resarcirno's o nosso··primeiro prejuizo de 1871 com as economias 

'\ nl~eriores,> acccu~~üadas .ein ·~87.2, :1813 e 18,74, . que i·efizer~m a fórtuna 
· elo, p,aiz. ;Ago'rà:. a ' p'ei:.da q;u~ aca:t>·arnos· de' só~freJ;, ·a d~ 1:.88). e. 1882, não 

,poclererno& ~cib~il-~ senão qom: as . eçono'mias',l)el'si~tentes d€' 18•82, 1883 e 
.. 1884." {2) ' .s ... . ' ' . ·:, 

·,A F1~ança ~a,gou', po'is;"á'' espec~lação, em. um sÓ, a~n~, res~~te i~al 
, lv) que ~h'e custar f!:, J;J.Ii. k\ier.r-a: · c0B.tra a ·'Ail'emanlia, ;1a libertação do ter- · ·. 
. ' . ' Tiíorio naci·o~al.. H·a ·ltl:ti çompa~agão ·. entre !'\SSe 'e Q llO·SSO quinhão ·de ·., 

· .: · · · j;>'rejvi~os? Quem: s?\ lem~T0):11 toda~i~, .. a}F dé resp,o.Q.sabi~i~àr i)àr essas, · 
. desgmça~ 0 gGVE\I'P.O rep.ub1il;cano; ou «e atalha:l-a.~ · por mel? de catana-. 
' ·las á ),:Wld~o·, e ' Oli:veiro's .?:(.:R~~o . .) . ':q • ',' · . · 

,• : O ;. S:~,t ... · p'R~sinÊN:fE: .' ~ .Peçô licençft··· :P ·iri·~ , o;-p~~~·~~l~ ao o~adqr qpe . 
·t. ' rst4 .te'rminptdo..,o tempo '·da 1" parte dà o\:·de~ do, dia, p_ydindo-lhe ' que 

rest·ril,lja as sli~s :observaÇ0es. _. . ' ,, .. ' . . . , .. ' : 
.. ', ''M-drT~f? Scas:- S.EN.AoDORES :, ~ Reqi:le~ra proroga~ão :':de nora. 

'' · .·0 SR. , SAl.núurÀ ;MARINÍ-ro ('leva;nta'ndo~'S'e)' :' ~ Peço prorogaç&,o 
·de h.or~.: Não se pÓde de,ixàr em: meio .' uni' qiscurso_· desta .àrdem. , : . 

, · ( O.qns.wl&,a,f!iq: ·? Senado, . reso]~ve P'ela affirm.àtiva .. ) 
1 ~ < ) ' I • • ~. l • ~~ I '" \ o SR. PI~EiqDENTE' : -,-, 'P ·s:r. Ruy Barbpsa ,· JiiÓde contimlar o seu 
.d'iscurso ·I · ' ·. ·· . '' :·• .,, . · · 

' tt,~ l ' · • , 1 ' I , ' ' ' hi \ , ' '• ' \ ., ' ' :. ' . I 

' · .. :.. 0. , SR. Ruy ' BARBOSA: ,- · Se ·a França e a ·,Inglaterra nacões onde . 
'• a' .cultu~'a: rnor~l'· ~.;t~o p:r0fund~~ onde a ecmlO)Ri~ é uma '\í.irtude tão ge-

.r ,'' netal.izada, ,:(;md!'\ 1'U expe':r.iencia' illCl'Cantil B tã0 , S'agaz, não conseguem . 
'' '·$erppre evi:ta'r 318 -l:egÍÕ,ei;! ' fQ.nesiJas, ·Onde redopia , Q'· cyclone, do jogo, -

. •. que pretenÇão é il nossa U? ,P,l'fVÍl,egio ·dfl ,mareagem se~ .acc~d~:p.'tes ~ 0 no-·· 
· .l;>'r~. ex:minis't~o·:::d,à .fazendft fez ' cbmo o naveg·a:nte,- que, ao 'seprar do. 

, 1 ~. > • • I '• •. ~ ' 1 • 

~u~~o no largd oqe;.u1d, 13m:·:vez de curar.da n1a·r.eá.'çíl.o:e dos 'ventos, maü· 
. da,sse. 'largar a:p.c'ü.r as em' ·]ll'O:cur_a -d0 fundp. N,ã~ ha,cásco, que resista a 
·· P,_s:sà. :hlanobta. ,o·. barco não poiiia fugir # o~cilla.çõ~s ;da v;aga:, senão 
' para se\~epultar ·r'i'a' 'i'mmobilid~u'j.~ da -y:orag~m. \ ·,! • • 

' 1,
1 

I l: , l: ' ,,. I \ ,,'• 1 • -' 

, O ,me c plws ttMro ·de , S. Ex . . :fez .re~ua:t, em. mm pequena parte, a 
, (lspeculaçãó · ímproba; m i)JS,', ao mesmo tempo; ,matou a ·especul~itçáo ho-
\ nesta, o~ emprehe~dirn~ntos \ltei'l, os projectos fecundo~. O decret0 ' de. 
'l4 de fevereir0 f.oi u:q.1 ataque de estupor no nierca.do. (Apoiados.) 

· .',A .agiotagerrié um. principio rnoi·pido, tão' im.btil11a sua propagação 
tão díiatado no seu eampo, que as leis destinadas a reprirnil-a síio 

l O • ' I ' I I I ... I' 

( 2) LE'ON' SAY( Da PoUti,qne [1)na?•drli!v'e· ic!e la Fl'!·wtw~, iou7'f/I,Clil . d,e11 ·E'conilrl-.is tes. 
Noy, de 1882, pa,gs, 158,59. · · · •' · '· ' · ·' '. ' 
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mais ou .menos lettra morta em toda a pa:rte. ( 1). Para essa especie de 
p·er"~õei·sões moraes só às medicações lentas; os regimens gradativds . In-
gerindo de um foleg6 a droga, em vez de assimilai-a em dóses fraccio-
rarias, o paciente beberia o .anniqclill:amento, em vez da cura. E quando 
se vê o administrador nacional das .finanças operar deste modo, forço-
E!amente a· desconfiança, a suspeita, o medo hão de' apoderar-se dos ani-
mos, e marasmal-os. (Apoiados.) Toda a geiJ-te enxerg·ou desde então no 
ex-ministro da fazenda ·a personificação de uma idéa fixa, a demolição · 
emsystema, o odio á situação deixada pelo seu antecessor. E, entFevista 
á luz·do primeiro golpe desfechad:o, t\ perspectiva de um radicalismo des · 
truidor contra as finanças da primeira dida:dura espalhou :eelo IT!,undo 
dos intel'esses co~merciaes uma impressão ~é esmorecimento absoluto. 

Não tardou que outro acto do meu süccessor viesse confirmar ·essa.s 
ariprehensões .·· 

Zelar ~··· r!'lspeifabil~dade do es_tabeleciménto, onde a legislação em · 
l'igor assentára ó centro da nossa circulação monetaria, era o primeiro 
dever do ministro da fazenda. Proteger esse esta:belecimento contra a 
especulação, elevar-lhe o' credito; prorn'over a confianÇa publica nas 

. em~ssões, era servir áis mais altas conveniencias- nacionaes. Longe disso, 
o nobre ex-riünisti·o da fazenda inflingiu-lhe prejuízos, que só de mão 
inimig-a se poderiàm esperar, com a compra da emissão do Banco do 
Brasil, transacção damnosa e indefensavel, . cuja_ responsabilida-de per-
tence ao rrieu successor. Já tive occasião de caracterizar, no Diario de 
N otidVas, em tres editoriaes; ··a impórtancia desse erro, para não dizer 
desse crime. ' 

A emissão do Banco do Brasil estava quasi concluída, tendo elle, 
no Thesouro, apenas um lastr:o disponível de 2 , 160 :000$. Esse lastro 
dava ao Banco do Brasi·l o direito de emi.ttir ainda 4.320 :000$. Ao Bàn-
co -da Republicà, pelo direito que lhe assiste á emissão no triplo, a · 
u.cquisição desse resto de ouro depositado conferia a faculdade de emit-
tir 6·: 480 :00.0$000. Que fez o ex-ministro da fazenda~ A,utorisou o 
banco ad·quirente a. emittir, não sob~·e o lastro disponível sóniente, mas 
sobre a to~alidade do deposito · já penhorado á emissão do b:~tr1cd ven-
dedor; isto é, autoriz~m o Ban'có da Republica a emittir 6.480 :000$ 
sobre os .2.160 :000$ livres e 22.840 :069$ sobre a parte do Ç.eposito já 
absorvida· pela emissão ~upla ·do Eanco do Brasil. · ·. 

Por esse ,contractó, pois, se legitimou uma emissão ·cinco veze11 
maior· ·do q\.te a lega~m{mté possível .; livrando-se o Banco do Brasil, ao 
mesmo tempo, da respon~abilidade de uma emissão de 4,5. 00.0 contos, . 
que veiu sobrecarregar o Banco da Republica, a trocd ·simplesmente do 
direito de eroittir 30.000. Era uma transgressão grosseira do decreto de 

(1.) "'Pu.r troppo ia l.eg.ge in. :Caso· d'a•ggiotag·gio e )ettera morta, perchê la s.ua 
a:pplic·a:zione' ê ·"J.Uasi, senza esempio atteso d'!mpossibil!tá de la prova ce perchi!' tutt! 
vi soi10 .compll<!l» PrCO'INEIJLI: Apl/wezzamen.to dê>! V!alo?'i pou,lilic~ e· de~le o'[le1'azíotní 
,di .borBa Milam.o, 1891., Pag. 1891. pa;g, 210, · 

I• 
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7 de dezembro; era um acto de protecção escandalosa ao Banco do Brasil; 
era uma ferida na reputação do Banco da Republíca dentro e fóra do 
paiz. E, sobretudo, em época de cambio descendente, de murmurações 
contra o papel-moecla, era uma providencia expansioni.sta, uma dilatação 
illegitima do meio circulante. (Apoiados.) 

Não fui eu só que a capitulei 3Jssim. Não faltou, na imprensa: im-
parcial, quem a recebesse -do mesmo modo. ( 1). E esse golpe, desfecha-
do a fundo no regimen financeiro da Republica, repercutiu desastrosa-
mente na Europa. Não teremos aqui um factor consideravel de deprecia-
gão para o nosso papel, um sério elemento para a baixa do cambio '? 
(Apoiados.) 

Mas não se limitou a isso o contingente, com que para esse re~:ul
tado cooperou o governo actual. Instituindo a cobrm).ça dos ·direitos · 
de importação em ouro, tive a cautela de premunir, no meu · relatorio 
(2), os executores dessa medid•a contra a inversão, ,que se d;nia nos se;us 
resultados, se o Thesouro por ella convertesse em atravessado:r e immo-
bilizador da moeda metallica. 

Dizia eu: (Lê) 
"Na execução desta medida, é essencial que a administração lhe 

comprehenda o espírito, e a não adultere, convertendo-n .em meio de ab-
sorver e monopolizar, a beneficio do Thesouro, o cabedal metallico do 
nosso me:rcado. Entendida e applicada assim, elba se1-ia, ein gTarnd'e pat·te ' 
contmpt'Odv,oente nos SBtbS resultados. Sem se ingerir em operações da 
praça, e transformar o Thesouro em _especulador, o que absolutamente 
não lhe é licito, cumpre ao governo utilizar em proveito do movimento 
commercial, com discreção e prudencia, essa accumulação de ouro, de-
terminada pela · cobraÍ1ça dos direitos · de Alfandega, procurando entre-
ter, por meio delle, uma correlite de circulação, que facilite aos contri-
buintes os seus deveres para com o Estado. 

"Não .digo que essa necessidade seja de ordem permanente. :Nias, 
nos primeiros tempos, pelo menos, emquanto a nossa situação financeira 
se não consolidar, a ausencia dessa. precaução desnaturará o regimen es-
tabelecido, esterilizando-lhe consideravelmente as propriedades bemfa-
zej as." 1 

Ora, precisamente nesse erro é que ·foi cahir o meu· successor. E 
dest'arte S. Ex. mantinha do regimen estabelecido a parte onerosa, co-
arctando-lhle ao mesmo tempo as funcções bemfazejas. Era o meio de 
tornal-o odioso, revoltar contra elle os interesses, desencaminhar em 

· (l) E'tbile dhi .Siud, 31 de março: 
«QUa·ndo calculaNamos o ·escoaanento do ouro e as 1p•robrubi!Ldacles de reerguer-se 

o cambio, não cons·ideravamos como p.erigo immecliato a .f,aculd·aide (le eJ111itti!· pa.pel-
moeÇ!a, auto·ri<z;ada aos bancos de emissão, sà ellcLtnMt;t;iw,sse stric'tamente nos Utni· 
tes., elos .dec1·etos qtoe a vnst•i.ttoi?·am .. M.~w, eis q••e prin~ipiamos a t?'!J,~tspo?' esses li-
mites; e nisso ·h a .perigo ... ESite jacto oo?tt1'iib·u.-i)>·á pa1·a a ICletpJreciaçü-o .d.o pt:u)Jel-?)WP-
da., e, po?'tcdnto, pa?·co a· baixa ·éfo c'ambio.» 

(2) pag. 331. 

,, 
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prejuízo delle a opinião, e levai-o a actu:ar sobre o cambio como força 
deprimente. (Apoiados.) 

O SR. QurNTINO BocAYDYA:- Apoiado. _ 
O SR. RuY BARBOSA: - No acto cta minha administração, gue man-

dou proceder ao recolhimento dos titulo·s do emprestimo interno de 18~9, 
tinha eu em mira dois fiul): elevar o credito do Estado, economizando no 
orçamento os encargos annuaes dessa divida, e converter a parte do lastro 
bancario empregado nessa operação em elemento de alta no mercado 
cambial. O cambio resentiu-se beneficamente, na época em que puz por 
obra essa medida, mercê da qual esse emprestimo se representa hoje, no 

· mercado, por uma somma apenas ·de 19. 000, . em vez de 109.000, que 
encontrei. O meu successor mandou sobre-estar immediatamente nessa 
operação, eliminando, com isso, da situação financeira essa influencia 
;;alutar. Mas ahi não pararam ·os seus desacertos palmares. · 

A medida adopt,ada em maio pelo governo, mandando vender o 
ouro· ao cambio eLa vespera, ou ao do dia, não servi~1, senão para 
nggravar as circumstancias. Por ella não só o commercio continuou a 
ficar ·á mercê da .. especulação, como o proprio governo se entregou nas 
mãos da agiotagem, estabelecendo que o preço do ouro fosse regulado 
pelàs taxas bancarias do cambio. (Apoiiados.) · 

O SR. QurNTrNo BocAYUVA E ouTRos: -Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA: - Essa deliberação era tanto mais, temeraria 

e absurda, quanto é notoria a distancia, que vai entre essas taxas e a 
realida'de do proprio cambio effectivamente praticado pelos bancos. 
(Apoiados.) Com effeito, a cotação official do c·ambio, entre nós, isto é, 
as t::tbeilas que os estabelecimentos expõem, obedece ás regras de um 
jogo usualmente explorado pol' elles. Quando querem sacar, vendendo 
cambiaes, os bancos baixam as tabellas, fazendo em particular concessões . 
aos tomadores. Quando lhes convem, pelo contrario, comprar letras, ele-
vam as tabellas, limitando-se a dar pequenas sommas, salvo quando. as . 
transacções ver~am sobre café; tabellas que se reduzem logo depois de 
compradas as. letras. · 

o SR. AMARO CAVALCANTI:- Essa é que é a verdade. Quem está no 
eonimercio, sabe que as cousas se passam assim. · 

O SR. RuY BARBOSA: - E ahi está, senhores, como a acção officia1, 
tt poder de erros reiterados, tra-balholi inconscientemente para a baixa, 
ao. mesmo tempo ,que, por golpes insistentes, denuia a politica financei-
ra do governo de 15 de novembro. Foi assim que vimos cahir por terra, 
em .muitos dos seus pontos capitaes, o regimen economico instituído sob 
o primeiro período da dictadura. . 

Quando um administrador, na applicação de reformas delicadas e 
complexas, se reserva o direito ele obedecer-lhes em certos pontos, e de-
t'ogal-as em outros, substituindo pelo seu arbítrio pessoal os desígnios 
expressos do legislador, e transto1mando a harmonia delineada no · plano . 
da· lei,,- a quem, na confusão . que se seguir, tocará à responsabilidade 
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do~ males emergentes? Ao reformador·, cuja~ concepções, na applicação, 
~e mutilam, se desfiguram, se invertem, ou ao executor arbitrario, que 
desconheceu e violou a correlação organica ent.re .elementos inseparaveis 
na reforma em execução? (ApO'Íados.) / · ' · 

Uma especie de obcessão, o impulso de uma força singular parecia 
actÚ'ar sobre o meu successor, induzindo-o a conspirar sem treguas 
para esse abatimento crescente do ·cambio, que devia ser mais· tarde 
o· .escolho :cJ.o . proprio governo, a que S ~ - Ex. pertence. · . · · 

O · acto do nobre ex-ministro da fazenda, remettendo, P!\ra Londres 
6. 000 conto~ em ouro, depo~s de revogar o meu de·spaého; que habi~ 
litava o governo a augmentar os nossos recursos na delegacia do Thé-
,'>Ouro, sem diminuir o· stoclc existente no paiz, acceitaiido, na metro-' 
pole ingleza, o deposito corresponde'nte a uma · parte da emif3!são do 
B(\nco de Pernambuco, foi mais um passo ness~ caminho fatal. Não 
faltou quem .mostrasse a S. Ex. o a máos effeitos de&se expediente. 
;Mas o nobre ex-ministro era inflexível na sua política 'de varrer o 
puro ·dó mer:cado, armazenando"o, por um lado, no Thesouro, expedin-
do-o, por outro lado, pa~·a o estrangeiro. O seu lemma poderia for-
mular-se nestas . duas palavras: desm'(Jtallizar. a, cir'cru:lação. (Apoia-
iJ;os.) -

Outras . circumstancias vieram co~jlirar-se activaniente neste sen-
tido. O empres'timo do Banco Popula1· ao Estado Oriental,· erro pelo 
qual .é tambem responsavel o governo, que não podia consentir nessa 
desnatU:ração' das funcções d'aquelle estabelecimento, desviou para o 
Rio da Prata a somma de 6. 000 contos. N'um mercado como o nosso, 
.sensível em extremo - ~ acção da mai.s ligeira corrent~ metallica, essa 
dupla sangradura, a· eliminação d~esses 12. 00() contos, devida unica-
mente á incompetencia da. administração da fazenda, não po~ia deixar 
de traduzü:-se em conseqoencias lamentaveis na tax·a do' ·cambio. · 
,(Apoiados.) · · 

·Ess~ extrava:·sação do ouro avolumou-se immensR.mente p.or muitas 
outras perdas de origem accidental, Enórmes sommas teve o _Banco 
.do Brasil -de remetter inbpinadamenU} para a Europa, em consequen-
(}Ía da suspensão dos pagamentos pelo English Banlc o f Riv·er Pl·ate .' 
Outr&s 'foram exportadas tambem para além-mar, afim de reàlizarem 
a · compra do EngCish B(.{Jn,lc of Rio de J aru,eiro, effectua·da por uma as-
sociação nacional. A fusão do . Banco ~acionai, originando · largas 
transacções sobre' a ·parte dos seus titulos collocado.s no outro continen·te, 
~ubtrahiu: tambem importante somma de . moeda metallica ·ao nosso 
.tnercaao. A penuria crescente do numerario aggravou-se ainda com as 
gx:andes compras de cambiaes, destinadas á realização do lastro das 
~missõe·s sobre ouro. . ' · · . · 

. , Mas .acima de todas essas operações se destacOIU o emprestimo da 
Companhia . Geral de Estradas de ~erro. Era, ao que me consta, uma 
o.per~;J..ção de 14.5()0;000 libras st!'lrlinas, .dos "quaes 12 -milhões se deviam 
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.emittir na .Europa e 2 112 aqui. A emissão d'aqui realizou-se, graças á 
con'fia:nça, que tinham os capitaes brasilehds, ·de que a verificação 
rias suas entradas forçaria a emissão :de Londres . . Mas esta, segundo 
o contracto cnm .os ba:niqueiros europeus, estava: subordinada ,a outras 
condições, verificavei·s aqui, e que .não · se verificáram. Resultado 
total : em vez de recebermos ouro de Londres, mandámos para Lon 
dres, . pelo contrario, milhão · e meio, 15 . 000 contos em ouro . I sto é, 
se não falham as minhas informaç.ões3 acabaram de limpar-nos quasi 
de todo o. pouco metal; que nos . restava. Quinze m'Íl conto.s em espe-

. cies, exportados em sós tres mezes, por ·Conta •de uma simples ope'ração 
particular l 1 

Reunindo-sé a· esse inaudito concursQ ·de causa>s, convergentes 
todas para o mesmo resultado, um facto novo na historia economica 
do Brasil veio inverter contra nós a corlrente de um dos factores que 
JUais eminente papel representaram aqui, em todos os tempos, na ele-
vação das taxas camblat:jS. 

Üs capitaes estrangeiros, apprehensivos deante da revolução, re· 
trahiram-se de nós; os capitaes b1rasileiros, pelo contrario, profunda-
mente confiados na éra, republicana, e julgando. ver nas industrias 
·já creadas entre nós pelo dinheiro europeu o emprego menos arrisca-
do, mais prompto, mais fructife1ro, emigraram, absorvendo-•Se na acqui-
j3iÇãO d'ellas (1) Dest'arte, a transfusão de substancia vigorizadora, 
que nos alimentava, cessou repentinamente, e a escassa, que ainda 
tinham os, entrámos a perdel-a em sangmduras copiosas. (Apoiados.) 

Dizei-me: em todo o nosso "'pa&sado financeiro, quando foi jámais 
.que se estabeleceu contra o cambio um apparelho qe pressão tão es-
tupendo ? Quando se viu elle jámais submettido a esse lregimen espo-

.liati:vo? Quando se conjuraram .simultaneamente influencias tantas 
e tamanhas para esse effei to ? (A povadJois . ) 

(1) .«.Mais la .Ubération des .noirs, en créan·t le .rég·ime .du salariat, a rend.u 
bien •mo>ns .produ.ctive pour !e cwpital ,J'a,ncienne eulture, et c'est ce qu i exp.Ji'que 
ce grand à l\placement de •c3<pita ux 1qui s'opêre au. !Bl'ésil, ce· 1'11!8h ·gênéral des 
Blrésiliens, - favorisé par la nouv•elle 1egis lation ·s·ur !e ·cnédit, les sociét>és, !e 
tl'ans'fert de ,Ja propüété tfonciêre, - v ers les entreprises industrielles et les 
·v:ale·urs •mo'blliêres qui assm•ent un e .rérnunération p i!Us grande au •capita L 

·((IC:e .dépla~ement logiqu e ' est tellement •pr·ononcé, qu'•il pr'ovoq·ue jusqu' am 
ra:cl1at, s u•r une grande ·êchelle, }Jar Jes nouvelles soóétés ou ,Jes ·capitalista.;; in-

. digênes, de fond.s :d 'E' t a t , acUo·ns de .banque et valéurs industrielles de Ieur pays, 
q ue d·étient l ''ElueO•PC, et déjà mêm e les .oa.pipa;ux d u 1Br és il viennent ·cnéer des 
Banques de ·ce ·côté-ci de l'Atlantique . '' .R.ev~~e F'1·a?wo &!t!d>A.mérioaine, 5 de 
março, 1891. 

«IÜ utt·e la politiqu e, ·qui se met ·en tout et partout, Ies a,c:h•ats d'·Or pour .. !e 
paiement ':des d roits d'importation. au :BriéSil; •pour celu i des actions de la Banque 
nationale, q ue les cap ita listes de rRio ont acheté à Pari s ; ·pour !e ra:chat de l'actif 
et du pa·ssif· ·ele I' En·glish íBank, à Rio de Jan ei ro, ·eto . ; ont a:ugmenté à, te! :point 
1a demande ·àe numéraire qu'il est mê.me surprenant que !e taux du chang·e se 
mai·ntienn e 'à ·environ 19 114 :deniers, ou 405 rHs >par· fr.lj:nco. 

«Nous somrrtes en ·ce moment en ·pr.és·eri-ce ·d'un phénomêne ·éc·onomrque bien 
curieux. Naguê·re, les ca,pita ux eur.opéens émigraien t ·tu J3rêsi l ·pour y ct-éer de 
nouvelles industries, con••tr1,1ire des ch e<min s >d.e fer, exploHer des mines et des 
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Entretanto, Sr. Presidente, longe de havermos esgotado' a · enu~ 
meração d'ellas, agora é ,que nos acercamos das mais actuantes, das 
mais extensas, das mais fortes . 

Ainda não fallei na causa política. Haverá nada, a que o cam-
bio seja mais sensível do que a esse principio perturbadolr? Sobre taes 
phenomenos de dois modos influe ella, qual a qual d'elles mais efficaz, 
Por acção mora1 directa, arrefecendo, ou ·paralyzando as transacçõe·s; 
por acção positivamente material, promo'Vendo, pelo susto, a emigra-
ção do capital, do ouro, de todos os valores mõbil'izaveis. A commis-
,são dos banqueiros fluminenses, em abril d'e.ste a:nno, 110 parecer, a 
que já tive occasião de alludir ,registrava, entre os factores mais pon-

.. derosos· das oscilla;ções do cambio na actualida;de, <e1. desconfiança natu-
ml, se bem que não jwstificadc~, do estmngei1'0 na esltab~1liàade das 

' t1ossas inst~tuições . 
Essa desconfiança, em boa parte explicavel ante os destinos 

obscu1ros de uma: revolução, qlfe substituíra inesperadamente a Repu-
blicil: pela monarchia no seio , de um povo monarchicamente c:viado 
desde as suas origens', foi, de outro lado, em grande parte, entretida 
tambem pela insurreição geral ·da Eur opa conservadora contta o es-
candalo da supp1ressão de um throno sem· perpetração de crimes, nem 
turvação da paz. Imaginae que, em respeitavel edictorial, um vene-
ravel orgão de publicidade como o J orn.al dos Debates, a quinta essen-
cia do bom .senso critico e da discreção · política, libeJl:ando contra o 
Governo Provisorio por crinie de tyrannia, - um dos a1rtigos em que 
estribava as sua·s arguições, era o de harvermos obrigado o imperador 
·a emba'rear na madrugada do dia 17, quando na iresperà, de tardeí lhe 
tinham os concedido para isso o prazo de vinte e ·quatro horas. (Riso.) 
Quando os mais sabios, os mais .sérios, os mais justos se pue1~ilizam 
assim, para accusar · com t aes nugas um governo de revolução no seu 

li'gnes ·de nav igation, r onder des ·êtrubli ssements de crêdit, etc . ; a·ujourd'hui, ces 
crupita ux r.etournent en Euro:pe, .non .pas ']Jarce qu 'ils se tr.ouvent ma l cl1 ez nau s, 
ma is p ar ce q ue nos capita,li stes s'efforcent ·de rachet er tant q u'il peuvent ·el e .ces 
ind us tri es, e t en sei' a.ient peut-être maitres de la .plupart si l'agi.o dé l'oT, en 
m on ta nt à 28 OJO , ne leu r avait pas montrê ,q·u' il êtai t temps el e s ' a rrêter . 

«lNe no·us pla!g-non s pa s tr e>p el e la :politique, si le taux d u c-ha nge continue 
à fl.éah i-r. Tant qu' on .vou dra r achet er les inclu.stri es exploitêes •pa r les capita,listes 
eu ropéens , au lieu d' en crée·r ·el es nouvelles. l' .a.gio ele l' or sera t enu el e monter: 
ces in el ustries coutent toujours t ro·p c-her, en les payan t a u comptant et rubis 
sur l' on gle . ~ B 1·ési.l, ~ de fever eiro, ·1891 : . 1 

1 

E' o ·(J ue n1 es mo longe ele .nós percehia n1 os que seri amente s e occu.pa va 1n 
com os nossos i·nteresses .. O B 1·ésil, de 'P a ris. escr evia, ainda, em 8 de feve reiro 
desse anno 

•<<ILa ·politi que, on le vo'lt, a p eut-être ·plus ·qu e la ·ba lance comm erda le, ·ou 
t oute a utr·e ·ca'U se, r•rise s•êparé merit, ·u·ne i•n•fluen ce immeeliate sur la marc.he et 
les osC' ill a tio ns ·el e ce ba:ro.rnêtre qu'o.n appellc le cha nge, qui monte si élle est t 
sage et ·cl escencl dês •qu' eNe donn e od e moinclre s i•gn e de v ou<loir ·sortir de la J.égalité: 

((,Si j'étais m embre dll · 1Congrês, je suspen dra·is à m a f enêtre cet . avertisseur 
au toma tioque, et j e r.ég·Jera is m a conduite cl 'lá,prês ses indi cations . . Il es t l'ind i-
ca t eUJ• ' infailli ble ·clu clcgTé el e con1'ia rice qu'in spirent au ,pU'b'li c ses r e-présentants 
au Parl em ent et les p·ou.v oirs su:Prêmes du .pays. » 

,, 
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· ,p~i~do mais critico; be~ é de imaginar a somma de adultelrações; a 
que \não .havia de ter •andado expo·sto, na Etiropa, o credito do nosso 

· non~~~ (Apoiados. ) 
01•a, o cambio é o registrador sensibilíssimo, dessas impressões 

.moraes, quando ellas se generalizam, e per.sistem. Depois, com as pre-
venções do exte1rior, vieram competi!' no interior, circumstancias de-
ploraveis: as condições, em que se deu a eleição do presidente da 
Republica; as aJ?prel;tensões geraes, exploradas a proposito da doença 
simultanea do chefe do Estado e do seu successor constitucional; a 
ausencia de ·C'ordialidade nas relações entre o Executivo e o Congresso 
(apoiados) ; est.e ambiente de excitação, de insegurança, de receio, 
que domina os .animos; est·a pressão ·de boatos, de invenções, de sus-
peitas, de prophesias sinistras, fluctua,ndo n'um horizonte aberto, aliás, 
pela mais genero.sa das· revoluções, ás mais límpidas esperanças . 

. (Apoiados.) 
O SR. QurNTINO BocAYUVA - Chegando-se a fallar em revolução, 

ou dissolução do Congresso. 
'O SR. RuY BARBOSA - Tão grave concurso de má'os influxos po-

líticos nunca operou sobre nós, desde o termo d'aquelle perí-odo de 
commoÇões e de·sordens, com que .a reacção dos vícios do . p~·imeiro 
reinado actuou sobr~ o período inicial do segundo. -

Graças nos vícios do segundo reinado, que agora e·sfervilham C()n-
tra a Republica, do mesmo modo como os do primeiro se agitavam 
contra a revolução de 1831, vimos uma situação, que devia ser de 
benevolencia e espe'rança, porque mmca houve, entre duas fónna.s 
contrarias de governo, passagem revolucionaÍ'ia com tão leve 

. intercorrencia de arbítrio e de mal, annuviar-se de vagos terrores, 
adensados pelo continuo soprar de phantàsias agoirantes. Não ~e 
s·abe de onde vem essa tristeza; para onde vae ess·a desconfiança. Mas 
o espírito ·de um povo, que o regimen depressivo ·da monarchia educou 
no desconforto, no medo, na descrença do bem e na credulidade Çlo 
mal, acolhe as 00njecturas mais ·absurdas, imbue~se f.acilmeniie · nas 
phantasi as mais frívolas, afoga-se nos pezadelos mais sombrios. N'um 
dos Esta·dos do norte, ha bem pouco, um dos telegrammas de, sensação, 
p1rofusamente espalhados pelas esquinas, ·dizia: "Deodoro morto. 
Floriano apunhalado. Barreto fuzilado. (Hilaridade.) Mil e qui-
nhentos soldados sa,quei.am a capital. Grande inquietação publica." 
( H1Jlaridade . ) 

Rimo-nos aqui nó_s, senhores, que vemos da falsidade apena·s o 
seu lado risível. Mas eu vos ·asseguro que esses ·espantalho·s nunca 
deixam de surtir seu effeito. E as mais das veze·s a Europa não nos 
tem julgado, nestes dois annos ele Republica, ·Senão através ele alei-
vosias d'este genero, grotesca.s, ou monst1ruosas. (ApOiados. ) 

Dentre toda·S essas convergencias fataes ao cambio intemacional, 
porém, a mais assignalada é a que ora vamos tocar : a inferioridade 
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da importação á exporta~ão .. Não sei _se carecerei de 3;utorid~des1 se-
nholres, para demonstrar a:qUL. este rudimento em mater1a de fm3;nças: 
que a paridade no cambio é incompatível com o desequilíbrio entre o 
activo e o. passivo de uma nação nas suas relações commerciaes com 
o exte1:ior. (Apoiados;) ' 

.Não, sei ,ge carecerei de autoridade.s, para Íne justificar d'este as· 
serto. . . eu tão sem autoridade, como sou (não apoiados), em assum-
pto, onde hoje não se er1rará, dizendo que ,,as autoridades se conta,m 
pela~ cabeças. (Riso. ) . . 

Só uma assembléa ele analphabetos nesta~ questões poderia con-
troverter essa verdade axiomatica. O senado conhece-a '1nelhor do ·que 
eu. O cambio ~' .sobretudo, a resrilt•ante def!Se ·movimento immenso e 
continuo , de valores, que, sob mil fórmas ·diversas, em duas corrm~te·s 
oppostas, passam e repassam as f 1ronteiras ' .de · um paiz. Exportar é 
emprestar. Importar é dever . E, quando, ·no enéonti·o entre o · debito 
e 'o credito, no tra:fego entre dois povos, a. obrigação ·q1.re se contrae 
excede ·O valor do . titulo, que se a·dquire, inevitavelmente o pode'r per· 
mutativo da moeda metallica, a uni.ca em que se resolvem as trans-
acções internacionaes, crescerá na praça 'devedora, em razão dir~cta 
do q;ue ella ·exercer nos mercados estrangerros. Baixa nesse caso o 
cambio ( 1 ), isto é, cresce a somma de moeda nacion'âl precis.a para 
estaqelecer a equivalencia de troca dos metaes com a mesma somma 
da moeda na:cional . 

.Nas fluctuações do cambio entre .. nós os espíritos m~is compe-
tente·s sempre discerniram a acção p1reponderante dessa causa,' a causa 
geradnra por excellencia de taes resultados . 

. Um dos testemunhos mais considera;dos no ~nquerito aberto pela 
Oamara dos ·Deputados, em 1837. sobre a séria .depressão por que o 
cambio pa·ssou nesse anno, enunciava-se assim: (Lê) 

"A grande, a principal causa das di.fferença,s de cambi0, nas ope-
rações commm1ciaes entre differentes nações, ou entre as ' diversa.s 
parte<~' de um mesmo paiz, é o exigir uma de ' ov.tra ·nação, eu uma de " 
Ol\t;ra proVÍ·ncÍa da .mesma naç:ão, maiores valores . em artigos de :seü 
consumo do que os d'aquelles que .póde dar em troco d'elles." "Tal 
ha sido'\ dizia elle, "e. é ainda a posição do Brasil; ·e, emquanto assim 
continuar, isto é, devendo mais do que póde pagar, ou çonsuniinclo 
mais do estrangeiro do .que produz para pagar-lhe, o ·cambio com as 
outras nações será sempre contra si, e os metaes preciosos, ass'umindo 
o caracter de · mercadorias, sahirão do paiz com ellas." (i) . 

Uma opi.nião magistral, que nimca me cap.sarei de citar, porque 
nenhuma, praticamente, entre nós, demonstrou proficiencia maior 

('1) Uso da Ji.ng uagem 'fami liar entre nós; porque, nos estylos economicos , 
diz·se, peJ.o ·Contrario, que .sobe o ·cambio, quando o papel n.a.cional se ·deiJrecia, e 

'vice-vm·sa. · · 
(1) : Pag, 331. 

,, 
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em. ··Msttmptos economicos; -~ o· visconde de Mauá, eaci-revia, em 1860, 
a proposito da crise de 1859: (Lê) · · · · 

"O curso do · cambio, entre nbs, como em toda a })arte, tem sid'o 
·sempre determinado pela lei economica . que rege os preços., quero 
dizer, a offerta e a demanda: se abundam o.s saques wbre as praças, 
com que temos relações commerciaes,, o câmbio eleva-se; se, pelo qon-
trario, escasseiam, o cambio declina!. Este' principio uni~ersal actua 
em nosso -paiz com a mesma força que em qualquer outro, sem eiiJ.-
bargo do estado normal da nossa situação monet·aria, quaesquer que 
sejam as causas da maior ou menor offerta, da maior ou menor de-
manda. Não temos, por ora, essa ind:ustria febril , que, segundo o 
grá.o do seu desenvolvimento, reduz, no espaç9 de dias, ou mesmo de 
h01•as, materias primas e ·artigos exportaveis, com todo p augmento· de 
valor proveniente do trabalho e despeza'S da fabricaÇião; os variados 
productos do · nosso reino mineral pouco ou nada influem no.s valore-s 
que exportamos, porque a mão do homem apenas tem palpado pela 
superfície esse inexgotavel manancial -de recursos, e não de riqueza, 
como muitos suppõem . Assim:, ' pois, o .subido -\ralor dos artigos, que 
importamÇJs, e consupâmos, tem de ser pago, em sua quasi totalidade, 
pela .nossa producção .agrícola. . . Para mim, portanto, é fóm de · dru-
vída que a impO?·tanci(J) da nos:sa p1·oducção agricola exportavlel, ?'e,r;u-
lada pri'lol'l setf,S valores nos mercados corrvsumiclores, é o que determina 
o cur·so do carn;bio . " ( 1) 

I 

E. impugnando .a er ronia dos que pensam o · cont'rario, dizia o 
nosso illustre conterraneo: .(Lê) 

"Pára se pO'der com razão attribuir a quéda do cambio á excessiva 
emissão dos bancos, ou a uma circulação de papel inconvertivel .supe-
rior ás necessida:des das tranisacções·, fôra mister demonstrar: 

1.0 Que à convertibi1idade do papel moeda existente em circulação 
se achava decretada, ou pelo menos, que era uniformemente praticada 
antes da perturbação; · 

"2.0 Que o meio circulante, nessa época, era realmente · upenor 
á.s necessidades · de tra11S:mli.s·são de valores; 

, i' o 

"3. 0 Que se não dão outras causas, que, em epocas antenores, em 
que a circulação consis-tia exc1usivamente em papel-moeda do Estado, 
produziram o mesmo resultado." 

Ora, continuava o eminente brazileiro: "ninguem ousa·rá · p,or 
c-erto uma só destas proposições." Por que? forque, quanto á pri.mei'ra 
condição, " .as notas existentes em circulação antes da crise só eram 
rea:lizaveis em ouro durante breves intermittencias" . E, nesta' parte, 
a: situação p'resentemente é a mesma que em 1860. Quanto ao se-
gundo J?Onto, não se podia considerar superabunda]fte ,o papel fiducia-

('1) .Relato1•i.o rla co~n-n;issãà de inque?"ito •;wmecu:Vct tpelo avi.oo do mini<>te·;"'io rlcr, 
Ja..'!lenif.a, rlJe 1 O . de Mtfmbro d~ 18•5•9, ;pa.g. 2•9. 

(1) Rerato?·io da. <Jiitadct :comnmis'são dJe ilrnq1Verito, Ann exo A , p-nl'l·. 9.3 . 
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rio, qllando "a prom,Ira "de capital fluctuante era superior á .. offerta, 
como prova o simples facto de ter-se conservado a "tiaxa dos }uros~ 
que é o verdadeiro baromet1·o, sempre acima do .termo médio do juro 
mercantil da praça". E aqui, igualmente, as circumstancias actuaes 
são identicas ás de então. Quanto á terceira clausula,. emfim, tin4a 
occorrido, naquelle período, uma da.s ca1fsas mais fortes, que, em 
qutras occasiões, determinaram a quéda do cambio. E, a este respeito, 
se a hypothese vertente se differença daquella, é simplesmente, ém 
que, para a declinação do cambio se conjuram actualmente quantas 
causas fortes, não uma !SÓ, podem contribuir em: tal sentido. (Apoia-
dos.) _ · . 

Mas, senhores, nunca em perido nenhum da nossa liistori::t, a supe-
riüt·idade da importação á exportação assumiu grandeza comparavel com 
a deste anno. Em abril a com:inissão dos banqueiros apontava nesse des-
e1uilibrio uma das causas mais importantes desta depreciação no valor 
relativo da moeda nacional" . . Em fins de maio o J omal do Oàmmercio 
demonstrava, com algarismos confrontativos, que "a causa principal da 
l)ermanencia do cambio tão baixo é a falta de letras. pela caren·cia do 
êa.fé". (1). Uma grandí) safra desse prouucto embalara-nos em espei•an-
ças de melliora. Mas, ou por insufficiencia , da nossa viação actual, O)l 
por defeitos no seu regimen, ·a safra do café jaz, em grande parte, enta-
lada nas estra:das; e essa crise no movimento dos transportes paralyza 
!l.S transacções sobre a colheita. 

A par desse desmedido cerceio na exportação, a importação, pelo 
contrario, revestiu proporções gigantescas, assoberbadoras. (Apoiados .) 
U mt;t das folhas estrangeiras, publicada entre nós, calcula em dezoito 
;rnezes o lapso de tempo necessario meramente para desc€!-rregar as mer-
cadorias estrangeiras, que actualmente se aécumulam no porto desta 
cidade. E, segundo informações authenticas, ministradas ao publico pelo 
p;overno, a verba do material para estradas de ferro e fabricas, importa-. 
do livre de direitos, pela alfandega desta capital, no primJeiro semesC1·e 

(1) "IGa?Letilha" de 23 d·e maio de 1891: 
·".E ' ger a linen te s a'biodo· ,que a f a lta de letras, pela •carenc ia de ca;Bé, é a causa 

p rincipal •da perma n&wia do ·C!tmb!o •tão baixo. P a ra ·demons trar este facto, damo~ 
à.QU i 0 •n um ero d•e 5aCCa•S, .qUe ·entrara m n esta pr aÇa, dO .(lja 1° a Q dia 20 d~ tnaiO 
de 188·5 .a esta parte: 

1885 
188•6 

' ,18'87 
1888 
1889 
18 90 
1·891 

.. . . .. ..... .. ... . .. .... ·'· . . . .. . . , ,, ,., .. . 

..... :- ...... . . ........... .. . .. . ... . . .. . 
. .. .... . . . ....... . .. · ...... . ·· : · .. .. ·.· .. . 

1•67. 436, saccas 
93 . 675 

141.932 
72 . 548 

159.743 ~ 

110 . 264 ·" 
36 .·82.5 

"•Vê-se, ·POis que destle 1 88.5 nunca ho uve menos en tra;das de ca)f·ê, n este per.iodo 
do a nno, l'!·o ·qu e •!llg-or a . D epois de 1891, a s m·enores en tradas fora m em 1888, em 
cons~quenc ia das fes t as da emancLpaçã.o, que occorrer a m n esta quinzena. Aind~. 
assim , .po r.ém, a qu a ntida:de rec~btda foi :qullsi o dobro da que tem vlndo est e 
mez." 



deste anno., ê superior á. importação total des.ses artigos en;t ' todo o de-
eurso .do anno passado e tres vezes maior que a mesma importação nesse 
ramo de productos nos a1mos de l888 ,e 1889. (2) Suppondo, como se 
.presume, que, no segundo semestre, a proporção subsista, se não crescer, 
teremos, nessa parte, a import~çã:o este anuo, 107 % maior que em 
1890, seis vezes n;Laior que em 1889, seis vezes maior que em 1888. 

Assim, ao passo,que a Republica não recebe do estrangeiro os sup-
yrímen,tos de ouro,_, com que os emprestimos do imper1o periodicamente 

. 11os renovavam o cabedal esgotado; ao passo que o capital peregrino ijf) 

retira de emprezas nossas, e d capital brasileiro se transfere, 1~a compra 
dellas.;,para a algibeira européa ; ao passo que o augmento da producção 
agrícola é neutralizado, em grande parte, pela obstrucção das vias de 
transporte·, - a importação apresenta 'uma intumescencia desmesurada, 
inaudita, fabulosa. Que calculo poderá medir, pois, o desnivelamento en-

. tre a massa das entradas e a das sahidas, entre a violencia na extra-
vasação do ouro, consequencia inevitavel desse desnivelamento, e a 
haixa do cambio; resultado fatal -da evacuação· metallica? (Apoiados.) 

:como qualificar, portanto, o espantoso telegramma, onde, em nome 
da City, se nos vem affimar que a importação, no Brasil, é inferior 
á exportação? Somos nós um povo de cretinos? Ou a City não conhece 
os negocios deste paiz melhor que os da lua; ou (o que é mais plausi-
vel) a Oity anda mettida nestas cousas como Pilatos no credo. (Apoia-
rkJs.) A telegtaphia tem .destas applicações, a cuj as consequencias a 
propria Europa nã:o escapa. Quem lêr as brochuras de Chirac acerca 
da Agiot-agem \sob a Tercwira Republica, lá irá encontrar a historia dos 
despachos ·mysteriosos e assustadores~ com que, em 188·4, a poder de ro-

(1) Joirnc~ l elo Oo111!1n~N'cio , 11 de ag,osto de 1891. 
Mc~te·riaos pc~1· o, est1tet'àas de fe·mo imlp'ortaJdo Uvt·e ele (li?•eitOS' ?WS poo·ioclas abwimó 

ma,nc~onaà;os pela Altwnclega -ela 'Capita-l F'ecle?·c~l 

-
1o smncst'l"~ 

MERCADORIAS Armo 1888 Anna 1889 Anna ' 1890 do ex~'l"cisio 
de 1891' 

~;;-~· ~ 

Pela to. rifa: 
Loco mobivas ..... . .. , .. 171:847$000 52:074$000 401:319$000 398:661$ÓOO 
1'rilhos ... ' ..... ... .... 535:782$000 470:4d6$000 1.703:!ll7$000 1.403:050$000 
Machinismos .. ..... . . ,. 1.316:709$220 l. 64f: 031$860 2. 5ti8: 120$000 4.8I3:o2I$aoo 

2.024:338$220 2.163:551$i60 4.673:349$000 6.633:322$860 
Por leis especi aes : 

Maberial para diversas 
emp•·ez~s ...... . ...... 945:938$290 923:648$750 4.067:9885006 2.213:772$000 

·-. 
2.973:376$480 3.087:200$610 8. 741 :3!37$600 9.047:094$860 

Alf&ndeg-a da ' Cap ita l ·Federal, 10 -de Ag·osto de 18Ql. 
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mances terriveis, expêdidos; pelo cabo, de ·Tônkhn para a França,· se 
extorqufram ao corpo legislativo 200 milhões de ndvos creditospara a 
mal aventurada expedição, a que deve a impopu~ariâ'wde o nome l'espei-
tlavel de Julio Ferry. Em tempo de .guerra . . . vós conhleceis o resto d.o 
annexim. (Riso.) E . a crise é a guerra. . . guen'a de interesses e sanca-
dilhas, guerra ·de perfídias e desplanies, onde à Republica, ou, pelo J;lle· 
m· ~, a desforra ~os vencidos contra os homens da revolução é o alvo, a 
que se ~ira ppr entre os subterfugios dos espe?uladores, (Apoiados.)' 

Tocando na especulação, senhores, estamos em p1:esença da ~n~idade 
formidavel, que, e~plorando, uma a uma, todas as causas até aqui enu-
meradas, utilizando-as, amplificando-as, moldu;rando-as em apparencias 
tenebl'Osas, representa, na situação actual da nossa pmça, o mais igno-
bil e o mais perigoso ·dos papeis. (Apoiados.) ' 

Não trago·, senhores, uma carj1anca de convenção, par~ intimidar 'in· 
·genuos. As ' maiores nações,. do .mundo têm experim€mtad9 oil .estragos 
desse flagello. Na França todas as revoluções liberaes tiveram de lutar 

, contra as conspirações do. de~ peito político no mundo dos . capitaes : 
(Lendo) "Em um paiz agitado como o nosso", ·diz 00zic, no seu recen-
tíssimo livrá sopre ·a Bolsa (1) ,· '"ha sempre um sem num,ero de .des-

- contentes, os quaes, tendo vivido á custa do governo derribado, são na-
turalmente inimigos implacaveis do governo recemvindo. E' o que expe-
rimentámos no advento da Restauração. E' o de que tivemos outra prova 

-'após a revolução ele 1830. E' o de que igualmente nos pudelflOB certificar 
· 1lepois d·a proclamação da segunda Republica, em 1848, e depois da pro-
clamaç~o da terceira, em ,1870. E ; em argumento para;. corràborar esta 
affirmativa, já tive occásião de citar o exemplo de um velho especula-
dor, bem conhecido a to·da ·a Bolsa, que nul).ca pôde comprehénder como 
se tentasse entrar em negocios sob uma Republica em França." 

Os E stados-Unidos, com a sua admiravel pujança económica, ' a pro-
digiosa opulencia da sua fortuna, a e:ll.rq.berancia t:J.:.opical dó seu com-

.. mercio, a estupenda actividade ·das suas forças industriaes, o espírito 
viril do seu povo, não resistiram á invasão desse parasitismo voraz. E 
é justamente quando 6 paiz se debatia nas afflicções heroicas da luta se-
paratista, que a peste dà especulação reinou triumphalmente, alliando 
sua influencia á influencia da guerm, para abater até ao pó o credito 
da nação, e depreciar-lhe a moeda até á ameaça da bancarota. Essa 
classe de interesses conta os lucJ;"os, e não lhes resente a infamia : 

Quid enim salvis infamia numis ? 

Uma pagina de um ·documento official ela época, uma pagina do te-
latorio do inspector eLa moeda (1), vai entremostrar-vos esse quadro 

( 1) Da Bo7hJ'8e, pag . . 2.45 
(lo) l\4'AC CULLOCH: Rep01't o f' 1!1HI C01nptroUm· O•f the G'!"1'1'e1~C1f. 

,, 
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da agiotagem eorvejando sobre as calamidades da grande nação amen- · 
cana: (Lê) 

"Não se manifestou menos decididamente a hostilidade ao govel!-
no pelos esforgos , empregados, em nossa metropole cOimnercial, para 
depreciar o meio circulante, do . qué pelas aggressões do inimigo · nos 
campo.s de. batalha; e, infelizmente, a diligencía dos amigos da rebel- . 
hão, junta á dos agentes dos Est·aclos rebelde~, em prostrar o· creditv 
naéional, foi corroborada e auxiliada por milhares de collaboradores, .· 
no seio do.s :E;stados leaes, cuj-a fidelidade poll.tica não seria generoso 
pôr em duvida. Immeri.sos interesses puzeram-se em acção por toda a 
parte, centralizando-se em Nova-York, para exaggerar o preço· do 
ouro,, improvisando-se pelo bom exito delles magníficas fortunas .. : 

. O ouro tornou-se artigo favorito de jogo. Aggravou-se-lhe o cu~to por 
esses artifícios e maníversias tão ben;i conhecidos na praça. . . O ef-
feito disso foi~ não · alhrdir o crédito do governo, mas aggrava'r enorme-
mente as expensas da guerra e o preço da subsistencia; visto como, 
por rnin·ima, qu'(3 jiOSSe a •r e /,ação entre O preço da moeda meta!Jlica e OS 
nOSSOS producbos 'fli.aCÍQI/'IJ./l,e~· (chamo para este ponto especialmente a 
vàssa attenção) "cada · alta; do ·ouro, joiSsem ~es fossem os meios, poi·· 
q1te se obtinha, em ut~lizada pelos espe,culadJores, pcwa ju:.stificar urn 
augmento nos pt,eços, corn grwnde preJUÍzo do thesl(mro e afft'Ücç,ão do 
povo."· · 

Supporeis ta-lvez que nessas man~ommunações não entraram senão 
vulgai·es miseraveis, bürlões ordinarios de praça? Enganais-vos: o ca· 
pital dos estabelecimentos de credito auxiliava éffectivamente, nessas 
emprezas contra a reputação e a, fortuna do paiz, os jogadores da bolsa .... 

. Allí, onde o mal ás veze~ parece que tenta em11lar em grandeza com o 
bem, alli 8e ·aljsistiu ao maior ·commettimento de agiotagem, ·que o mun-
do conhece. drgánizado ew um syndicato de proprções phantasticas, o . 
Gold Ring, um grupo de especuladores, propoz-se a atravessar absolu-
tame).lte o ouro em especie, os vales de ouro do thesouro, ~s notas ban· 
C'arias de ouro ex~stentes na praça de Nova-Y ork. Ao cabo de algum 
tempo, a conjuração abarcava inteiramente o metal e as equiyalenéias 

.metallicas do grande mercado. E, emquanto a circulação se exhâuria . 
completamente, o cam~io descambava por uma e.~cala at.er~·adbra. O 
1.1,cervo da commandita chegava a duzentos miÍI contos em especies (100 
milhões de dollars), e ó .agio subia,. em 1869, a 160 %, altura a que 

' nunca tocá1·a, nem inesmo nos peiores dias da guerra civil. Afinal ia re-
bentar o k1·ach, o terrivel syndicato ia tocar o te~·mo das suas esperanças, 
ia estalar a ruína dos Estados-Unidos ... 

, O SR. _A:MARO CAVALCANTI:- Como entl:e nós ~e projecta, 
O SR. R vY BARBosA.: - ... quando o secretario do thesouro · derra-

mou na praça, de golpe, quátro milhões de dollars em ouro. O agio bai· . 
xou instantaneamente 12 % . Estava conjurada a proeella. ( 1) Ma~ aa 
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ruínas, ainda assim, foram tantas, que essa data ficou assignalada na 
historia americana, com o nome de Btack friday. Nos annaes da agio-
tagem figurará para sempre, com honras sinistras, o dia 23 de setembro 
·de . 1869, a sexta-f;ç,ira negra. · 

Entre nós, não é de hoje que a especulação ensaia forças ·contra o 
credito da moeda nacional. De bem longe poderíamos ir buscar-lhe a 
proéedencia. Mas, para verdes que não é uma enfermidade republicana, 
que o tnal tem, pelo contrario, -velhas raizes no antigo regimen, bastará 
recordar-vos o que, a esse respeito, escrevia, ha sete annos, um dos ho-
mens, que com intelligencia mais sagaz e experincia mais intima · da 
corruP'ção denunciada (2), palpou e mediu esses males, anteviu-lhes e 
predisse-lhes a recrudescencia: (Lê) 

"Aviltando a nossa moeda com taxas de cambio quasi sempre 
inexplicaveis e incomprehensiveis, o monopolio accelera o movimento 
de capitaes para fóra do paiz de um · m~do assusta:dor, além do enor-
míssimo prejuízo, que nos causa, forçando-nos a pagar as no.ssas .im-
portações por . mais do que dderamos pagar, e a vender fl.S nossas 
exportações tambem por menos do seu valor. Pelo terror das taxas 
elle afugenta-nos o capital; e deprecia-nos O•S nossos productos . Cum-
pre que atalhemos em tempo esse mal, se quizermos evitar a um flo-
rescente e rico imperio a .situação hu)llilhante, em que se deixam cahir 
não raro povos imprevidentes, dissipadores, de.scuidosos, sem capital, 
sem credito, sem finanças, e .que, nas supremas agonias, empenham as 
jóias do Estado, cedem pedaços de territorio, hypothecam as rend-as-
das alfandegas, e, até, ás vezes, submettem a . fiscalizações estranhas 
a propria adm.inistração publica." · 

Sob a H.epublica innumeros elementos, como já vistes, confliüram 
par·a a tumefacçãó do agio do ouro; e a especulação cevou-Sf nesses ele-
mentos medrando nelles, como o cancro no organismo que destróe. 

Tenho ~qui algarismos, que poderia le~·; se não fosse o receio de fa-
tigar-vos (não apdiados), se já não me sentisse fatigado eu mesmo, para 
vos evidenciar o trabalho .de demolição lenta, que, a este respeito, exer~ 
ceram, .depois da revolução certos estabe~ecimentos estrangeiros .. , O qua- · 
dro, que tenho em niãqs, abrange o lapso de tempo decorrido entre o 
1 o de dezembro de 1889 e 17 de abril de 1890: cinco mezes de vida re-
p~blicana, Pois bem: as taxas affixadas pelos bancos estrangei-
ros, estiveram abaixo das taxas estipuladas pelos bancos nacio-
naes 30 % durante o mez de dezeinbro, 65,38 % durante o mez de ja- . 
neiro, 17,40 % durante o de fevereiro, 65,38 % durante .o ·de março. 

. l 

(1) GmsoN: ' Tlhe .Stock Ex'Chn?l-ges ·o.f L0'11!!Lon, Paris an1d New-·Yoi ·k, N. YoüRIC, 
1889, pa.g, 7·6. 0oGNM'TI . DE MARTI~S: La . Ci1 1CO~azicme del!a riJo<loffzR!a negfi .Sta.ti 
Un~N d'·1lmericct, pa.g. 135 T·he ·fi?'St ce?llt'WI'Y o f the Repwblic. N. Yorlt, 1876, pa.-
llo'i·na 258. ' 

( 2 ). 'SouzA CARV,}LHJO! r D·~ri·o d'o BHts1l1· 2.8 ·.de j aneiro de 1·884, 
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Ao todo uma inferioridade de cambio, uma aggravação de agio corres-
pondentes a 178,16% em 101 dia:s. (:1) Tomada a média nos quatro me-
zes, temos uma baix-a de 44,50% nas tabellas estrangeiras em relação ás 
dos nossos bancos. Quer dizer: uma força de 40 puxando para .a baix11, 
emquanto outra tirava para a alta na razão de 100, reduzidos, pois, ~ 
60 pelo impulso contrario da primeira. 

Não bastar·á? Pois ahi tendes uma circumstancia ainda mais si-
gnificativa. No movimento do mercado, em 14 de abril de 1890, encontra-
reis estas vend-as d-e ouro na Bolsa: 

Libras 1,1.'000 a·; ......... ... . ..... ..... .- . .. . .. . ..... .. .. . 
" 2.000 a .. . ... ........ . ... . .. , . . . . ....... .. ..... . . 

" 1. OOQ a . . ..... .. . . ........ . . . . : ..... . ..... . . _ ... . 

11$1;1:0 
11$160 
nahso 

Ora, n_os bancos o cambio estava, ás 2 horas, a 21 1J4=11$294, e 
.fOUco depois a 21 1J6=11$364, isso a ,90 dias de prazo, quando os com-
pradores poderiam adquirir ouro á vista por 11$140, 11$160 e 11$180 . 
Isto é, vendia-se a realidade, o ouro em especie de contado, ·a preço mais 
baixo do que o ouro a prazo, o ouro em promessa, o ouro em espectativa. 
Só a especulação póde.operar esses milagres de absurdo, essas maravilhas 
de contrasenso. 'Ora, ahi tendes, senhores, o cambio official apanhado em 
flagrante de exaggeração systematica d·o· preço elo ouro, de falsificação 
depreciativa no valor da I'noeda brasileira. 

Este anuo a imprensa dos arraiaes mais insuspeitos não CJlSSou, por 
ml~Ítos mezes, dy denunciar nos manejos da agiotagem d!=Jspatriotica a 
origem do nosso desequilíbrio cambiàl. Assim pensava, por exemplo, o 
Jornal do Commeroio, em 15 de abril, quando o cambio já descia a 
17 3J4. Aos seus olhos, estavamos então em presença de "1tma. crise es~ 
1Jeculativa m.wito commum, muito conhecida." (1~ Assim continuava a 
crer em 6 de maio (2), quando o cambio já baixava a 16 3J4. "A baixa 
constante", dizia elle, "é, em grande pq,rte, devida á especV;lação." 
Assim opinava ainda no dia seguinte (3), sua.ndo o cambio declinou a 
16 1J2. "0 mercado", escrevia elle, nes-sa data, "continúa apathioo, 
pres.a de , espectt,ladores, que, sem capitaes entre nós, excepto o nosso, 
ap1•oveitamr'n' o para de8credito do · paiz no estrangeiro e para gmvar 
as classes me.nos favorecMxr.,~. 

Bem vêdes, senhores: é o ferro em braza, applicado á ulcera da es- · 
peculação. Eu nãp poderia usar de linguagem mais caustica, de quâli-
ficativos mais severos, para •stygmatizar essa fórma innominavel -da agio-
tagem: a da usura immigrante, que, sem ao menos capitaes seus, vem 

(1) V. nos a.p.p emii:ces. 
(1) ·((IGaz-etil'ha», sob o ti<tülo "O estado actuwl da praça>>, 
(:2 ) wGazetiliÍ a », . wb· o titulo '{<Ü <Jamblm>. 
(lO " Gruzetilh;u, sob ~ me~ma I'Ubrlca. 
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incrustar-se, com os cor~1mensaes organicos, na'' f,ortuna de uma nação 
hospitaleira e generosa, para anuinal-a á cu.sta dós recursos com-•que ella __ -
o.s alimenta. ·Mas, circumstancia notavel, de junho em d~ante, já HãO se 
b'osueja nesses p}lrasitas. -Na -especulação não se faUa mais !_ E' .como 
se as .suas façanhas tivessem cessado. Todos os nossos males -s_ão agora 
proezas da emissão I Desa ppareceraiiJ. então acaso os especula-dores '1 .' • -., 
Longe disso:: a praga lastra de dia em dia, crescendo-lhe as força~ co;rn 
a diminuição .das nossas. Que nova linguagem êntão é essa na ap~·~cia
ção dos mesmos facto~ª 1thio -devia abril: uma éra de pa.cificação. J-á 
não havia expiaçõe,s revolucionarias. o seio da patria reabria-se aos 
exilados, era tempo de enflarescer a oliveira nos corações. o que vimos , 
porém; foi o contrario; o vento maligno, que 110s sopraya de longe, atra-
_vés do oceano, rodou para aqui. E a especulação entrou num períOdo de 
desafogo sob a protecção das ' baterüts, -dirigidas contra as finanças repu-
blican.as. Era a bemaventumnça dos especuladores, contrariados até á 
vespera · pelo grito das vedetas, e agora autorizadQs a manobrarem li-._: 
v,reménte. 

, Nem, senhores, o canib1o podia deixar de , perder o seu caracter de -
regi-strador natur:al das pérturbações da circulação, não podia dei:lÇ-ar, 

' de converter-se em -simples jógo, entregue ·.á~ manipulaçÕel:) da espe-
culação, n'uma praça onde esse ramo (le 'operações vive sob o domi-
nio -absqluto de um rhonopo1io sem correctivo. E U]qui, por mais ex-
tranha que ,púeça a ·anomalia;· não_ póde haver erro de 1apreeiação, 
ne~ exaggero no enunciado . O 'f.a,cto acha--se estabelecido por autori-
dad}l, cuja cornpeten'cia, cuja 'insuspeição; so-bretudo, excluem con:t'ra-
dict'6~·es. O secretario da legaÇão britannica ''entre nós endereçou ao • 
governO da rflinha um re1atorio ácerca 9,as nossas circúmstancias com-
rnerciaes, do qual o Jornal iJJo Oomrnw?",f{io nos ·deu a summa (1) Nesse 
documento official,- o· Sr. Lowther,, entre as causas -da,"declinação do 
cambio' actualmj3nte; põe em -relevo "a situ-açã.o preponderante, ad-
qu:iTida pe/10 Lm'lidon ad Ijm:zi~ian Bank, qt1.e se tem consfJit·uvclo vithw.l~ 
rnen.te o a1·bit1·o t~nico do càmbio." 1 

' • ' 

(1) Diz o Jo i!na! elo Oo1nme11c'ho-! 
•«Passan&o á , qúe&tão do ccombi.c), mostra· o re.prese·ntante do governo britannico, 

no :iuo de 'J,a nei ro, por meio de uma ' tabell-a -mensal, . que 'de daneiro de l ·S!ÍO 1t 
julho de 18911 baixou •o cambio de -.2•5 '31.8 ·a 1•6 71•8, a ttribuindo, fi'?n gra-ncLe p1p·te, 
essa situa.çtio á falta de co1~Ncvnça, q.u0 existe na !.Europa, e aos exc~ssos de es-

. pema.ação. _ , . , \ 
, ·<<AI-éan disto, foram removidos ·par.U. a " Eu-ropa, por ,seus donos, importantes 

capitaes, dos. quaes ,parte sómente tem' sido- relntroduzida - ,no Br.azll •; extensas 
emissões de Tlllriel-fuoeda, elevando-se a tres vezes a ' importoancia dos d'éposltos 
metalllcos ;. a f-acill-dape com ' que, .para fazer frente ás ·sua's: obrigações , o governo 
negocia emprestlmos 'eXteriores; a Í1Yt1)0a·tação ea;Ú.s-,~iva de nwc•Mni.<NJWS e 
oun:o.s artig-os . UJilta emprezas in-.uteis, eiDJfill1i, a siWcoção p1•eponc!e)ran-te tuuqüirltda 
pe.lo LO'rrdon G~nd Bra~ilian iB'am:k, que se t-em >!<O,n-'!Utwido. Vlitrt1"al~·ente o aff'b·itro 
1llnioó do cam.bio; eis . outras tantas ca\lSWs da situação actua,J, para cuJa 'explica· 
ção. _refere-se ai-nd-a o Sr. Lowther aa artigo ipUb!icailo, so'bre () . mes-ino· S:..s-umpto, 
pelo Jorn!Wl do Oommercw ,de :214 de 1)llho de 1.8·911 . » - ,, --. -
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Estamos, portanto, entregues, &em concurrencia, 8em reservas, á 
diserição de um · .estabelecimento em~opeu, o qual nem ao ;menos se 
abona com a gar-antia de importan~es capitaes realizados no paiz, 
que · alliem os seus interesses aos l;lOSsos. ·Se a fortuna da nação 
depende (\ssenciahnente da -va.Joúzação da nossa moeda; se a valori-
z·ação da moeda nacional está liga dá ao credito do Estado ; se o nos·so 
credito, nas relações commerciaes, tem po'r indicador o cambio; e se 
o cambio· degenerou em manifesto monopolio, individualmente usu.:.. 
frúido por um ip.stituto particular e estrangeiro, temos deante de nós, 
por este ·.sorítes irresistivel, o espec.taculo sem pre9edentes de uma 
n.ação intei'ra, e::s:plorada nos se~s mais graves interesses financeiros 
por uma casa particular de .especulàção :mercantil. E dest'arle um 
simp1es milhão esterlino, meneado sec:undt~m ar-tem usurre por ambi-
ções que 'o patriotismo não refreia, põe e 'çlispõe impunemente das mais 
melindrosas conveniencias do paiz. (Sensaçãe.) 

.·ô': .cambio jaz; portanto, sob immensa montanha,. 'de causas de-
pres.so'ras, tantas .e taes, quaes nunca se reuniram, pelo numero, pela-
grandeza, pela in tensão, pela continuidade. Se a:lgrima cousa, pois; 
ha, para. admimr, & que à 9aixa não fosse mais rapida, mais violenta 
ainda . . Se a pressão d'esse amalgama compacto de influencias exhaus-
tivas •sobra, logo, para explicar o phenomeno·, não ha o menor funda-
mento para lhe buscar a proveniencia na acção do papel-moeda. 
(Apoiados. ) . 

Attribui'r, pois, a este "a origem primaria e determinante" do 
resfriamento do cambio; é contraverter as regras do processo logico, 
da razão scientifica; em face das quaes não temos o direito ~e ir buscar 
<> fio d'e.ste resultado no · concurso d'es;;a causa, senão quan'do outras 
:ç.ão dom.inarem evidentemente a . situação. (Apoiados.) 

Nã9 me arreceio, portanto, das dua:s_ pontas do argumento, em. 
rque, n'um grande brgão do jornalismo fluminense, vi condensar-se, 
:com pretenções a irrespondivel, ·o ra·ciqcinio dos adve'rsarios da emis-
são. Podemos, sim, reconhecer 'çom elles : 

1°, que nuncà" se agglomerou entr,e nós tamanha som:tna d~ papel-
moeda; 

2°, que nunca o cambio nos foi tão desfavoravel. 
:Mas a estas duas proposições se responde victqriosamente : 

. 1 o, que nunca o paiz 'necessitou de meio ci'rculante em quantidade 
'tão larga; porque a população, ·a producçuo, a ren1unemção do tra-
balb:o, a acti;vidade fabril e commercial cresceram insolitamente, d!'ls-
proporcionalmente, inca}culavelmente nestes ultimos annos; 

'2°, que, em toda a nossa historia financeira, não ha exemplo de 
,pressão tão anniqu~lladora contra o cambio, exercida por circumstan-
cias e elemento.s absolutamente alheios ao papel-moeda. (Apoiados.) 

iQ barometro d.as exaggerações do meio circulante não é a taxa 
rdo cambio, que pód,e oscillm• sob a acção de outras influencias: é à 



' ' 

-244-
5! ' j ! 

tara d.e juro. H3!ixa o juro quando supera-bunda a moeda corrente; 
sobe, quando ella ·encareoo. Ora, o juro, que o proprio Banco do· 
Brasil annuncia a 8 %·, •sóbe, na realidade, actualmente a 12 %. 
Esta, hoje, a sua mínima taxa usual; e a difficuldade em obter di-· 
nheiro, ainda com o abono dos títulos mais .garantidos, ainda sob a 
caução dos valores -mais solidos? é desanimado'ra. (Apoiados. ) Como· 
affirmar, pois, que o papel SIUper·abunde ~ E' a desconfiança, que o 
subtrahe á circulação, tem-se dito. E os que o dizem, repetindo pela . 
toada o que ouvira,m a outros, têm a pre-sumpção de não incorrer em 
disparate. Mas eu J?.ãO vejo nessa propifsição out'ra· cousa. A moeda 
tlviltada barateia, 'borbotoa no mercado repleto e transbordante, rejei-- . 
ta-!!8 das mãos com a repugnar.cia com que se evita o contacto da. 
peáte. (Apoiados. ) Enthesourar um valor depreciado é tolice, que a 
e•stupidez de alguns poderá commette'r, mas que o .. senso commum, a. 
intuição vulgar, o simples inst,incto do povo repellem. Se a previ-
dencia do interes~e particular, desconfiado, sonega á circulação O> 
papel-moeda, é que este não é o objecto d'essas desconfianças, é que, . 
pelo contrario·, essa,s desconfianças lh'o tornam mais caro, mais pre~
cioso, mais cobiçado. (Apoiiados.) 

Ou isto é . a evidencia, ou não ha evidencia nestes. assumptos. 
Não faz ainda muitos dias, acabámos de tirar a cont'r.aprova de· 

que a aggravação do agio do · ouro não tem a mínima relação com a 
quantidade do papel emittido. Aos 19 do mez pa,ssado, a C amara dos 
Deputados votava a reducção do papel-moeda aos seus limites . actuaes,_ 
vedando inflexivelmente além . d'elles qualquer emissão ulterior. Essa 
deliberação da Camara triennal grangeou-lhe panegyricos deli'rantes . 
entre os adepto.s d'essa id:éa. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Hymnos de victoria. 
O SR. RuY BARBOSA- Hymnos de victoria, salvas de bravos aco-

lheram essa deliberação. · 
O SR. AMARO CAVALCAN'l'I- Temo muito de uma lei economica,. 

que passe sob ta(;lS influencias, oomo se fosse uma lei política. 
O SR. . RuY BARBOSA - Disse-se que, por esse simples acto, o 

Congresso actual passaria gloriosamente á poste'ridade. 4-nminciou- · 
se que esse voto determinaria para logo a alta, certa, firme, progres-
siva do cambio. Como poi· ogra instantanea dfessa espectativa, com 
effeito, o cambio, · na mesma d·ata, telephonicamente avisado pelos -
recados da Caniara par.a a p'raça, subiu 2J4 n3!s tabellas de um estabe- · 
lecimento d'esta: cidade. 

O SR. AMARO CAVALCANTI- Durou poucas horas.·. 
O SR. RuY BARBOSA - Na manhã seguinte o Jornal do Oomtmer-

cio, exultante, escrevia esta estrophe com pretenções de prophecia :·: 
(Lê) "Hontem mesmo o cambio attestoú. quão acertado foi esse acto, 
e quanta esperança advem ao paiz da política, que a·ssim em boa 
hora ficou firmada, e logicamente se ha de desenvolve'r." Más nunca 
houve alegria tão immediatamente agourentada, nunca se ouviu pre--
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dicção desmentida tão dep'ressa. O cambio, que, no dia 20, tivera por 
uma hora a cotação de 14 3\4, no dia 21, em vez ·de elevar-se, ou · 
manter-se, descia a 14 1\2; no dia 23 a 14 1\4, no dia 24 a 14; e no 
dia 28 estava a 13 . . Isto é, em oito dias, cahiu um penny e tres quar-
tos·: quasi 1\4 por dia. · · 

Tomando agora o período, que vem de 5 de setembro a 19 de 
outubro, dia em que a Gamara se pronunciou contra a continuação 
das emissões, achamos, na primeira d'essas datas, o cambio a 15, na 
segunda a 14 1\4. A saber, nos quarenta e cinco dias anteriore-s ao 
voto d'aquella casa reduzindo a emissão, o cambio baixou 3\4. A de-
pressão foi apenas de. 1\64 diariamente. Temos, pois, que a propo'r-
_ção da baixa no primeiro período para a do segundo está na razãó 
de 1\4 para 1\64. Por outra: após o voto re•strictivo da Oamara tri~ 
ennal a baixa precipitou-se com lima celeridade dJezeseis vezes maior 
que antes d' esse voto>. visto que 1\4 contém 1\64 dezeseis vezes. ( 1) 

Logo, para os que vêem nas indicações ·do cambio o criterio de-
cisivo, por onde aveóguar ·se a circulação soffre em consequencia de 
demasia, ou mingua, no meio circulante, a desillusão é esmagadora. 
A lição d'esses dias. teria provado arithme~icamente que a ameaça 
de reduzir as emissões exe'rceu pasmosa influencia depressiva na co-
lumna thermometrica, na temperatura vital do mercado monetario, 
isto é, que a circulação se perturba, não por engorgitamento de papel, 
mas por escassez d'elle. Os metallistá·s caem assim fulminados pelas 
suas proprias armas. (Apoiados.) · 

Não devo, porém, aproveitar-me do argumento cruciante, offe-. 
recido . por elles contra si mesmos. M&s, se não quero attribuir á ' 
perspectiva de diminuição na somma do papel a baixa phenomenal 
subsequente ao dia 20, ao menos fica ineluctavelmente verificado tám-
bem que a baixa anterior a essa d'ata não se liga á perspectiva de 
augmento na emissão. Sob a e•spectativa do augmento o cambio descia 
lentamente, linha a liriha: sob a imminencia da reducção tombou aos 
covados, como um corpo no espaço, como a columna de mercurio mer-
gulhada no gelo. · · ,_ 

O SR. THEODURETO SouTo - Depois do projecto sálvador. Que 
salvação ! 
' O SR. AMARO CAVALCANTI - Isso é symptomatico. 

O SR. RuY BARBOSA - Eu desejo que me comprehendam bem, 
senhores. Não pertenço ao num,!JrO dos que, a . respeito ·de circulação 
fiduciaria, constituem a escola dos iDesab'ÚJSados. Não creio na inno-
cencia dos excessos de papel. Não desconheço que as su&s intempe-
ranças podem ser perniciosas no mais alto gráo. Nego apenas que os 
symptoma·s financeiros da actualidade indiciem um caso de superse-
creção nas funcçõe.s emissoras. Affirmo que a concurrencia ·de outras 
condições, materialm~nte palpaveis e enormemente desenvolvi'-

('1) Ver, nos al)pendices, a tabella. 
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das, nos 0fferecem a incognita d'esta situação. Mas tão longe 
e stou de considerar indifferentes as immoderações· na emi-ssão baJ;J.· 
c a"ria, que, no systema do decreto •,de 7 de dezembro, a submetti -a uma 
-e~cala de expansão gradual, subordinando-ia .ao resgate do papel'" 
moeda, que não permittiria a sahida total d'ella senã_p -no termo de , 
cinco 'annos. E, •Se permitti ao grande banco federal a · emissão de 
600.000 contos, não foi senã:o para, que o ultimo terço d'esta quantia 
substituísse o papel .do thesourn, á propa,~·ção que este se 'recolhesse 
no va:>;io por elle deixado. (Apoiados.)' ·, 

Nessas idéa's, que reciprocamente se modifica~ e completam, ha 
a interdep~ndencia de elementos convergentes, m;n dos quaes não se 
pó de . subtrahir, sem prejudicar a harmonia do · resulta~o, e crear 
novas responsabilida'des, ás quaes é absolutamente .alheio o plano pri~ 
mitivo. { ApoiadJos: ) . . . . , 

Eu quizera, nos . meus antagonistas, sen~o justiça para conimigo; 
ao J:nenos logica na ligação•, entre as •Suas premissas e as suas conclll-
s'ões. Se. como elles sustentai~, a emissãO. ,effectuada se ,malbaratou, · 
em grande pa'rte, clesencaminhaildo-se eri:J, ápplicações abusiv&s, não é _ 
de excesso · que padece a circ11lação fidúciaria, -mas de má 'di'stribuição 
nos seus recursos. , (A poiadJos. )' ' · 

', 

·Se, como procuram demonstrar, a administràção. do Banco ·da 
Republica se resente de' defeitos, _que desi·eg:tam o_ exercício das suas 
f uncçõe's, é contra a execução imperfei ta da sua lei . que se ha de con~ 
cluir, n,ão contra a organização do seu regimen. (Apoiados. )' . Se 

· .fiCasq, corria querem, !=J &se estabelecimento não Ci;J rr~spondeu á missão ~~ 
epcnomica,, a que o destinára . o seu decreto organico, não se conceb•) 
que o meio de refor:rhal-o esteja, como no projeeto da Camara, em lhe 
alargar OS COn/.modos e vantagens d_o privilegio, exonerando-o, do en-
ca rgo capital, a que estava adstricto. (Apoiados.) Se o equilí-brio J 
funccional dp nosso credito •Se' a,lterou por ingestãp !"~cessiva ·de papE~l, 
não se póde, sem interverter a ordem d<,j . sens,o commum, adOptar · 
como remedio ao mal rescisão do contracto de resgate. (A'pqiados:) ,, 

Na descensão do cambio •·após ~ primeira yictoria d'esse p:rojecto 
obtivemos a evidencia de que elle não consulta o sentimento publico, 
de que não ,é a guerra inexoravel ás emi$SÕ!:JS ·o que ,a opinião almeja, 
~é que as causas da ·~ituaÇã0 não são as que o projecto presume. · , . 

O SR. RAMIRO BARCELLos dá um aparte. 
O SR. RuY BARBOSA - Eu felicito,me pelo aparte do nobre sena-

«lo'r pelo Rio Grande do Sul, e lh'o agradeço como obsequio e serviço. 
O ,SR. AMARO CAVALCANTI- Apoiado . 
O SR. RuY BARBOSA - Quaesquer ,que sej a,m as influencias, a 

que o meu discurso e as id'éas nelle emittidas possam ser desagrada-
-v-eis, o tempo virá demonstrar quem, d'entre nó,s, está defendendo aqui 
p raticamente os interesses reaes do paiz. (Apoiados .') 

-ü SR. R. BARCELLOS dá um aparte . 

•:I 
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•' o SR. RuY BAR~OSA- Se v. - E~. me tivesse prestado o _auxilio 
da· sua attenção, co~ a mesma benevolencia ·singular, com que agora 
·me favorece com o concurso das suas interrupções, ter-me-hia ouvido 
de:m,.on'strar que não fo't'am as medid[j.s do ~overno Provisorio, mas às 
vacillações dos .nossüs succ,esson\s e:r;n J1)lação a . ellas, foi :i:sso que, · com 
a cooperação de circumstancias naturaes, alheia:s á ·influencia do poder, 
preparçm os resultados actuaes: ' 1 

q. SR, ·R. BARCELLOs - Na opinião de V. Ex. · · 
O SR. RuY BARBOSA ~ Não me teúho limitado, senhores, a emit-

tir opiniões·.; articulei factos, multipliquei documentos, .amontoei alga-
rismos;. abusando da attenção do Senado com um discurso arido · (mui-
tos ,não apoiados), mas argumentrudo, pratico, repleto .de dad.os suffi-
ciente$. para lev.arem ao espírito · a -ev_idencía de que' não obedeço a 
idéas preconcebidas, nem a suggestões do .amor: proprio, a .que nunca 
me submetti, 'tendo .tido sempr~ a coragem m.oral de confessar os meus 
erros, .e emeudal-os,, com a isenção que o patriotismo impõe aos ho-
mens ele govern,o .. (1Vluito bem.) · 

· Hontem, quando, em seguida a uma impugnação ampla e victo-
riós.a:, como a que soffreu o projecto da Camara dos Deputados no 
diScurso do nobre senador pelo Rio Grande do Norte ( 1), que por 
tres horas occupou . a tribuna, ·esse .projecto passou da segunda para a 
terceira discussão, vencedor simplesmente pelo numero de votos, sem 
que .ninguem se levanta-sseJ para murmurar em ·sua defesa uma pa 
.lavra~ . . · 

·O SR. THEODURETO SouTo -Facto inaudito. 
O 'Sn:. RuY BARBOSA - · ... ouvi dizer, nas ante-camaras e. nos 

corredores desta casa, que esse resultado era um acontecimento poli-. 
tico de beneficos effeitos, "p,ara tranquillizar a prar)I;L". ' 

Difficilmente pude conter, Sr, pre~idente, a indignação que esse-
juizo me inspirou. Não sei, senhores, se estamos aquietando, ou in-
quietando a praça neste combate dado ao projecto financeiro ·da ou-
·tra camara. 4,penas. :;;ei que este cornbat~ é uma obra de coilsciencia, .. 
de re~lexão, de .boa fé, e que não fomos mandados aqui, para asse-· 

, renar com votos políticos, impressões a que a nossa convicção se 
opponha. (Apo~ados.) ·· · · · 

A praça não é um mundo de sensações irreflexiva:s, dominado 
pelos melindr(:is do hysterismo. E' uma sociedade· de espíritos ama-
durecidos no tracto· .da realid·ade, educadoê no estudo attento dos inte,. ' 
resses praticos, , amigos, portanto, da luz, que o tdJlbate· <llirrama, 
quando o debate é indeJ>endep.te. (Apoiados.) Não lhe podem, . por-
tanto, inspirar confiança deliberações silenciosas, instantaneas, auto-
maticas, em ma terias onde só ·a · analyse escruplosa póde levar a con-

(1) O Sr. Ama:ro Cava:lcanti. 
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clusões seguras, onde um passo em vãó é um ~esastre, e um desastre 
envolve sinistros incalculaveis. (Apqiados.) 

Voto, Sr. presidente; a m,ais profunda reverencia ao Senado. 
Liberal, democrata, republicano, fundador da Constituição de meu 
paiz, ninguem zela mais do que eu os creditos desta instituição fun-
-damental no regimen que .creámos. Nas minhas explosõe-s de fran-
queza, mesmo, se quizerem, nos abusos della, nunca me actuou no 
animo, nunca me passou por elle um sentimento, que não seja de 
respeito a -esta camara. Por isso me-smo nunca receiarei desagradar-
lhe com a mais destemida expressão da verdade, unica homenagem con-
digna de uma as·sembléa de legisladores. E aqui está por que vos 
digo que a approvação -symbolica de uma reforma financeira, violen-
tamente abalada por um discurso como o do nobre senador pelo Rio 
Grande do Norte, que essa approvação sem a mais ligeira resposta 
ao fogo de adversario tão formi.davel, é um desses factos, com os 
quaes nada tem que lucrar o pre~tigio 'de-sta casa, nem o credito das 
instituições republicanas. (Apoiados.) Sua precipitação, mesmo, longe 
de socegar, deveria sobresaltar os interessados; tanto mais quanto 
esse voto não envolve a opinião da casa, e foi dado. apenas sob a 
rese~·va da terceira discussão. (Apoiados.) · 

E, quando, em \questões desta seriedade, depois de impugnações 
victoriosas, como a do nobre senador pelo Rio Grande do Norte, um 
projecto desta ordem, um projecto de destruição e ruína, um pr.o-
jecto de subversão e anarchia passa de_ tropel, sem a menor tentativa 
de defesa, tenho o _direito de dizer que não é a tranquillidade o que 
se colhe para o espírito publico, mas a duvida, o esmorecimento, o 
medo. 

O SR. A. CAVALCANTI --'- E a supposição de que a votação foi o 
resultado de um conluio. 

( Cruza'fni,!e outros apartes entre os S$. Ramiro Barcellos e A. 
Cavalcanti.) · · 

O SR. PRESIDENTE ------:-- Attenção! Quem tem a palavra é-o Sr. Ruy 
Barbosa. · 

O S:~,t. RuY BARBOSA - Não estamos aqui, para obedecer a pres-
sões exteriores, por mais r~speitaveis que sejam. ·Curvarmo-nos sub-
seryientemente ao peso da atmosphe.ra formada em roda de nós, é 
prevaricar- aos nossos deveres. Os debates parlamentares não são 

, apenas espelho, · são tambem escola de opinião. (Apoiados.) E a opi-
nião, senhores, nem •Sempre é essa parte da sociedade,. que mais se 
agita, mais se evidencia, mais falia. O legislador tem de ir sondar, 
abaixo dessa superfície fluctuante, as camadas profundas. Nellas é 
que ·se acha a garantia da independencia das a&sembléas políticas 
contra as maretas superficiaes, que _não representam a força do oceano. 

,. 
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Dir~se-hia que nos querem redu21ir ao papel',de boas wssoas, á 
<eo diÇão de hypnotizados. Teremos que seguir de atoagem ·os nossos 
reb~dores! Ha uma enfermidade? El.les a diagnosticam. Ha uma 
thera eutica? Elles a prescrevem • .Só nos restaria subscreve~ a for-
mula · ctada. Um dia é o papel que anemiza a circulação. Acabe-se 
com as~missões• ! Outro dia é a cobrança em ouro que encarece o 
metal, e spalha . a fome. Extinga-se o imposto em ouro! Estudou-se, 
liquidou-s provou-se jámais a derivação etiologica entre estas alte-
rações da ossa , vida organica e as suas inculcadas causas? Qual é 
o trabalho \ie_ analyse regular, a que; s~bre es!e·s pontos~ já se pro-
cedeu 1 Eu b.ao o conheço. Q~anto a crrculaçao bancana, presumo 
ter-vos demon\ trado a inanida:de ~as asserções, que a taxam de ex-
-cessiva. (Apoiados.) 
. Do impost~ em ouro? que adiante .discutirei, não posso dizer outra 
eousa : elle salvou as fmanças americanas; e)le moderou a depre-
-ciação do papel russo; elle nunca mais se eliminou dos paizes, que 
uma vez o penilharam; elle resguarda o thesouro do flagello das 
differenças de cambio; elle enfreia a . especulação; elle modera as exag-
gerações do commercio importador, exercendo a intervenção mais 
bemfazeja para o equilíbrio do balanço commercial; elle não teve, 
entre nós, siquer o fair play, a prova leal da experiencia verificadora, 
porque, apenas tentado, logo o condemnaram, logo o puzeram de parte, 
logo o trocaram em •Succedaneos mais ou menos infieis, mais ou me-

' nos heterogeneos, mais Óu menos contraproducentes. E, todavia, que-
rem a · ~bolição da cobrança em ouro! São concessões ao impulsQ da 
corrente: vamos lançando nella os remos um a um, e deixando · deri-
var o barco, que · devíamos guiar, ao tom das exigencias, que nos 
sacodei:n, exautorado.s, de fraqueza em fraqueza . 

Sr. presidente, ha quasi quatro heras que occupo a attenção da 
casa. Não quero continuar a abusar della ... 

· MuiTos SRB. SENADORES - Não apoiado. Continue. 
O SR. RuY BARBOSA - ... e eu mesmo já me sinto sem forças, 

para -proseguir. Comtudo, não me será licito abrir mão da palavra, 
sem percorrer, nos seus varios elemento.s, a reforma financeira, que 
se projecta. Reorganização do Banco da Republica, direitos dos bancos 
regionaes, imposto em ouro, mobilização do lastro metallico são outras 
tantas faces do . as·silmpto, que a minha posição pessoal na questão · 
me obriga a perlustrar, ainda que ligeiramente. 

Peço, pois, licença para proseguir amanhã. 
VozEs - Ouvil-o-hemos com muito gosto. Este discurso ficará 

como um acontecimento. 
(O oraàxJr é viv'ament;e felicitado e ab'Q'açado por senadorei'Y e oUr 

·vintes. Levanta-se a se~são.) 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 12 JANEIRO (1892) 

Continuam em 3a discussão a ·proposição da mesma Camara, 
n. 83, de 1891, sobre emissão, resgate e cànversão do papel-moeda. 

São lidas e postas conjunctamente em discussão, visto acharem 
apoiadas pelo numero de assignaturas, as seguintes emendas que ti-
nham ficado sobre a mesa na -sessão de 3 de novembro. 

Os arts. 1 o e 2° por estes : ' 
Art. 1.0 E' o governo autorisado a entrar, desde já, em acéih'do 

com o Banco da Republica dos Estado·s Unidos do Brazil e com os 
dem;;~ís bancos emissores existentes, para o fim de 

Entendas A. Ca~ regular e manter os seus direito.s e privilegios de 
valo;üitl e ouE emittir notas ao portador e á. vista, observàdas 
~ros as condições e clausulas da p1'esente lei: 

1.a A circulação das notas de todos os bancos 
emi.ssOres fica limitada á _somma tàtal de. 410.000 :000$, assim redu-
zida, e distribuída pelos mesmos .: 

Bancos emissores 

Banco da ' Republica-............ · 
Banco Emissor de S. Paulo ... . . 
Banco Emissor do Sul ....... , .. . 
Banco Emissor da Bahia .... ' .. . 
Banco da :Bahia ..... : ......... . 
Banco Emfssor de Pernambuco .. . 
Banco Emissor ·do Norte ... -.... . 
Banco de Credito Popular ..... . 

Emissão autQrisada 

550.000 :000$. 
40.000:000$ 
16 . 000 :000$ 
20.000:000$ 
1 o. 000 :000$ 
30. ooo:ooo$ 
20. 000 :000$ 
20.000:000$ 

706.000:000$ 

Reduzida Q, .... 

300.000:000. 
20. 000 :000$ 
10.000:000$ 
12 . 000 :000$ 
8.000:000$ 

20. 000 :000$ 
15.000 :000$ 
15. 000 :000$ 

400.000:000$ 

306.000:000$ 
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2.a O fundo de garantia das emissões, limitadas na cla-qsula ante-
.cedei\te · será uni.foTmisado devendo todo elle cqnsistir, q_ualquer que 
seja o banco emissor, em importancia igual (valor nominal) de apo-
lices da divida publica do juro de 5 %, que para esse fim serão depo-
sita:das no Thesouro Federal pelos respectivos estabelecimentos. 

· a) · O governo converterá a importancia do deposito · metallico El 
o respectivo agi o dos . bancos emissores, ora existentes, ·c.omo fundo · 
de gaTantia, em apolices· daquelle typo, escripturando-as em nome de 

' quem de direito para o fim supra referido. 
b) O go; erno marcará prazo razoavel para os bancos, que teem 

emissão do duplo ou triplo sobre last.ro · metallico, restringil-a á <>om-
nia igual resultante da ,opeTação COJ?.Stante da letra a, .ou completai-a 
'por apolices até a i:rnportancia correspondente. . ' 

c) As importancias a emittir d'·ora em. diante· pelos bancos, para 
preencher . o total , de 410. 000 :000$ . a;ut.ori~do na .~Cilal~ffilla 1 a, s.ó 
po,derão Ser reali.sadas por de'spacho .. especial do governo, 'que conhe-
cerá , prévianient~ da sua· neces,siciade,' 'e; , em. tpdo o caso, nª'o ' será 
permittido. fazel-o a banco algu~, antes de satisfeitas as exigençias 
indicadas na letra b desta clausulà. · . · 

· d) Só poderã. ser per~nittido augme~tar a emissão bancaria além 
do · quantum f~xado na clausula 1a, dadas estas d;uas condições ·conjun-

. ctamente: a 'conversibilidade effectiva da: nota á vista em especi13 
· metallica, na · fórma do art .. 6° . desta lei, e que a emiss,ão excedente· 
d:aquelle quantum seja feita sobre lastro metalli~o de· valor: igual, 
consistente de ouro1 amoedado · ou em barra; . de titulo não' in~erior a 
900J100'0. . 

3.a E' facuitado aos bancos ernisso.res, sempr~ que lhes pareça 
conveniente, reduzir á respectiva circ)llação das Sl+aS , proprias notas, ' 
fazendo o recolhimento destas ao Thesouro Federal, e rece11endo deste 
'a importancia equivalente ·da.s apolices depositadas. 

· · 4.a O Bánco , de . Credito Popular Í}lndir-se-ha . no Banco da Re-
publica dos Estados Unidos do Brazíl, transferindo a este, mediante 
condições ajustad·a:s e ,approvadas pelo Governo, todos os seus direi-
t~s e privilegias: · · , 

Do me-smo modo, si alguns dos outros banQ\)S emissores ' fiz~r 
(:§ 2° do ::)..rt. 4°, decreto de 7 de dezembro de 1890) i.dentica transfe" 
rencia ou succeder que venha a decahir do seu direito de emissã.0, o 
contingente ou contingentes desta'· passarão,· c·omo augmento da somma 
o~a facultada, ao referido Banco da Repub1ica. · 
. Art. 2. 0 O papel do 'Thesouro actualmente circulante, 'na iinpor-
tancia de 171.000 :000$, não poderá em caso algum ser augmentado; 
logo que permittam as condições financeiras do mesmo thesouro o 
governo substituir;á na circulação por ou;ro de cunho nacional. 
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a} Pàra· esse fim é o governo· autorisado-: . . 
1. o, a vendê r mediante clausulas que resguardem todos os inte-

resses, e por preço não inferior ao •Seu custo·, todas as estradas de 
ferro da União, exceptuando a Estrada de Ferro Central do Brazil; 
applicando desde logo, do prpductO obtido, a impórtancia de ...... . 
11.000 :000$ á substituiição do papel,mo13da, e do excedente consti-
tuirá uin fundo especial, com o qual irá annualmente resgatando o 
mesmo, em somina nunca inferior á supra indicada; 

2o; a alienar' as apolices elo emprestimo de 1889; resgatadas com 
o deposito m.etallico dos bancos, dp.ndo não só a est_as como a toâ:as 
as outras apolices da dívida publica circulação nas principaes praças 
e-strangeiras. ' 

· · Paragrapho unico. Reduzido que seja o papel-moeda á importan-
cia de 100.000 :OOGt~, si a esse tempo se derem as condi.ções previstas 
no art. 6°, o governo deixará de proseguir no resgate do mesmo, que 
será ,igualmente conversível ao portador e á vista no Thesom;o Na-
cionai. . . . . 

Art. 3. 0 ElimÍn()-Se o· parag):apho uni co. 
O art. 4° seja redigido assim: 
Art. 4.° Fica111 igualmente revogadas as dis·posições legaes e clau-

sulas contractuaes relativás á red,ucção e á applicação especial dos 
juros das apoliées ·depositadas no ThesÓuro ·pelos diversos bancos, 
em garantia de suas emi;gsões, nos termos do decreto n . '165, de 17 
de janeiro de 1890, ficando-lhes assegurado a propriedade da's mes- i· 
ma·S e O pagamento integral dos respectivos juros. .i 

O art. 6° seja tambem redigido assim: 
Art. 6. 0 Os bancos emissores são obrigados a começar a con-

versão de suas notas, ao . portador e á vista, desde que o cambio attinja 
ao par e se conserve nessa taxa , ~u osGille e:J?.tre ella e até 3/4 abaixo, 
durante tres mezes consecutivos. 

Paragrapho unico. A conversibilidade da nota á vista em especie 
metaUica tornar-se-ha effectiva logo que por le,i seja decretada a aba· 
lição do curso forçado. 

O art. 15, como segue: 
Art. 15. As notas dos differentes bancos ·serão do mesmo typo e 

terão curso legal em todo territorio da Republica. O Thesouro Na-
cionai as fornecerá por conta do banco que tiver de emittil-as. 

Os arts. 17 e 18 substituam-se por estes: 
Art. 17. São mantidos os direitos "!. privilegias dos bancos emis-

wres em tudo que não forem implícita ou explicitament<; revogados 
em virtude da pr_esente ·lei; 

Art. 18. Continua em vigor o decreto n. 804, de 4 de outubro 
de 1890, que manda cobrar em ouro os· direitos áduaneiros de impor-
tação. Dado, porém, que o cambio desÇa a 20 dinheiros por 1$000 ou 
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ainda abaixo, a cobrança dos · mesmos direitos será feita em moeda-
papel áquell!'l cambio. 

Os arts. 21 e 22 ·supprimam-ie. 
Sala das sessões, 3 de novembro de 1891. - A. Cavalcanti. 

Rosa Jun~or. - Theodureto Souto. - José Bernardo. - Saldanh.a 
Marinh9.- Joaqu'im Felicio.- Paranhos.- Silva Canedo. -Braz 
Oar:neiro. - Oliveim Galvão. - Elyseu Mart~ns - J. L. Coelho e 
Campos. - João Ne;ima. - Alme~da Barreto. - José Joaqwim de 
Souza. - Pct.es de Carvalho. - Estev.es Juwior. - Raruiino Horn. -
Manloel Barata. - Antonio Baena. - Gil Goulart. - Lapé~·. 

·E' tam~em lida, apoiada e posta conj·unctamente em discussão 
a seguint(l .emenda: · 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1.° Ficam da dfita desta lei em diante sob a responsabili-

dade directa do Estado as emissões de notas bancarias existentes em 
circulação no paiz. O governo chamará a si a 

Substitutivo Ra~ propriedade do.s depositas feitos em apolices da 
miro Ba·rcellos divida publica e moeda · metallica, devendo re-

duzir as emissões a um só typo. , 
I§· As notas dos bancos, cuja responsabilidade assume o governo, 

serão em tudo igualadas ao papel-moeda. do Estado. 
Art. 2.0 Será applicado ao resgate da.s emissões, na quantidade, 

- tempo e fórma que o governo julgan conveni~itte., o p'roducto d.a 
venda das apolices depo$itadas e resgatadas com o lastro bancaria e 
com a moeda metallica recolhida ou a recolher em cambiaes. ' 

Art. 3.0 Os depositas consistentes em apolices .passarão ao Es-
tado por seu valor ao par e os depositos em metallico ao caml>_io nunca 
menor de 13 1\2. 

Art. 4. 0 O governo é autorisado a conceder pntz<;> 'razoavel para, 
a liquidação das cambiaes que, nos termos do.s contractos celebrado.s 
ent.re o Thesouro ·e os bancos emissores servirão de garantia ás emis~ 
sões, uma vez que · se verifique que por es·ses contractos o Thesouro 
está completamente garantido, assim como a determinar as condições 
e fixar os prazos dentro. dos quaes seja pelos bancos emis·sores inde-
mnisado o Thesouro do excesso entre o valor· das emiss~ões e o do 
lastro em apolioos e ouro, accrescido ao valor deste o respectivo agio. 

Paragrapho. O governo terá em cada banco emissor um co=is-
sario encarregado de fiscalisar as obrigações resultantes deste artigo. 

Art .. 5.0 Salvos os encargos a · que se ·refere o artigo anteced~nte, 
os banco.s emissores, ficam exonerados das responsabilidades relativas 
ás emissões que houverem feito em virtude de seus contractos e · dis~ 
posições legaes. · 

Art. '6.0 Os bancos emissores modificarão o•s ·seus .estatutos de 
accôr<il.o com as presentes disposições . 

. , 
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Entrará em liquidação forçad,a o b~n.co que se negar á execução 
desta lei e ás obrigações nella contidas•. 

Art. 7.° Fica em vigor o decreto n. 3.263, de 18 de julho de 1885. 
Art. 8.0 Revogam~se· a•s disposições em . contrario. 
Sala das sessões, 12 de jane<iro de 1892. - Ram,íro Barcellos. -

Rangel Pest(J.na. ___,Campos SaUes. -E. Wand,enkolk. - Cunha Ju-
nior. - GomeWJ,oro. ~ J. Oatun.da. - FranÇiB11o Machado. - Pd). 
ranhos. -Saldanha Marinho. - Cruz. 

· O Sr.· Ruy Barbosa (movimento gera.l de atfienção): - Sr. 
presidente, rogo a V. E)(. a bondade de enviar-me as emendas agora 
apresentada·s e peço a V. Ex. que m~ envie o prõjecto official (o Sr. ' 
preirid~nte envia os documentos peàYidos.) 

Acaba de ser apresentado um projecto substitutivo que innova 
completamente a direcção dada a:o debate, e eu peço ao Senado ao 
menos a concessão de dez minutos- para a leitura deste projecto que 
notoriamente é o projecto do governo. 

Consultado o Senado, 3;pprova o requerimento. 
Suspende-se a ·sessão á 1 hora e 20 minutos da tarde. 
Continúa a sessão ·á 1 hora e 30 minutos da tarde. 

O Sr. Ruy Barbosa (movimento geral de attenção): Hoje, 
--8r. presidente, que se reabre o debate ácerca do projecto financeiro, 

o Senado permittir-me-ha concluir o meu disCl.].Ts<>, 
interrompido, a 3 de novembro, pela dissolução 

J• discussão da do Congresso. 
proposição Quando, por al não mereça ell~ a vQssa at-

tenção e sympathia, valha-lhe, ao meno·s,: a sua 
condição de victima do golpe de Esbado (riso), a sorte singular,. que 
lhe coube, de ser a ·ultima emissão de voz des<ta tribuna, suffocada 
pela violencia que nos dispersou; de resumir no seu destino os dous 
grandes accidentes da existencia deste Congresso, dissolvido pela fo~ça 
e restituído á palavra pela l.ei; de representar, por que a·ssim diga-
mos, a continuidade da I+Ossa vida parlamentar,· através da syncope 
que ameaçou extinguil-a. · 

O terrível acontecimento, sob cujas consequencias a Republica 
ainda se debate, como um navio ferido e incendiado pelo raio em 'r 
pleno ·oceano, abriu um abysmo ·aos nossos pés, detonou-nos sobre a 
cabeça com a ameaça da guerra civil, levantou do fundü das noss·as espe- · 
Tanças um grito de naufragio; mas não afastou a questão financeira 
uma linha da orbita, em que nós descr.eve.ramos o ·seu gyro. Tão cert~ 
é que, na região superior onde •se equilibram esses problemas, as pai-
xões políticas não podem penetrar senão como correntes perturba-
doras da verdade, como caus·as de pre·ssão, que é necessario varrer do 
ambie:nte, para· restabelecer a serenidade atmospherica, e dar á inteUi-

.. 
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gencià do observador o ar livre, ;:L> impressão nítida; o horizo)ite llmpo 
dQ_s factos. · (Mwi:to bem.) , 

· Se · o genio niáo da rixa política não. tt~nsgredis·se violen.tam:ente · 
essa linha de respeito, a questão financeira não ~eria 0 clarim embo-
cado càntrà o· Governo Provis·orio pelos seus inimigos, o prelio entre 
a .(lpposição e o primeiro ministerio constitucional da Rep:ublica nã:o . 
se teria feil·ido principalmente no terreno da ,:questão f.inanéeÍra, ·a; 
dictadura de 3 de n<;nrembro não teria bu'scado na questão financeira 
o valhacouto do seu crime, a questão finance·ira; em '·summa,. teria 
preveniQ.o o golpe de Estado ·por um. à'rmi~ticio. de : bom,·sehs? entre 
os doas belligerantes,. e estaria hoje resolvrda · pela transapção, que 
afinal deve resolvei-a. ('Apóiados.) ·., . ..· . · 

· E . a, pr9va está e:tn que, no dia immediait.o áqU:elle ·em ' qut? o pro-
j~cto· da outra ' camara, en.ergi.eamente c~n.1.batid0 e absolutam~nte ip- .. '· 
defeso na tribuna de·sta casa; triumphava· ~n.~gmaticmente no' escruti- ' 
nio, por um voto, a que a alegria~ dos ven.cedores não se acanhava de' 
imprimir caracter político, -:- no dia im1~ediato a ' ess~, . :q.a. sessão , 
em que tive a honra de ocqupar a attenção do Senado, o projecto do 

1 Sr. Amaro Cavalcanti;· v:eidadeira ·,antithese daquelle, r:e~ebi'a, 'sem, 
esforço do sea autoF, o apoio ·de 28 assignaturas, numero · eorrespoil- . 
dente á maioria, á ce:r.teza prévia de victoria na. ultima discussão. 
Tamanho era o ppder ·de fluçtuação da .evidencia, que elle represen-
tava, no meio dos elementos agitados e turvos, qlie alagavam o canwo 
do debate. (Mui to bem.) 1 

O nobre senador ·. pelo Rio Grande do Norte, adversari'o . irre-
ductivel da política Lu,ceh:;t, tev,e, entretanto, a felicidade de perceber 
qu'e os desti~os passag~iros _ do ministerio nã'o se pod!_am confunair 
com a sorte de uma questão, que enla~av\1- ho·s seus ramo::; ' todo o fu-
turo do paiz. A ,poli:tica, que entre nós ,ainda nã,o despiu 0s habites 
da: vida p:rimitiva, não hesitava em' levar o machado ás raizes da 
arvore, pa:ra desmontar , o inimigo, que. nella se refug~~ra. Ora, o 
maior serviço ao in.irp.igo consistia exa,ctam:ênte nes·sa , confusão, cuja 
sombra protectora · era· {) seu ultimo abrig<il. (A pomdo~:) . Por. nossa'· 
fortuna; a descrimina:ção prin,cipi•arft 'i !11. se fazer, e, um sopro. apazi-
guador já encaminhava a controversia, nos últimos :rpomentos; para o 
rumo da razão; ·de modo que uma das peiores· aggravantes ·do golpe 

,:de Estado está na inepcia de cahir sobre 'O Congresso, em· nome dtt 
'questão ~inanceira, precisainerlte quando aqui , ·se . começava a dese~ . 
nhar, sob a influencia della, o iris .da bonança. (Apoiados.) 

Todavia, ~enhores., esse turbilhão, que arrebatava n@ seu rede-
moin.ho a questão financeira, não semeou poucos escolhos n@ caminho 
da restauração constitucional. Pela minha parte,, não me · cançava de 
advertir O·S nossos amigos contra, o risco de que a macliina inferna:l, 
ideada pelo ,espiritó opposicionista contra o governo de então, viesse 

·,' 



à estoirar nas mªos de seus successores. ·Ainda bem que a reformá 
bancaria pôde ficar · reservada, para receber a sua sentença, em día·s 
mais remansosos, de juizes mais calmos. Mas desses drçamentos, que a 
opposição· talhou, s0b disposições de animo hostis á admini~traçiio 
adversa, aquelle:S mesmos que os el\gendrararn, têm de luta~· ' agora 
com as difficwdades, talvez invencíveis em muitos pontos. E queira 
Deus que; ainda por esta fac~, o programma ~a lega:lidade não seja· 
· sensi;:elmente de·smentido; queira Deus que, pela força das circum~ 
stancias, a dictadura financeira não venha dobrar à dictadura poli-
tic,a, ac'tualmep.te., exercid.a pelo centro sobre os Estad~s. · 
· Oxalá que ~o~ aprov~ite a liçã? c<;mtra o sestro de ' ,subordin~r 

leis pess0àes e a l(Ús . de expediente o-s grandes problemas do futuro, 
os interesses permànentes da naÇão. Legislo.u-se, mi. Constituinte,_ sob 
o influxo da 'desconfiança pessoEJ-1 .contra o marechal Deodoú> ( apoia-
do·s); e ·a isso deve' a qonst~Útiçã~ graves erros, cujas consequencias 
be:rp. cedo · priripip;í~remos .a sEmtii-. ;Legislou-se, no Congresso, ·em 
materia financeira, sob a preoccupação da suspeita contra o gabinete 
Lucena; e a .. isso· deve a astualidade não pequena .somma de IJ.rrepen-
dimeutos, :desillusões e · el:nbar~ços. (Apoiados.) Deviamo-'!.los corrigir 
eom o ensinamento. Pois bem: 'ainda agora, sob a preoccupação de 

' combate 'ao Brotheu sebasti ,anista~ . o ardqr republicano sacrific2. s 
tranquillid~de, os p·rinc~pios e os . creditas da Republica á bandeü·a 
fossil da. 'uaciona:lização do commm~cio a retalho (apoiados) ,- symbol~ 
do mais · :retrogrado · passado ( apo.iados), que nos remove· da civili•-
za.Ção anlerican~ J)ara a civilização chineza, e, _ c~üdando esmagar o 
bragantini~mo dos coj:amendadores portuguêzes, não faria .mais · que 
nivelar com a esphera política · clelles o liberalismo da nossa· demo-
cracia. ( M.nit6 bern.) ' 

'. Habituado·s á frágoa in~essante da opp·osição,' os elementos repu-
blicanos c\~recem de passar por: longo processo d~ resfria_mento, antes 
que ·se tornem elementos de g,overno. Até então, sob o veso do <;>fficio 
antigo, . muitas vezes ha de succeder ao·s chefes das legiõe·s hoje alis-
tadas na pa:z ' a fabu'la · da gata metamorphoseada em princeza, que, 
vendo correr um ino~ganho, lançou-·se de quatro pés por ba,ixo do.s 
mov.eis ·á ca·ça do roedor. (Riso. ) 

Orá, esse tr·abalho de arrefecimento do brazeiro, onde se forjou 
a revolução; é nece.ssariamente lento; e, para o accelerar, só nos po-
deria .vale,:r o expediente, infelizmente inexequivel, de Jazer pa~sar, 
um após outro., duran.te quinze ou trinta dias, os· mais exEj.ltados pela · 
atmosphera rE(sfriadora do governo. I ( A.pqliado~sO . .Os 1m3mbros da 
commissão mixta, .. cha)llados ao ministerio actnal,. já devem estar ha-
bilitados a dar testemúnho ela mudança immecliata ele :pontos de vista 
operada por uma transição .dessas. O proprio Congresso poderá depôr 

\ 
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no caso, com esse .seu vot<;> de credito para a sustentação .das legações, 
que pouco antes extinguira. (Apoiados.) · 

E .• si quereis, ainda neste assumpto, outro exemplo da distancia 
entre a critica e a arte, vêde o orçamento adoptado para a despeza 
do ministerio da fazenda. Eu achara essa , despeza oi·çada pelos meus 
antecesso·res em 62 mil contos, e reduzi-a a 61 mil. Devia ter, po-I 
esse, quando por outros e tão sérios motivos não fosse, adquirido fóro.s 
de administrador economico. , Mas as miserias desacaimadas contra o 
Governo Provisorio tinham decretado a inscripção do meu nome entre 
os ministros prodigos. Resignei-me, para: não . aturar o supplicio de 
Sysipho, rolando o aborrecimento de uma defes·a tantas vezes refeita 
pela evidencia quantas desfeita pela má fé; resignei-me, appellando 
para esse dia dJepois do outro, que representa a ducha glacial da ex-
periencia vibra·da sobre a nuca dos phraseadores políticos, dos irre-
conciliavei·s, dos fabricadores de programma&, dds devoradores de 
])eputações (muito bem); ·resignei-me .. _ e vejo consignarem-se agora 
á despeza do ministerio da fazenda setenta rnil, em vez do·s s·essenta e 
ttrn rnil contos, que eu pedia . 

. Para nós, Sr. presidente, não ha mudança de ponto de vista no 
tocante á questão financeira, porque nós ·Sempre :;t collocamos fóra 
da linha das reacções, que, ha dez mezes, arrastam a Republica no 
seu torvelinho. O governo Lucena estreou-se pela reacção contra a 
independencia da minoria do Congresso, que recusara os seus suffra-
gios á candidatura Deodoro. Por .sua vez, o_ Congresso buscou reagír 
contra essa reacção, armando-se com a prerogativa financeira. A re-
acção financeira, de sua parte, serviu como um dos pretextos ao 
attentado de 3 de noevmbro contra a Constituição Federal. Ag0ra, 
em revindicta ao crime de .3 de novembro, as constituições dos Es-. 
tados calíem uma .a uma, golpeadas nos .seus governadores, nos seus 
congressos, nas suas magistratUTas. (Apoiadb13>· muito bem>· muito. 
bern.) 

E essa rea:cção, pQr ·seu turno, não será tambem ponto de. partida 
a novas contra-reacções? Eu sinceramente o desejo, na profunda con-
vicção, em que estou, de que cada reacção seria uma loucura maior, um 
crime' ainda mais funesto .do que a macção precedente. Mas teremos o 
direito de esperai-o? Neste vai-vem de desforços, a cada violencia res-
ponde uma violenlia maior. Até quando? Até que o ultimo vencedor 
abdique a soberba do triumpho, ou o ultimo vencido renuncie ao des-
aggravo da humilhação. (Muito bem.) 

'Antes disso não haverá paz, não haverá administração, não ha-
verá finanças. Pitt e Gladstone seriam incapazes' de reerguer o cre-
dito, em um paiz entregue á malária da.s revoluções :militares. O 
nobre m:Lnistro da fazenda devia ter posto a base de todo o seu pro-
gramma na legalidade, mas na legalidade real, coherente•; sincera, in-' 
flexível ( apdiàdos), em uma legalida·de, que, para fazer guartla a-o 

··' 
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pacto federal, não fizesse taboa: raza nas constituiÇões dos Estãdos 
(rap.oimdos,· muito bem); em urna legalidade, ·que não tivesse urna côr, 
uma medida, um rosto para cada circurnstancia e para cada interesse 
(muito bem) ; em urna legalidade, que, pelos· seus repetidos ludíbrios, 
não convertesse o proprio nome da legahdade numa expressão quasi 
pudenda. (M'Illito bem,· muito ·bem.) . · 

Fosse essa a legalidade instaurada pela victoria de 23 de novem-
bro, e a força -do governo coroado por tamanha victoria só se pode.ria 
comparar á imrnensidade da sua missão. Mas faltou-lhe a energia do' 
direito, a convicção republicana, o sentimento da lei; e eil-o que se 
esgota de arruaça em arruaça, de acclamação em acclamação, de pro-
nunciamento em pronunciamento. ( M vr?,to bem.) · .. 

O SR. RosA JUNIOR : - Acclamáções encommendádas. 
O SR. RuY BARBOSA: - Queira -o i1obre ministro da fazenda 

consultar O Cl],mbio, em que a mensagem de 18 de dezembro foi buscar 
indícios concludentes da "confiança na nova ordem estabelecida". Por 
que motivo, depois de uma alta minuscula de meio penny, está elle, 
ha mais de qua.renta dias, peg"uinhando nos mesmos 12 1/2 do pri-
meiro momento de esperança? Porque à victoria legalista de 23 de 
novembro,. em vez de fechar com uma porta de bronze e granito o 
período da desordem, abriu, pelo contrario, sobre o paiz, as reprezas 
d·a anachia. (Apoiados.) · 

O SR. RA.Mmo BAIWELLos : - I sso vem de longe, ·vem do dia 17 · 
de j aneirp, quando anarchizámos as finanças. 

O SR. RuY BARBOSA: - Ahi vem s. ex. com o seu eterno chavão ... 
O SR. RAMIRO BARCELLOS : - E terno, porque é verdade que ainda 

perdura. .. 
O SR. RuY BARBOSA: - ... com o seu eterno chavão; tantas ve-

zes rebatido, quantas renascente. . . chavão impenitente, que a rea-
lidade pulveriza. · 

O SR. RHIIRO BARCELLOS: - Impenitente é v. ex., que, ha dois 
annos, produziu o mal, · e ainda o não reconhece. V. ex , - o respon~ 
savel unico ·do actual estado de cousas; v. ex. não quer reconhecer 
a opinião do . paiz. . · 

.. o SR. RuY BARBOSA: - A opinião elo paiz não é a opinião dos 
destemperados, não é a op'inião das ignorancias irrec·onciliaveis, não-
é a opinião. das · competencias improvisadas, não é a opinião dos re-
pentisas finan~iros, não é a opinião emprestada e pretenciosa dos 
cabecilhas de grupos, que, arm'ados em. autoridade pela confiança 
em si mesmos, arrogam-se o direito de governar o Estado, e impor 
ás novas instituições o empirismo dos seus ·caprichos. (Apaiados,· 
mui~o bem.) ' . . . 

o S'R. RAMIRO BARCEtLOS: - Foi o que v. ex. fez. Eu o mos-
trarei a v. ex. quando tiver occasião :de fallar. 

O SR. RuY BARBOSA: - V. ex. não me dirá nada de novo. 
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Tenho lido e ouvido o . que costuma dizer: se1 que irá repetir as 
mesmas co usas. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS: - Está enganado. Tenho de dizer 
co usas novas, não para v. ex., mas para o se-p.ado. 'Ti8nho de dizer 
cousas interessantes ·e hei ele contar a historia elo · decreto de 17 de 
janeiro. 

. O SR. Ru~ BARBOSA : - Póele contar 'as· historias, qu.e quizer. 
(M1t)ito bem.) Não me feri.rá. Quando os acommettimentós ele meus 
inimigos lhes parecerem mais triumph.antes; quando os seus botes cani-' 
pearem mais seguros do alvo, hão ele vel-ús l'e,c-i.1ar sobre a· lev~andp.de 
do aggressor, como as. investidas da.' serpe, golpeada n~s vertebras ' e 
chumbada a9 sólo na pàrl,llysià ela sua raiva. (111u~to . qeni.) . Eu · não 
temo a cabeça collea1~te do reptil, que unl.a cipoadà vingadora ·da ver-
dade bastará, para cleixar mutilado lfO · chão, esbravecendo na impo" 
tencia do seu veneno . (Muito bem.) ·' ·· . ··. 

. N:"ão temo, porq~H'l a ' minha consciencia é · forte, sã e inteiriça. 
Não é uma dessas consciencifLs l3erziclas, .9-e convicÇões ele emprestimo 
e i·etalhos ele rhetorica. E' a depositaria: de üm thesouro de factos, que 
a pruclencia me ac011selha resguardar contra· a luz, emquanto a J:ie-
tulancia · elos diffamaclores não .me transbordar. a taça da indignação, 
re~alcad'a pelas inju:r:ias quotidianas. Mas, si me violentam, s.i me 
collocam entre os perigos de. um silencio vilmente interpretado pelos 
inimig'Çls e os inconvenientes ·dwuma franqueza a11tipàthica aos·, descri-
tos~ eu rasgarei todas as, yençlas ;' e então se verá que a historia dos 
clecretqs ele 17 ele janeil'.o, si para outros pócle ser phantasma, para 
~im talvez raclie com0 um trophéo. (Mu1:to bem.) 

Ameaça-me o nobre ~enador com a historia desses decretos. Bem 
· vinda seja ella. Ha que tempo lhe espero eu .a hora, e co1n que ancia! 
Mas advirta bem s. ex . : !1 historia não é a nêsga ela ' vercla·cle, que 
se espreita pela fisga das portas; não são as missangas suspeitas, que 
a curiosidade das ruas escolhe nas mãos dos m::tscateadores de obisbilho-
tiGes ; não são os pe'cla:ços maculados de . reputações, · qu~ se · estr'acinham, 
na dentuça dos boittos. Contem, como· quizerem, a chronica do de-
creto ele 17 de janeiro. Após a historia c.ancannriere .. a histol'ia de 
carnaval, o escanclalo phantasiado em .historia, eu levantarei deante 
de vós .a verdade na sua s.olida plenitúcle, na sua transparencia crys-
talina, na sua incorruptivel sinceridade. A · historia, então é que a 
tereis:· o facto, o depoÍmento,' o documento. Já me tard·a o plenario 

·· em cuja. presença eella tem de testen;unhar contra a cainçàlha, que. me 
· !ad,ra aos calcanhares . ·Preste-me o honrado senador este serVIÇO: 
dê-:r:ne a occasi_ão, que eu -cobiço, de arr.ancal-a aos esconderijos, onde 
se bate moeda falt.a, exhibil-a ao publico na sua. pureza esterlina, e 
mascotar, a pilo.aclas ·de mascoto, com o martello da analyse irre-
sistivel, a escória, . a liga fraudulenta, com que crímiJ:10samente andam 

·.' 
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a e>mbáir o paiz, á custa do.s ·interesses delle e do meu nome. (Mwí:to 
bem:) 

Querem dilatar esta situação .. . Pois que a dilatem ... A minha 
honra não ha de ficar no campo da carniça, entregue ao corvejar d?s 
maldizentes, cujo patriotismo é a ·calumnia, cuja política é o eles-
credito, cujo , idéal é o terror diffamatorio. (Muito .blerrn.) Eu sei 
como se quebram os colmilhos ás paixões odientas, a que a minha 
reputação foi atirada péla democracia da intriga, por essa fói·ma 
epileptoide da democracia, como o encarne aos cães de caça grossa 
( mrurito b.em, muit'o br:>m). . . paixões, que, habitl/adas a se repas-
tarem na gangrena 'de casa, si uma vez cravam as presas em uma vi-
ctinia pura, nunca mais se cansam ·de estraçàal-a. (Muüo ben~, 
mwito bem.) 

Conheço esse cortejo necessario das revoluções . Todas ellas têm, 
na . farandula da retaguarda, para esfervilharem á vanguarda· nos dias 
bruscos, essa aluvi.ão de negociantes de honestidade apregoada. São os 
que mais gritam. São os que fazem profissão de salvar a causa pu-
blica, exercendo as altas justiças da infamação habitual. Nas horas 
caniculares das grandes crises, quando a consciencia popular se dilata 
.na i·eceptividade das grandes sêdes, passam elles timbaleando o trem 
da vivandeira, com a tigella ·de sôpas de alho para cada aberração do 
paladar. 1\1:as, a um pipa·rote da verdade, ha de entornar-se-lhes o Qaldo ... 
E, emquanto os depravados continuarem a se saciar Tia massamorda 
barata chis colarejas, a maioria honesta acabará por enjoai-a. (111wí~o 
bem.) O nobre senador conve:Q.cer-se-ha então de que anda illudido nas 
suas 'colm·as contra mim, e deve invertel-as pam o lado opposto. 

Eu· suppunha que de taes contactos nos "preservaria a magestade 
desta camara. Cuidava que, ao menos nesta tribuna, no cumprimento 
de um · deirer .em que se me impunham necessidades sagr-adas, .na clefeza 
ele um passado, cuja limpid~z n'ão inveja ao de ninguem (mwUo bern, 
muito ben~ ,· rvunnerosos apo!iai)os) . . . um representante ·da nação, que 
póde levantar a cabeça intemerata entre os seus coliegas, estivesse, ao 
menos aqui, resguardado de taes projectis, que a nobreza desta in-
stituição, os stylos leaes desta casa não deviam tolerar. (Numerosos 
apo·iados ,· rnuito bent, mitito bem.) 

O SR. R. BARCELLOS dá um aparte. 
· O SR: PRESIDENTE: - Peco ao sr. senador que não interrompa 

.o ~radar com tantos apartes . , . 
O SR. RuY BARBOSA: - Sr. presidente, v~ ex. é testemunha: 

as minhas palavras ainda não tiveram -um movimento de aggressão. 
Podem accusar-me de calor, de vehemencia, de impetuosidade na jus-
tificação de minhas idéas, ou na reivindicação da minha honra;· mas 
nunca me -apanharão em rebeldia flagrante contra as leis da urba-
nidade, inviolaveis aos que tiverem o sentimento do. respeito devido 
á altura deste logar. ·Defendi-me, até agora, como me tenho defendido 
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sem~re, como me hei de sempre defender, sem medo a aggressores 
gratuitos, para com os quaes não tenho. divida nenhuma, dos quaes 
nada receio, aos quaes provoco para todos os eampos e a todas as des-
forras, que quizerem. (lVI!LL~to bem, muito bem.) 

O meu nobre amigo, o sr. Quintino Bocayuva, designava-nie um 
dia como '.'o p~na-raio do Governo Provisorio". Era natural que a 
centelha dos odios procurasse então . de preferencia . a cabeça do mi-
nistro collocado, pela natureza das refonúas que a situação lhe com-
mettia, nas eminel.lcias electri~adas pelo encontro das cobiças opu-
lentas e dos mais inflammaveis interesses. Já .não sou, felizmente, 
a ponta de platina, erigida em defeza do paiz, na região onde se 
em batem essas deflagrações violentas. JYias o fuzilar dqs rancores in-
saáaveis continúa a me visitar incessantemente no fundo do meu 
nada, não me consentindo sequer o privilegio dos decahidos, o re~ 
pouso misericordioso, o esquecimento balsamico dos abandonados. 
Como si o meu programma evidente não fosse a renuncia a todas as 
aspirações! Dir-se-hia que essa indiffea·ença mesma desorienta. os 
inimigos. Não me poupam sequer no meu retiro, no meu silenciç>, . 
como hontem não me poupavam nem na doença, é salteavam-me pelas 
costas, quando enfermida·de quasi mortal · me afastava dos trabalhos 
do senado. Por que crime? Por aquelle que as paixões da ambição 
nunca perdoarão aos homens, que não se confundem com ellas : o de 
desprezai-a~. (lVIwito bem.) 

· 'Não ~ra permittido, .talvez, desdenhar da's grati~~cações, que 
ellas disputam . Ora, eu não comprehendo que o poder seja cobiçavel, 
senão como instrumento -d(t pratica do bem. JI.!Ias, num paiz sem opi-
nião publica, nem partidos políticos, onde, portanto, ó poder se vê 
entregue, quasi sem resistencia, ao genio das paixões do mal, um 
homem de alguma educação política não póde ambicionar posições, 
que acariciariam a vaidade dos fatuos, mas não satisfazem á êonsciencia 
dos esclarecidos. E aqui está por que quantas posições me couberam, 

, as mais altas do paiz, deixei-as cahir todas, uma a uma, successiva-
mente, com a satisfação ·deliciosamente saboreada de um espírito que 
enveredou, sem ·saudades, pelo caminho da paz e do olvido, premio 
exquisito e divino das vidas consumidas ou a-breviadas no serviÇo 
da patria. 

Volvendo, porém, á questão . .. 
O SR. R. BARCELLOS: - Não sei porque, quando se fàlla no 

decreto de 17 de janeiro, o nobre senador afflige-se, incommoda-se. 
O .SR. RuY BARBOSA:- A santa bôa fé destas almas! Apontam o 

decreto de 17 de janeiro como · a obra do Ante-Christo, entremostram 
na sua histol'ia os mysterios mais tenebrosos. E depois é apenas por 
se ter fallado no decreto ae 17 de janeiro .que eu me (tfflijo I Sera-
phica ·simplicidade! 

Quando o nobre senador, aventurando affrontosamente uma pro-

-~ 
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posição, que e mcapaz de justificar, respons·abilizou o decreto de 17 
de janeiro como a causa. universal elos males do paiz, tão certo é 
como não estarmos em uma assembléa ·de nescios, que a intenção de 
s. ex. -era fulminar-me, litteralmente fulminar-me, com a mais sup-
pliciativa accusação, a que já se vinculou o nome de um homem po-
lítico. Com os quatro pregos da sua rhetorica me qu"iz e;xcruciar 
como o autor de todas as desgr:;tças de minha terra; e porque ~u des-
faço, com um movimento do pé indigna<do, o apparato ridículo dessa 
expiação calumniosa,- o accusador adocica-se em beata ingenuidade, 
espantando-se de que eu me indisponha ! Ora, é zombar desta casa. 
(Mui to b'em.) 

Que essa justiça cannibal, essa justiç·a dos estados rudimentares 
da consciencia celébre os seus tripudios nos desvãos equívocos da im-
prensa, onde o anon;ymato vive em padreação com a calumnia, com-
prehendo .. J\IIas que venha sacudir-se na tribuna do senado contra 

. um dos fundadores da Republica, ainda que dos menores, um daquelles 
cuja vida se expoz na organisação ddla, cuja vida perigaria ainda, 
si ella perigasse, -passa os limites do toleravel. · 

O SR. R. BARCELLOS:- Eu hei de apreciar o decreto de v. ex. 
Eu lhe mostrei que d'elle se deduzem todos nossos males. 

O SR. RuY BARBOSA: - Não mostrará nada. Não sahirá do 
terreno das apre,ciações individuaes, que reflectem apenas o prisma 
do apreciador . E as apreciações de s. ex . não me intimidam, não 
me fazem recuar; porque todas ellas são vistas, velhas e vãs. 

Sou incapaz de averbar pessoalmente de calumniador a um mem-
bro desta casa; mas tenho o direito de pôr o st;ygma de calumniosas 
ás . increpações, _dignas delle, que antes de toparem por estas alturas, 
já se viram arrastadas, em condições bém diversas, fóra deste recinto. 

O SR . R. BARCELLOS: - Eu sempre ataquei o decreto de v . ex,. , 
desde que tive occasião de pronunciar-me a respeito. Portanto, v. ex. 
rião póde dirigir-se a mim neste ponto. Não sei a quem se refere. 

O SR. RuY BARBOSA: - J\IIas a argumentação . do nobre senador 
já teve exhuberantissima resposta no meu discurso de 3 de novembro, 
quanto á supposta influencia das emissões na depreciação do credito · 
nacional . Pelo que toca á outra parte elas minhas responsabilidades 
financeiras, estaria v. ex . já ouvindo a refutação "dos seus erros, 
conhecidissimos e trilhadissimos, si me não tivesse cortado o dis-
curso com interrupções provocadoras. 

A anarchi-a, dizia eu, quando o nobre senador me distrahiu com 
o seu canhonaço á queima-roupa, a anarchia é, de presente, a grande 
responsavel pelo esboroamento financeiro, que augmenta de di-a para · 
dia . (Apoiados .) Não? não o quer o nobre . senador? Não acceita 
esta sentença de evidencia axiomatica? Pois bem! Não ha mais de 
quatro ou seis dias, em presença de um desses boatos de meia hora, 
que percorrem ahi a área. de alguns quarteirões, uma das folhas mais 
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addi'ctas, ao governo actual, o Jom(J;l do .Comme7•cio, attribuia a essa -1' 

circumstancia de alguns momentos de duração e algumas ruas ele 
perímetro a baixa do cambio, que com ella coincidiu. Ora, si o 
cambio é essa vibratilissima sensitiva, melindravel. ao menor roçar ele 
um de'sses rumores ephemeros, de qualquer desses· libellulos de ·Bolsa, 
que• nascem num grupo de especulação, e noutro grupo vão perder as 
azas pouco a:deante, - que não será . do cambio, a mimOsa assustadiça, 
timidissima, das algibeiras, quando a deso~·dem l'l.).e, de tcicla a parte, 

' sobre o me~·caclo, em lufadas brutaes, anilunciando-nos a. instabilid-ade, 
o pavor, a desorganização no paiz inteiro? Pois ha, 'cambio, que r/3-
·sista · a situações destas? Si elle estivesse hontem :a 27; não cle:v'ia 
estar hoje ·a zero, como ·Si uma capa ele · neve env?IveS'se· instantanea-
mente a columna do thermometro? (Apo.iados.) , , • 

O registrador cambial retrahia-se, 'e gelava (-io que Sfl, diz), ante 
o volume crescente das emissões . De um momento pa,ra' oútro, com 
o ad;vento do governo que 0 nobre sena:clor estremece,- o curs.o das ' 
emi!s~õe!s recúa, .contra-impe11ido sob um 'programma intransigente 
de reducção. Que devia succeder, si a baíxa do cambio significasse 
sobre-excesso d~· papel no mercado? Evidentemente a baixa minoraria, 
ou estacionaría, pelo menos. Mas tal não succedeu . A,pós ,melhoras 
1igeirissi1ua:s;, insignificantes, a tendencia depre-ssiva cresceu, firmou-se, 
e dom,ina, com ameaças recrudescentes. · 

D~ 24, a 25 de novembro manteve-se o cambio entre :).2 1/4 e 
12 1/2: De 26 de novembro a 5 de dezembro oscillou entre 11 3/4 
e 12 1/2 .. ,. Do dia 7 ao dia 11 conservou-se entre 11 1/2 e 11 3 I 4. 
No dia 12 .. subi;u a 12, baix·anclo, no imínediato, a 11 3/4, ,no dia se-
guinte ·a '11 1/2, e -oscillando entre essa' taoca e ~ ·de 11 7/8 at!'í ao 
dia 21. No dia 22 ascendeu a 12, fluctuando entr0 essa cotação e a 
de 12 5/8 até ao .dia 24. Dahi em deante continuou elle-.no mesmo 
catingar. O movimento, segundo 0 Jornal do CO?nrnJ.ercio, foi "menos 
que regular" nos dias 24, 25, 28 de novembro, 1, 2,· 4, 15 ê" 23. Foi -
"pequeno." ·em todos os outros dias, desde 27 de hove.mbro a 24 de 
dezembro. No dia 25 de novemb~·o o mercado paralyzüu-~e completa-

,' men:te desde 1 hora da tarde. No dia 7 os bancos 11ecusaram-se a t~;txar, 
reti'rando ·as tabellas. No dia 9 · não houve tabellas nos estabeleci-
mentos. E no mesmo atoladiço continuámos até hoje. Algumas vezes, 
de um dia para outro, se deu a baixa pr~cipite de meio penny. 
Assim do dia 5 para o dia 7, ·assim do dia 7 para o dia 9. Em 
'summa, variando em oscillaç.õés continuas, de 25 de 'novembro a 25 
de dezembro, o cari1bio, que na primeira dessas d'ata& subira a 12 1/2, 
não tinha, um mez depois, conseguido, nem conseguiu, até agora, ele-
var'-se acima dessa taxa. ' 

'Quem. ha de i:esponder por tal decepção, · a não ser a anarchia 
.rei:n;ante? (Apoihdos.) 

Mas o governo, asseveram os seus 'thuriferarios, não é o autor 
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da anarchia. A , anarchia , é a . prole do golpe de Estado. E,u seria o 
ultimo dos homens capazes, n.este paiz, de desculpar o golpe de Es-
taJdo. Faço justiça á sua jli.fluencia anarchizadora. Mas o ·gove-rno, 
que silffocou o golpe de Ei;>tado, teria estrangulado a anarehia, si 
proscrevesse de uma . vez, irrecon:ciliavelmente, a illegalidade. Ilb 
galidad~ e anarchia são noni.es do mesmo demorrio. Que . fez, porém. 
O governo ·? Quiz construir Uma Ordem fóra da lei; 6 perdeU-Se j p<H<{UC 
fóra da lei tudo é desordem. (M u•ito bent<.) 

Fallando assim, tenho o direito de considerar-me · amigo mais 
verdadeiro do governo. melhor amigo seu do que os commensaes da 
esphera official, qn<:J lhe lisongeião os caprichos, que · o cMoiio ar-
bitro da politica çlos Estados; · que, com o mais insole1ite vilipendio 
da Constituição federal, o enthronizam na magistratm·-a. revolucionari:1. 
' de grande eleit01~ e destituidor-:tnór elos Governadores . Eu qualifico 
decididamente essa theoria ele ·hybrida, falsa, ·desleal e· anti-republicana. 
Accuso-a de arrastar o governo á sua perda. (Apoiados.) · 

Estas verdades, o :paiz inteiro as sente, o· paiz inteiro as repete, 
o paiz inteiro · as ·deplora. Pela minha pa.rte as ·enuncio, não l'Om a 
sobranceria ele adversario trimt1phante, mas com o pezar de amigo 
consternado. Queria · sinceramente poder estar entre os servidores 
mais ·· zelosos d'esta situação; porque nenhun1a alvoreceu ainda entre 
esperanças mais lisongeiras, suscitando tamanhas acclamações geraes, 
impondo-se at.é ·ao despeito .elos vencidos, e arra,ncando adhesões nos 
campos mais oppostos. (A poi,ados.) Mas poz-se-lhes á prova a since-
ridade, e todas as illusões se dissiparam. Viu-se que apenas muclámos 
na especie da ilXegalicltJ.de. Quebrou-se o talisman d'aquella victoria. 
A desordem engravesceu, ac13sa como nunca. Assanharam-se os ins-
tinctos ele dominação milita1'; já sopitados · pela organização civil elos 
'Estados. O pa'iz desanimou, convencendo-se de que a Constituição 
republicana ficara sendo apenas um bello guai'da-sól chinez para as 
ousadias da dictaclura. , E o estrangeiro pm~cebeu que não havia nll.da 
mais, que constn;tir sobre esta arêa movediça. ( AFulito bem.) 

Subvertido o governo constitucional, perpetuada a ]:ey,olução, di~ 
solvida a harm'onia nos Estados, acabada t9da a confiança na esta-
bilidade das instituições, seria imbecilidade pensar em éreclito pu-
blico, e ridiçulo .sonhar com a valorização · da moeda na·cional. As 
causas elo mal' ahi estão, proximas, palpaveis, estupendas na decom-
posição política do governo, na esphacelaçiio geral da Republica. 
(Apoiados.) Mas o nobTe senador pelo Rio Grande do Sul adorm-eceu 
a 17 de janeiro de 1890, sob os terrores ele um pesadelo, e não sente 
outra cousa senão o peso do seu incubo. A desgraça financeira elo 
paiz é o ephiàlta da sua obsessão somna1enta ! Fóra dess·a acanhadis-
sima 'idéa fixa na'da mais vê; naoda: mais O]lVe, nada mai•s entende. 

Sejam quaes forem as calamidades, que tumultuem sobre a patria, 
o decreto ele 17 de janeiro ha de ser etemamente o responsavel. Si · 
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após a a.narchia fossemos talados -ainda pela sêca, pela fome, pel.a 
peste, pela invasão estrangeira, ainda o decreto de 17 de janeiro 
continuaria a ser denunciado por s . . ex. como a Bêsta do Apoca-
lypse. Embalde accumulei factos sobre factos, algarismos sobre al-
garismos, · documentos sobre documentos, evidencias sobre evidencia·s. 
Embalde mostrei que, de quantas causas perversivas podem influir 
contra o cambio, independentemente da quantidade do papel, toaas 
se deram as mãos num concerto inaudito, e actuaram para a baixa 
com uma forç-a de pressão sem exemplo. Embalde evidenciei que 6 
unico resultado admiravel é não serem as circumstancias ainda mais · 
desastrosas, sob esse concurso de factores depauperantes, quando um 
·só, na escala em que . todos elles se desenvolveram, bastaria, para ori-
ginar depressões aterradoras. Em balde. vos fiz ver, com o testemunho 
i_rrecusavel das estatísticas, a insufficiencia da nossa c'irculação actual, 
ante os calculas dos estadistas do imperio, ante os juizos da imprensa 
contemporanea, ante os pareceres de apreciadores estrangeiros, ante 
as condições materiaes, os usos e as necessidades de nossa terra, ante 
os annaes da moeda fiduciaria nos paizes de papel inconversivel, 
ante a somma das emissões nos Estados mais famosos pela excellen-
cia do seu regimen financeiro. Tudo em ·vão ! . . . ( M uvto bem.) 

1'I\udo em vão ... porque entre todas as cumplicidades da male-
dicencia se assentára o plano, digno dellas, de firmar, na patria anàl-
phabeta da le,riandade e da , injustiça, a convicção da perversidade 
ultra-infernal do Governo Provisório e do meu papel satanico no seio 
desse governo. (M?J,ito bem.) 

Confesso a v. ex., sr. presidente, que, a despeito dos meus ha-
bitas de philosophia na apreciação desses tristes phenomenos moraes, 
me é difficil proseguir com frieza de animo neste deqate. Nas almas 
mais affeitas a enthesourar o despi·ezo da injustiça, ha crises de 
indignação, que varrem violentamente as maiores reservas de indif-
ferença. · · 

Todo o augmento de circulação inconversivel, por mais necessario 
que seja ás exigencias do consumo, em um paiz onde a circulação 
metallica é impossível, determinará forçosamente a baiXa do cambio? 
Si não, - como poderemos attrihuii- a esse elemento a baixa actual, 
quando é notaria a confluencia de outros mais deprimentes? Si sim, 
- ' como é que a baixa, occasionada pela presença de . um governo 

, emissionista, vem accelerar-se sob uma administração hàstil ás emis-
,sões? (Apoiados.) 

Diante desta maneira de interpretar a razão das causas, deixem-
me dizer, passam-me pelo · espírito reminiscencias de Sganarello: afi-
gura-se-me estar ouvindo explicar pelo grande medico de Moliere as 
cawsas rerum, os mysterios da therapeutica soporativa, interpretados 
á guisa destas criticas financeiras: 
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Mihi demandatis rationem quare, 
Opium facit dormire, 
A cela re.spondeo 
Quia est in eo 
Virtus dormitava. 

(H ilaridade.) 
. Seria ocioso estender ainda hoje considerações, em materia que 

tanto aprofundei no meu ·ultimo discurso. 
Mas em face das circumsta±ieias mais recentes, não será de todo 

fóra de proposito chamar-vos a attenção para a attitude beÜica a.ssu-
mida pelo governo contra o Banco da Republica. Sob o pretexto do 
descredito irrogado á sua administração, espalharam-se, á sombra das 
influencias ligadas ao governo, ·as noticias mais pavorosas quanto 
á solvencia de.ssa instituição, á sua moralidade, á es.tabilidade da sua 
vida. De ouvido em ouvido se lhe propalou a fallencia imminente, 
estimulando-se o publico, no interior, a. rejeitar as notas da sua emis-
são. A taes ·golpes sobre a reputação do estabelecimento, que repre-
senta1 nas finanças do paiz, o papel de regulador, o centro da sua 
circulação fiduciaria, não podia deixar de ser profundamente sep.-
sivel o valor do meio circulante; (Apoiados.) 

Um banco ' de emissão não póde resistir ao embate das antipa-
thias de um governo hostil; no proprio paiz, a cujas necessidades esse 
banco tem de servir. Ninguem ignora que o papel inconversivel e-stá 
sujeito a oscillar -consideravelmente sob a acção de causas intrínsecas 
ao Sêu merecimento. Ora, de·ssas causas, nenhuma póde ser mais fo-rte 
do que a especulação politica, maiormente si ella vai encarnar-se na 
administração do Estado. Tem-se visto a ci'rculaçãó fiduciaria de -
um paiz depreciar-se ao influxo até dE) campanhas de bolsa movida·s 
por governos estrangeiros. E' assim que a Allemari.ha, pela manipu-
lação official exercida sobre a praça de Berlim, conseguiu o mais 
extraordinario desagio do pape+ russo. Diz um escriptor desta nacio-
nalidade: (Lê) ' 

"A ·guerra economicf1, dirigida por Bismarck contra a R~ssia, 
com encarniçamento sem igual, exerceu, em um momento dado, acção 
tão funesta sobre o cambio e os titulos russos que estes deJsceram a co-
taçõe'S nunca vistas mur'ante a\S criscis mais terrivei~ d.a nos&a existencia 
nacional. " ( 1) 

Imaginae ;:tgo~a · quaes não hão de ser ~s resultado~, quando a 
solapa fôr prati-cada, no paiz mesmo, pelo governo, CUJa confiança 

(1) DE CYoN: La R1tss•ie ·contempo?·ainte,- Pa~i.s1 1891,- Pag. 207. 
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deveri~ indicar a medida da confiança da nação no estabelecimento 
einissor. (A p.o<iados.) 
' Na organização elo regimen elas emissões en~re n6s ti.v.El ' occasião, 

senhores, de variar em dois sentid<:>s. E não me· pesa de confessai-o. 
"Tenho-me por feliz em não ser um desses ~omens, a quem o tempo 
e a experiencia nada ensinam." (1) Politicamente eu me envergonha-
ria antes de pe1'tencer á "turba de indivíduos, que não conhecem, 
:na sYa vida inteira, s.e'não ·uma idéa só, com a qual nunca. sê puzei·am 
em ~ontra:dicção." (2) (Riso.) Governar, senhores, 'é variar. · N~o ha 
nada mais distante dq ahsoluto, mais incOinp!)-ti,:e1. com. eFe, .do que 
as nece~sid·ades ,P~·atic.as d() g0verno. A maior ,. escóla dessa g~an;~e arte, 
a Inglaterra, e, ao m'esmo tempq, o theatro de transmutaça:o .1~as 
convicções dos homens de E 'stado. Hobert Peel, o mai:s celebre refor-
mador que ella produziu neste secúlo, . tem t@das as suas 'glorias 'nas 
suas. variações . àe opiniãd: Todos bs home111s r ele -acção, obrigados ·a 
lut,ar com situações excepcionaes, todos os· que põem aos hombros as 

.responsabilidades de Umfl, . política em épocas de revoluçã<:>.·. e ' .recon-
•Strucçã'ô• nacional, foram sempre c.~amados a conta$ pelos log·icos, isto 
é, · pel'os 'utopistas, c01iro ··1·éos cl~ · inconsistencia, versatilidade e qon-
tradicção. ,(A pdriados.) · . 

' Renhida era, ·•em França, · sob a monarchia de julho, a iuta entre 
os adeptos do 'Banco de FI;·ança · e. os part'iâ.arios dos bancos , depar-
tamentaes. O governo de Luiz Felippe batia-s~ pelo monopoEo do 
banco; os , par.tidos de , opposiçãb, , 6 partido ;radical, o partido repu-
blicano, o partido socialista pugnavam intransigentemente .pela plura-
lidade dos estabelecimentos emissores. Ma13 sobrevem a revolução de 
fevereiro, des·a,ppa~·ece . a realeza, constitue-se o governo pi·ovisorio. 
Que solução achou · nas mãos ,deste a questão bancaria? Pelos decretos 
de ~7 de , abl-il e 2 de n~aio de :1848 cahiram ·os ' bai:mos ~epa1'tamentaes,' 
e firmou-se o privilegio do B~J,Ili:lo de França, decretando-se-Ih~ o curso 
forçado. E quem a:ssignava esses decretos? 'Lamartine,. Luiz Blanc, · 
Led.ru Rollin, os mais · fogoso.s sustentadores â.a liberdade de emi.s- ' 

· são. (3) .. ' ' , · ' · . · .· , ' 
' Eu não podia recu~ar-me a esse tributo, , imposto pelo .~om senso 

patriotico ao amo i.· pi·oprio i~1dividual. Na , .questão dos lastros ban-
carios, variei do papel para o ou~o; não •· eonvenc'ido, mas cedendo á 
pressão exterior. Essa pressão, , desenvolrvida , por uma a1lliança de 
opulentos syndicatos, seria bastante 'forte, para rebentar e estilhar o 
mecanismo das nQvas instituições, si o governo lhe não abrisse essa 
e.§ capa. Cedi, pois, ao menor dos dois males. Variei, ' outro sim, . da 
pluralidade estatuída no decreto de 17 de janeiro, pa1~a a unidade, 
planejada no decreto de 7 de ' dezembro. E ahi va~·iei convencido. 

(1} Les (/)iscOtW8 iLe M, ze iP1ilnC~ die !Bí8'11UJorok, ·18·6!2-85 - :V o!. 1, pSJg .. 30·5 . 
(2) Op . cit. - ,voJ. XJII, wag. 287 . · 
,( 3) ACHILLE. l'JUEBANO; Uni!tlà dii eti!Ãis'slikmre, Zi!b·er~-ta di crei&it?, OJ·rug . 3·4. 
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~em eu tivera jámais opiniões declaradas em, s~ntido opposto. 
Na min4a luta ' contra o ministerio. Ouro Preto, eu não defendera a 
pluralidade, senão como o. regimen prescripto pelo nosso direito posi-
tivo. Nos meus primeiros decretos não estabeleci a pluralidade, ·Senão 
como · c0mpromisso com as tendençias federalistas, em cujo nome a 
revolução · açabava -de fazer-se. Mas nunca elevei semelhante solução 

' á altura ~e doutrina: , Nesse a·ssumpto .enxel'gUei sempre uma questão 
de vantagens, nunca uma ·questão de púncipios·, Ora,. na apuração das . 
vantagens, tamanho é o e:x;cesso déstas em favo!' da 'unidade bancaria, 
que o proprio federalísn1o, nos. paizes e0ino . a Suissa, onde elle mais 
caracteristicamente ·. se personifica,' já lhe SIJ,Cl4ificou a lcigica do seu 
systema;. caminha11do rapidamente para a centralizaçãó. · 

·'· Em uma nação como o B:razil, ao começàr da experiencia federa-
lista na orgaliisação da Republica, eu acredito que as nJ.a'is evidentes 
necessidaaes políticas no,s · .dict·ayam, como laço. essencial· ela União,'· 
contra o rb.ovimei:tto ceHtrifugo;· que a exagg13ração cla's reivindicações 
da aut01~on:iia local po'de;ri~ inl.pl'imir ao paiz, a concentração das 
emissões num grande estabelecimei+to de credito nacional. (Apoiados .) 
, .Uma das maiores autoridades qu~ este seculo :conheee em materia 

. de orgaiÍisação' baric~ria, o Conde de Oavour,\ insisti[! sempre na 
excel,lencia desse regimen : ·, 
. · "E-q creio firmem<mte que um paiz, empenhado em subir a um 

alt:o gráo de prosp~ridade material, e ver desep.volvidos com . a maxima 
actividade os .seus meios de producção, deve po.ssuir um grande esta-
belecimento de credito: o exemplo das maiores nações no l-o prova. Si 
a Inglaterra, •penso eu; não tivesse tido o auxilio ·de seu banco na· 
cional os seus p·rogressos teriam ·sido .. ;tnai(:l lentos do que foram : 
Todos sabem de que effica:z ajuda tem .sido o Banco ·de Inglaterra 
para o governo inglez: não sei si Pitt, com .todo o seu genio, conse-
·guiria s'ustentar a luta contra Napoleão, si não .se apoiasse no con-
c~uso do' banco. Grandíssimos serVÍÇ\OS tem prest'ado ao se'u governo 
o Banco de França; e, á nossa custa, já nós mesmos experimentamos 
de. quamrrianh0 prestimo tem ,sido, para o governo ·austríaco, o Banco · 
de Vienna. Não se lograria o' mesmo .s'ubsidio ' elas instituições de cre" 
dito, si, em vez de um estabelecimento poderoso, existissem uns poucos 
de fracos; isto é evidente." . ( 1) 

.· Mas Pitt mes~o ,não ' hesitou em declarar muitas vezes que, si 
não fôi·a o Banco ele Inglaterra, não poderia sustentar a luta de gi-
gante, que· susteptou, com Bonaparte; os estadistas austriaco.s reco-
nhecem que, sem o Banco ele Vienna, o , imperio da Austria não se 
teria mantido; e, qw:mto aos bancos americanos, não falta quem acre-
dite, com a .mais alta competencia e os mais sérios argJ.nnentos, na 
-~ ' 

(il) CIAVOU.R: D isco1wi vw·lcmteVl.tari 'l'aa.oolti e I[J7~bbfoati per o,rrdi.n·e d'e/.la cctr 
mera tfe~ deputwti;;--Npl. Ht pags, 340·4·3 



272 

opinião, propugnada por Oavour, de que os 1mmensos desastres eco-
nomftlos e financeiros desse regimen se teriam evitado, si houvesse, 
nos Estados Unidos, um banco central, · capaz de tenipe-rar a · desorde-
nada acção de todos aquelles bancos locaes. ( 1) . . 

A Italia é um dos ràros paizes de primeira ordem, .onde as diffi-
.culdades de um regimen bancario con~truido aos pedaços ainda não 
permittiram a realização das aspirações do seU: grande estadi?ta. Mas 
as mais abalizadas autoridades sentem alli a urgencia dessa reforma, 
da qual, não ha muito, escrevia um dos especialistas no assumpto : 

"No c~mplicaclo movimento do mercado financeiro .e monetario 
do mundo, ficamos isolados á mercê dos successos. E, ao passei que 
com palavras altisonantes• ouvimos todo dia glorificar ·a energica 
acção italiana no campo político, ,cqntinuamos, e:ptretarito, a assistir,·. 
inertes e impotentes, á depreciação dos nossos valores, ~ baixa persis-
tente do cambio, á esquivez das corrent€s metallicas para comnosco, 
ao depauperamento dos nossos recursos, á nossa progressiva dec~:~.
dencia economica . Na Inglaterra, na . Allemanha, em França, vemos, 
pelo contrario, os grandes bancos centraes de olhos vigilantes, com a 
acção prompta ao · mínimo facto indicador de variações no mercdo 
financeiro e monetario. Para isso, como para muita outra ciousa, nós 
nos limitamos a confiar na Divina Providencia. " ( 2) 

Todas as nações, em summa, vão-se norteando por .essa direcçã<;>, 
e o termo scientifico do problema parece, afinal, destinado a ser esse. 
Si me permittis, ·ler-vos-hei o juizo de mn pontífice .na ma teria, a 
palavra quasi oracular de Wagner: (Lê) · 

"No concernente á funcção especial da emissão de bilhete$, a cen-
tralizaçião ,apresenta vantagens particulares. Ew "' verdade, :si não po- · 
demos negar que um systema desce1itralizado de banc.os ·ele emissão, · · 
qual, por exemplo, o existente na Escossia, se. adapte a acompanhar 
as vic'Íssitudes periodicas da necessidade, que a economia social tem, 
de instrumentos de circulação, .não é· menos certo· que o systema dos 
grandes bancos centralizados, dispondo de uma extensa · rêde de filiaes; · 
não · aede vantagem, por eJsse lado, ao outro, - ao mesmo passo que · 
melhor consegue, em tempo-s críticos, resist~r á tempestade: A histoi'ia 
do Banco de Inglaterra, nas crises commerciaes de 1825,· 1847, 1857, 
1856, a do Banco de França, nos imnos de 1848, 1866, 1870, 1871, a 
dó Banco da Prussia em 1857,, em 1866, em 1870, a do Banco · Ans- . 
triaco, ·em 1873, 'ahi estão para o demonstrar." 

Mais: 

"As retiradas de depositas e a soffl'ega apresentação de bilhetes 
ao troco ou não se produ~em, ou se dão em gráo muito menor no caso 

(l) Ib . Pags. 377"381. 
- (2) PLEDANo: Unitlà clri emiss·ione. (Torino, 1890), pag. 69. 
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Ide um grande banco· central. Sóe acontecer, até, e).Il. quadras de crise, 
affluirem a esse grande e solido estabelecimento os depositas que se 
retiram dos outros bancos (Banco de Inglaterra em 1875 e 1866} . 
Dest>arte, o g11ande banco central vem a se achar em condições de 
satisfazer com facilidade e segurança superiores a maior procura de 
credito, que se manifesta exactamente em occasiões de crise, a preen-
cher as lacunas, que em todo o systema de credito .se descobrem, e 
superar, assim, no verdadeiro interesse da economia social, os obsta-
cuias das crises. Ora, esta é a vantagem . rnaxim~a, a mais decisiva,, que 
póde recommendar a centralização, em ·confronto com a multiplici-
dade de bancos menores, especialmente no ·que respeita ás funcções 
emissoras . Os ensinamentos recentes .da his.toria bancaria na Ingla-
terra, na Allemanha, na França, acareada com a da Escossia, a dos 
bancos provinciaes inglezes, a de Hamburgo (1857), a dos pequenos 
bancos allemães (1866) e tambem a dos Estados Unidos, são para S'em" 
pre · CAecisivos a este r•espeito . " ( 1) . . 

E ainda: 
"Nas grandes catastrophes do Estado, a possibilidade do apoio 

de' um grande bapco central, poderoso e bem administrado, constitue 
um alto interesse publico e economico-sbcial. Taes catastrophes e as 
calamidades financeiras dahi originarias mais facilmente se podem 
vencer ·com a coadjuvaçf.i.o de um banco dessa especie; por isso que a 
sua circulação monetaria se mantém relativamente illesa, ou menos 
abalada, e é facilmente .susceptível de restituir-se ·ás condições nor-
maes, •como nos mostra a 'historia financeira e bancaria da Inglaterra, 
no período iniciado em 1797, a da .Austria, a partir de 1848, a da 
França de 1879 em diante." ( 2) 

Eis a instituição, com que ·ambicionei dotar a minha patria. 
Oommetti um attentado? E' o que se ·Suspeitaria diante das fulmi-
nações, que vejo presentemente vibrarem-se contra o decreto de 7 de 
dezembro, qualificado de "desastroso" por censores de valor mais 
ou menos fortinho na especialidade. Si · esses sentenceadores crueis 
tivessem ao menos lido o acto que discutem, já eu pão murmuraria. 
Mas cuidaes que o leram? . E' não conhecer a tena em : que vivemos. 
Pois devéras um critico destas causas graves, com o ouvido educado 
na alta sciencia de , ilpanhar no vôo a informaçã'o, que o vento leva, 
carece1;á de baixar aos processos rasteiros elo estudo, para .julgar re-
formas financeiras? Si realmente o crêdes, senhores, em verdade, em 
verdade vos digo que confundis o Brazil com a lua. (Riso.) 

Senhores, esses mesmos que actualm_ente se Óccupam em morcegar 
o decreto de 7 de dezembro1 receberam esse decreto com applausos. 

(1) WAGNER: Der creâit und elas Banlcwes•en § íi·5. No Volkstvir!JscJI.aiftsle~t~·e, 

d·e 'G. ,SOHÕNBERG, ·V'Ol. 1. (Tubi'ng.en, 18•5 5), '])ag. 4 5.2. 
('2) Ob. cit., § ·31, 1J.ag . 1·6·7. 
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Nunc.a hou-ve refqrmf!,, que mais calasse ;n:a o.pin~ão. Tbda a imprensa. 
lhe abriu os braços. Não houve quem lhe oppuzesse reparo. A Éfilo\ile , 

'du 8'!J,d, l'epresentando conspicuamente o jornàlismo ·. estrangeiro ··que ,{, · 
aqui professa conhecimentos especi:aés :na ·m:ateria, escrevi~:~- .: \. · '· 

"Por longa que seja a tárefa, . a que nos adscrevemos, tradu;iindo, :. ". 
e publicando a notavel exposição de motivos do Sr. Ruy Barbosa' I 

ácer<Ja ' da.' fusão dos báncos, nã.o. ·hesitamos em . emprehendel-à . . '- .. 
Aquelles, dos nasso.s leitores, que lle 'dréssem J:toje 'ao trabalho de . r.eVj'li' ' 
OS dois artigos ~S.criptos por :ÍJ.Ós~ .ne-stas , C'Ohlmnas; el)l 12 , e 1~ de 

, outubro de 1889,,'sob o titulo íllm tanto S!'\tyticp de Emfssão dr3 baimc:às !, 
COinpl'ehendyrão O prazer, ·que ' sen;ti:qlOs, ao Vyl' . sat~s.feitos OS yoto·s~ 
·que e:qtão fornuivamos, ·sem outra ,: avtoridid,e,: f!:ÍÓ'l'a :: a, que nos dá'. o ·'' 
nossp ardente desejo de ·ver o Bra~il ' afastar-se ~e ayentnras, que mai-
.barat'arim;n ,o b1;illia:ntê, futuro reserv1!-.do a es~e, paiz : .. , , . . .. . , , 

"Nem ,é:· s@ isso'; o docu{nento: infrà .,.i~·~n,scripto ericerra u~naj,ição, · 
, , que não ' fr,uct~ficlt~á ~óme)itte , .n.o B'ra:zil1, ·qomq1~an:to ~ . Sr. Ruy. : B~r-

, bos-a ·moüestain.en:te ·d:rga ;ter t1d'o ', enl 1n1~ra · apenas ." "·su.b1netter· aos .,. 
' olhos · d~ · sê'us .conc.idwdãos" , as pagiu'as· ··~·da ' ,r~alicl.'ad.e ·~ experimel.1t~l; 

l.inico prese·rvativo contr~ a ~·r;~vas.ã .~ ·~as enf,ermidàd,~.s ., ~nherên~.~s a<?.. ' 
seu , temperamento oratorw e J.deal~sta, ~s •;rhms. ·<ilamn.Inha:s de q.)}ap•tas 
pedem affl'igir \im povo e'm épo,ca,~ , de 'rep~:gan:izaçã:o geral d-as insti-' 
t . - " . ' ' 'UlÇOeS. , . , 11 , , , .1 • 

• 
1 
Em Pari~,' o. Brésil,. 1nvocando o' cqi1cejtb , do J ;rn,al do Commer-, . ,, ' d f ' . ' ' ·'• ç11o ácerca , · ·essa• r.e· orm a, escrevia : , '· ·' · . . 

\'< ' I ' \ '' 1 I 1, ' 

, ·"E13te · .j]lizo merece ·ser toma-do em consideraçiã'o; pm·q~te é o ila . 
rlram,à!e rJVaioriJa ,•dJo . p~tb\lico rio .' Bra'zil\, . a I çjyt . o dlecrel'o de [ttSCio d'o 
Banco Nacional com iJ d,oc~·· Eisbaàos [/nid)os . s'(l;tisfaz qompletamen-
te '1 ( 1) · · :' 
~ • /o I' ,) I , '\I 1' l , 

:E . qual" era essa bpini~o do deca~o . ai· nossa ~mp:r:eúsa per~·odica, . 
a . r.espeito do dec'retq ·de 7 de . dézembro~ · invocada e ~ssignalada :cpmo ' 
a de paiz em sua ,grande maiori1:1-? Eil-a, qual a transcreveu o B!f'é8il, ,'": 
de onde a, reprOdD:ZO: . 

"E' u:m acontecimento i!J~ gr:a,rnd~ v,lcànce" que a noJsso ver se re-
cornmerufu. m~tito pelo senso J?rati'i:o, tanto d:os interessados nesa ope-
ração, .como do rnlinis·tro ma fazencüi, 'que i!Je&te modo se póde apprrxx:í~ 
mar das verdruleinl!S idé.~ sãs rua rnwterila." (2) . , 

Ahi tendes, ,portanto, a apprqvação· ·do , nosso grande orgão jor-
nalis.ti~o, preiteada, em termos irteqn~vocos, ao decl'eto de 7 de de-
zembrQ . Ora, a esse decreto deve o Banco da Republica a sua o :r- 1 , 

•(11) \Le BrésÍll, 1t8 ,a,e 1jrur:i'etr9 de 189•1, ··so.b o t1t•~l~o · L'Uni.té b'anquwire aú. Brésil 
(•2) Jorna•l , .do .O'ommea·c~o, 1&e de.z•em1br.o de 1•8·90. · 
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ganização presente, e nesse decreto ·.se traçara~ ·ª' emissão bancar:la 
os limites .actlil.aes. 

Como adníittir, pois, que me flagellem hoje pelos mesmos actos, 
que hontem me palmea:vam? E' o caso de applicar aos jornalistas o 

.lembrete de· Quintiliano a outra especie de esquecedi~os : -Mendacwm 
memare'tm e,s:Se opp.ortet, Escrever requer, pelo menos, memoria. 

A · opinião pu:hlica estava; p0rtanto, commigo. · Apoiei-m~ nella, 
cuidando · prestar o mai{)r ·dos serviços á estabilidade financeira das 
novas' ~nstúuições, com a alliança, que promovi; entre as duas in-
fluencias, CUjO aRtagonismO dividira e COpturbara, , no primeiro anno 
dà R\')publica, a praça do Rio de Janeiro. . 

E qual é agora o · cent.ro da campanha aberta .. contra o · Banco 
ela: Republica? Onde está ó gener-al dessa guerr-a implacavel? No ex-
presidente do Banc0 N acionai, precisa~11ente, naquelle •que, com a 
sua . fii·ma, · ao lado . da do presidente dq Banco dos ·Estados . Unidos, 
_me ,solicitou a fusão dos dois pancos. E é .a·, propria mão, que se 
esten.dia para mim, rf'querendo ess-a medida, é essa a que deixa cahi;r 
sobre ·a minha administração, da qual o systema encarnado no Banco 
da Hkpublica ·~ra o transurnpto e a cupola, a pécha de "incapacida-
de"?! Pois · .a política não póde observar, ' sequer, ' as apparencias da 
moral? E é sob a capa· da paixão patriotica. que .se hão de ' asylar esses 
.desdobramentos- da consciencia? ( llúuito bern.) · · 

Falla·· .em exce.sso de ·emissões hoje, quem, sr. presidente? Quem? 
o sr. d~ Figiueíredo! Mas já exqede . todos. os limites ' essa zombaria 
de má o gosto. Já não ha ·paciencía, que a · comportt;! Senhores, em 
outubro de 1890; ·a somma das emissões outorgadas sob ' o Governo 
frovisorio já se elevava a 512 .·ooo contos. · Nessa época me procurou 
o sr . de Figueiredo, .. dirigill-me, por pàrte do Banco N acionai, uma 
reyreséntação. Para que? Para impugnar as emissões concedidas? 
Não; . senhores: pa.ra 1''eclam'ar o at~grrll,ento ~.ZZaS'. Eis a 'fal)lOSa · pe-
tição, que agora vê . a luz pela primeira yez: ' 

, "Sr. · ministro. ~ b Banco N acionai tio Brasil, · fiel · aos princí-
pios que . determinaram. a sua fundação, e que se resumem em colla-
borar, quanto lh~ seja possível, na consolidação e ' desenvolvimento dq 
credito :qacional, e no. auxilio devido ás industrias l.üeis e ao commer- ' 
e,io legiti~o,, que são os factores mais ilnporúmtes ela ' riqueza pü.blica, . 
c?ns,cio dOIS s·e1us deveres, vem perante v. ex. fazer a s;eguinte expo-

1
, 

SlÇãO: . 
"T~:p.1 .. este banco como incorntest_avel que a creação süccessiva, 

desde· algum tempo, de. estabelecimentos de creditos e de emprezas in-
dustriaes n~ 'pa:iz e ;principalmen,te nesta praça, wristitue o engafamento 
de re;,sponfiabilidai!Jes mt&ito exaedentes .ás forças dos actuaes eTememtos 
de cii'dlação, o que já se acha a:ffinnado pelas difficul~ades manifes-
tadas nesta praça e peló .augmento presumível dessas difficu'ldades em 
virtude clo's cohti:imos e avultados' pedidos de ' moeda para as praças de 
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alguns Esta;dos do nort~L Póde, .pois, aS'seg~r·ar·-se qur, os elemell'l!tos 
actuaes de circulação, sufficiente e talvez superabundantes em perío-
dos não remotos, são hoj:e e>Scassos parra aUt!ender ás nece~sidades impe-
rativas do'.S estubelecimentos de crw:dito e das emprezd.,g industriaes, qne 
mereçam e devam ser arrwparadas. 

"Reconhecendo este banco que as ultimas medidas financeiras por 
v. ex. promulgada;s CO'fl1Stituem pa?'te &Ssenci'al de: wn pl'ano, que con-
corretá efficazmente pam con'.Soliãar e· Mgumentar· o cr·edito do paiz, e 
applaudindo o necessario e· justificado correctivo com que v. ex. en-
tendeu difficultar as organizações deficientes de garantias para o cu-
pita} associado, julga este banco seclmdar as vistas de v. ex., solici-
tando, como solicita ele v. ex., o augmento dlx famcl'd1ade emissora com 
as mes)llas condiçpes da que anteriormente lhe foi concedida. Releve 
v .ex. ainda po:rderar-lhe que este banco, obtida a concessão, que 
impetra., está habilitado a fazel-a effectiva em curto prazo, e a con-
correr por esse meio para superar, ou, pelo menos, diminuir as diffi-
culdades c:re-9Cente desta praça. 

"Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1890. - Banco N acionai do 
Brasil. - O presidente, Oomde de F~g,ueiredo." 

A probidadé das accusações, que me pretendem ferir, eil-a, , se-
nhores, a que se reduz! ( SknS'ação.) .. · 

A faculdade emissora elevava,se. a quinhentos e do7.e mil contos. 
O prllsidente . do Banco N acionai exora o governo a expandil-a, soli-
citando essa medida como necessidade Ínco:ntesttavel. Qüe faz o mi-
nistro? Annue, dando ao estabelecime:ç.t.o resultante da fusão do Banco 
N acionai com o Banco dos Estados Unidos o augmeilto, que aquelle 
banqueiro solicitava para o Banco N acionai. E agôra o mesmo fi-
nailceiro, que provocou essa reforma em nome das u:rgencias m.ais 
indeclinaveis . do paiz, ousa. canhoneal-a como um acto de ignorancia 
minha, de imprudencia minha, de inaptidão 'ln!Í}nha, senhores! MaS' 
,em verdade, se ]la entre nós um réo, si entre· nós ha de haver um con-
dernnado,- quem .é esse? Eu, ou o fam01so banqueiro? (Apoiados.) 

E de que mddo procedi, nessa organização, agora malsinada no 
terrível manifesto annexo ao projecto da commissão mixta, de que 
s. ex. é signntario? Chamando os presidentes -dos dois bancos, que 
impetravam ' o consorcio, a collaborarem commigo nessa combinação, 
á qual não incorporei uma icléa, que não recebesse acquiescencia ex-
pressa dos dois eminentes banqueiros. Si errei, pois, quem não errou 
commigo? (Apo~a!Clos.) Como é, . portanto, que um dos . protagonistas, 
nessa solução harmonizadora, cuja fórmula dei molde geral e de-
finitivo ao novo regimen do meio circulante, revolta-se hoje, com esse 
aprumo, contra o plano, em que é, tanto qU:anto et~ mesmo, parte ca-
pital~ Como é que s. ex., part'i.ceps cr-irni'((jis, julga desvencilhar-se da 
sua responsabilidade soliclaria, simplesmente. por assignar cqntra a 
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obra commum o escan<1alo dessa palinodia com esgares de ·verrina? 
(Mnitó bem.) 

f.. city dos telegrammas, a dty dos boatos de sensação, a mên-
tora ideal das nossas finanças,, o oraculo ultramarino dos nossos in-
teresses quer, entretanto, à liquidação elo Banco da Republica, e di-
rige-se, para isso, aos legisladores brasileiros com a autoridade de 
mãi, que houvesse gerado nas entranhas de suas symp~thias a fortuna 
deste paiz e a sorte da Republica, deste paiz sangrado pelos empres-
timós estrangeiros da Republica amofinada e vilipendiada pelas pre-
venções européas. Ma~ liquidar o Banco d!i Republica porque ? ! Por-
que as emissões superabundem ? 1vias já vos demonstrei · que não é 
licito proferir sériamente este assert.o, ante a lição mathematica dos 
algarismos. ( Apo'iados.) 

O SR. ÂMARO CAVALCANTI: - E' impossível. A mn.~ssão não é 
eX'cessi va; eu o .demonstrarei com algarismos. 

· O S1~. RuY BARBOSA:- Porque o Thesouro desempenhe melhor 
as funcções ele ·emissor. . . · 

O SR. .t\.MARO CAVALCANTI: - E' um erro. 
O SR. 1~HEODURETO SouTo: - Apo·iado, seria voltarmos ao se-

culo passado: 
' ' 

O SR. RuY BARBOSA: ~ . . . a que os mandamentos do cabo sub-
marino pretendem . fazel-o voltar? Mas esta· proposição desafia o senso 
commum, 'Qual é, hoje, o economista, qual é o financeiro, hoje, capaz 
de antepôr o papel fiduciario do Thesouro ao papel fiduciario de 
bancos bem ~onstituidos ? (Apoiados.) E por que artes da logica o,s 
que repellem a circulação sobre a base de títulos do Estado, hão de 
advogar :i emissão ele ceclulas do Thesouro (lapoi.(Ldos), quando esta 
corre tendo por todo lastro uma promessa sem vencimento, nem g·a-
ra.ntia .especial, e aquella assenta em um fundq especial de valores 
de primeira ordem, consignados á sua garantia? (Ap~iados.) 

E' erronea, é desastrosa · a organização do Banco da Republica! 
M·as ainda ninguem teve a conscienc~a de espinçar as fibras viciosas, 
que a.' 1nazellem. O Imperio dera ao Banco N acionai a emissão no 
triplo. O Governo Provisorio deu ao Banco da Republica a emissã_o 
no duplo; visto ·que o · terço ·adclicional \Se reserva no decreto de 7 de 
de'zenibro, para a remissão do papel-moeda. O Imperio fizera do res-
gate do papel-moeda uma especulação maravilhosa para o Banco Na-
cionai, contractando a substituição das notas, que elle recolhesse, ·por 
títulos de renda em ouro a 2 % ele amortização e 4 % ·de juro. O 
Governo Provisorio reduz a um terço essa remuneração, obrigando ·o 
Banco da Republica ao recolhimento gratuito de ;duas terças partes 
da emis•são official. Dir~se-ha que as notas do Banco N acionai eram 
realizaveis em ouro. 1vi·as já vos . mostrei que. esse compromisso não 
fôra contrahido sinão sob a segunda tenção do cUrso forçado. 
(Apoiados.) Ess~ . compromisso era uma burla, C01f!O ~stá · desti-



; nada , a ser uma burla essa disposiçã:o do projecto da· commissão 
mixta, que, para a Ü1iciação do troco em ouro, fixa apenas 
um trimestre de cambi0 entre 26 3 I 4 e 27. O cambio , esteve 
acima de 27 ·desde outubro de 1888 até · abril' . d'e Ül89 . (sete 
mezes) ; esteve · acima , de 27 desde julho a novembro · de' 1889 

, (quatro mezes),, {lOmo estivera entre 26 12/16 e 27 15/16 :durante dez : 
mezes em 1875, sem que nen_hum desses longos period9s de elevação 
0 prese~·vR~sse de descambar depois rapidamente. Um emprestimo es-
.trangeiro bastará, para nos dar meze'S e mezes de cambio ao J!ll111 e 
.acima delle; mas, quando ao fluxo succeder q refluxo, as c?n·id'as pelo 
troc.o levarão os bal).cos .á ruína, o,u á solicitação do Cl,l~·so força:dq. 
(Apoiados.) Em finanças, como •em ,política, com,o ém todas .. as· causas, 
é preciso , não . querer de mais, para não perder tudo: , .· 

' ' "'' . ' 

O.QffJ1leh{,8 .desicler.MIIS cormta et'iarn av;res per{Vt'clit 
. . . 

Nestes assumptos ·os 1·otul0s vistosos· são sempre insignes illusões. 
E aquí está porque, nos d~cretos· de 17' çle j imeiro e. 7 de dezembro, 
;não o:us~·~ es~ipular para :a iniciação . da conversibilidade um prazo de 
·pariçlade no cambio infe:rior .a doze mezes. Ernquanto 'o, desenvql-
vimento da fortuna ptiblica e. a e~pansão ·das no~s~s. ~orças prodi . .1:~ 

·, çtoras nos :não pudessem a'!segurar essa aturada f.t.x1dez. nas taxas 
cambia~s, ' pa1-recia·me arriscadq, e frustan~o o a:nnunc1o ' de volta aos 
pt~cgamentos em ouro . . Adoptando yeriod<;:> ):)J.aip' ,hreve, eu receiaria 
ceder á ' imaginaçãe1 ,e enganar o paiz inntihnente. , 

O ~mico perigo verificâvelno plano do B'anco da. Republica eeria 
o de que a sua emissã•o invadis·se torrencialmente o mercaclo, em . vez 
de espniar-se pouco e pouco por elle, par a par co'm. as suas neces-

. sidad'es. Mas o govemo 'tinha ao ~ea alçance os meios de. influencia, 
os recursos de expedien~e .. mai~ simples e efficazes, para coúter os 
descbmetlimentos .da emissão ' precipitada. (Apoiados.) Basta consi-
derar que um só bilhete · emissivel não entra 11;a the~ouraria dos 
bancos emiss0res, •antes de tJ;,ansitar, pela Oai.xa da An1o_rtização, ist? 
é, ante-s de recebe1' o ·visto dó governo. Depois, no . pr.oprio clec;ret-o 
organic<;> do Banco ela Republica ··estava p0sto o veto . a essas demasias, 
desde qu,e alli se Cünsigna um terço ela emissão para o resgate ~o 
papel'-moecla, e se prescreve um. quiRqHennio . para a ulti'!llação de-ste. 
éApoiq,dos. )" A emissão, pois, regularmente dirigida:; não podia che-• 
gar ao seU: limite senão .no tenho de cinco ·annos. .e . • · ' 

Examinem ·attentamente o .decreto de 7' de dezernqi·o, e apontem,-
me eu obtesto, eu provoco o.s meus adversario~ a essa liquidação),, apon-
teip-, á luz da sciencia ba:ncaria, as disposições 'desse acto, que ella 
não s-anccione. As trans-acções do banc.o estão limitadas·, alli, pelo 
art. 19, as operações "em depos~to de dinheiro13 e valores, emprestimos 

•\ ga:rantiàos., cambios, Cl'eclitos e metaes· preciosos". Haverá, nesta 
enHmeração, ·algum genem ie negoqios, vedado aos bancos emissore~·-·· . \ 

·._I 
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pela natureza de ·suas furtcções? Outras. operaçõea commerciaes e 
industriaes só se .lhe .toleram "por conta de terceiros, mediante com-
missão e' C<;Jlil as precisas garantias". Quanto ás faculdades :P:ypo-
thecarias e ' ás concessões industriaes. comprehendid·as Il0 patrimonio 
d'o. gri:m<ile banco, na herança: · recebid'a poi· elle do Banco elos Estados 
Unidos, <do Brasil, o •seu decreto organ~o o encaminha -a alienai-as, 
desÍgil'al,ldO logo OS estahelecimeHtOS, f.t ql:l'e Se • deverão transferir eSSeS 
dirêitos. Onde estão, pois, as deformida,des do decreto de 7 de de-
zembro ? (Apoiados. J 

~em . diversamente o aquilatava o J Mnal do ' Comme7'Cio ainda 
no 1" ele fevereiro 'do anuo passado, ·á· vespera da abertura elo no:vo 
''instituto emissor. Sua linguagem era, então, nem mais, nem menos, 
esta : 

"Gravissitrro problema será a melhor maneira, por que poderá 
o ban·co , ,empregar i sua e;missão. Os cavalheiros, que se acham á 
frente da nova instituição, · conhece)l'). perfeitamente a sensibilidade d:o 
nosso mercado de cambio. Sommas. in1p,Ç>rtantes de papel-moeda lan-
çrudas de chôfre , no mercado não podem occasionar senão os J?lais de-
plorav'eis resultados para o commercio e · mesnw par~ o credito do 
paiz. · Qu,anto a nós, a soZução está em a.cha1· até -que ponto 'vai a verda-
de·im pi·ocura, a leg'itima procura elos inclustriaes, çlo commercio e da 
agricultura do paiz, 0 não a irrsaciavel voragem dos es1:íeculadores, 
que nunca poderá ser satisfeita, e em restrvngir a emrissão tão sómé~te 
a esta p1·ocJnm. De5jta fórma estamos persuai!:iilos 'de que · o !Jalluco !la , 
Republica pr~sfia1·á w~;lio'sos' Slerviços .a~ p,aiz i,nteiro. E isto estamos 
certos, é, e ha ele ser semvre o alvo, o· desejo e o pr·oposito dos digno·s 
, cavalheiros, que formam · a direc~oria." ' .~ · 

A minha obra, pois, a obra dó Governo PTovisorio ei'a 'um pode- · 
roso. instituto ele e·missão, talhado nos seus móldes organicos,, segundo 
o J or1Va;l i!Jo , Oommer·cio, para " p1'estM . vabio.soG · seb-viços :ao paiz · 
ú~teiro." (Apoiados.), 

Accusam-lhe ele erros ·a 1aclministração. Quaesquer que esses 
erros 'fossem,, que responsabilidade tenho eu ne1le-s, si não são ref;lul-
tado nattua1 do 01;gan:ismo, que taes louvores aind'a hontem merecia~ 
(Muito bem.) · 

N·a escolha , o pessoal, que lhe compõe a direetoria, deixei ao3 
accionistas elo banco a · liberdade, que se lhes devia respeitar. Seu 
chefe era um cidadão, em que não me envergonho de haver cem-
fiado. ( 1) Tenho ouvido rend;er, -veios seus proprios inimigos, a:s 
mais amplas homenagens á sua probidade pessoal. Era um nome 
limpo, respeitado, sem tradições na chronica da agiotagem. (Apoia-·;. 
dos.) Nem eu tinha quasi onde· e-scolher; por·que essa raça de ban-

( 1) •C<'Ouvimos ·dizer que ficou assen:t&do , que 'O.s estatutos llo Banco da 
Repu•b]i.ca dos Estados Unié'.os d!o Bir.asil s6!rão ref.ornnàlclos n:o sentido ele u·e-
duzir-se o •numero de d·lr-ector·N' a ci·nco e a •oinco o numero , de membros do 
Conselho Fisc-al. 
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que1ros, que N àpoleã(}_ I senti~ - ~ necessid~de de . érear ein França) 
muito mais por crear está ainda entre nós. ·(Ap'oiados.) 

Na selecção de seus companheiros o illustre presidente do Banco 
da Republica dispoz ·da maior independencia. A instancias suas, ape-
nas lhe indiquei dois nomes, que me pareciam aconselhaveÍif pela .sua 
filiaçao republicana: o do Dr. Felicio düs Santos. e -do Sr. Rodolpho 
de Abreu. Nenhum delles era p0ssoa das minhas relações particula-
res. Mas eu conhecera o primeiro entre os mais antigos imaginadore·s 
da republica no Brasil, e vira consagrar a sua competencia financeira 
por trabalhos e commissões desse genero no parlamento imperial. O 
outro, habil negociante, é o -candidato que os republicanos mineiros 
haviam opposto, na-s vesper-as da quéda do Imperio, ao irmã-o do 
presidente do conselho, pelo guarto districto de Minas-Geraes; Lem-
bra-me que o advogado do banco foi tambem escolhido a pedido meu. 
Esse advogado era. o velho chefe do partido republicano, o Sr. Sal-
danha llhrinho. Empenhei-me tambem pela nomeação de um enge-
nheiro. Esse engenheiro é um republicano historico: o Dr. Almeida 
Pernambuco. Cabia-me nQmeú o fiscal : mais um republicano entrou 
por esta porta no grande. banco.: o Dr. Silvio Roméro. Meu proposito 
era 'apoiar o novo estabelecimento em ligações republicanas, por 
todos os lados. Mas não me ingeri na sua administração, não tenho , 
nella a mínima solidariedade. (Apoiados. ) ' 

Por menos :feliz, porém, que fosse ~ dií·ecção do .Banw da Repu-
blica, - estará perdida, por isso, essa instituição ? Não, senhores. Os 

' maiores b-ancos do mundo têm atravessado crises semeJhanfus . Mas 
vencem todos os perigos, quando o criterio dos governos os auxilia. 
(A poia!dos.) 

Quero cingir-me ao exemplo de casa. Quantas vezes não esteve 
qüasi a pique de sossobrar o Banco do BTasil ~ ·Ern 1836, .tendo sof-
friclo escoamento notavel o seu fundo metallico, pelo troco das notas, 
que crescera na razão de 49 %, obteve o banco do governo •elevar 
permanentemente a sua emissão ao triplo do fundo disponível, e 
constituir em prata metade desse fundo. Na pressão mohetaria de 
1857, esse estabelecimento, soffrendo violentas éorri•das, suspendeu 
logo, por arbítrio da sua directoria, o troco dos seus bilhetes mn' 
ouro, não reassumindo o pagamento delles senão em agosto de 1858, 
Mas, em 1859, •sob os effeitos da crise que· devastara a Europa n-os 
dois annos anteriores, o banco cessou ele novo o troco de surts cellulas, 

«!Parece que, al-ém -dos quatro ·senhor-es jiã 1por ·n:ós o~tados, , ·o.s ·S11S. Guahy, 
Caetano Pinto, Durval ·e Gonçalv-es Duarte, sm'á tam-bem dir.ecifiar o Sv. Pedro 
Gra<li·e. 

•«IT.astima.mos sincerame·ntE- ·que o Sr. ·Conselheiro rM•aYrinrl{ não tivesse que· 
o-i•do fica.r na d>ire-cção ·do banco, que J;undou, e •cujas tnrudiçõ•es rde"'·eTia re;p.l'e-
s-entar. Não concordamos -com as actuaes i-déas fi-na-nceiras de S. Ex., nem com 
os s-eus methodos·: mas sem].::re respeita;mos •a. inteiveza do seu proceder. Quizre· 
ramos vêl-o ·cerrcado de novo\S c ollabor.adores, e •não -ced-er-•lhes o seu Jogar • 
responsabillda!des.ll Jo?'na.l do Gommercio, ·29 d·e Janeiro d·e 1892, Parte editorial. 
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a que só volveu tres annos depois. 
do Banco do Brasil se elevou quasi 
-ponivel.:. 

Sob a crise de 1864 a emissão 
ao quinttoplo do seu fundo dis-

- UM .SR. SENADOR - Ou mais, segundo disse o relat'orio. 
O SR. RuY BARBOSA ::_ ... e as suas caixas filiaes excederam na 

-sbmma de 10. 808 :033$282 a emissão al~torizada. Em setembro desse 
amto um decreto dô poder executivo deu curso forçado ás' suas notas. 
No anno de 187 4 o Banco do Brazil fechou o seu balanço apenas com 
duzentos e tanfos contos em caixa .. "Não temos mais dinheiro dispo-
nível: o melhor é fecharem as portas, que nós faremos o me-smo", 
'respondia um de seus directores aos de um dos outros estabelecimentos, 
que lhe solicitaram auxilio nessas difficuldades. ( 1) _ 

Por que liquidar, pois, o Banco da Republica? Elle tem nos 
recursos do seu· privilegio, s0b uma administração reformada, os meios 
ele resistir ·aots embates da crise, e resarcir-se dos prejuízos denuncia-
dos. (Apo-iJa,dos.) · -

Senhores, o defeito original do plano do Banco dà Republica, 
expaNsão d,a plano do Banco dos Estados Unidos, só o não sabem 
aquelle-s, que, da historia ·desses· dois estabelecimentos, conhecem 
apenas as sentenças de alto cothurno, com que espectaculosamente se 
n;lÍnistra ao publico ' a critica dos descontentes. Mas quem, como eu, 
tiver acompanhado, por -sob a austeridade ostensiva elas lições doutri-
nadas á opinião, aquella expressão real do pensamento, onde se oc-
eulta , a 'verdade, a linguagem intima dos declamadores, não pôde ter 
duvida nenhuma de que o unico aggravo não púdoado á dictadura, 
na creàção desse 'regimen, está em nã'o havei-o filiado ás potestades, 
que a revolução desmantdou, e a que me parecia o maior dos crimes 
entregar financeirámente a Republica. (Apoia~oiS.) Tivessem os de- _ 
eretos de 17 de janeiro e 7 de -dezembro confiado a situação ao Banco 
N acionai e suas clependencias, e os demolidores de hoje seriam os 
maiores apologistas da instituiÇão, que ora se tenta destruir. (Apoia-
dos.) 

Teria eu evitado .os abusos, que hoje se accusam, si ligasse a 
responsabil~dade do governo á administração do banco, reservando-1he 
parte na directoria deste, conforme uma, deiltre as muitas idéas -'âe 
indicação mais Du menos empírica, que neste debate se têm suscitado 
entre as medidas reformador&s? Estou certo que não. A meu ver, a 
interferencia da administração publica na composição da directoria, 
a designação do presidente do banco pelo governo não asseguraria ao 
estabelecimento melhor gerencia, não daria á sua fiscalização maior 
seriedade, e teria como resultado apenas entretecer a vida da insti-
tuição coin os interesses políticos, insinuandü neste novo genero de 
corrupção, e inoculando naquella um principio de ruina ainda mais 
activo. (Apoiado~.) -

(1) •.SOUZA •CARVALHo: Jl m··:se da p·mça. Pag , 89. 
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Não quero, senhores, embandeirat theorias. Questões desta ordem 
não se resolvem por theses abstractas. A racção ,directa do governo sobr:e 
a admini.stração dessas instituições tem dado fructos de 'prest,jmo :ç_as 
grandes burocracias (relevem-me o barbarismo), nas gra!1des buro- · ;. 

· cracias imperiaes, na Russia, 11a Austria, na. Prussi·a, na França, que, 
atrav€s. de tO'Elá•s as revolugões políticas, perpetua as tradições admi- . 
nistrativas da atttocraci~ ·napqleonica. Mas eu acho, a esse respeito, · 
mais transplantavel1 mais consen,taneo aos nossos sentimentos; mais · .. 
homogene'o com as no~sa~ instituições o exemplo ~os ínglezes. . . . 

"Nenhlilm estadista inglez consentiria em incorrei· n'a responsabi- : 
lidade da eseol'ha de unr governador d·o banco. A qualquer panico, q~e 
occorresse, .a opposiçã:o não dei::;;:aria· de dizer á camara dos comrnuns 
que a incompetencia do g,overnador, nomeado pE\lo ministe):io, tornara 
mais aguda a crise, si é que' nãe fôra -a causa das •desgr•açàs derrama-
das sobre 0 pai~. Ou poderia,m -. in.vertet-se os papeis,· e acontecer que 
o ministeri,o, actual':tnent€\ no govemo se compuzesse elo partido c011-
trario áquelle, de 'onde sahira '9 ministerio que eJegeu o goveni&clpr do 
banco. Em tal caso o gabinete1 sem duv~da, expriiniria ,a-s · sua~ quéixas 
contra 9 procedimento do governador nonleado · pelo partido adverso. 
Os ministro~ p:~o 'se importa.riam ele ferir, o amor proíwio do governa-
·dm; _pois, si este se demittisse ficru'ia.m com um 'bom pos.to ' para ' 
obsequiar a algum: do'S seus àmigos. N~da ·sel'Ía mais de·plotavei do 
que ·a transfei·encia da direcção do banco par \i as mão& dos ·]Jà.rtidos, 
em cujo _poder haveria de ·converter-se em anná política." (1) 

li1:áo conselheiro é, nestes assumptqs, o rigor logico, por crue-
neste paiz tão f-acilmente costmnamos apaixonar-nos. Fascinadá por 
elle, a.credita muita gente. na ,existencia 'de uma relação uàtm·al entre 
o monopolio da emi·ssão e a conversão elo · banco emissor em ,.banco de 
Estado. o argurrfento plus son.q,t quam . 'Ua~et. Oavour, corn o seu in-
fallivel criterio, dissipa v:ictoriosamente essa illusão. (Lê) 

"Eu creio" (dizia) 11 set erro, gravissinio . erro: o govemo não 
pó ele, não eleve 'dirigi i·, nem ter muita ' ingerenqia em bancos de cir-
culação e desconto. As operações de um banco de circulação e d esconto 
são delicadíssimas: convém, :de certo ·modo, regular a medida . elo cre-
dito . pelas circumstancias economicae, as 'quaes variam de . um dia 
para outro, e medir a largueza do credito pelas condições prese)ltes 
e futuras. Requer-se, para isso; grande pratica- .elos negociO's, grande 
habilidade, e, sob certo aspecto, ahsoluto desprendimento de preoc-
cupaÇIÕes políticas~ Um banco 1governatívo; pois, a meu ver, seria 

' sempre pouco bem dirigido; pois, no regular-lhe a•s opér~ções, se requer ·· 
indispensavelmente ·que as pessoas propostas a semelhante serviço 
não alim,entem prevenções por este ou aquelle ·lado . N ecessariq é que . 
as o.peraçõ,es se combinem segundo o interesse do banco e o d'O com-
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mercio em .gerál, não para faYorecer agora uma, agora outra parciali-
dade. ÜI:a, muito seria de .temer, qÚa.ndo fo-sse um banco puramente 
official, -quando os seus directores fossem agentes immediatos- do go-· 
ven;o, _ que ·as operações. 'não se dirigissem unicamente por considera-
ções- economicas. Os ,ministros são hoinerrs ;·e não é possível despojar-
se inteiramente. uma pessoa de symp~thia e. predisposições a-- favor 
dos que , professam . as mesmas opiniões, dos que con;tmungam nos 
me sinos sentimentos, e. militaEn nas mesmas · fileiras. Na minha 
opinião, poi.~tanto, um banco . dirigido ~1or m~nistros, ·ou agente.s ele . 
ministros, pouco _satisfaria ao -publico, e pouquíssima confiaitça inspi-
raria ao commercio . e ao paiz." · 

/ E, com effeito, na ' Italia, a experiencia da intBI;venção go,rer-
nativa na a:dministraçã,o dos estabelecimentos emissores tem . suscitado 
contra esse regimen .a anidversão univ-ersal. Vêcle como <Je pronuncia 
um · recentíssimo depoimento: (Lê) 

"A ·experiencia tem confi~·maclo, tambem na Italia, )JOT cç'ncu?·so 
o·ra: . ur.Mkn·imé, que a ingerencia dei governo tem sido perniciosa, ind-tt-
ziri.clo os biulcos a excederem o limite da:s emissões, ern vantagem de 
particulares; elle tem mostrado não saber tutelar •O interesse geral dos 
portadores de notas, conseguindo sómente ouenú·-se ·com toda a respon-
sa-bilidade da desordem actilal, que deveria recahir to-ela sobre os insti-
tutO's· emissores." (1) 

São factos, senhores, o que ides ouv~r: ( Contimtand'o a ler) 
"E' característico o facto de que a· instit~ição, que _ menO!' por-

centagem apresenta nas reservas, .é o Banco N acionai. Isto provém 
das emissões ' extraordinarias, sol,icitadas pelo de-sinteressado amor pro-
prio elos nossos ministros, em subvençõe:s a estabelecimentos pericli-
tantes... · · · · 

"Onde quer que os directores :de bancos não têm no corpo (e 
porque haviam de tel-a ?) essa terrível ferocidade, onde quer que os 
ministros e outros funccionarios publicos exercitam a sua multiforme 
influencia em serviço ele emprezas sociaes, de que são accionistas, ou 
em que têm como accio11istas os. seus eleitores ou amigos politico·s; ·-
importa emancipar dessas as directorias, pah nullifical' a influencia 
delles sobre ellas. . . Emquanto durar e·ssa commoda confusão, ·nesta, 
como · em tantas outras -causas da viela parlamentar, para o governo 
serão responsaveis os banc-os, para os bancos o governo, e para o 
publicq ningue1n. (2) 

. A ~xperi~ncia italiana é essa; e um dos grandes escriptores cujo 
nome enche a historia . cõntemporanea da economia politic'a naquelh 

( 1) p,·o,·ogra o corso torzoso r No , Giorn·are d'·igl-i Econon>ilst-i, jt&g}t'i.o, 1891. 
pag·. 14. 

< 2) Ibvd. 

I , 
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pa.1z, traça-lhe maravilhósamente a synthese nestas linhas meniora· 
ve1s .: (Lê) 

11 Não se concilia com o seno proposito de assegurar e .. proteger 
o andamento calmo e sereno dos institutos de emissão um sy~tema, 
que expõe a direcção e administração delles · a todas as vicissitudes 
dos partidos, ,que se .succedem no poder, e ás vonta·des variaveis do go-
verpo.. São já hoje exces·siva:s, segundo a opinião de sabios e pru-
dentes" ( opiiiião não menos corrente no Brazil) "as occasiões e inge-
rencias, em que o poder executivo póde exercer perigosa e perturba-
dora acção politica nos varios ramo·s da adini:p.istração. Bem ·longe de 
crear novos estímulos e incentivos a ambiçpes e pretençõe~, entre essa 
numerosa classe de políticos, que se presumem idoneos para todas às 
funcções e exonerad-"s de todos os requisitos de preparação profissio-
nal para as exercitai', - o que, pelo .contl'!trio, se faz sentir, é a. ne-
cessidade urgente :de oppôr. validas e \'lfficazes defesas contra essa 
tendencia viciosa e ameaçadora, que constitue, ta:lvez, .um dos peiores 
a:cha·ques do systema parlamentar. " ( ~) 

Já vimos suscitar-se essa controversia no parlamento brazileiro, 
a proposito da presidencia do grande banco hypothecario, a que o 
nosso governo se propunha afiançar juros sobre uma Mnissão de 
400.000:000$. E os mais conservadores dos nossos estadistas decla-
rRram-se contra a nomeação do p:;·esid~nte pelo governo. 

· ~is a opinião do senador Zacharias: 
"O orador quer para o governo toda a fiscalização; ma.s a presi-

dencixt deve· \'Je1· deixada á escoilha dos accionist'as. .--- . . 
' "0 orador não deseja que o governo faça uma tal nomeação: deve 
Ber um lugar pÍngue, pago pela companhia; .e prkm lá i1·á 16m 'medu-
lhão. ' 

E' um presenlte poli ti co. 
''Quando se organizou o Banco do Brazil, tendo o presidente 

10:000$, o maior vencimento que então existia, como as cousas se 
passaram ? O autor do projecto, o Sr·. Visconde ele Itàborahy, era 
ministro, e nomeou primeiro presidente do banco o consel'heiro Serra. 

"Logo depois que este falleceu, foi presidente do banco o ministro; 
que o ~reou, e assim foi sempre · preenchido 9 logar até qúe o .orador 
·chamou, para dirigir o banco, em situação critica, o nobre visconde ele 
Tnhomerim. 

"Mas que proveito tirou o Banco do Brasil com esses presidentes 
officiaes e de ostentação ? Nenhum. Nada embaraçxm que elle se 
·desviasse da senda, que devia •seguir por lei. E, pois, amestrado pela 
·experiencia, o orador não póde 'fl,pprrovar o piensamM1~t'o de se1· nomeado 
pelo governo ·o prilsidente do bar1Jco. O presidente deve ser o que for 
indicado pelos accionistas: comece por ahi a sua responsabilidade. 
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"O governo, que quer dar impulso ás instituiçõe:3 bancarias ·de 
·hypotheca .com · a idéa de garªntia de juro, tenha, não um presiden.te;. 
·que ainda de lo~ge se assemelhe ao presidente .do Banco do Brasil, 
·segundo as attribuições que lhe forem · dadas, mas um fis•cal. 

"0 fiscal é · ·de menos os•tentação, é certo, do que o pmsidente; 
.:mas v1ai exer·cer funcção mais utiZ, qual a de assignar as letras hypo-
thecarias, que têm de ser lançadas em circulação . 

· "Não · ha nece;ssidade iDo pri,sidente ,·. ba·sta o fiscal na séd'e do 
·banco. 

"Como se h a de snppôr que. creando-s~ agora, no Brasil, um 
banco, ~ob a presidencia ·de um distinc.to qiclacjão, esse banco · vá ser 
1nelhor dirigido do que. foi o Banco do Brasil, que o foi pessima-
mente ? Não póde acreditar nisto. Acredita mais na fiscalização; por-
·que, na ordem dos indivíduos, que não · são barões, nem viscondes, h a 
muitos capazes de ser fiscaes." ( 1) 

· E com esta& idêa.s: acabaram por concordar as commissões, 
cujo pro.iec1io, neste ponto, elle combatia, reconhecendo _o parlamento 
os . inconvenientes da participação do poder publico n'a administração 
de estabelecimentos bancarios, ainda quando concessionarios do mon'O-
polio da emissão, e ele um monopolio, como o de que então se tratava, 
reforçado com a fiança do Thesonro. Dessa conclusão foi orgão o se· 
nado1· Teixeira J1mior, r.ujas palavras lerei: 

"A razão, pela qual, .no ·§· 5° 'elo projecto da comlnissã.o, se esta-
·beleceu a clausula de <Jompetir ao governo a uomeaQão do presidente 
tela adminifltracão central e de um dos rnem'bro.s da commissão na 
Europa, acha-·;e explicada no propi·io paragrapho: pa1"n p1·ee11;cihe~· n8 
fm1cçóes de set&' fiscal. · 

"Não pretendemos que o governo intervenha n:;t administração, 
nem na direcção da companhia. Quizemos apenas reconhecer um di-
·reito incoutestavel do Estado, qual o de fiscàlizar essas oper\J.ções, 
·desde que asstunir a ?"espon<JabilirJ.adJe dr.~ ,qa?·(mtia dos jlti1'0S e a11'1J61'ti-
·zacão da el&vada som.rna de 400 . 000 :000$000. 

~ "O nobre senador (Za:carias) não contestou essa fiscalização. 
'Contestou apenas a ·convenÍ()ncia de inserir-se no project.o o direito 
·de nomear o g'Overno o presidente, porque, C'<Jmio mwiiJJo bem explicou 
B. Ex .. o,·J,oqar de pres~demü eleve com'petir á p1'op1·ia dinecto1·i'a, como 
·é geral em toiks as P'~"a(i'as. . 

"Sohe este ponto creio que ··as comrriiissõe:s não farrão nenh1Mna 
objecção; e não t~:.a inconveniente em se aclopt'rM· o artigo, snlva a ?·erla-
cr;ão. 8v,bst?;tua-se o termo - presidente, e rltiga-se: o gov·e1·no terá o 
·di1·eito de norn19a1· nm fiscal. " 

· E é o que se fez ·no decreto de 1890 . 
. Nenhum pa~z se viu até ho.ie mais sacrificado pelos seus bancos 

.Te emissão ·do que a Republica Argentina. 

( 1) s .enaclo, 'sessãió <:li) 3 c].[l outu·bro a.e ~:87·5 . 

• '> 
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To~avia, e~ nenhum ainda acceutuou ? governo mais amplamente, . 
a sua autoridade, participando na escolha dos direqtores, e influiud'o 
!lll administraÇão ·desses ' institutos. E o.s economistas . de competencia 
mais irrecusavel, como o Sr. ·Leroy Be'aulieu, . attrib-uem as extrava· 
gancias inauditas dos bancos platinos exactamente a esse conn\1bio da 
sua direcçãd com ·as influencia·s políticas do governo. E' o famoso 
profissional franc~z quem falia: (Lê) . · ' 

"0 que levou a Republica A.J.·gentinà aos cnwis apuros, que ella 
aiuda não ousa encarar face a face, {o1·a~.' os' banops .d•e Esta.d:o, isto é, 
bancos em que m1tram ·como a,cciouistas as províncias e o Estado,: que 
·se administ?:an1. por enip1·egai!Jos publidos, vivem subm'eMid'ors a todas as 
influenc·ias go:venw.tivas; e não ol;>edeceni a freio de especie algu:ma." 
·(1) I 

Eu creio, senlllpres, que, approximando-nos desse typo, não · teria-
mos nada que ganhar; e não comprehendo como os que vivem a debu-
xar absurdas semelhancas entre as circumstancia·s do Brasil e as da· 
quelle paiz, vã,o bt1scar precisamente nà i~itação de um dos erros mais 
responsaveis pela desorganização financeira da republica vizinha pa-
JJaeéa cmltra os nossos males actuaes. (Apoi(J;dos.) 

Pelo·. facto de conferir um privilegio ·na fac11ldade exclusiva da · 
emissão· 1ião adquire o Estado o direito de admi:nistral-o. Fiscalizai-o, 
sim, esse é o seu direito e o seu interesse. (Apoia:do'8.) . 

Si a fiscalização de hoje não satisfaz aos seus fins, rec~nstitui-[f, 
fortaleqei·a; da e-lhe a autoridade, · a acção, a l'mergia efficaz. A idéa , 
de prepor ao banco um l?residente nomeado pelo pod·er não se legitima; 
senã.o p!iJla Vantagem de subordinar a instituição á vigilanci &. dirccta · 
do Estado. M~s essa vigilancia se enfraquece, em vez de robustecer-se, 
degenera, ~m vez de moralizar-se, C0)11 a partilha da influencia na ad-' 
ministração do esta-belecimento. (ApOiados.) . 

O pasto offerecido entre nós ás paixões do govemo, á gula poli ti-
ra, já é '\iasto em dema·sia. As maiores posições do Estado acham-se 
hoje entregues á sêde de poder, que de-, 01·a as .democracias. Não in-. 
flammeis ai:nda esses appeti tes com o incentivo da seducção extl'aor-
dinaria, que a presidencia elo banco da Republica lhes depararia, si esse 
cargo entrasse no espolio da~ gra.ças do goverrw. (Apoiados.) A grande· 
instítuição ele credito não tardaria em \Se resentií· profundamente da in-
vasão cl9s intersiculos eleit01·aes e parlamentares, cujo gusano a broma: 
ria até ao cerne. Não ha ·organização f inanceira, que resista a essa 
cárooma, em paiz como · este. . 

Em vez disso, o que conviria era deixar ao cargo o seu caracter 
spveramen te technico, estreitar as suas affinidacles com a vida commer-

. <Jial, alongai-o do circulo, onde a política se debate; e o unico meio ac-
C<•mmodado a esse clesideratnm é entregar O provimento dessas funcções 

(1) E'toile dtt S~ul, 20 de d·ezemlhro de 1890 . 

. ' 
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á• assembléa dos interessados no desenvolvimento do banco. (Apoiados.) 
Por menos bem ·que ella escolha, e~colherá ' sempr~ melhor do que o 

·ministro da fazenda. Os inglezes, que, em ma teria .de bom senso poli ti-
co, não são '• tal inal· servidos, como as nossas notabili·dades imaginam 
( t·iso), não quereriam para os seus chancelleres do thesoúro esse presen-
te ,grego. E, si houver, entre nós, · estadistas, que pensem diversamente, 
será porque, no commum delles; o cri te rio é menos forte dp que · a am-
bição. (Apoiados.) . · 

Bem receio eu desse sentimentó perigoso, que pers-onaliza, nesta 
época, as questões menos políticas, envolvendo-as na corrente das lutas 
mais iracundas. O projecto financeiro, que ·acaba de entrar em deba- · 
te, é um caso typico dessa pyrversão funesta. (A poia(los.) 

Da fórmula mag-ica, a · que vamos deve~ a restauração das nossas 
iinanças, já ouvíramos, ha. dias, o prenuncio entre as effusÕ'es de Uríl 
banquete, cujo pospásto se votava á libel'dade. religiosa e á liberdade 
bancaria. Houve ignorantes, · como eu, que acharam fo1~çad:a .essa ge-

·wínação entre duas idéas, como ,essas, !!em· equevas, ne:m .semelha)'ltes 
úm authenticidade; pois, aç> passo que a liberdade religiosa é tão indis· 
putavel •como a consciencia mesma, e data ·das. primeiras conquistas da 
philosophia e do christianismo, a pretensa liberdade bancaria ainda não. 
se sabe, até hoje, si constitue uma entidade scientifica, e, na categoria 
elas doutrinas mais duvidosas em eCQ!!Omia política, vivf) entregue ás 
disputações das escolas. · · 

}lias a eloquenciá patriotica necessita ele multiplicar o · catalogo 
das liberdaecls possíveis: cada uma dellfl.s, quando mais não valha, vale; 
pelo menos, um tropo de rhetorica, uma flor de bom gosto na palavra 
rescf)ndente dos oradores, um artigó novo de especiaria . na cozinha dos 
jantares sabios. (Riso.) . · 

Ninguem ouse esmordicar na importancia desses ágapes políticos. 
Longe de niim tão mesquinho pensamento. Nós conhecemos a relação 
physiologica entre a poli'tica e o estomago, como conhecemos a rela, 
~ão historica . entre o estomago, e as revoluções. A campanha 
dos banquetés, em França) condeninou Luiz Felippe ao jejum do . 
exílio, e assentou os republicanos á · mesa do orçamento. E' na sobre-
mesa dos festins, dignificados pela grandiloquencia dos maiores esta-
distas, que a politica ingleza procede, muitas vezes, á chylificação dos 
Eens programmas. As- enscenações gastronOmicas não se prestam alli á 
satyra; porque o prosaismo do meio clesapparece ante a magnificencia 
das consagrações, O convívio onde se desdobra a palavra de Lamarti- . 
ue, ou ·de Gladstone, passa . por uma especie de tra·nsfiguração; o re·, 
feitoria·, onde os "grandes éhefes politicos, os grandes . administradores, 
os g·randes 'feiticeiros d·a eloquencia parlamentar ' esplj.rzem . thesouros 
.de experiencia e talento, assume as proporções de. uma . escola. 

Isso entendo eu. :Mas s:uppor que baste reunirmo~nos os membros 
d~ uma cooperaiiva de a.dmii·ação mutua em volta de um a,rco de fer-



radura, e dizer: ~ "Eu sou, tu és, nós somos a libmda<{e"; - "Eu 
sou a líberdade bancaria, tu és a liberdade religiosa, nós somos as li~ 
herdades conquistadas e as liberdades conquistaveis". . . suppor que 
b·aste isso, para impressionar ·O paiz, e adormentar a historia; suppor 
,que isso baste, para converter o triclinio em templo e o champagne 
nas especies da encharistia, disputadas pelos crentes como pão do espí-
rito liberal. .. é acreditar que uma grande nação possa governar-se por 
academias de theoristas, e que o · segredo dos grandes problemas polí-
ticos, perdido nos debates dos parlamentos, fosse immergiT a sua j_n-
t·ognita na facundia es;pumosa dos postres. (lvfwiito bem.) 

Peça de cenÜ'o em tod~ts essas festas, não foi esquecido, na com-
lllemoração, o Governo Provisorio, nem o .decreto de 17 de janeiro. 
A cada grão de incenso em oblação aos heróes das liberdades celtd,, .. -
das, um grão de assafétida em odio ao governo que fundou.a .Republica, 

_e especialmente ao ministro que lhe inaugurou as finanças. Um -illus-
tre deputado pelo Rio Grande do Sul, conhecidissimo peló seu anta-
gonismo ap meu nome, aproveitou mais esse la:n.ce Tuidoso, para assi-
gnalar a sua irresponsabilidade na reforma bancaria, e envolver-se na 
sua divergencia como na tunica de um vidente, que não se tivesse no-
doado · no pó . dos nossos erros. Mas a verdade é outra. Na .conferencia 

. ministerial de 30 de janeiro de 1890, S. Ex. acceitou o pacto de soli-
dRrieclacle formàl ~c.omnosco., e ·autorizou-nos a mandar communicar á 
:nação, por todas as folhas desta cidade, que esposava a minha reforma, 
eom as alterações daquella data. Horas depois, é certo, S. Ex. deixava 
o governo, :r:epudiando .outra vez. a communhão, em que se inscrevera; 
mas esse fácto provará simplesmente a volubilidade {lo seu espírito, a 
inconsistencia :das suas opiniões, ou a subordinação dos seus actos 
á pressão disciplinar da sua igreja philosophica. 

Senhores, já me enjôa essa controversia eterna sobre a solida'rie-
dade dos meus collegas nas minhas reformas financeiras. · Já me nau-
sei a· esta especulação desleal. Si ha honra entre homens políticos, êssa 
solidariedade é inquestionavel. (Apoiados.) Houve, realmente, a prin-
cipio, d,ivergencias entre nós, quanto aos decretos de 17 dé janeiro; 
mas essas divergencias expiraram wi ma;drugada d'e 3i desse mez, 
quando, após uma conferencia ministerial de 7 horas, o Governo Pl;o-
visorio em peso mando1!_ amúmciar á ·. nação, por uma fórmula redigida 
e adopt·ada em commum, com a acquiescencia expressa do mi~istro 
promotor da crise, o accôrdo unanirrie e absoluto do gabinete. Com a 
acquiescencia expressa desse ministro, repito; porque o pregão solertme 
da responsabilida·de collectiva nas minhas medidas financeiras se fir-
mou com a a·dhesão mais emphatica do nobre representante ·do Rio 
.Grande elo Sul, cujos amigos procuram agital' constantemente essa re-
t~ordação como gloria sua e ignominià nossa. 

Para definir a transformação, que dsa ·conferencia ministerial 
0perou no espirito dos _meus companheíros a favo~; do meu acto, bast& 
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o procedimento de Benjamin Consta:nt. 'Antes, tao absolutamente/ iden-
. tific&do se achava elle com os antagonistas da 'reform~ 'bancaria, que, 
ainda ao entrar para a reunião, me perguntava: "V. Ex. comparece ao 

·despacho?" Depois, a sua linguagem era inteiramente de applauso ás 
,minhas medidas, nunca me faltou o apoio ele seu voto, e muitas vezes 
tive o do seu enthusiasmo. Houve mesmo occasião, no seio do gabinete, 
em que S. Ex., fitando um dos nossos collegas, cujo parecer se ma-
nifestara contra . certo projecto meu, disse, com accentuada intenção: 
"Acompanho, cMla vez C<Ym mais confiança, o Sr, ministro da fazen-
da, com quem prefedria errar, a acertar .com ouüos;" Deixem: pois, 
repousar a alma herDica ·do grande patriota: sua evocação não apro-
veitaria a taes machinaçõas. (Apoiados.) 

Anda entre os amigos do governo actual, ·não sei se .diga, a manha, 
ou a mania, de traçar profunda separação moral, uma especie de cor-
dão sanitario, entre elle e o governo de 15 de novembro. Pela minha 
parte, nad·a tenho que perder com a discriminação. Mas, como o de que 
~~e trata, é de lavar a historía republicana de mascarras indignas, com 
que o purismÓ jacobino se .diverte em Iilruscavai-a, direi :-nos meus actos 
financeiros não ha ninguem mais solidario elo que o actual presidente 
<'!a Republica. S. Ex. suff1·agou sempre com a maior expa11são os meus 
projectos, que eu costumava subr:(Ietter á sua approvação, ent sua casa, 
antes de leval-os a conselho. Usava dizer o meu honrado collega (e 
disso tenho testemunha) SJUe commigp estaria prompto para ir aonde 
-:juer que fosse. A discriminação posthuma de responsabilidades, a que 
agora se aspira, é, pois, uma perfídia, que não ha de vingar. (Apoia-
dos.) 

, Estas cousas e~quecem-se · á entremesa, nos banquetes, onde os 
heróes celebram as flli,as bôdas com a immortalidacle; esquecem-sé, por-
,que a gloria embriaga, a miragem dos applausos da posteridade tolda 
as cabeças quentes dos vapores do vinho espumigero; e, nessas mesas, 
cuja atmosphera de paixão e deliquio obscurece o cerebro, não cabe 
fa'Cilmente um talher á verdade. E' por isso que no festim onde ~ 
relembrava o decreto de 6 de janeiro, a ~ossa carta da. liberdade reli-
giosa, não houve um convite obrigado para os membros do Governo 
Provisorio, Nem cortezia com elles! E para que? O conquistador da 
liberdade de chltos no Brasil não é o nobre depL\tado pelo Rio Grande 
à'o Sul? O Governo Provisorio não andou, -nesta questão, á .sirga do 
illustre positivista? Que foi esse governo mais do que a barca, onde 
S. Ex. hasteou a sua bandeira, e que os seus pulsos athleticos alaram 
de reboque? · 

Não ha, Sr. presidente, irrisão mais audaz! V ai por dois annos 
que ella manobm, invadindo sorrateiramente os direitos da verdade. 
Da minha bocca, ela minha penna ainda não sahiu reclamação, ou 
queixa. }{Las já é tempo, mais que tempo, senhores, de oppôr embarg~$ 
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a esse acintoso demudamento dos factos, a este -systema . de 'escrever a 
historia, como se armam os palanques· de feira com sarrafos pintados 
e apotheoses de papelão. (M'!fito bem. ) 

Na elaboração do decreto de 6 de janero, os que hoje lhe recla-
mam a honra da paternidade, não tiveram senão a parte de pertm'ba-
dores .. (Apoiados:) Emquanto nós estudavamos ·a fórmula a um tempo 
mais completa e . mais discreta ·da solução, o elemento pers·onificado 
pelo ' :Q.Obl'e representante elo .Rio Grande do ' Sul ··empanava a sereni-
dade dessa ' conquista, embaraçava-a, retardava'-a, ·concitando, por 
uina catga estratflgi.ca de telegrammas, .os Estados à proClamarem des- · 
0rdena;damento; cada qual a seu bel-praze'l·, a separação da igrejf!:. 
Era crear difficuldades formidaveis á refo~·ma, que não se podia effe-
ctuar util~nente, senão por um acto nacional, em que .o mesmo regimen 
abrangesse todas as províncias da Uniã'o.· (Apoiados.) · 

Nesse meio tempo, o Governo Provis~rio, ,'ond~ se contavam de-
fensore's mais conhecidos e muito mais antigos da lib~rdade religiosa 
do que o nobre deputado pelo Rio Grande d'o Sul, ~hómens que haviam 
dedicado liv-ros 'a essa questão, que por amor della tinham suscitado 
os qbstapulos li'\ ais poderosos á . sua cai' rei-r a pplitica nos o~iôs · da in~ 
fluencia clerical,_ - o Gove:~:rio Provi'sorio meditava o problema, e 
inquiria acerca_ dos meios de resolvei-o , em, toda a ·sua integridade .. ' 
Conhecendo a devoção, .com qu~ eu cultiv;:tva, desde, o principio de 
n_J.inha vida 'publica, essa especi~lidade; as lu.tas, a que por ella me 
~x:puzera, os}raba1ho~, que lhe consagrara, o chef<:J. do Estado encar~ 
regou-me, part1eularmente de estudar o assumpto, e formular os termos 
da reforma,. Para 'esse fim tive Tepetidas conferencias com o mais 
'eminente prelado da igreja braltileira, o . bispo do Pará, meu antigo 
mestre, de quem as minhas opiniões nesta questão nie ha'Viam sepa-
rado. Porque .não era aturdindo as consciencias ·corri. o, est:repito de . 
improvisos viole.1ito~ que hayiamos 'de e,stabelecer a: libéàade ~·eligiosa: 
__:_ era, pélo 'cori'trario, inquietando o menos possível as almas, e· 'pou-
pando á liberdade de cultos, que -desejayamos firmar n::t maxima plec 
nitucle e com a maior solidez, a hostilidade das .tradições crentes, em 

·•um paiz educado pelo ·.catholici:smo e pela sl-lperstição . · ' 
O SR. ELY.SEU Mir.RTI~s - Apoiado: polÜica é política. 
O SR. RuY BARBOSA - :Nlas bem. Deixemos essas circumstanc:las. 

.Cinjamo-nos ao decreto de 6 de jaP.eiro. Quem o fez? Quem· o propdz1 
Quem o defe,ndim? Quem o conquistou~ ... 

Perdôe-me V. Ex., Sr. presid~nte; este desvio. Não é ·divag'açã.o; 
é um ·elemento historico de criüca da moraliçlade republicana ... 

O SR . . ELYSEU MARTINS -:Muito util. · 
O S:R .. RuY BARBOSA ·-. , . indispei:J,sn,vel á apreciag_ão da polÚica, 

em cujo ncime sbmos co;ndemnados, e em ' cuja glorificação se levanta a 
reforma,- que impugno. . . ' 
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Pois bem: ' tem o nobre deputado pelo Rio Grande do Sul algum 

quinhão. ne~>se :J:>ro'jecto, que os seus amigos ala:rdêa:J?- como obra delle ~ 
Não: absolutamente nenhum. · · · 

O .SR. TR]!)ODURETO. SouTo. - Isto é extraordinario ! 
. ·. O SR. RuY B.A,RBOSA - S. Ex. elucubrara um projecto, e apresen-
tou-o. Mas 'esse · projecto foi integralmente rejeitado. Não )le salvou 
delle a menor partícula . 

Submetti então aos meus collegas e ao chefe do governo o que eu . 
redigira .. E esse foi approvado unanimemente, ipsis littetris, da pri-
mei,ra á ultima linha, da prime·ira á ultim~ palavra, :sem alteração 
de . iü:na' vírgula, 11em de um til, na mesma sessão em que o offereci ao 
exame ·do gabinete. O nob~·e deputado pelo Rio Grande do $uf ten-
tou 'modificai-o.; oppoz-lhe ·varias · e!llendas. · Toda~, sem excepção, 

·foram repellidas. De modo que o decreto de 6 de janeiro é, ipsis 
. virgttlis, o 'meu projecto. (SerliS!aç.ão .. ) E, circumstancia significativa, 
para cumulo de autheriticação de sua origem, o texto · do decreto, o seu 
autogi·apho official · é lavrado, todo elle, de meu punho. De modo que 
nem na parte intellectu,al, nem . na material; ha alli concurso de 
out,rem. · 

O SR. · THEODURETO S.ouTo - E é assim que se escreve a historia! 
Isto é '\}m ·si-c vos non vobis. . . · 

O SR. RuY BARBOSA - E' assim, com effeito, que se anda escre-
. vendo a histo!·ia! Não se me da-ria,, entretanto, de deixai-a escrever 

mal, si o projecto fosse meu. Não pleiteio glorias, ou meritos . . Com a 
funda experiencia-' da)l .cousas, que hoje possuo, _çom as amarguras 
d'alma, que bebi na política até á saciedade, nada mais ambiciono fôra ' 
do meu lar. :Oepois, ao me)I temperamento não é mEmos antiphatico 
o papel de pavão do q~1e o de gralha. JYI,as a nudação desses eriliços 
contra a verdade habilita o paiz a conhecer as influencias, qúe hoje 
lhe qt~erem disputar o governo, e caracteriza o igrejario de uma espe-
cie nova ele jesuitismo semi-philosophico, semi-religioso, semi-político, 
a que nos vai cabendo a sorte de servir de anirnla .vUi:.s. (MtttitO bem.) 

O projecto, deposto hoje na mesa do senado, que a casa se dignoú 
conceder-me cinco minutos para ler, antes de · analysal-o, já nos 
entremostrára o perfil entre os fumos do bauquet~ solemnizador das 
nossas liberdades, a semana passada. Já então se d13ixára entreluzir 
~ empreza herculea, que o governo ton1.'ari(l., aos hombros, de regenerar 
as emissões, substituindo papel bancario garantido por papel escoteiro 
do T)lesouro, e desfazendo-se .dos bancos emissores pelos processos ex-
peditivos, por que a guilhotina se desfaz dos scelerados. 

O 'rompimento, Sr. presidente, de contractos, como os que· os de-
cretos de 17 de janeiro e 7 de dezembro estipularam entre o governo 
da nação e os . capitaes associados aos bancos emissores, é. uma dessas 
façanhas ... 

.. 
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O SR. TnEollURETO SouTo - Um absurdo, um assalto aos bancos . 
O SR. Ruy, BARBOSA -. . . uma dessas proezas de enormidade tão 

desmarcada, que seria quasi ínjuria ao Senado occupar-me em lhe 
arrazoar a refutação. Seu caracter extorci:onario é· palmar, clamorosa a 
sua opposição ás leis da honra. N inguem poderá medir a:s consequen-
cias deste programma de iniquidade ... 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Apoiado: pi·eeedente pessimo . 
O SR. R.UY BARBOSA -. . . o alcance da influencia immoral, que 

este acto ficará exercendo entre nós. · · 
O SR. THEO?URETO SouTo - E a inutilidade, a inopportunidade. 
·O SR. RuY BARBOSA - Quão diverso não é o espírito jurídico dos 

povos, onde .a política ainda não proscreveu destas questões os deveres 
de honestidade? Na Italia, por exemplo, eis como discorria a sciencia 
economica, em presença de · conve:nções analogas ás nossas . entre o 
·governo e os bancos : 

"Esta lei tem um camcter essencialmente contractual, como• lei 
que entre o Estado e o consorcio .dos bancos cria direitos e deveres 
especiaes, outorga facu1dades, impõe obrigações. N es•ta lei o Estado 
obrava, segundo um3; distincção v'ulgar na jurisprudencia de todps OS· 
povos civilizados, em sua dupla qualidade de erútid!ade po~itica sobe?·a-
na e :pess01a civil . Como soberano, deeretava regras imperativas para 
todos os cidadãos; como pessoa civil, estipulava, com os institutos de 
credito que elle constituíra em consorcio b'ancai·io, vinculas de direito, 
·doH quaes nasciam para elle, COllO para O COnSOTCÍQ obrigaçÕeS bila- . 
teraes, a que não é lic~·to a nenhuma das duas pin-tes contrahente-s 
fazer modificações, sem o concurso e adhesão 'expressa da outra . . Essa 
lei ·é uma daquellas, nas quaes o legislador apparece, para fall~rmos 
a linguagem systematica de Rosmini, no duplo canact1e1· d'e a-utocrata e 
de sacio. E, si, na primeira destas funcções a sua autol'idade não co-
nhece outros limites além dos estabelecidos pelo fim geral da socieclade 
civil e da lei natural e moral, no segu11do, pelo contrario, o legislador 
está sob 'O imperio de relações de direito convencionaes, como qualquer 
contractante privado. · 

"Admitt indo, por um momento, que o direito dos ba11cos haja de 
considerar-se como uma dessas .concessões, que o Estado faz, ou tira, 
·a seu bel-prazer, sempre lhe ficaria, comtudo, o dever de não retiral-a, 
ou diminuir-lhe o valor, sem indemnizar os bancos· ... E nesta opinião 
'Parece C011correr o honrado Majorana, quando e·screve: "Um ~inculo 
'á acção dos poderes do Estado não se póde jámais . presumir; deve, 
'Pelo contrario, ser exp-ressamente determinado, e só tem valor, quando 
não importa abdicação de qualquer faculdade, que Íl).teresse ao bem 
commum. Além de que, em tal hypothese, não confere jus a ser :qlanti-
do por toda a duração !')sti.pulada, ou e:tn todos os termos convenciol).a-
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dos, mias firma uni:camenü o d/i;reito á indemnização. N ecessario ser i a, 
pois, liquidar a indemnização. Mas será isso c ousa possiveH" ( 1) 

O SR. THEODURETO SouTo - O Estado vai soffrer umas poucas 
de acções de indemnização. 

O SR. RuY BARBOSA ~. Não me ~emorarei, senhores, e~ de-
monstrar a autoridade legislativa dos actos do Governo Provisorio, 
em materia de reformas. /Essa autoridade foi-lhe solemnemente re-
conhecida nos trabalhos da Constituinte . E não precisava de sel-o; 
porque estava na essencia da·s cousas, na logica dos factos, na necessi-
dade das revoluções. Dos actos desse governo, que tal caracter reves-
tem, os que mais, insignemente empen:haram a fé elo Estado, são os 
que interessam o regimen do meio circulante; porque esses tocam 
súbstanci·almente ao credito publico, e envolvem a fortuna particular 
em sacrifícios colossaes. Por ·uma dessas noções elémentares, pois, que 
só se desconheceriam em sociedades selvagens, cujo estado moral ainda 
não se elevasse até á noção da propriedade, as medida:s bancarias dn. 
dictaclura de 15 de novembro .constituíram relações bilatéraes, que não 
se poderiam dissolver senão por accôrdo mutuo das partes, uma das 
quaes não póde ex pToprio marte descartar-se- dos seus .deveres, e resilir 
os dii:eitos da outra . · (Apoiados.) 

O SR. THEODURETO Sou'l'O - O projecto nem sequer falia em 
accôrdo ! 

O SR. RuY B.ARBOSA - Não pócle o govenro, pois, arriscar o passo 
ensaiado no projecto, sem divisar no horizo'11te a nuvem de indemniza~ 
ções, que essa deslocação imprudente do elemento jurídico virá con-
densar em tempestade violenta. Contará elle acaso com a complexi-
.dade dos elementos do litígio, isto é, com a difficuldade na estimação 
das perdas e danmos reclamados, para escapar . á indemnizção, · illu-
dindo~a ? Seria improbidade, que não se póde presumir. Mas o pro-
prio silencio do projecto já não é decente. Agora, si o estudarmos á 
luz de algumas das suas disposições, o seu systema nos revelará outra 
physionomia sir.gular. · 

O SR. THEODURETO SouTo ---;- O _projecto não tem systema, nem 
regra, . nem náda. 
·· O SR. RuY BARBOSA - Si o projecto não cogita em 'frustar o 
dever de indemnização, é porque não tem, ao que parece, consciencia 
dessé dever. A ameaça de liquidação forçada, para os estabelecimentos 
que não subscreveram á usurpação dos seus direitos pelo . Thesoi.uo, 
denuncia nas regiões da política um estado mental, em que só resta o 
sentimento da força, e desappareceram os laços moraes da sociedad~. 
O poder investe-se ahi désempenadamente em soberano do cabedal 
alheio. 

O SR. AMARO CAVALCANTI- Apoiado. 

" (1) J:li.OCCARDÓ; Lc banGJue e v! COTSO forzMo, rpags . .17-18, 
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O SR. ' RuY BARBOSA - Verdad~ é q11e são '"brasil.eil;oe os capitaes · 
e ri v·olvi·dos nessas grandes t;ransacções ' 

O SR. TrrEonuRETO SouTo - : Ah! si fossem estrail'g~;Jims, tlão se 
at1·eviriam a atacai-os. 

: O. SR. Ru~ BARBOSA - Sim; fossem europeus · (lsses capitaes·, · ti~ 
vessem 'p!J,~a a sua defeza os morrões de uma esquadra estrangeirà; e 

.. não cori'eris:m. este risco. Os velhos habitas do ~mperio não·. se cura~ 
ram; ' inv~teram-se, e requintam. O capitar e a inteUigepcia·, :que se 
tive!em de aventurar 4 ·pernmta de obÍ'igações e direitos c.om ·o go-
_verp.o deste paiz, fujam da :q.acionalida·de ·'Qra,sileira, que· se vae .torna~l~ _ 
do · um alça pão' de molas surdas nas mãos do pod~r. ·Tempos vírão,:. não 

· Ionge, si não mudarmos de moralidade ·'eín qüe o ar,tig~ fm:idamental, · 
'nos estat11tos cte toda~ · as emprezas de dependen!3ia official neste pa,íz,'• 

.. ·'será a ·adopção de qualque~· bandeira ~st1~anha, como 'garantia '· cont1·a . 
os estylos indi'genas do, ·nosso governo. : , · . · • ' .. 

. :·senhor~s, ' confessemos : fl pole~ic'a . ~obr~·. estes . r,udimento~- · d.~ 
ethica legislativa humilha os r~presentantes da nação, e de,sautora a 
'tribuna política. Mas a .nossa con'tingencia é esta! Carecemos ·de bater~ ' 
' n9s, sob a ai·madura das grande's luta's, por estes principias embryo-
nario,s ,da 'consciencia ' vulg:;tr, em llma assembléa · de ju.risconsu1tos, · 

' administradores e estadista's o i • • • 

' 'Considerae, senhores, por exemplo, o caso qo Banco Çle . Per:nam-
buco. Attendendo ás ex1:gênci&s do govern.o daquelle Estado, . cujo 

.. thesouro esta.va, ·em termos '' dy fallir, o Banco· de Pernp,mbuco 'foi i.n-
. \~ cumbido pelo Governo -Pro;v.is'orio de u:ina emissão addicional de 10:000 

eonto.s, destina~a a auxiliar · C01Jl um ·.e.mprestimo dessa quantia, em 
.' condiç~es· mui fayoraveisl a;s finanças • perna~\m'canas. ' Tão durll: .. éra 1 

a es'tFelteza dessas, _que o estabelecünentb e:rrnssor · teve· de pretenr os 
interesses mais valioso.s ' de sua carteira; empregando nessa transacção 
gravosa , a parte iniciàl da sua emil'!são, cujos 'lucros . seriam outros, si 
outl;o emprego ella tivesse. ·lmagina,e agora que, após esse sacrifício, 
o dispam de todos os privilegio~, e dizei·me ·si essa instituição de cre-. 
dito não terá o dheito de considerar-se espoliada. · (A pOO,ad!os.) 

' Oonside):ae, ~enhores, por exemplo, o caso do Banco d(;'l Pernam-
buco. Attendendo ã.s exigencias do governo daquelle Estado, cujo 
thesouro estava em termos ele fallir, o Banco de Pernambuco foi in- · 
cumbido pelo Governo Provisorio de u:rna emi(lsão acldic:i:ona.l de ;tO. 000 
contos, · -destinada a auxiliar .,com um émprestimo dessa quantia, em . 
condições mui favoraveis,· as finanças perna1')1bucanas. Tão dura era 
a estreiteza cressas, ' que o, estabelecimento .emi'ssor teve de preterir · os in-
teresses mais valiosos de 'sua carteira, empregando nessa t.ra.nsacção 
gravosa .a parte inicial ·da sua emissão, cujos . lucros Se.l.'Íam outros; 
si outro emprego ella tives-se. Imaginae agoTa que, após esse sacrí-
fici.o, o dispam de to~os os seus privilegias, e dizei-me ~i essa insti- , 

j; . 

·I 
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tuição . de eredito não 'terá ó ' direito :de ' conside:rar•se espoliadà. 
(Apc)~ados.) . 

·Si o legislador brasileiro já não conhece a lei inerme da: hol!ies-
tidadle, que brilha no fundo das consciencias, não 9 deterá ao men!OS 
a Jei .militante dessa Constituição, em nome da qual acabamos de 
fazer· uma revolução, e mudar · o chefe do Esrtado? (Apoiados.) E lia 
afiança, entre os díre:itos invi>Olaveis, a ·propriedade particular e a 
segurança dqs contractos. Adaptando este projecto, pois, o Oorígresso, 
irmanando-se · com a dictadura de 3. de novemb:uo e deslegitimando-se 
coi:n:o o . poder faccioso que a de.cTarou, peqíeÚaria o crime de um 
golpe de Estado; cujas · com;equencias viriam repercutir no seio de 
milhares ele fortunas', e levantar contra a situação tremendas re-
acções populares ,_ (Apoiados.) 

' ' . p o projecto est~tue, no art. 3°, que "os depositas consistentes 
em .apolices pa&sarão ao Estado pelo seu valor ao par: e os deposítos 
metàllicos ao cambio nunca ·men;,oT de 13 1/2." 

. Vêde a hcniorabiliclacle deste depositaria! O Thesouro recebeu 
eni custodia o lastro. das emissões. Tão sagrado era esse deposito, . até 

. hontem;. que n~o se :queria reconhecer · á 'administração nem o direito 
dá ·· móbili2;al~o, substituindo-o por garantias equivalentes, numa ope-
ração que não lesava,'ou a~alava os interesses de ninguem . Hoje, en-
tretanto, inventam para o depositaria a faculdade soberana de apro-
priar,-se do deposito, fixando a seu talan'te as condiçpes e o preço da 
acquisição. (Apoiado~.) , . 1 

Do ouro o governo assenhorear-se~ha., não pelo cambio do dia, 
expressão real do valOCt· .confiscado, mas pela taxa que lhe aprouver, 
sempre mais favoravel d<;> que .a · taxa corrente aos interess~s do con-
fiscador. 'Confiseador, digo bem; porque não se trata de expropriação, 
mas de verdadeü;o confisco. Na expropriação o preço' é debatido entre 
as partes, ou regulado por lei anterior. Aqui uma lei ad hor;, decre-
tada pela força, a:nnulla a propriedade, ·falseando o valor, de que ella 
goza no mercado. (Apoiados.) 

Na faculdade, que, por este texto1 se reserva ao . governo, de ex- · 
torquir pelo seu valo): nominal em papel apolices,. q)le elle se com-

. prometteu a remir pelo seu valor nominal em ouro, na de chamai: ao 
seu domínio e uzo o ouro dos' lastros, por um cambio que elle , póde, ,ao 
seu sabor, taxar desde 13 1/2 até 27, quando o cambio real é de 12, 
com probabilidade jmminente de ·descer, _: ha . taes despenhadeiros 
de arbítrio, que a sonda cio criterio moral não sabe medil-os. (Ap'oia-
do~.) , , 

Neste ·projecto se esconde ou a ruína dos bancos; ou a ruína do 
erario, ou a ruin.a do' e.rario e. dos ~ancos, segundo a escolha que o 
governo discric~onariamente se reserva. Não h a ·alli senão sombras 
e trapa's. O governo poderia àpoderar-se d·as especies ao cambio de 
27, pagando-as aos bancos desapropriados em papel do Thesouro pelo 
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seu valor nominal;_ e nesse, caso a extorsão, infligida, á .fqrtuna par-
ticular, se mediria pela differença entre esse e o valor 'real do papel. 
Poderia, por outro lado, tomar-lhe o ouro ao cambio fixo de 13 113; 
e, nessa hypothese, a differença de 100 por 100 entre essa taxa · e a 
de 27 representaria, para os bancos, á exoneração de uma responsa" 
bilidade equivalente a essa differença e, para o The'souro, a as-
sumpçP,o, a descoberto, de uma responsabilidade correspondente. Com 
as apolices abrangidas no lastro dos bancos o projecto se presta á 
mesma alternativa. De modo que não ha, -por elle, meio , termo: ou 
zelar o Thesouro, fraudando os bancos, ou poupar 'os bancos, sacri-
ficando o Thesouro. Como obra official, pois,, o projecto ou é a mas-
cara de uma inepcia, ou a mascara de um . crime. ( A:poiados. ) 

Emquanto a execução lhe não definir a tendencia, a letti:a do seu 
texto autoriza indifferentemente as duas hyp_qtheses oppostas. Eu 
acceito a mais favoravd ao governo: a da lisura, . a da boa fé-. Mas, 
ainda admittida a contraria, .a deshonesta, a lesiva á propriedade 
dos bancos, nessa mesma, · a fazenda nacional não se salvaria de im-
mensos, estrondosos e arruinadores prejuízos. (A poíados.) 

O SR. AMARO CAVALCANTI: - Sem duvida que não; e nelste 
pont,o 'é que eu pi:incipalmente o contesto. E: um projecto lesivo ao 
credito publico e aos interesses do Thesouro. · 

O SR. THEODURETo SouTo - E' a bancarrota. 
·O SR. RuY. BARB-OSA: _\_ A mensagem de. 18 de dezembro annuh-

ci ava-nos medidas rigorosas para a revalorizaÇão do meio circulante. 
Será este, se11hores, o salvaterio promettido? 

Mas o resultado necessario deste projecto é, pelo contrario, a des~ 
valorização do meio circulante, o desboroamento do credito publico, a 
desorganização irrepara vel das fi)lanças nacionaes. (Apoiado§.) 

. As reform·as do Governo Provisorio assentavam na preoccupação 
de reduzir a divida consolidada, consumindo-a no lastro das emissões 
?obi·e apolices, e resgatar o papel-moeda, substituindo-o por papel 
oancario, isto é, trocando a responsabilidade immediata do Thesouro 
rela dos estabelecimentos emissores. o intuito, portanto, desse systema 
era cortar a divida .publica nos seus dois tamos extinguiúdo, em· cinco \ 
a:mos, o papel-moda, e reduzindo a massa dos títulos do Estado. 1_ 

Do eú1prestimo de 1889 d'eixei recolhidos 90. 000 contos, graças, 
Pm parte, ao deposito dos bancos emissores, e em parte, á operação 
prescripta no decreto n. 823 B, de 6 de outubro de 1890. Si a essas 
addições reunirmos a parcella de apolices de outras emissões igual-
mente cancellad·a no lastro da circulação fiduciaria, teremos, unica-
nlente em apolices immobiliuvdas no Thesouro pelos bancos de circula-
ção, somma superi-or a 100.000 contos. Mas, como o decretO ele ·7 de 
dezembro provia ao resgate do papel-moedá no termo de um quinquen-
nio, chegariamos, por essas diversas verbas, a uma reducção de 280.000 
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cóntos1 potico 11'1ais ·ou menos, na divida nacional. · Que faz agora o pro-
jeeto :? Acaba coin o resgate commettido ao Banco da Republica, em vez 
de habilitár esse estabelecimento a executai-o, e manda restiuir . á cir-
culação as apolices arrec~. daclas. Quer dizer: abre mão de reducções, 
que allivia:tiam em 280.000 contos os e11cargos do Estado. Isto, por 
um lado. Por outro, encampa a responsabilidade das emissões feitas, 
na importancia de 365.000 contos, onerancl'o o Thesouro, da noite para 
o -dia, com esse fardo gigarítesco. 

Portanto, senhores: 

reducções, que se desprezam ... .. ...... : .... . 
gravames, que se assumem ................ . 
emissão nova, a que o projecto . autoriza o 

Th&souro ......................... .. .. . 

; . 

280.000;000$000 
365.000:000$000 

25 .000:0Ó0$000 

670.000 :000$000 . 
' ------ ---

São; portanto, 670.000 dfl peso, que se deixam fic"-<', de uma vez, 
sobre as nossas finanças extenull!das, como o monolitho de um tui1mlo 
phantastico, destinado a impedir . o. milagre ·da resurreição. (llfuito 
bem. ) · 

Nem é tudo. Com o recolhimento do emprestimo ele 1889 eu as-
segurara ao Thesouro uma recluc,Ção annual, no serviço dos juros de 
nossa divida, correspondente a 4 % sobre 90 . 000 contos, ou 3. 600 con-
tos de económia orçamentaria em cada exerci cio financeiro . No prazo 
de 50 aimos eram 180. 000 contos de jmos, poupados ao Thesouro. Com 
as medidas .projectadas renascem esses encargos; e, a<tclicionaclos ás 
.responsabilidades que acabamos de computar, perfazem o total mons-' 
truoso de 850. 000 contos, em · onus, que se poderiam evitar, que, em 
~rande parte, já estavam removidos, e que agora voluntariamente se as-
sumem, ·ou se perpetuam para o Thesouro. Em vez de 460.000 contos, 
ele que elle se desatestaria, a se observarem os actos do Governo Pro-
visorio, vão sobrecarrega l-o com 850 .000. Vêde quanto lucramos ·na ' 
troca! · ' . · 

E sób que auspícios nos precipitamos nessa aventura! Uma na-
ção; cujas finanças se achassem folgadas, e que submettesse o collo, de 
um dia para outro, á immensa mole de 365. ooo+25. 000 contos, uma 
nação que voluntaríamente deixasse cahir sobre o Thesouro essa mon- ' 
l;a:O:ha de 390. 000 contos ele responsabilidades, mereceria tm·nar-se a 
tabula das nações, e incorrer. no escarneo dos povos intelligentes, como 
a Beocia da civilização moderna. Que diríamos, pois, si éssa nação es-
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tiVeSSé em extremidades finan~iras se~elhantes , á:s llOSSà$ ~ si a SUa ' 
legislatura acabasse de votar um orçamento, cómo o b'rasileiro. de.ste 
anno, onde o:s impostos se elevaram para o exercieio entrarite" nà pro-
porção de 60 %, e, ainda assim, não fugi~os ao deficit, que ' pelos 
mais competentes se calcula, no ininimo, em 50.000 contos? ( AJ!)oia-
tlos.) · . 

Desse modo p~·oooderia o suicida, que, já encravilhado e , quasi 
insolvente, se encasquetasse na mania de' apressa,r o desast:r:e, . e · $epu1-
tar 013 c~·edores sq"Q. uma catasti"ophe .de $ensa:çP,o:I·'K acredititgs r,évalo-
riz<p; com 1 ~sso 'o ~eio circulante? Oo)?-10, senhoi:es? Pois, · si, ·o's. nosso$· 
recuxs'os nós não permittem. Çtrcar ao n;tenos com as . necessidàdes or-·' 
Qamentarias do paiz,: s,i a despi:oporção mitre essas 'rie·cessidades e esses · 
recm{sos acabam; · E~;go:r;a mes1no, de assignalar-se em C,OI).dições desaGon:i-

' ,çoad~ra<s! ·::- t~úd~s .. a· c~ragem,·- de. f!:Cmnnular á\nda sdb~·e. os peitos :ao · 
contnbunlte e13sa qi?:antid;:t·de esmagadü'l~a de · respon,sa·b1hdades; nova~ 

, de compromissos alhe~os? (Apa14dos.) ' 
Qundo os , nossos· if,efic.Ús orçainentarios eram mmíos' :vastos; e o 

nossu ,regiinen. tl'ibunal mai,s _oenigno, 180.000 contos de, papel~móeda 
:;).·epresentav\lm 'par.~ nós um,· 'acervo de compi·or,D.issos ' insup~raveis ;. é, 

· ~ pa.~·a· t.entar :a:'.iriiciação ·Clo ' s,en , 1:esga~, foi misté1.· r.E)Cül;rer a institui-
' ções .particulares, anima11do-as a esse empreheildimento com ' favores es-
pec~aes do E~tado . Aggrava-se, porém! agora como , se ac'aba . ·de · ag-
gravàr; ,à,· nossa fraqueza orçamentaria: ;' C'l~esce , a 

1 
•ÍnsufficÍeücia , do• 

Msso activo, ·para acud;ir ás, propúas exigencias ' triviae,s ,.da ad:i}1i~lis-
tração; e O· governo, pelo ,contrario, em •vez de ' xeforç<_i~· O ·· ~eca~ismo 
do· resgate, , a_p,oi'an'do:se, para ,', o a:ssegnrax, airuda, · e,om :·'mais vigot, no 
concurso dos c:;tpitaes ' p'articulanJs, dispensa. tod'os às• auxiliares, e tri-
,plica a '1nassa 'de papel do T)lesdlÚO. Ou,, i.sto ( .a lollimra, 011 .devemos 
abolir este nome :da ·nomenc1:;ttura das desgraças hmnan-as :1 ( Apoi0dos.) 

E ainda esses reformadores envolvem os '·sevs discm;ses em, 'phra-
,; ses roçagantes · E~; Cerca das miserifi.s da 'inconversibil•i,dl).de.!- Ma:s. a ' ino@n-

, versi]?ili\3-~·d~ tÍJ?~~ um horizonte, 'de lhnüação, , e.inqu~~;nto \ precvE~;lec~.a ~ . 
compromisso offrC1à~ de não augmenta~· o papel,>.do T~esq.uro, .e .o resto 

·. :1,o papel c~rc).ilanté as~eit\ava IDa garantia de '. c'api~a~s p~ivad:0s. ,Entã? 
a ' c0wrersibll~dade .podia repontar mai~· oü , menos· .prç)ximamente, já 
pela influen,cià ll1QI~a} ·do , credito do · Estaao, com l:l. ~quilibraç~o pr.o-
g,ressiva dos seus :.orçamentos, já pela acç~·O directa d'e cornp~nsaçiões 
tl:a;das aos bal1COS · em troco da coadjuvação·' activa dest.es na reducçião, 
o-q. v~lo.i:i~aç~9 'da.s 'e'Qliss<:Jes. ,. Mas incqrp,orar ess,as emi~~ões ao pas-
~ivo do Thêsouro, , é dilatar a peJ;"spect~va dá conversãâ como o llori-
zonte 'do altq ocea:p.o, é por esse horizonte no infinito, é' decretar a Eitel·-
mi'd'&de dq papel inc,opversi:'el. · (Mwito bem.) 

. ' l~)·?/ seiiho'res; n~o ' ha, na .~istoria fillanceir,a do 'mu,ndo, ' e:::r:mpl_o 
assun~lavel a este., Converter o bilhete de banco em pap~I-moeda, Isto. e, . 
fJ..'~~sferir dos barico:s para o erarro a responsabilidade das eill,issões, 
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f> facto virgem. O contrario tem·se visto: desafogai·-se o Thesom;o de 
emissões officiaes, resgatal-as, a tl'oco da emissão bancar·Ía. Isso sim: 

. é util, . é justo, é sensato. Isso redunda ein vantagem das emissões, e 
-concorre para as acreditar; porque substitue a responsabilidade inde- . 

' füâda e talvez irre~lizavel do Thesouro' pela de a·ssociações particula-
.1·es, assente em garantias precisas, obriga-da a uma realizaÇão prevista e 
mais ou .menos solidamente appÇLrelhada para ella; Mas o contrario! 
Exonerar o governo os· bancos emis)'ores,- e . opprimir~se a si mesmo . 
com. o tremendo espolio das re·sponsabilidades delles, é caso . nunca 
visto. São farfancias de nahabo arruinado, a quem, ·com a consciencia 
e. a fortuna, se esvahisse o sentime:Uto da propria reputação:· As na;, 
ções mais poderosass, os Estad'os mais opulentos viram a emissão ban-
caria · avi'ltàr-se ás maiores depreciações, baixar a um ·desagio ainda 
peiqr do que o nosso; e, todavia, nunca se aventuraram aó receitua-
rio de curaucleiros. Porqu~, senjl·Ol'es, é preciso quasi' acredita1r .. em 

· feiqceiúa, par~ imaginar ,que .as emissões Glesacreditadàs elos bancos 
~e retemperem ao contacto ,do Thesouro, e que o credito publico ·se 

'TestauTe qu.ancl'o. o governo da nação se opera. (Apoiados.) · · 
Vamos melhorar o p·ápel circulaBte, senhores!. Vamos. Mas como~ 

Substitutin:clo as cedulàs elos bancos por ceclulas . do Thesouro? Mas, 
de todos os generos de moeda fiduciaria, a que. de peior cotação goza., 
el'ri economia política, é o papel-moeda, as emissões do Thesóuro . 
. (Apoia-dos.) · .. · 

O SR. RaMIR0 .B:A.RCELLos: - E' o· papel inconversivel dos bancos. 
O SR. RuY BaRBOSA: - Não ha tal; V. Ex. labora em erro pàt 

·mar. E' o ·papel in:conversivel do Estado. Em poucos palàvras, daqui 
a pouco, o demonstrarei. . 

. ·Diz o nobre senador: "E' ·o papel inconversivel dos bancos. " Onde 
está então o mal?/ Em · ser · b::mcal'io o• papel? Ninguem o susten~aria . 
Em ~er inconversivel? Isto sini. Mas então prepúemos a eonversibi-
·Jidade. Ora, o meio de aprestar à conversibilidade está justamente em 
não prescindirmos · dos bancos, em; fav_orecel-a mediante conveHções, 
a? mesmo tempo equitàtiva11 e .sev:eras, com o capitàl' Pll;rticular. O meio, 
pelo ~ontrario, · de alongai-a, de embrulhal'a, de impossibilitai-a, está 

. em -p~ssarmos da el)lissão bancaria para a emissão · governativa. · 
(Apdiadqs.) . , 

Si q papel elos ba~icos pecca por -inconversivel. indique o nobr<? 
~0nado'r pelo Rio G.rancle do Sul os · expedientes efficazes, para o me-
lh.orar,.· tornand,o-o de inconversivel ·'em cçmversivel. E' ·por esse lado 
que S. Ex. -deveria encúar a questão. Emquanto nos não convencer de 
rp,J.e a conversibilidade do papel bancario se tornou absolutamente im-
possível, de que os meiqs . indicados; por exemplo, no projecto do nobre 
s.:nador pelo Rio Grande do Norte, ou em alvitres de outl·a ordem, 
i1.1spirados na m~sma idéa, seriam iriuteis para chegar á 1conversibili-
dade, ,nãC\ terá logrado a ' justificação da sua these. 
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O SR. RAMIRo BARCELLos : ..:_ Mas si chegal' lá?. . : 
·. O SR. RuY BARBOSA: -'- Terá descoberto a pedra ph'ilosophal. 

(Riso.) . · · · 
O SR. RAMIRO 'BARCELLOS : - A pedra philosophal estará desco> 

herta, ·quand!o esse sy.stema fizer a felicidade do paiz. 
O SR. RuY BARBOSA: - A pedra philosophal estará descoberta, 

!lO dia, em que a responsabilidade núa e simples de um. governo endivi-
·hdo representar maior poder de credito do que a garantia dos de-
positas, d:os bancos, reforçada peTa seu activo; ilo dia em que as emis· 
·sões do Thesouro deixarem de constituir uma expressão mais crua e 
mais pertinaz de inconversibilidade do que as emissões bancarias. 
(Apoiados.) . 

Si a inconversibilidade é um vicio de organização dos . bancos 
emissores, dos elementos do ·seu systema de ·emissão, não haverá pos-
sibilid·ade pratica de reformai-os, renovando o contracto com o ca-
pital empregado nessas instituições? · 

O SR. AMARo CAVALCANTI: - O témedio seria acreditai-as, em vez 
·,-]e desacredi tal 'as. · 

O SR, RA~URO BARCELLOS dá um aparte. . _ 
O SR. RuY BARBOSA: - P erdôe-me : si os estatutos actuaes dessas 

companhias embaraçam a interferencia salutar do gove1~no, é negociaí' 
o goverrro com ellas: tiov'os ajustes poderão crear circumstancias mais 
favoraveis ao interesse geral. · 

UM SR. SENADOR:- Em lugar disso, lhes movem a campailha· do 
descredi to. · 

O SR. RuY BARBOSA: - O descredito é a tendencia ingenit'a ao 
projecto. . . 

O SR. RAMIRO BARCELLos: - P arece-lhe. 
O SR. RuY BARBOSA: - P arece, e é: vou demonstrar. 
Primeiramente, senhores, das duas fórmas de curso forçado, o 

papel-moeda e o papel banéario., o projecto adopta a que mais abala o 
m·edito da nação, e a que menos qualidades intrínsecas de i·egenera-
ção offerece: o papel-moeda; a emissão pelo Thesouro. E ssa inferiori-
dade quiz negar-m'a, ha pouco, o nobre senador .. pelo Rio Grande do 
Sul. Mas era negar um axioma economico. Hoje, não ha autoridades, · 
que o contestem. 

No prefacio do celebre Wagner, .o famoso especialista allemão em 
questões de moeda e bancos, ao livro ele Hirschfelcl sobre as finanças 
francezas durante a ultima guerra (1) , S. Ex. encontrará esta proposi-
ção como um dos theoremas comezinh.os no assumpto: 

" Quando, em grand~s crises políticas, se tem de reconer á 
emissão de papel-moeda, é preferível sempre não ernittir dincba-

(1 ) Die F~ncunr~ern F?'a.?tlc?'eich~ ?tWC'l' c~em Krieger 1870-71. Berlim, 187'5. 
pags 5-,6. 
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rne'rbte papel ·do Estado, . mas emprega.?', para ·a e11mMssao, um gra"nde 
banco nacional, e p1·ocede1•, assim, á emiíssão sob_ a fórma çle billvetes 
ba.nca1·ios. Do mesmo modo, sob o curso força:do, o papel-moeda con-
serva assim mel'hor a náturez.a do bilhete do banco; e o phenomen,o 
do regresso periodico e regular. dos bilhetes ao banco opera-1se dest'arte 
em relação a uma parte mais ou menos grande da circulação fidu-
ciaria." 

Folheie S. Ex. o celebre Manual d13 Economia Política de Schon-
berg ( 1), e lá encontrará, na monographia consagrada ao credito e a·os 

bancos, o niesmo postulado scientifico, sem luxo de demonstrações, 
como verdade de evidencia . trivial. Diz alli o mestre: 

"As emissões de' papel-moeda por conta do Est ado (Austría e 
Estados-Unidos) são tão perniciosas á circulação mo1Y.eta1'Ía, quanto o 
1·ecurso dos emprestímos contrahídos pelo Estado nos bancos de emis-
são, ~i é q,ue não são ai.nd,a maiJs pemicios'as. " ( 2) 

N 0te bem o nobre senador pelo Rio ,Grande do Sul: as · e~níssões· 
do Thesouro representam compromissos ainda mais fat aes ao .credito 
,lo Estado que os emprestímos contrahídos poi' elle nos bancos. Por-
,que ? Porque taes emprestímos não se contrahem sem possibilidades de 
sol vencia mais ou · menos proxima: é uma classe d!'l divid-a, que a le~ 
vianclacle .dos governos não se reserva o direito de perpetuar. Os or-
çamentos s.ão obrigados a acudir com recursos effícazes para a sua 

amortização. Com o papel emittído por ·conta da nação occorre o con-
trario: são debitos, em que a qualiclad~ de credor e a de . ·devedor se 
conf~_ndem, até certo pçmto, no contribuinte, em que os portadores dos 
titulos ele obrigações, não têm meio jurídico de reclamar-lhes o paga-
mento, e em que, portanto, a admínistl'ação, mordomo mais ou menos 
invigilante dB encargos que a não incommodam, adormece nos seus de-
veres, e deixa eternar-se o gravame sobre o Thesouro. Ora, imaginae 
que o governo brasileiro encontrasse agora estabelecimentos de credito, 

dispostos a lhe facilitarem um empresti.mo ele 390.000 contos, e se lan~ 
çasse á creulr lége1· nesse emprestimo. O nobre senador levaria as mãos 
á cabeça. Pois bem; o governo fará peior : emittirá, sob a sua imme-
cliata responsabilidade, essa quantia; e o nobre senador bate palmas ! 
( lJii ui to bem.) 

A conversão das emissões bancarias em emissões elo Thesouro es-
pa ça pa1~a as kalendas gregas ' O· i·esgate, inaugura a perenni ela de do 
papel inconversivel. Eis a sua primeira chaga. Logo, si o credito de 
uma emissão fiduciaria está na razão clirecta das suas possibilidades de 
resgate, a mais desacreditada casta de emissão é a que se faz pelo The- , 
somo. (Apoiados.) 

E' obvio, é incontestavel. 

(1) \GUSTAV ,S.CHONBE-!J.G: ·V'Ollcw'iJrth~ahafi[!slel&r,e. V. I. 
( 2) VVlAGNER : De1· c1·e cl~t cijncl clcts Banlcwe-se~, § -81, p·a,,;o . \41617. 
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Outro defeito capitaL .As emissões bancarias entretêm um re~
men de fluxo e refluxo continuo entre 'os estabelecimentos emissores 
e o mercado: o papel a>voluma-se, ou diminue, espraia-se, ou recolhe, se-

gando as necessidades da circulação. O papel do Thesouro, pel0 con-
trario, afoga o mercado; sem um reguladol:, uma cpmporta, ' que o gra-
due; e errcljarca-o. Ha entre elle e o papel dós bancos a mesma diffe· 
rença que elitre a agua corre.nte e a agua empantanadà: uma· fertiliza, 
e .sanifica; 'a outra apodrece, e empesta. CMVii:to bem.) 

Evidentemente ~;ssa estagnação inevitavel, característica das. emis-
sões officiaes, sujeita o valor dessa ' especie . de papel a , avil-
tações violel)-ta~; que, na circula'ção bancaria, o movimento automatico 
de expansão e ·contracção cim:,ige, ou attenua. ' ' 

· A natureza, da opel·a~ãd, que O p~·oject~ delinêa, e~1cerra, depois, 
em Al mesma, uma caus'a ·de,' ·depreci'aÇão . poderosissima: a ,. dinlÍIJ,Uição 
da sua garantia. A em,i:s~ão ,) por conta do Thesouro é um ll):lltúo, qué o 
. Thesouro co;ntrahe co:m o pilbFco, um o:i.nis, com que elle- se grava. Pois 
. bem: toda a divida (especialmente as dividas serri term,o de pagamy1J,-
'to, I). em '-recursos de~inidos para a amortizaço), toda a divida diminue 
a,s forç'as ec0nomicas ~o Es~ado, o seu poder de solv'encia. Na razão di· 
recta . desse facto decrysce a' confiança na resgatabilidade dos compro-
missos contrahidos~ o• cre,qito ·dq governo · enfraquece,. os titulps, ·em . 
que ' ~lle_ ~~ · re~resent_a, ·depreciam-se. Aug1nentand~ , ·pela encampação 
,das em1ssoes 'Blài;tcanas, elJ!- 390.000 :00(í)$ . o pass~vo federal , cercea~ 
reis, ·portanto, o seu credito, na proporção de 390.00,0 :0'00$000. E , .. a 
garanti\'1 da emissão desvalia-se na razão, ·directa dessa desvaliaç~·Ó' rn-

,; fJingida ao .credito, do Estado. (Apo·iaálos:) ' ·· ., · 
Po~ q~e . accusaveis de i~pr~stavel a em1ssao Iigada ao decreto de 

17 ·de .janeiro? Pela pretensa insufficiencia d~ sua, base : consistindo 
esta em títulos do Estado, não se traduzindo em · especies metallicas, 
nã.o podia ( argumentariei13) servi·r de last-'ro a uma circulaÇão norma~. 
O refrão desses temp.qs era:- Papel não abona :papel; pape~ abonado 
pot· apolices vem a dar no mesmo que uma divida afiall.Çando outra; 
gyra;mos em , um circulo vicioso. ~ A reforma, dizia-se então, dizia-se ·· 
.ainda ha pouco, h:i d~;~ insp,~rar-se no pe~sl:);mentp de romper este SC?· 
phisma. - E que faz . agora .o projecto d:o nobre senador, o· projecto do 
governo? Dá maiores garantias· a essa emissão? Não; 1:eduz essas ga-
, t·antias uína fórmula ainda mais . fraca. . . 
.. O syste;na de emissã:o esta:belec~do 'no decreto de 17 de 3 aneir0, 
r ópia da experÍencia de outros paizes e da nossa; ÚU).dava-se neste pl:Ín~ 
qipio, dos mais elemeJJtares na pratica commercial: uma firma ido-
nea, :reforçada, por outra a;inda mais valida, duplica .a segurança do 
l'itulo afianç~.do. Adaptando ·ao assumpto essas .noções de evidencia 
.mercantil, o decreto de 17 de j an:eiro deu como reforço á responsabili-
dacle dps bancos fjrnissores, , consistentes . nos seus valores de carteira, 
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no -capitàl das suas acç'õe-~, ·nos' setls haveres movei~s e immoveis, nos 
. Eeus direitos e priyilegibs, no seu credito commercial, a responsabilida-
de da Q.ivida do Éstado; isto é : reuniu duas garantias, apoiando-se 
f' fortalecendo-se n~utuamente. · O projeeto elimina uma dessas garan- , 
tias, e. diz: 0 resulta-do é melhor, a segurança é mais certa. Não valia 
nada o papel dos bancos, quando tinha por gar.antia as polices da di-
vida publica, titulas a cujo serviço se acha .. empenhado, não só o c're-
dito; conio o. patrimonio da nação. Mas, removida essa garantia, essa 
especie de hypotheca legal, e substitutida· por uma promessa vaga, as 
emissões em que ella se apoiar, sobem então de credito ~ valor. Se-
nhores, isto não tem senso commu~. (Apoiados. ) 

O SR. RAMIRO ]?AlWELLOS: - Mas V. Ex não vê que a questão 
não é de d~as ou t:res garantias? .A garantia do Estado é a garantia 
;.;olida, que ahi está; . a questão é-do emprego, que aquelles, que repre-
~ent.am . a primeira firma, dão ás emissões . . . 

Os SRs. AMARO CAVALCANTI E Er,YsEu MARTINS dão apartes. 
Ó ·sR. RuY BARBO~A (~o S r. Ramiro Barcellos) :- Não é. difficil 

rebater a i~lusão do nobre senador. 
Em primeiro logar, não é 'tão nülla essa garantia, que o prpjecto 

elimina; .a garantia consistente na responsabilidade dos bancos repre-
senta capitaes ligados a essas instituições, capitaes, valores r:eaes, que 
não são · fórmulas vãs. · 

Ha, port~nto, essa garantia; que é uma 'realidade, e, ao lado della, 
a garantia do .Estad<;> nos títulos da sua divida. (Apdriados. ) 

V. Ex. dirá: "Garantia por garantia, tanto vale a das declarações 
feitas no corpo elas notas, como a das apolic~s emittidas pelo Estado." 
Ha, porém, uma cli.fferenÇa fu11damental : é que, no systema em vigor, 
nós ·n.os servíamos de uma• divida já emittida pelo Estado para recunha 
de garantia á divida contrahida pelos bancos. Portanto, com a emis-
são bancaria não aúgmentavamos as resp'ünsabilidades do Estado; ao 
contrario, as dilninuiamos: prescrevendo que essas apolices ficariam 
cancelladas; não venceriam mais juros, e, no fim do certo lilpso de 
tempo, ficariam extinctas ipso facto, restringíamos a divida do Es-
tado, augmentavamos na mesma proporção o seu credito, avultamos a 
importancia rhoral e economica da garantia exprimida nos títulos, 
q11e serviam de base á circulação. .Agora, pelo con-trario . .. 

O SR. RAlVIIRO BARCELLOS: - Tudo isso é artificia:l, porque partiu 
de um ponto, e voltou ao mesmo ponto: o credito do Estado. 

O ~R. RuY BARBOSA! - .Agora, pelo contrario, que faz o pro-
jecto ~ Emitte uma divida nova, para substituir a emissão bancaria; 
emittindo uma divida nova, 1:eduz as energias ec1;momica,s do Estado, 
depaÍl.peraJhe o credito, enfraquece-lhe a posição financeira; e toda .J:t 
gente sabe que o valor de uma entidàde financeria qualquer, no mer~ 
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ca·do, está na razão inversa das . dívidas e 1;e:sponsabi1idad.es, que 
sobre ella pesarem. Logó, si o projecto multiplica os compromissos do 
Thesouro em propmções inauditas., não rehabilita a emissão avil-
tada: leva~a, pelo contrario, a um gráo ainda inferior . de aviltamento. 

. Disse o nobre senador pelo Rio Grande do Sul que, no regimen 
dá emissão instituída pelo decreto de 17 ele janeiro, tudo era artifi-
cial, visto como "partia de um ponto, e voltava ao mesmo ponto : 
o credito elo Estado." Artificial é essa maneira de baralhar causas 
tão . distinctas. 

No systema ela legislação fixada· pelo decreto de 17 de j an_eiro, 
a nota do banco tinh~ após si a apolice, valor já cr·eado e circulante', 
valor productivo e ele respons·abilidwde exigível em condições deter-
minadas: No sy.stema do projecto elimina-se o bilhete de banco, afi-
ançado pelo activo da companhia, que o sustenta, clesapparece a apo-
lice; riqueza penhorada á valorização do compromisso assumido, e 
fica simplesmente a cedula ~o 'Dhesouro, isto é:, um papel de divida 
resgatavel, ou j rregastavel, ao arbítrio do devedor. Considerar , equi-
valente· a garantia nessas duas especies de circulação é ~scarnecer da 
evidencia. (Apoiados. ) 

\ 

E será igual, porventura, o valor circulante do credito elo Es-
tado nessas duas miuüfestações differentes : .. a apolice e a nota elo 
Thesouro? A apolice é renda; a nota não é; a apolice póde tet· amor-
tização; a nota não se amortiza; a apolice gyra fóra do paiz, e tem 
cotação nas bolsas estrangeiras; a nota não corre senão no mei·cado ' 
nacional; a nota falsifica-se, perde-se, annulla-se; a apolice é in-
violavel e inclestructivel; a : nota nãó goza de privilegias ; a · apolice 
desfructa os maiores, que a lei póde conferir á propriedade; a nota 
é um bem movei; a apolice é' equiparada aos haveres immobiliiarios; 
.a . apolice assenta na hypotheca dos . bens do Estado; a .nota ~1ão· 
tem senão a garantia ahstracta .de um compromisso ele pagamento 
indeterminadamente adiado. Como podereis sustentar, pois, · que a 

1 nota pura e simples va:lerá tanto, quanto a nota apoiada na apo- . 
lice ? (Apoiados. ) Entretanto, ides ainda mais longe : inverteis a 
-logica palpavel do bom senso, teimando em que a emissão bancaria, 
i·sto é, o consorcio da apolice com .a nota, vale menos do . que a ]lOta 
sem o arrimo da apolice, o papel desgarf~ntido e nú do The·souro ! 

. As emissões autorizadas pelo decreto de 17 ele jàneiro não am-
pliavam a divida publica. Pelo contrario, tinha1~1 por .base a · re-
ducção della; porque as apolices consignadas ao · lastro dos bancos 
deixavam de vencer -juros, e ficavam logo virtualmente remidas, con-
siderando-se ipso j~LTe extinctas no prazo de cincoenta annos. Dimi-
nuindo o debito da nação, nós., portanto, lhe fortalecíamos o credíto. 
Apenas nos serviam os de valores já existentes (os títulos do Estado), 
immobilizandocós ein caução a uma divida particular (as notas do 
banco), O p:rojecto; pelo contrario, reaugmenta o passivo federal, de-
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volvendo. á circulação essa parte da divida Ja cancellada acl perpe-
t1mm, e, por outro lado, tresdobra a massa de papel do Thesouro . 
Pois não será obvio que deste modo se amesquinha o c.redito do Es-
tado, isto é, a garantia da . no'va emissão, na razão conjuncta dos 
coinpromissos extinctos, que restabeleceis, e dos compromissos alheios, 
que assumis ? (Apoiados.) 

Essa conversibilidade, exequivel talvez em um futuro mais ou 
menos proximo, não se remove assim para além dos limites da pre-
·visão humana? 
· O SR. T. SouTo : - Ficará impossível . 

O SR. RuY BARBOSA: - Não é isso evidente? 
Quero conceder, hypotheticamente, que . o plano hoje- em vigor 

nos bancos emissores a traze a conversibilidade. Mas e.sse plano é 
susceptível de correcção ... 

O SR. A. ;ÜAVALCAN'rr: - E é, com certeza. 
O SR . RuY BARBOSA: - . .. é suscepti vel de melhoramento, 6 

susceptível de progresso; e a conversibilidade pocleria vir, por elle 
mesmo, em pi·azo tçmto mais bl'eve, quarüo maior fosse a pruclencia 
do legislador em respeitar os · direi toes adqtÍiridos (apoiados), e nã.o 
desmoralizar instituições, a que estão presos os inte1:esses do Estado. 
(Apoiados. ) 

Mas o systema, que o projecto estabelece, é o da inconversibilidade 
desenganada. (Apoiados.) Salvo si, por trás delle, se reservam es-
pectativas oceultas aos nossos olhos e devassaveis aos de outros, -
ninguem, através do plano, que ·aqui se acha, pôde acreditar na ' se-
riedade desta refõrma, no seu caracter definitivo. 

o SR o To SouTo: ~- - .apoiado; hão de creitl' novos bancol!, Sl 
já não estão em mente. · 

O SR. O. E ÜAJVIPos: ' - Então bastam os que ex{gtem. (Ha 
01âros ,apartes.) 

O SR. RuY BARBOSA: - Si o fim é. a ruína elos bancos actuaes, 
si o fim é simplesmente a liquidação destes, servindo a emissão of-
ficial sômente de interinidade preparatoria a outras substituições pla-
nejadas ... 

. O SR. A. CAVALCANTI- Ma.s ·então sejam francos. 
O SR. T . SoU'l'O : - · Isto seria uma traição. 
O SR. RuY _BARBOSA: ~ , .. parece que algum dií·eito nos as-

siste a entrarmos na confidencia do segredo . 
O SR. T. -8ouTo. - O que se está fazendo é desleal e deshonesto. 
O SR .. R . BARCELLOS dá um aparte. 
O SR . RuY BARBOSA : - O nobre senador pôde estar em illusão. 
O SR. R. , BARCELLOS : - Não me referi ' a v. ex. . .. 
O . SR. RuY BARBOSA: - O nobre senador, noviço, como eu, nestes 

ass:umptos, pôde ser emmaranhado em co~binações. cujo segrede;> lhe 
escape. 
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O SR, R. BARCEúos: - i 1T'ão sei, nem conheço comhinaçõe~S ' 
algumas; v_ ex.· conhece-me, f3 sabe, que não. digo Sl:)não a verdade . 

' o SR. RuY BARBOS.AJ - ' Não digo o contr'ario; mas sou <'>bri-
gado, pela apreciação logica' das disposições do projecto, a acreditar 
que elle não é o· termo derradeiro da reforma. 

· O SR . ,ELYSEU MARTINS: -'- Não parecee, com effeíto. , 
O SR·:·_ RuY.. BARBOSA: - Em verdade, sr . p1;esidente, si a l'e-

fprma 'planejada é ingenp.amente esta, .no espírito d'ds: seus signatarios, 
todos nós, sem a.. pretenção ·. de serrhos prophetas, ·podemos, augurar 
que : ella ·déterminará ne.cess·ariameri~ unia - reforma ulterio,r; pois o 
Thesouro brasileil70 não póde comportar a re~rponsabil.í.dade dos en-

. ·, cargos, que este' pfojec't'o .inconsideracrf).mente · lihe· acaJ;reta. - · · . 
' o SR . ' ÂMARO ÜAVALVANTI: - ·~o.r certo, n,ab póde. . ~ 

O 'SR. Ru'Y ,BARBOS<\S - , Quai .é, ··sr: presidente, o pa,iz que Ja 
'<k pFOCUrOli semeJha:r;tte fórinula . p::tra soJ.uç~ãQ, de .d>ÍfficuldadeS . taes '?' 

· O SR. A"M:ARo _ ÜAVALC~NTr: ' - '~:ão .conheço, nã.o ·,fia e'xemplo. , 
0 .Sn. Rt)'Y B~BOSA: - Que · ;paiz lutou com dep~·eciação :t;nais : · 

pav0rqsa. da moeda fiducia1·ia do · qtte 'os' Estados Unido~, onde ell~ : 
chegou a ·se desvalorizar qüasi ·na razão .de 2QO · % ~ , E q1fando foi. 
que o g0verno' america:ilo se lembr.ou de encampa,r a t·esponsa~ilidade 
das emissões 1 . ·, ' . ' . :,. ' ' ' ' ' 

' ' " ' \ 
O S'J!.,. A. ÜAv~li.cANTI: - Fez o contrario. (H a n~nitos apartes.) 

· . O ,SR. RaY BARBOSA,: - Em sui::t;lma, s1·, ,presidente, eis _ a ., so- · 
l uÇão que nos vem · do campo adverso , ao. papelório ·de 17 de janeiro! 

, O S1~ · . A. QAVAL!JANTI: - Oo'tn effeito, é, umi c~ntr;:tdicção pa~-
pa;yel que .ahi Vl,'lni :· papel pÇJr. papel. · . . 

O SR .. RuY BaRBoÚ: _,__ ' Podeis extasiar-vos ari'.te a hab~lidade 
desta combinação: · é ,a 'liquidação ' voh1ntaria elo '\.)'tesouro, respon-
der.do á liquiçlação 'forç'ada dos bancos. E' a ' l~quiclaçao do Thesouro. 
Q'Úem m''o poderá 'negar? Qt1e , outra fica1·á sendo a, si·tuação do se~u 
credito, quando elle; 'por deliberação •nossa, ele uma hor,a 'pa1~a ·outra; 
a.gg1;egar ao s~u pa:ssiv{), j'á gravoso, .. este sobre peso de 39,0, 000 contos! 
Mas os . bancos emiss@res liquidarão , tambem, compúlsoriamente, por 
obra. do pro]ecto, E' o :qteio, que .elle ·achou, .talvez, 9-e ,attenuar .os 
resultados ao descredito do Thesouro, aspiração espontanea da grande 
:reforma! ·E que 'aproveitaria o governo com a liquidação dict.atorial 
.à os bancos~ esta preciosa vantagem: um quinhão largo no d'.eficit 
~o .espolio, em que o erario, grande cred01·, o maior dos credores, 
seria, por. conseqwbncia, o, mai0r dos prejudicados. (A poixuâos. ) 

Os aut0res do projecto parece ignorarem a significação do cre-
dito para essas instituições cominer.ciaes . Si não perdessem ele· vista 
essa, consideravel ca:pjtal, haviam de levar 'em conta, nos seus plano;~ 
de ar'razar, que, eliminal).do esse v:alor - o credito - do activo ' ele 
um ést,abeleciment'o, o mais ·poderoso delles não teria elementos, coÍn 
q11e saldar o se.u passivo. O Banco do Brasil deve 28.000 contos ~o 

I' 
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T·hesouro, e tem cerca de cem mil em contas cor1·ell't~s e.xiglVeis á 
vista, qua:ntia mui superior á somma do seu capital com as suas 
reservas. 9uem responde por essa -diffe;rença ª O seu credito, que 
rete:rt). alli os depositas · do 'l'hes0uro, e entretem a confiança. aos de-
positantes pa·rticulares. Procedai'se á liquidação violenta desse insti-
tut<;> de credito; e que resu,lta'rá? O sacrifício de . todos os seus cre-
dores, 1mia ·catastrophe na praça. Agora, multiplicae e-Sse desastre 
.muitas vezes· por si mesmo: é o que teris.mos -de presenciar com a 
l:i:quidação geral dós bancos emissores. O que se pret@de fulminar, 
como pena contra elles, é, na realid~iide, a comminaç;ão' da ' maior das 
desgi'aças á fortuna publica e part,iculiu . (A po~ado.s.) 

E aqui 'está, senhores, porque; si a <Situação não fo·sse demasia'do 
grave, seria caso para· rirmos, ao ver brandir esta arma como castigo 
contra certos grupos do nosso mundo financeiro, responsabilizados pela 
dictadura de 3 de novemhro, que, para esse fim, se convencionou 
designar como "um golpe de bolsa". Si ·o fo·sse, qwid inde ? A um 
golpe de BolsR: .revidaes com um golpe contra o paiz? A agiotagem 
conspirou contra as instituições. Seja. Quereis fazel"a pagar o seu 
crime. Ma:s como? Com uma medida, que seria a ruina financeira 
da nação e a ruina do credito das emissões, que se presume salvar. 

· (Apoiados.) Os jude1LS da p1"aça tramaram contra a Repriblica. Justo 
é que expiem o attentado. Mas não ha de ser, creio eu, oppondo ao 
assalto poiitico da BolSa o mais impr()bo assalto material contra· as 
bolsas .de todos nós . . Não se flagellam estas innocentes pelo erro da-
quella criminosll. . Qua.nto desvario, senhores! 

Depois este dí-stico de "golpe 'de Bolsa", p~sto á dictadura de .. 
.3 de novembro, é uma arguição infeliz, injusta, inverídica.. (Apoia-
dos. )\ Triste recurso para açular paixões! Para torna;r .po.ssivei a 
victoria (lo projecto, era necessario esJ;>razear os animas .na, tempe-
ratura candente da ira; e então se ' inventou esta. formula perversa. 
Que importa que o golpe de Estado procurasse dissimular as suas 
verdade~ras intenções sob o appello á questão bancaria? Não buscou 
elle, ao mesmo tempo, outro escudo nos conluios .sebastianistas? Não 
lan:çou mão de outro instrumento .lio 'grito de rebate dado ao senti-
mento, religioso? E ninguem, 'todavia, se enganou com artifícios taes. 
Dir.-se-ha que os catholicos brasiieiros eram cumplices no manifesto 
de 3 de novembro, _porque esse manifesto apont~va ao adio dos crentes 
a ' impiedade das tendeneias do Congresso dissolvidb? Que outra res-
P,Onsabilí~ade, mais do que e-ssa poderiam os b_ancos emissores ter 
no crill.\e de 3 de novembro? E que se quer dizer com esse rotulo 
calump.ioso ~ · Que o Banco da Republica dispunha na B,olsa? Uas 
quem não sabe, pelo contrario, que as especulações da Bolsa habi-
tualmente lhe têm sido adversas ~ Que a· dictadura se apoiava na 
Bolsa?, Mas . na Bolsa o golpe , de E·stado encontrou, logo no dia im-
media-to, a condemnação da sua loucura. (Apoiades.) 
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Todos os golpes de Estado envidam esforços á cata de pretextos. 
Golpe de Estado foi a dissolução do Congresso. Golpe de Estado 
é este projecto, que lacera a Constituição nas garantias inviolaveis 
da propriedade. D'ahi a invenção de conspiradores de Bol.sa, des-
tinada a illudir a questão de princípios, e con:fundil-a com as anti-
pathias de pessoa·s . Felizmente, no golpe ·de Bolsa ninguem creu. 
O r:;o·lpe de bolsfh, porém, todos o estão vend-0 agora ; e a perspe-
ctiva deste plano: golpe na bolsa do patrimonio privado, na bolsa 
do contribuinte, na bolsa da nação, golpe no commercio .e no The-
souro, na riqueza ~lo paiz, na sua reputação e no seu futuro. (Apoia-
dos.) 

' Mas agora .a historia se vai transformando em artigo de vendagem 
barata, que se fabrica nos cantos das ruas, o capricho de i'maginações 
mais ou menos ferteis. Não ha muitos dias, por exemplo, me via 
eu accusado, na. grande imprensa, ele' :ter gasto aqui, no dia 3 ele 
novembro, quatro horas em defender os planos financeiros da dieta- . 
dura Lucena! 

O SR. ELYSEU MARTINS - Só accusa assim quem nãq entende 
a v. ex. 

O SR. RuY BARBOSA: - Nem ao menos tiveram a consciencia 
de ler-me ! E é assim que condemnam! Mas o senado ahi éstá por 
testemunha, ahi está por . documento o meu discurso 5.mpresso: não 
proferi uma palavra de .defesa: ás medidas· financeiras do governo 
:LJ.lCena. Si, em alguns pontos, os alvitres suggeridos ao Congressô 
por aquelle governo coincidiam com as medidas financeii·as do Go-
verno Pro'VisorioJ devi•a eu repudiar os meus .acto·s, anteriores a esse 
projecto, simplesmente porque elles triumphavain nas retratações· do 
governo Lucena? Que advogava eu: os actos desse governo, ,ou os 
meus? Todos viram que justifiquei a política financeira da mi;nha 
administração, e demonstrei que a baixa do cambio não se liga á 
exube1~ancia da.s emissões . Mas nada. 

O Sn.. THEODURETO SouTo: - Demonstrou perfeitamente . . E' 
um dos mais bellos estudos que tenho visto. 

O S:R. ELYSEU MARTIN;S: - Não ha, absolutamente, excesso de 
papel . 

· O SR. RuY BARBOSA : - Coube, porém, ao meu discurso de 3 
de novembro a clesfortuna de coincidir com a vioJiencia do golpe de 
Estado, e ver-se interrompido por elle . Essa casualidade valeu-lhe, drr 
parte de um jor:nalista ministerial, a qualificação lisonjeira de -
11 canto de cysne" . Era obsequio. Podiam chamar-lhe, com o mesmo 
proposito, "o pio do mocho" .. N ess6l caso, o epigramma da dictUYdura 
me gTangearia as palmas de revolução: Perdi es·sas honra.s; e, ainda 
em cima, ·de vez em quando a amabilidade imprudente elo escriptor 
lucenista , passa~ me a zunir pelo ouvido, como pedrada., e:(ll que ' se di-
verte o zelo espasmodico de certos patriotas. Entret.anto, o . intuito 

' I 
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do autor era innocente, bem que ·a fineza fosse immerecida. A que 
a devi eu? UI).icamente, senhores, a que · esse jornalista nunca rece-
bera das minhas mãos o menor beneficio. (Riso. ) Fosse elle um be-
neficiado meu, e a .sua gratidão provavelmente se teria tradlÍ.zi<do em 
antipathia e mordacidade contra o meu nome. J:''i. experiencia· de outros 
)ll'o assegura. . . . ' 

.Sr. presidente, não sei si peça á casa o favor de conceder-me 
prorogação da hora, ou .si solicite licença, para continu;li· amanhã .. 

O SR. OoELIIO .E ÜAMPOS: - V. ex. está muito' fatigado. 
(Apoiados.) 
, O SR. ELYSEU llifARTINS: - V. ex. poderá continuar ámanhã. 

( A_poiados.) 
O SR. RuY BARBOSA: - Então requeiro á casa permissão, para 

continuar al)lanhã . (.Muito , bem, muito liem,,· o omdor é ab 1·açado e 
cumprimentado.) 

SES·SÃO DE 13 DE ,T ANEIRO 

O Sr . Ruy Barbo51a: - Reflectinclo, sr. presidente, esta manhã 
sobre o aleijão informe e ·malfazejo ... 

O SR. ELYSEU :MARTINS: - Apoiado. . 
O SR. RuY BARBOjlA - ... com que a teratologia política de·stes 

tempos vai enriquecer os seus quadros, lembrou-me a chimera bom-
bycina'/16 in vacuo, do livro de Rabelais, e deplorei não ter tempo 
de ir buscar em Pantagruel e Gargantua a philosophia desta reforma, 
ou, pelo menos, o bom humor de encarai-a, e rir, em vez de entris-
t€ce r-me . 

De feito, quando vemos os . apostolos ela liberda:de bancaria offe-
receram ao Estado o sceptro e corôa do monopolio da emissão ; quando 
verrlos os metallistas substituírem o seu programma de regeneração 
do .lastro dos bancos pelo da circulação sem lastro ; quando vemos 
os antagonistas do papel inco·nversivel extinguirem o resgate, aclopta-
rem a peior das formas do papel-moeda (apo;iados ), e / triplicarem 
ela noite p'ara o dia a emissão do Thesouro; quando vemos os restau-
radores do credito publico, logo após a votação de um orçamento, 
que elevou tyrannicamente os impostos, terem a coragem de esmagar 
ainda O paiz sob a responsabilidade de UIJ;la divida de 370.000 :000$, 
nesta qrgia de extravagancias, a tentação que se sente, é a de em-
punhar "a diva botelha" do Democrito gaulez, e brindar á fortuna. 

Infelizmente, abstemio, praticando em a-bsoluto a guerra ao al-
cool, tão sabiamente recommendada out:t:o dia, aqui, pelo nobre re-
presentante do Ri() Gra,nde do Sul, ~ proposito do voto australiano, 

/ 
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não bebo nem nos gran,des dias, como est~. Sou mesm9 dos que con-
sideram pou'co recomm'endavel, neste Glima, a pratica ,ing~eza de eles~ 
envolver programmas políticos á sobremesa de jantares. E aqui está . 
como o meu discurso yai ser grave ~ . severó, em vez de folgazão e 
galhofeiro. . 

O projecto é 1J.ma apostasia, que se f,az aggressiva, para occultar 
· a sua ve:fgonha. (Apoiados.) Tudo o que, ha dois. annos; servià de 

bordão ao$ insultadores do Governo P:rov'isorio, ' todas ~s profissões 
de fé dessa campanha são calcadas aos pés daquelles mesmos, que 
liontem as ar'voravam em bandeira. -De . todo esse ·aranzel de reivin-
dicações, que é, pois, . o qu~ resta~ Princípios~ Convicções? Y erdades? 
Não: ·apenas o .: ;verme das questões pessoaes ,rasteja:,ndo no tap·ete do 
debate. (Jrfuito bem.). 

. A qu!=lstão pessoal, -entl:e nós, senhores, .é o elemento f.al.siffca·dor 
da questão fin,a:riceira. ·De t1~ás dos ·bastidores, esse ·elemento s.opra;va 
e dir:igia qs maroiços desen0adea:d<'l'S . CO{lt~·a {) Ba.l!co dos Estados 
Unidos desde a sua allmmciação, estanqo elle apenas · em projecto. 
·Uma 'instituição, sr. presidep.te, que vinha inaugurar o .regitnen novo, 
'dict'ado. pelas. circuimstancías ela re:volução; que transformára o go· 
vt~rno do paiz, · rião podia enGontraT alhanado o terreno. Devia, po-
rém, ao menos, esperar 'boa VOntaqe e sympathia dos . mais ÍnteTessa-
dos na prosperidade da situação, qtte se~ iníciava. {Apoia.dos.) 

· Longe disso, ·os amigos da revolução l collaboraram infa:ntilmente 
no assédio ~nim,igb contra essa creação :republicari.a; el os golpe's' ,Elella 

· 'de.sfe.:.ridos '?ao .o ih aram a: recursos,. pr.o~,iga:l,izaram l;ugam.ente , a cor" 
.. rupçao, estlmularam por todos os modos · o.s esforços clo.s mteressados 

na sustentaÇão do regi~en antigo, no, mallogro do . novo regímen, o 
qual nij.o yncontrou na opinião revolucionaú~ a perspicacia de con- ' 
prehender que o de' que s~ trata;va era .simpleiSmente de ferir, pela 
raiz, vitalme1lte, a Repub1ica, insegura e v:aci~lan.te. . . 

·• Não conheço exemplo de marulhada igual contra' instituições 
desta ordem. E' que, em qualquer outr~ parte, se acha muito menos 
reduzido o cabedal de boin senso publico, estão. mais educados os cos-
Mimes politicos, e não será. tão ,facil ~os ,especylladoresagifarem. a opi-
nião COIJ?. o furta-côr de · mentidos inte.resses naci9naes. ( M vtito, be1'!~,.) 

Essas hostilidades agoirentaram desde as origens , o Banco dos 
Estados Unidos; resultaqo natural .em m;n paiz, d.o qual, c0m certa 
razão., h a pouco, se . escrevia, na Europa, que ' se parece com . a Russ~a 
".eru ter povo, ,m,as não p1.tblico." (Jlpoiiados.) 

Não obstante, as creações ·finan~eÍl,as do Gove1;no Provisorip 
, iam-se ciin.entando animadoramente, .emqu,anto o po.der nã? p~sso~ 
das nossas mãps a 'o'utr.as.,. indifferentes, pela sua mconsclenClll:> ·a 
sorte da successão, qtie recebiam. (Apoiados.) Para que a ruina in-
vadisse essas, instituições, era mister que · os ' sitiantes. alliciassem a 
eumplicidade do .go.verno na vessoa do meu sud,ces~or, a encarnação 

'' 
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·d.a cégueira que· ,yoJta as - co~t&s ao céo, para cavar a- terra com as 
unhas 'á procura dà , luz.. A miss-ão dos nossos successores era conso-
lidar os alicerces da nossa obra-. . Pois bem: ess~s alicerces entrega-
ram-se aos instinctos esfossadores da toupeira. O edifício estava per-
dido . Ea'Vrava-lhe ·a ruína donde havia de -esperar-se que lhe vie:sse 
p 'ampar<;>, a defesa, a vigilancia tutelar. Dae por inimigo ao Ban(JO 
de Inglaterra q governo de Inglater.ra, e o credito ao segundo esta-
belecimento bancario do r,nundo oscillará nos seus .eixos. (Apoiados.) 
Como poderia resistir a provações taes uma instituição incipiente, 
recem-erguida ·no solo movediço de uma revolução? ' (Apoiados.) · 

Des'de então, ·sr. presidente, já não subsistia em segurança .cousa 
nenhuma, do que o Governo frovisorio planejara; e as mais deli-
cadas dentl'e as nossas instituições começaram a se\1" go[peadas do 
fundo á ·superfície. Onde quer que havia, no mecanismo, uma peça 
essencial) logic!'_Lmente entrozada: rio conjuncto, ·davam-se pressa em 
substituil-a por um enxerto bastardo e ·absurdo. Qnde quer que uma 
das molas do apparelho não se dobrava docilmente entre os · dedos do 
serralheü;o de obra grossa, trocavam-n'a logo no primeiro disp'arate 
mecanico inculcado pelo ·-albardeiro da vizinhança . . Tudo ·se torceu, 
tudo ~ falseou, tudo se confundiu . De um systema cheio de ·corres-
pondencias complexas e subtis., onde não se podia tbcar em qualquer 
pa~·te, sem modificar a acção das outras, fizeram um atama:ncaao de 
ferro~ velho-s, digno de figürar numa exposição industrial de doidos. 
Em todâ a combinação 1da intelligencia e da arte ha ·Correlações, com-
.pensações, harmonias, que se não podem alterar, sem ·tirar á obra, 
. que dellas se tece, a útilidade e o caracter. (Apoiados .) De toda essa 
crea.ção, que se . articulara · com lent·a paciencia, ·com ·funda reflexão, 
com _ attt?nto escrupulo no systema de freios e contrapesos, destinados 
a estabelecerem o eqlülibrio · do ·moviJ:nento e a congruencia dos ef-
fétos , - não houye menibro, por onde não p::J!Ssasse o desaso do al-
dravão funesto, que elle não torcesse, deslocasse, ou .substituísse. A 

" construcção, que · ahi está, não é, pois, a nossa. . . Ponham-lhe no 
frontespicio ·a taboleta de Amripe_ & O. Sãp os engenheiros dessà 
confusão . (A poiadd.s.) · 
. Que resta, com effeito, das jnstituições Cl"eadas pelo Governo Pro-
visorio? Que ficou dessas instituições desde 22 de ·janeiro de 189H 
N;ada, sr . presidente, nada, a não se'r a parte :onerosa, a difficil, a 
menos· sympathica dD plano. Mas os elementos combinados de pro-
. posito para lhe neutralizar a severidade, para lhe corrigir os attritos, 
pa1•a. lhe contrabalançar os inconvenientes; cederam um a um i10 abalo 
çl11. opposição systematica, agit~da contra ellas pelos · actos da admi-
nistração publica. ( A.poillJdos.) 

Que systema financeiro pod~ria resistir á b.ostilidade caprichosa 
exercida contra ·elle pelo governo do paiz, dm·ante mezes e mezes, na 
quadra de sua iniciação, a.travã's de intempleries I:evolucional'.ias ? 

' ' 
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( Apoiàdos.) Como é, pois, que, agora, no apurar a tesponsabilidade 
dessas instituiç-ões, se poderá equitativamente deixar de ir buscar a 
origem 'dos males publicos na malignidade, ou na inepcia, dos mal-
feitores financeiros, que · as falsificaram? . 

Abriu-se contra as finanças republicanas a guerra 'dos convicios, 
abriu-se a guerra dos boatos, abriu-se a guerra das insinuações in-
famatorias; e todos aquelles, q.ue tinham um despeito, que jogar contra 
a Republica, todos os que tinham uma esperança na monarchia, todos 
os que . tinham contas, que ajustar com o Governo da Revolução, com-
prehenderam a excellencia da opportunidade, e atiraram-se ele corpo· 
e alma ao campo, tanto mais anima:dos, quanto não é exiguo o numero 
dos que professam, a respeito da moral democratica, a doutrina que 
compõe hoje o estofo de certas agitações, a julgar das , quaes pela :ma 
orientação habitual, já não sei bem si a democracia destes tempos é 
a inveja, como queria Proudhon, ou si é, antes, a ignorancia, a ca-
lumnia e o enredo. 

O SR. ELYSEU MARTINs:- Muito bem. 
O SR. Ru:Y BARBOsA: -A reforma -financeira, .que ora ameaça 

o paiz, ·senhores, é uma lagarta nova da questão peSsoal, mais uma 
larva dessa chrysalida odiosa. C A pei!ados.) 

Esse plano c salvo ·O respeito aos indivíduos, mas guardada a li-
berdrude de apreciação das cousas) , - esse plano é o mais colossal 
artefacto de ignorancia financeira, que já se discutiu nas assembléas 
políticas deste paiz. E' a mais monstruosa tentativa de espoliaçã~ 
publica. CApovados) E' o · attentado mais brutal contra o credito- da 
nação . C Apo;zkidos.) 

Senhores, careço de suffocar os meus ·Sentimentos, de comprimir 
violentamente as' minhas convicções, para . não qualificar com a . de-
vida . severidade a t.endencia taladora deste projecto. Chega a me 
parece1:, ante essa furia de desorganização, que anda grassando entre 
nós verdadeira epildemia de loucura ... 

O. SR. THEODURETO S.ouTo : - E de deposições. . 
O SR. RuY BARBOSA: - ... que os poderes publicos perderam a 

razão, que tudo se precipita, aqui, vertiginosamente para 'o impe-
m~travel. · 

QueréÍnos ser republicanos, e não teinos sequer o sentimento da 
justiça na mais rudimentar de. suas .fórmas. _(Apo,iados.) Quereinqs 
campar ele livres, e não sentimos, ao menos; pela propriedade e-sse 
respeito elemmüar, que a policia é instituída para manter. (MuitO 
bem.) Queremos avantajar-nos ao imperio deposto; e a flor, a nata, 
o mimo das nossas reformas é esta revelação, nas classes dirigentes, 
ele um estado social, em que se perdeu a consciencia jvridica, e já 
se não distingue uma reivindicação de um 11oubo. C A piY'ÍAados.) 

Muito meno~ baixo era o nivel moral · das preoccupações do sr. , 
Araripe. S. ex. concebera o pensamento da encampação da.s emissões; 
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mas mediante expropriação regular, i·sto é, niediante indemnização aos 
bancos expropriados. O · co~1fronto entre · essa concepção e a do pro-
jecto sublimaria o sr. Araripe, juridicamente, á altura de um D' Agues-
seau, politicamente, á de um Gladstone. E' que o .sr . Araripe ainda 
se deixava embaraçar, ás vezes,· com a rabugem de miseraYeis consi-
derações de direito. O projecto aureo não desce a taes baixezas. Fila 
pela gola o capital particular, que commetteu a tolice de cahir na 
corriola de um contracto com o governo, e diz-lhe: "Ou estas con-· 
dições, ou a liquidação forçada!" 

O SR. TrrEODURETO SouTo : - Ou a bolsa, ou a viela! 
O SR. RuY BARBOSA: - Pois, senhores, não é o mesmo que lhe 

dizer: "A bolsa, ou a viela?". 
O SR CAMPOS SAr,LES : - Se isto é uma liquidação, ella está lan-

çada pelos factos. ' · 
O S'R. ELY'sEu MArtTINs: - Não apoiado; os factos não justificam 

jsto. · 
O SR. RuY BARBOSA: - E que faz uma creatura humana, dotada 

de 'conscienci:a e brio, em presença dessas encanupações do alheio? Re-
clama, si póde, o auxilio ela justiça. Si Hão póde, defende-se pelas 
armas. 

O Srt. TrrEoDURETO SouTo: - E ha de ser invocado o auxilio dos 
trilmnaes. 

O SR ELYSEu MARTINS: - E' a legalidade triumphante! . .. · 
O SR. RuY BARBOSA: - Que vemos, com effeito, nesse projecto, 

quer 0 consideremos no seu penS'amento geral, quer nos meios destina· 
dos a servil-o? · · 

· Pois elle não começa, chamando ao Thesouro a propriedade dos 
depositos bancarias, e ageitando, para commoclidade do seu negocio, 
um cambio de lavra sua? 

O SR. CAllnos SALLES : - Em compensação da responsabilidade 
que retil·a. 

O SR. RuY BAn.nosA: - Não lhe pediram os bancos essa mercê. 
V. Ex. sabe que invicto non datu1· beneficium. 

O SR. CAMPOS SALLES : - Mas o credito publico reclama. 
O SR. 'RuY B'ARBOSA: - Não reclama tal. Já demonstrei hontem. 

r1ue o credito publico é b primeiro sacrificado. 
O SR. CAllfPOS SALLES dá um aparte. 
O SR. RuY 'BARBOSA: - O . que neste projecto resumbra, é (per-

doem-me a phrase) uma formidavel emb.açadela armada ao paiz. 
O SR. CAMPOS SALLES: - V. Ex. está injusto. Os autores do subs--

titutivo estão procedendo com toda lealdade e franqueza. 
O SR. RuY BARBOSA : - Eu não to,co em pessoas. ' 
O SR. CAMPOS SALLES : - Não pócle dizer que o pensamento do 

projecto seja uma embaça:dela. 
O SR. RuY BARBOSA: - Salvo sempre a boa fé elos meus adver-
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,eaTios, e sou incapaz de offender os meus amigos. M~s . reivindico o 
.direito ~e aquilatar os actos, as opiniões, os programmas. Apre'ciar um 
,facto não· é ferir um individuo. · Essa confusão, tantas ' vezes utilizada 
~rn casos como este, para desarmar ···a r~zão critica, não póde sustentar- · 
.se perante as liberda.des necessarias desta tribuna. 

Os honrados signatarios do projecto, a cujas intenÇõ·es faço a mais 
plena jtts.tiça, .e em cuja lealdade acredito, não estã,o livres de erros e 
piladas, fataes aos interesses da nação. 

o SR. ÜAMPOS ~ALLES: - Em erro podemos cahir, mas em cilada 
não é possível. . 

· O SR. RuY BARBOSA: ---.,. Que ineffàvel talisman possuem então 
flS. EExs. para atravessarem :as regiões enganosas da: política, sem re-
0eio a ciladas? . · : 1 

O SR. ÜAMPOS S.A:LLEi? : ~ Cilada armada pOJ; nós mesn1os ? ' 
. O SR. RuY BARB,OSA: - E po.r q:ue ' não.? Quantas vezes a 'cilada, 

que nos ha de perder, não está em nosso proprio espírito, nas preven-· 
.çõe~, que nos deslumb~·am, : nas 'pfl'Íxões, qtte nos étubriagam; ou nos in-
.teresses, que nos absorvem? Qua11tas Vezes\ nas suggestÕes, que ,. nOS hy· 
pnotiz:am? Quantas, nas compaúhias; que nos 'fascinam; ou nos ami-
gos; que nos traem?' (Apoiados.) 

No projecto da · ca~ara dos deputados ha vi 'a. mais translucidez, 
J:Uais cm·agem de arrosta\ a verdade dos compromissos assumidos, das 

' llovidades ;:LVenturad.as. EHe estabelecia, para o governo, ·o direito de 
' m:àndar p.ràce~e:r ·á liquidação dos bancos, que nella inco,~ressem, por ·J 

.conta do Thesouro e intermedio de dut;ro estabelecimento, que o ' minis-
tro da fazenda escolhesse. Nesse attentado manifesto contra o direito 
'lOli1mum estava clara, pelo menos, .a hypothe:;;e prevista de um deus 
ex-machína, intervindo após a ruína ge~:al, par'a recompor as cousas, · 
e salvar a situação, dando-lhe por cha>:e os interesses do salvador. -
· {j · SR. THEODURETO SouTo: - Foi uma emenda da ultima hora 

na camara, que passou o'b e .subi·epticiamente. ' 
O .SR. RuY BARBOSA:- A coragem cirurgica, com que o no'Qre l'e-

presentante do Rio GTande do Sul corta a torto e a direito nestas cou-. 
sas, desmentiu-se neste ponto, deixando ahi uma reticencia, cujo sub-
Pntendido aliás é obvio. O seu projecto manqueja por falta desse ar-
.tigo, corollario ~1eces~ario delle. E, si essa disposição nã'o se enuncia 
jii, ha de vir, .ha de en;tergir cta fatalidade das cousas, da crise inevita-
vel, que ·o projecto vai abrir: porq~e o governo da Republica não póde 
ter a pretenção ele arcar com a situação incomportavel, que esta Tefor-

, ,ma levantará no paiz, ac.açapanelo o credito do Estado sob essa allu-
vião esmagadora · ele papel-moeda, 'immensa e. inesperada avalanche de 
responsabilidades irresgataJveis. (llfWito bem.) Logo que a situação se 
definir, an:nado com o salus populí, o governo providenciará) na pleni-
.tnde .da dictadura conferida pela necessidade; e a força das circumstan.-
rias levantará então do fundo do desconhecido o nome inespel'a.do e 
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.mysterioso, cuja. magna~imidade se . amioor~rá de nós. O espoii.o, séu 
df3 jure nesoo caso, será urna pequenina compensação· a tamanhos ser· 
ríços; e então se decifrará o enigma, . agora obscuro, com o advento do 
grande banco, o enviado, o bemquisto, o salvador, concebido -e gerado 
no ventre da sabedoria financeira, que o Atlantico, e+n viagens succes-
sivas, anda a mostrar, com -orgulho, ora a um, ora a out.ro continente. 

O E! R . . THEODURÊTO SouTo: - O 11:ovo Banco N acionai. 
_ UM SR. SENADQR: - l-Ia de s~i· obra do Congresso, e não de um 

ministro. 
O SR. RuY BARBOSA: - Ha de vir, ou seja óbm de um ministro, 

ou seja obra de um congresso, - justificado pela xiece&sidade flagella-
dora e irresistivel das circumstancias, nas quaes reside aquella força, 
doquentemente definida, ha pouco, pelo 'nobre representante de, São 
Paulo. . . das circumstancias que justificam t~do, das circumstancias 
que legitimam tudo, das circu:instancias em cujo reservatorio provi-
derJCial 11,ão ha temeridades, nem crimes, que a administração não en-
contre meios· de canonizar. (Apoiados.) 

, Senhores, temos o direito de dizel-o, porque o estamos vendo, e .os 
honrados signatarios do projecto devem enxergai-o: este projecto não 
é uma solução : é uma arma:dilha. .. 

O S;R. THEODUEETO .SouTo: - Nem póde ser solução. 
O SR. RuY BARBOSA •: .- Este projecto J:estr·Óe·, para com.eçar: rea-

liza a formula marcial de Lopez. Arraza, limpa o terreno, para o se-
meador feliz, aquelle em previsão de quem se esconde o thesouro, que o 
interessado sabe onde opportunamente ha de ir dessoterrar. 

o SR. THEODURETO SouTO : - Mas accumula ruinas, faz um mon-
tão della•s. 

O SR. RuY BARBOSA: - Em summa, Sr. Presidente, pa:ra os ban-
cos emissores o projecto é uma extorsão criminosa. (Apoiados.) Para 
os portadores de notas, is~o é, para a população inteira da Republica, 
er.1 cuj.os bolsos andam &s cedulas ·dos bancos emissores, é, sob o rotulo 
de uma .garantia, ilm calote, o mais descomposto dos calotes. (JWuito 
bem.) Não ha, oom effeito, em todo o projecto, .a. menor providencia 
acerca , do resgate, a menor palavra sobre a comrersibilidade. Para o 
'fhesouro, é a condemnação ás galés perpetuas do descredito financei-
],o. (Muvto bem.) Oh! que risadaiS para o "meirinho inglez"! Um era-
úo que não póde com a responsabilidade de uma emissão de 180 mil 
.contos, instantaneaménte a eleva a 550 ui.il. Oh! que famosa regenera-
ção da' moeda fiduciaria! (Apo·i.arlos.) Um paiz, cujos titulo8 andam 
c~otados na Europa à 62, esposa, de um dia para outro, uma divida de 
365 'mil contos. Oh! .como a Europa nos vai achar grotescos! (Muito 
lJem.) Como vão subir os valores brasileiros! Como se vai revalorizar 
o papel desvalorizado! (Mu;ito b'em.) 

Adaptando esta solução, revelar-nos-hemos um povo sem consci.en-· 
cia, nem fé, um paiz sem moralidade, nem ·senso commum. Queimamos 
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eontractos sagrados, o.Saqueam'Os a aigibeira particular, adaptamos vo-
luntariamente a nossa propria fallencia, convertemos o descredito dos 
bancos em deshonra do Estado. (Muitos apoiado~.) 

O PR . . AMARO OA v .ALCANTI: ~ E ·spero ·que não ~erá lei do paiz. 
O SR. RuY BARBOSA: - Mas, senhores, na reforma financeira 

ainda se levantam duas grandes questões, em que· me é inevitavel en-
trar, já pelas suas relações profundas com a materia do votp, que va-
mos proferir, já pelo seu papel na obra do Governo Provisorio :_ a mo-
bilização do lastro da:s emissões e a cobrança dos direitos em ouro. 

Eu creio que a soberania do legislador tem liriütes aindà q1,1anclo 
.w diz indefinida, como no parlamento ele Inglaterra, nos comícios po-
pulares sob o governo da democracia pura, ou nas assembléas consti-
hlintes. Por mais inconfinada, que pareça, ha de ter, ao meno-s, o·s cOli-
fii:J.s do t;;enso commum. Estava nas mãos do Congresso declarar a abo-
lição da cobrança em ouro; mas não estava eni suas mãos obriga1: o 
poder executivo a fabricar o nobre metaL Ora, é o que faz o projecto 
da O amara, quando, ' revogando o decreto de 6 de outubro, presm·eve,. 
;ao mesmo tempo, a reconstituição do deposito metallico dos bancos. 
Essa injuncção contra-dictoria vai esba1'rar nos mysterios da pedrá 
philosophal. Para observai-a, •seria mister reviver administrativa-
mente a alchimia, crear no Thesouro uma secção de pratica das scien-
cias occultas, ·converter a Casa da Moeda em laboratorio ele transmu-
tação dos metaes. (Riso.) 

Ningueri:J. ignora, nesta casa, que a mobilização do· lastro nietalli-
c-o dos bancos é um dos ·arbiúios da minha administra!ção, um desses 
arbítrios pelos quaes tenho fé de haver concluido, neste mundo, a ex-
piação dos meus peccados, e estar no caminho do céo, por 1;nais que me 
ande a agourar o contrario o vôo negro de certas aves de máo riome. 
(Riso.) Graçrus a essa medida minha, reunida ao systei:na de emissão 
creado pelo decreto de 17 de janeiro, deixei recolhidas as qbrigações 
do empr~stimo' de 1889 em importancia não inferior a 90 mil contos. 
Eu suppunha haver prestado, com iss.o, um serviço· não despicieildo ao 
e:redito da nação, na presumpção, em que me achav·a, de que o credito 
de um pa:iz é tanto maior, quanto elle menos deve, ou mais depressa 
amortiza as suas dividas. (Apoiados.) 

Agora sei que, pelo , contrario, o meio de nos recommendal'mos ao 
mercado monetario, dos · dons continentes é endividarmo-nos, especial-
mente si nos endividarmos em Londres. Isso traz ouro, dá-nos a bem· 
aventurança de uns mezes de cambio alto, ·e estreita a tutela paternal 
de Lomb'a1·d St11eet sobre nós. ( M1oit'o b·em. ). Ao menos, a moJ;Iarchia 
procedia invariavelmente assim; e é graças a esse habito invaria\rel que 
en tre ella e ·os nossos credores se estabeleceu o modtLS vivendi hoje re· 
cm·dado com tão vivas saudades. 

Para ordenar a applicação do lasti;o das emissões ao recolhimen-
to dos títulos · desses emptestin1o, fundava-me eu no caracter geral dós 
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deposito~ confiados ao Thesouro, na equivalênciâ de honra entre o ouro 
e o·s titulos do Estado em ouro, nas multiplas vantagens, de orde\.11 fi-
naneeira e de ordem economica, asseguradas ao paiz, de um lado, 
r,om a reducção dos jui·os do •seu debito, de outro lado, com a circula-
~ão do metal, ainpantda contra o ·escoa·inento total delle pelo regimeu 
metallico dos impostos aduaneiros. ( Apo.iados.) 

Mas o meu succes·sor, homem do allegado e p1·ovado, não aehou 
entre a poeira e as traças da rotina, jurisprudencia, que legitimasse a 
minha ousadia; e um dos primeiros passos, com que retratou a sua ad-
ministração, encetando a: errata da minha, foi sobreestar na execução 
do decreto n. 823 B, de 6 de outubro de 1890. 

Recuando, com pio horror, ante o meu sacrilegio, e fechando as 
portas do tabernaculo sobre as pilhas, do metal, que eu julgara melhor 
emprega·~o em alliviar a divida publica, desvincultmdo o oui·o, e substi-
tuindo-o por apolices ria garantia da:s emissões, disse o Sr. Arinipe: 
(Lê) 

"Em minha opinião deve ser considerado sagrado, e, portanto, 
conservado em especie, o fundo metallico, que garante a emissão dos 
bancos ;. embora se diga que esta, só sendo convertivel quando o cam· 
bio se mantiver ao par durante doze mezes, nenhum perigo haverá; 
mas pelo contrario conveniencia, em empregar tão grande .sornma em 
resgate de títulos do Estado, que, guardados no Thesouro, lhe depa-
rarão meios; em qualquer emergencia, para a acquisição do metal pre-
ciso ao reembolso dos bancos emissores. " ( 1) · 

- O meu segundo fiUCcessor no ministerio da fazenda, aliás não 
menos jurista, nã-o menos magistrado que o seu antecessor e collega; 
divergiu solemne e r&dicalmente delle neste assumt~. Na sua exposição 
financeir·a •ao Congresso, com effeito, o Sr . de Lucena qualifica a 
mobilização do lastro como "idéa capital", "idéa imprescindível", (2) 
"idéa imposta pelas necessidades "da nossa administração financeira". 
O .Sr. 'Araripe, que estadeava a sua dissidencia em relação a mim, 
neste assumpto, como um dos beneficios da sua adm,inistraç•ão repara-
dora, não se mecheu do galbinete . De onde {leprehendo que S. E.x. 
reconsiderára, e acabou, afinal, reconciliado commigo na'· profanação 
dos lastros, a que o Sr. ele Lucena subscreveu, dando-lhe ainda maior 
amplitude, adaptando-a a novas applicações. _ . . 

Mais ·umponto cardeal ela minha gestão financeira, em que o tempo 
obrigou os que. tinham nas mãos as responsabilidades do governo a 
reconhecerem, não só a conveniencia, como a inevitabilidade dos meus 
actos. (Apoiados . ) E' um clesaggra v o, em que espiri tos dos menos 
propensos á vaidade encontrariam motivo para desvanecimento e 
ufania. 

·Ü) Ril'lalt•o•·io ao IP~skl:ente tdkt Rep·t!b~ica, •pg,gs. i-5. 
( 2) JD:Joposicão a.nnexa lá mensagem do \P residente ·c1 u lR.epÚblica ao Senado. 

D4cwio (J'o à ono,·esso . . 2 0 .set. 1-89·1, p ago . !1.'21-9. 
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.. X ll)Ím .tal satisfação ·não compensaria, nem de leve, o pe'zar de 
achar-me, ainda neste ponto, em antagonismo com o .projecto da· Ga-
{'nara dos Deputados, inspira:do pela commissão ro~xta. A commissão 
dE;Jtermii~a ·ao gov:erno que recomponha em ouro o ,lastro dos bancos. 
Mas, como, ao mesmo tempo, desvia d.a ·rua do .Sacramento o unico 
veio de ouro accessivel ao governo, mandando cobrm; em papeJ os di-
reitos de alfandega, parece evidente que o projecto impõe á adminis-
ção. publica um dever, com o conhecimen.to prévio de que ella não po-
derá desempenhai-a. (Apoiados , ) Não recebendo our,o em impostos, 
o governo não teria meios de qbtel-os, senão compra~J<do-o no mercado-. 
1fas, como o: cambio, ao passar desse voto naquel1a ca,sll: do Congresso, 
esta:va abaixo de 15, e abàixo de 13 se àcha ainda, hoje, claro ·está que 
o ministerio não poderia obedecer, senão abr~ndo rombos gig·antescos 
no orçamento, ou procedendo a forrniclaveis opemÇões de CrE)dito, isto é, 
onerando o Thesouro com vastos sacrifícios, sacrifícios incalculaveis, 
para os quaes o projecto 'o não habilita. , . 

. Ahi está, pois, uma ·dispo~rção para ing'lez ver, ou antes; p~rmit
tam-me1 uma disposição para. rir. l~ç;pul'U.'J . vulti decipi, decipi;atur . 

. · O rasgo cle ~nsação brÜhflrÍa ·unicame·nte pelo apparato elo espe-
ctaculo. (Apoiadlos . ) Si t ivesse o voto do Senado, valer-lhe-hia salvas 
de .applausos ·13l11 telegrammas ultramarinos. Mas, ·seja qual fôr a em-
phase do. preceito, o poder executivo não n'o cumpre, não n'o cumpriria, 
não n'o poderia cumprir, emquanto lhe não revelassem o segredo ·alohi-
mico da pr:oducção do ·ouro pela in{lustria humana. Relevem-me .a 1 

' . ironia: qua:qdo a política brinca tão innocentemente em assu~ptos tão 
graves, não ha outra fôrma natural pam a expressão do pensamento. 
Difficile est satyram non scáÀJer:e, dizia Juvenal. · 

A utilização do lastro metallicó do pàpel bancaria. em opel'açÕ~s 
tendentes a melhorar o c1;edito do E stado não era innovação minha. 
Entre nós · mesmos ella encontra prece:clentes, .no que se fez,, durante a 
guerra com -o Pa:dtguay, sob ·a lei n. l. 349, de 12 de setembro de 1866, 
e o decreto n. 3·. 720, de· 8 de outubro d'esse anuo. Não a adoptei, 
senão justificando-a com razões de deliberar, que ainda não vi refu-

. tarlas. E tive ·a satisfação de certificar-me de que a impressã0, . no 
publico, naiS classes competentes; foi das mais f,avo·raveis ao pl;ocedi-

·' inEmto do governo. (A poia,dos. ) ·, . , . . . 
Hitja vista este juizo, emittido po:r um periodico estrangeiro, dos 

mais habeis em assumptos financeiros, dos mais em coítta,cto com os 
·interesses commerciaes, dos mais independentes na defesa das suas 
convicções: (Lê) · · 

"QuaTito ao emprestimo de 1889 em ouro, nada tã'o natural 
e facil, quanto o seu resgate immeçl~ato. O lastr'O 1netfl;llico dos 

ban;cog' de emissão niio pó ele te1' destino mais 1.Lti~ e patTiofJico. " ( 1) 

(1) E'toile du S:uid, H d.e o.utu~ro de 1890. 

,/ 
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E , até no seio da imprensa que mais fogosamente me combateu, nlío 
me fa1tararn adhesões, que ainda recentemente se manifestaram no 
apoio dado a: essa . restauração d•a minha medida pelo priojecto do go-
verno passado. São, ·com effeito, da Gazeta de No,ticias ( 1) estas 
phrases: (Lê) · · 
. "0 pa:r:ecer dos outros membros da commissão" (minoria da coi:n-
·missão do Senado) "é, fóra de ·duvida, o que offerece màis amplas 
bases para as medidas, que convém adoptar; ?TD,esmo porqtte tmtd da 
1roobüização . do ouro, qrue exwte rrvo Thesouro, e; da stta cmnversão em 
apolices iln,al;i;ervaveis, providencia . de effeito seguro rua actuaJ2idade, 
pri~a sua influencia benefiJca na taxa do cam};io." 

Dois fins tinha, realmente, ·em mira essa providencia. O primeiTo, 
immediato· e tmnsitorio, consistia em beneficiar o mercado monetario, 
actu:ando salutarmente sob:re o cambio, em que não foram peÍ'cepti-
veis os seus effeitos. O segundo, estavel, permanente, amplo, era alli-
viar o· era rio IIacional, com o recolhimento do emprestimo de·· 1889, em 
uma· despeza de 4 .454 contos annualmente. 

Essa reducção consideravel e duradoura nos encargos orçamentarios 
da Federação não podia deixar de desafogar consideravelmente o cre-
dito do paiz, .e aproveitar, portanto, á estimação do nosso meio cir-
culante. A vantagem, por esse lado, me parece incontestavel. (Apoia-
àos.) 

E sob que pretexto -a combatem os seus antagonistas? Sob o de 
que essa operação desnatura e enfraquece a garantia das emissões. Por 
isso "se pro,nuncia formalmente contr'a ella" o Sr. de Figueiredo. 

Ora, acontece que eu suppunha ter em S. Ex. o maior panegy-
rista dessa medida; porque ninguem a advogou com mais segurança de 
tom, mais calor de convicção, mais abundancia de motivos do que 
S. Ex. Vou reproduzir suas palavras, de um oompete-rimdu do Sr,. 
J_,ouis Guilaine, que, na Revue Fmnco Surl-Amér~bairne, expunha a lin-
guagem do nosso banqueiro nestes termos: (Lê) 

"O Sr. de Figueiredo, reconhecendo que .o governo brasileiro 
aliena,, contra fundos- publicos, 4 % 1889, 9s depositas de . ouro dos 
bancos, e que essa altm'ação da garantia da circulação fiduciaria pro-
duzira, á primeira vista, má impressão na Europa, fez-nos observar 
que na re'{Lliàade não ha. diminuição da garantia,· porquanto os fimdos 
publicos em ouro, resgatados com depositas metallicos, representam o 
equivalente em metal, e que o vale ,no ouro é o proprio ouro (ouro é o 
que ouro vale) . . · 

"A depreciação desses fundos publicas poderia enfraquecer a ga-
rantia; mas, por outro lado, como os bancos não sãó o.brigados á con-
versão do seu papel, senão quando 6 cambio se mantiver durante um 
anno, ao par de 27 d., ou acim a, por 1$, e como a previsão quasi que 

(1) Editorial, em 24 de set_embro .de 1891. 
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indica que -essa volta ao par só se dará no período de longos annos, 
segue-se que o papel é legal e virtualmente inconvertivel, e que, no 
dia em .que se tornar convertivel, terá o .cambio subido, e igualmente 
melhorado o credito. do paiz, permittindo a realização, muito vanta" 
josa, dos fundos do Estado de garantia e a reconstituição dos depositas 
de ouro para a conversão .do papel. 

"Além disso, o governo brasileiro, em vez de deixar esses depo-
sitas de ouro immobilizados e improductivos, tem toda a vantagem. em 
applical-as rliO resgate dos fv.mdos publico'&-, valorizando :assim estes 
fundqs e poupando ao Thesouro, sobre os que resgatou, · o pagament0 
de um interesse annual de 4 % em ouro. Resulta, pois, que a mobili-. · 
zação dos ·depositos de ouro deis bancos, não nuUificando de modo 
algwrn a gar.antia de sdu papel, é muibissimJp ftwom<&~el ao cr·edtito do 
Estado, diminuindo a divida em circulação e o respectivo serviço. 

"Si o governo de Juarez Oelman, em Buenos Aires, houvesse se-
guido o mesmo systema, não teria provavelmente o agio attingido ás 
propQ.rções,a que chegou. · 

"Infelizmente sabe-se que os depositos de ouro dos bancos ser-
viam, não para a acquisiQãO de fundos do Estado, como preceituava 
a lei de 1887, mas sim para o resgate de uma parte do papel-moeda; 
julgava o governo que por essa fórma faria o valor deste; mas, ao 
envés d'isso, o que ·restava em ·circulação, não tendo mais garantia 
real, devia forçosamente depreciar-se, tanto mais que 9 papel, tão 
desastradamente retiradn, foi, pol um cumulo, posto em· circulação 
pelos descontos do Banco N acionai Argentino. ' _ 

" Força é, pois, reconhecer que as condições, segundo as quaes se 
. effectuou ;.t alienação dos depositas de .ouro dos bancos, no Rio da 
Prata e no Brasil, são eSS!'Jncialmente differentes, e que o papel bra-

. sileiro não pe?'de., po1' essa alienação, a.s suas g1arantias r-eae:s, como 
aconteceu ao papel argentino." ( 1) 

A 'mobilização do lastro nã'o podia ter -defeza· mais categorica. 
(Apovados.) O patriota sem prevenções políticas · na Europa rebatia 
assim, antecipadamente, o opposicionista. apaixonado no Bras~!. 

Agora S. Ex. se destaca proeminentemente, entre os· que pugnam 
pela ': recomtituição" do deposito dos . bancos emissores. A phrase 
acloptruda é uma desoos, que fazem fortuna exactamente pela infideli-
dade da expr.essão. Dando a suppôr um desfalque na base das emissõe~, 
desperta o alvo roto nos animos, chama os · interesses a postos, e gran- ' 
ge~a a:os reparadores do aggravo as· sympathias do capital sobresaltado. 

Mas um momento de reflexão nos levaria a conclusões bem di-
versas. Na operação de que se trata, o ouro substitue-se por títulos do 
Estado em ouro. A nação obrigou-se a lhes pagar em .ouro a amorti-
zaç~o e os juros. Póde a legislat~ra nacional contestar a equipollencia 

(1) Jorna-l do Oo.m~ne?.'c-io, 2•4 doe a .!Yri>l, 1891 , G-aJ~eti>l,ha, .so'b o -tJ.tu1J.o, «0 Sr" 
Cond,e de Fig~!e1redo». , 

' -
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entr~ essas rendas e o metal, que ellas representam? (A-poiados.) Si o 
credito do paiz é uma i·ealidade, e não um mytho, ao menos para os 
orgãos políticos do paiz, tem esses o direito de pôr em duvida a corres-
pondencia real . entre um compromisso do Thesouro e a especie, em 
que elle se estipula ? Qualquer esc ri ptb com'.mercial, afiançado por uma 
responsabilidade idonea, desfructa, no mercado, a cotação dos valores, 

, ein que esse escripto convenciona a sua realização. Pesará ouro, taxar-
se-ha como ·ouro, si em ouro ~he estiver fixado o resgate. Salvo si a 
honorabilidade do signatario 'e a estabilidade dos seus recursos não as-
segurarem a solvencia pontual do empenho contrahido. 

Depois, qual é o fim do ' deposito bancaria, nas emissões? Actnar 
mysticamente pela presenç1a ? Não: estabelBCer um principio virtual de 
conversibilidade, habilitar o estaJbelec~mento a encetai-a, quanào as 
circumstancias o determinem. Ora, em tal ca:racter, sob um systema de 
circulação ficluciaria como o nosso, as apolices ouro desempenham tã·o 
cabalmente a funcção de garantia, quanto ~o proprio metal sonante. 

Nesse systema a utilidade do deposito não se põe ;i p,rova, senão 
na hypothese eventual de se estabelecer o tr9co ern ouro. Este, por€m, 
não se verifica·rá, senão quando o cambio se firme ao par durante um 
lapso de tempo mais ou menos largo. Mas, nessa eventualidade, quando 
o troco se tornar possível, é exactamente quando os interes·sa·dos se 
absterão de procurai-o, não havendo proveito em embolsar ouro, quando 
o papel representa a sua equivalencia exacta . A procura. de ouro cresce 
na razão clirecta do seu agio, e cessa com a extincção delle. Logo, a 
p'ropria casualidade da depreciação ·das apolices depositadas em ca:ução 
elo papel emitticlo 1ião tem alcance pratico, no que respeita ás SUaS 
funcções como garantia do troco. Si o troco se acha subordinado á 
paridade no cambio, e si a parida·de no cambio desinteressa da conver-
são os portadores de notas, . claro está que os bancos emissores não care-
Cel'ram de realizar o valor dos títulos, que substituíssem o ouro, se~ão 
em ·CÍrcumstancÍas, nas quaes, por OUtro lado, não haveria, para O 
ser'viço da emissão, necessidade delle. (Apoiados. ) 

Abolido o imposto em ouro, a reintegr(l.ção metallica do lastro 
elas emissões não é possibilida;de, que se discuta. (A poia(jos. ) Não h a 
meios de effectual-a. Mantinha a .cobrança em ouro, renovação me-
tallica do lastro perde a sua razão capital de se r. _(A povados. ) . Com 
effeitó, a unica objecção ponderosa á substituição do ouro por títulos 
desse typo na garantia das emissões está no risco da depreciação clelles 
e na clifficuldade, em tal caso, de obter opportunamente, quando a 
necessidade o reélame, a sua equivalencia em metal. · Mas semelhante 
clifficuldade não se daria, emquant9 o governo se achasse apercebido 
pela . cobrança em ouro, com esse manancial infa1livel de recursos me-
tallicos. ( 4poiados·. ) 

Demais .(pensem etnhora o contrario os que suppõem cluravel a 
conversibili!dade num paiz de cambio versatil como a temperatura do. 
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ambiente), si os pagam1,1ntos em ouro, não só não se podem estabelecer, 
como, estabelecido'S, rúio s~ po'lierão mJanter, senão quando e .emquanto 
a müeda fiduciaria se mantenha ao par, ou cêrca deste, a consequerrni·a 
e que; nos casos de troco em ouro, o governo poderá sempre honrar os 
deveres de depositario, sem prejuízo, para o contribuinte, :ria acqui&ição 
das especies destinadas á reconstituição do deposito reclamado pelo's. 
deposita'Iltes, isto é, na entrega aos bancos do metal agora substituído 
portitu1osdo.Estado . (Appixulos.) · · , 

A força destas considerações centuplica em face de uma das clau-
sulas mais importantes no projecto da O amara dos Deputados. São 
justamente os antagonistas da mobilização os que della afastam assim 
de tod9 em todo a ultima possibilidade de risco. ' · · 

O projecto, com effeito, dispõe, no a'l't. 6°, paragrapho uniéo: 
."A conversibilidade da nota á vista, em especie metallica, tornar-

se-ha effectiva, logo q11,e pm· lei seja de>cre:f)ada· a abol·ição do cur'Bo 
fm·çado. 1' . , · ' · · 

~o regimen até agora estabelecido, os pagamentos em ouro fi{lam 
dependentes de uma hypothese remota, diff:ilcil, mas, em todo caso, 
estranha á futura intervenção do legislador, verificíwel ·independente-
mente de sua yontade: o equilíbrio cambial. No regimen alvitrado pelo 

-projecto, porém, a interferencia prévia do Congresso, provocada espe-
eialmente pelas circ\lmstancias, é eondição essencial, para se inaugurar 
a conversibilidade. Não ha possibilidade, pois, de que ella :se produza 
inopinadamente, .sem que o 'fhesouro e os bancos disponham de tempo, 
afim de se preparaTem pàTa os 'pagamentos em ouro. Antes disso o 
podyr legislativo teria de examinar a situação, verificar si as condições 
db paiz ac~:mselham, ou vedam a abolição do curso forçado . E, como 
da -abolição dp curso forçado resulta;1·ia immediatamente a conversi.-
bilidade da nota, á von.tade dó portador, claro está que ·a legislatura 
não a deliberaria, antes de examinar o problema a esse aspecto, a·d-
optando as precauções nece~sarias, ·para que a obrigação do troco em 
ouro não colhesse de sobresalto, desprevenidos, OS· estabelecimentos 
emissores e 0 governo . ( A.p.oiados. ) ' 

Agora, senhores, outra questão que faz parte qo acervo do Governo 
Provisorio, e que, por sua importancia excepcional, abriu época em 
nossa historia .fina1íceira: a cobrança dos direitos de importação . em 
ouro. 

' Espelho de grandes liçõe.s é ahistoria desta questão. Nella ventos 
com que facilidade os grandes interesses do ' Estado vogam á mercê de 
propagandas desorientadas e violentas, que não raro cegam a legis~ 
l:Ltura, ·arrastando-a a erros irreparaveis, a capitulações desastrosas, 
so.b o imperio deo agitações, nas quaes o ego imo e a ignorancia, a malícia 
e a credulidade collaboram para o mal do paiz. (Apoiados.) 

· Um desses erros irremediaveis está no artigo do project'o da O a-
mara, . que . ·eningue a cobrança dos direitos de importação em ouro. . 
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Essa deliberação envolve um golpe . tão incomparavelmente ominoso n6 
futuro das nossas instituições financeiras, que todo o meu respeito 
pelos promotores desse movimento não me inhibiria de qualificar de 
criminosa a tentativa, si eu não me ·considerasse obrigad·o a resalvar 
a boa fé dos meus contradictores. 

Não hesito, Sr. presidente, em arrostar a impopularidade da me-
dida, a que se proéura ligar o meu nome como a um. poste de odio : 
sinto, pelo contrario, a maror satisfação de declarar, convencido e 
tranqriillo, que à minha razão e a minha consciencia cada dia mais 
me applaudem esse acto; e quanto mais embravece contra elle a onda, 
inconsciente, ou impura, da reacção, mais abençôa a inspiração, que 
m'o dictou. Nã,o é capricho de orgulho. Fui governo, e dei, no governo, 
as maiores provas, as mais frequentes, de que não conheço amor pro-
prio, quando se trata de reformar os meus. actos, de corrigir os meus 
erros. Mas aqui não· tenho uma . linha, que ceder:. minha convicção 
é sempre a mesma. Sob o domínio, inevita:Vel, até agora, entre nós, do 
papel incon:versivel, procurarrei, na cobrança dos direitos em ouro, o 
dique ao illimitado escoamento das especies, uma defesa contra os ex-

. cessos da depreciação, um principio de ordem capital na .economia do 
nos·so regimen monetario, assim como no 'equilíbrio dos nossos orça-
mentos. E, no dia em que eliminardes essa defes~, no dia em que ·rom-
perdes esse dique, desiderah;m em que se empenham mais que ninguem 
os irreconciliaveis do imperialismo impenitente, tereis cavado o maior 
dos perigos sob as nossas instituições financeiras, e. preparando o des-
moronamento. A responsabilidade então não será nossa; porque da 

.· obra do Governo Provisorio se terão alluido os alicerces, desfalcando 
nos seus elementos essenciaes o systema deixado por elle. 

(Ha apartes dos Srs. Pinheiro Gttedes e Elyseu Martins. O omdor 
troca a>lgum(JJS palavra~ com o· Sr. Pinheiro Guedes, e prosegue.) 

Ao adoptar essa medida, não o fiz, · senhores, arbitrariamente, nem 
a desfechei sobre o paiz de improviso, sem estudar e preparar primeiro 
o terreno. ' O decreto de 10 de maio, estatüindo a cobrança da quota de 
20 % em ouro sobre os direitos de consumo, foi uma .sonda lançada á 
opinião. As criticas oppostas a essa providencia, no commercio e no 
jornalismo, animaram-me ao pàsso ·radical do decreto de 6 de outubro; 
porque essas criticas, em sua generalidade, não atacavam a instituição 
da porcentagem metallica nos direitos aduaneiros, senão exactamente 
pelos vexames, .com que o_regimen mixto de ouro ·e papel, na satisfação 
desses impostos, pesaria sobre os importadores. 

. Elle affhgia q commercio com a ,..complicaçãci dos calculos .neces-
. sarios, para. determina;r a proporÇão entre o papel e as especies, nesses 
. pagamentos. Não punha termo, pois, ás inconveniencias da cobrança 
em papel, c·om os seus perniciosos effeitos sobre o movimento ' da' im-
portação e as variações do cambio, nem firmava, para o Thesouro, 
vantagens ~apazes de compensar os encargos, com q)le onerava o con-
tribuinte. A 'ter de abrir a áperi<:ncia, diziam, pela maior parte, os 



impugnadores 'do decreto' de lO de .maio, fizesse-:;t logo o go;verno com 
a cobrança 'total 'em buro, que não incorria nO's. defeitos mais gr-aves 
da •cobranÇa parcial, e poderia -trazecr.-heneficios cqnsideràveis ás finan" 
ças. do Estado . (A po~ados. ) . · ~ ' · 

Essas opiniões, a' que a percus,são do sentimento public; pelo pri-
. meiro ensaio ,deu aberta, concentraram a minha att~nçãq .na idéa, que 
o acto de 10 de maio evidentemente énce~T~v;a em germeD:. · 

PeJa cobranç~ geral dos direitos· de ,· importagão .em ou:vo já se pro~ . 
'nunciara, entre nós, a commissão parlamentàr de inquei'Íto, constituída 
.em 1883, da qual faziam · pa:rte os Srs. de 'Guahy 13 :N~aROe.l J asé 
Soares. {1) · ' ' · 

As discu'~sões travada~· . . sobre o assumpto ,d~·~ante a minh~ ge· 
rencia financeira provocaram a:s adhesõe's rri.ais competentes ~ f~rmaes 
a esse pensall).ento. ·Uma represent,ação, que rq.e' dirigiu o Centro In-
dt1Strial em .29 'de: se,tembro, ·sohcitando o pag,a-p.1ento dos dii:eitos de 
importação em OUJiO, termi'na assim:, · , ... ' . . . 

. "Sat*sfazenào a _' ~ão .ju~tas 1·eclamações, ·O ~governo da Republica 
firrq.ará em bases inabalaveis a gratidão do povo brasileiTo, colilple-
tando a obra .g.randios·a ... Ja revoLução, associando á .gloria .da n,essa 
li·bertagão política a da nossa in<ilependencià e ~ autonomiâ .social e 
nacional'. " · ' . . · · · . 

1
, ., • 

Uma representação d~ importadores, endereçada pouco depois ao 
Governo Provisorio, p~onunciava-se .no mesmo sentido, em que tam· 
bem ouvi abundarem algNns homens de experiencia e habilidade com-
mercial, capazes de aconselhar-me. . ' · 

, Entre os meu~ collegas·, no seio do gabinete, o ·alvitre encp~trou 
a acquiescenc:la 'de uns e o enthúsiasmo de · outros. Apenas um, ·o Sr. 
desal'Ío Alvim, divergiu, combatendo-a, infundadamente, como op· 
posta aos principio::;' orthodoxos, da Liberdade çommercial. ' . ·~ 

N ess·as fontes me inspirei; nellas retemperei a minha convicção; 
elias commun±càraJ?,l-me a coragem nece~saria a essa resoh~ção, uma da-
quellas que nenhum estadista individualmente ousaria, s,em o impulso 
eK,cépcional communicado pelas revoluções aos h?me~1s que as diri-
gem. , 

Na i:rhprens~a decretação da cobrança em ouro despertot' appln-
.sos 'geraes entl;é as' folhas mais abalizadas' e insuspeitas. : 

Eis, por exemplo:, a linguagem da E't,oile d'n Sttd '{2): (Lê) 
"O recente· 4ecreto qb.'e . estatue . a arrecadaç.ão dos .direitos de im~ 

portação em ouro·; captou, n'o Bras:i.I, . ao 'que parece, _todfl!S .as a,dh-esões, 
• , a julgar pelo silencio, qae a este proposito n· pbserv'am .Ós orgãos . da: 

opinião publica. · ' · 
1 ' ' ,, 

(11) Reva!t'orio 'atJresewta.d·O ao corpo le.Qii!Slat,ivo tJela corn,missãb f) ~rlam;~.ntwr de 
i.n'quen·it,o. Impr·. Nacion. 1•88·5 ., !Paws. 116~1.8. · · ' ' 

( ~2) ! 1,8 . 1d!e 10!U1rulbro de,. 118:9 01 ~ , ·1 1 
. 

,I ' 

'·I 
,, 
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1' Nern · wm joma,Z, digno de tal nom~, se l!evantou co'fl,tra, és!sa mê-

dtida. Poderia parecer mudez este silencio, se volvessemos os olhos 
cinco mezes atrás, quando o decreto de 10 de maio, que prescrevia a_ 
cobrança de 20 % em ouro sobre os mesmos direitos de importação, 

' provocou as reclamações, de que se fazia éco um dos orgãos mais au-
torizados. ( 1) . 

"Allegavam então que - "a medida não trazia vantagem á _si-
tuaÇ>ão financeíra do paiz, e não fazia senão tornar mais precaria a 
situação difficil ·e já _embaraçosa do commercio de importação." 

"Que não se deveria esperar, portanto, após o decreto de 4 de 
outubro, que augmenta na proporção de 80 ' % as "difficuldades" e os 
"embaraços" da importaçãó !'. .. 

"Entretanto, nem uma palavra, nem a menor queixft. Todos pa-
recem contentes: no Rio N ews mesmo, que usa o louvavel costrtme de 
exprimir at-é ao cabo o seu pensamento, chega a reconhecer que a me- . 
di da tem o seu -lado boní. ' . · ·' · 

"A ·imprensa naiCÍonal não deixou entre v& nada em contrario a 
este . asserto. · 

Pelo que nos toca, a nossa opinião é qvie a medida é excelle~nte. 
Si nos acoimarem de ousado, por nos exprimirmos assim, ao menos 
teremos o merecimento de haver emittido uin juizo. O Sr. ministro 
da fazenda tem razão, quan·do, ao justificar o complemento do decreto 
de 10 de mâio, diz que este peccava apenas por timidez';. ' 

"Repetimos: o Sr. Ruy Barbosa corn.verrkeu a, todh a gente. , 
- "Os direitos serão arrecadados no seu todo em ouro, d'aqui a 

menos de uni mez, e nenh'IJ.Ifrl,a ·voz se ergtwu contra a medida: 
A favor della se manifestou positivamente o "orgão autorizado", 

a que alludia a E'toile du Sud·; mais de uma vez a Gazeta diB Noticias 
rendeu a esse acto nosso a honra dos seus louvores. E aliás esse perio-
tlico, pe:m, se sabe, foi um dos contradictores mais pugnazes, que en-
contrei no ministerio da fazenda, como tinha sido um dos adversarios · 
m:ais formidaveis, que, em 1889, ao assumir eu a redacção do Diario de 
N otic1:as, me ' receberam na il1lprensa. 

Nenhuma adhesão, porém, podia ser mais significativa que a do 
orgão dos interesses inglezes, o mais ouriçado e bravio dos inimigos, 
que me seguiram os pa·ssos, sempre infensamente. O Rio News (2) 
diZia: (Lê) · 

"A cobrança dos direitos em ouro causará grande augmento nos 
direitos de importaç·ã0, quando calculados em numeraria,. a taxa actual ' 
do cambio; mas á medida que o cambio subir, como é rvatural que s,e 
dê, so.b a imfluenciJa desta medidJG.i, e corrno cert>amentle subiria (but as 

· the mte o f exchange rises, a,s it chorurd urndjer tliis me'(J,sure~ and a8 it 
certainly wowld), si se limitassem as emissões,, e o governo fosse mais 

( 1) Red',eri'a-:se :á. Gazeta de N-oticias. 
(12) !Owtnl!bro d~ · l ;g·90. 
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parco no gastar, o agio da moeda m13laZ'lic'a reduzir-se-ha constant'e-
mente, red!uzindocsrf. assim o cusio dos gernero's importados ( ilhe cur-
rrqncy rate wiJU sf3eadily diminish, arnd thus' reduce the co\~t of imported 
gàodJs) . · Em consequencia, -é de esperar que se produza nova complica-
ção' pois, baiX>ançlo o pre!ç.o dos artigos _ de impor~ação, diminuirá 
tambem, a prote-cção, que por esta medida se liberaliza á industria na-
cional, . e teremos nova agitação,. reclamando augmento ' de tarifas o ' 

"Não somos;', accrescentava elle, "não S'Omos absolut'amente con-
trarias á arreCJadação totwl dos direitos de entrada em ouro : essa provri-
de,ncva é razoave~ e de pe'rfeita equiá:ad~. ( Wk3 wre not at aVl opposed 
to the col'Bection of aU import dwties in gol:d, for it is a rteasonab'le and 
perfect"ly eg_uitabl~ requirement. ) " 

E, lembrando apenas a convenitincia de moderar os tributos adua-
neiros quanto a certos objectos de primeira necessidade, os prodl\ctos 

·alimentícios, o pq,pel, o ·kerozene, concluía: (Lê) · 
"Estamos mais que satisfeitos po1' ver desapparecerem os mallo-

'grados 20 % em ouro sobre os direitos; niedida complicada, onerosa, 
irracional e extremamente ii-ritante. Agora, si o governo melhorar ; a 
'tarifa, arbitrando os . direitos sobre bases mais justas e equitativas, 
,estamos dispostos a louvar o nOvo regimen a todos os respeitos. (W·e 
shaJll be rl!isposed to commend the new r:egulation at every respecf. ) " 
' Por sua parte, o J ornaZ do Coritmercio, tão alheio a sympathias 
pura coni a minha admi!listração, não foi parco na approvação dessa 
medida. Estava ella já em plena execução, quando o grande orgão 
~c dignou de obsequiai-a, com esta breve, mas completa apologia: (Lê) 

"Em 13 de outubro o ministro da fazenda decretou que todos os 
_direitos de consumo seriam cobrados em ouro. Contru e~te decreto não 
p:ouve queixas. Com effeito, não se póde negar qwe est;a medid'a era 
p,or extremo justificada. O Brasil tem compromissos importantes, que 
não podem ser satisfeitos senão em ouro. Aonde ir buscar esse ouro? 
Claramente nas alfandegas, de onde sahe tão grande proporção da 
renda publiéa. Não havia acto do Sr. rnmistro da fazenda melhor 
fundado que a cobrança dos direitos de co'/Wumo em ottro." (1) 

Isso escrevia o Jornal em janeiro de 1891. Até então o accôrdo 
e0ntinuava a ser unanime nas sympathias por essa reforma, que de-
pois se havia dé tornar moda adulterar, . e conspurcai-, recommendan-
do-a á aversão geral em todos os tons da gamma declamatoria. Princi-
[libu essa baldá a grassar, quando se entraram a experimentar as per-
turbações economicas, de que busquei escl'utar as causas no meu dis-
r.urso de 3 de novembro. Era preciso filar um respo-nsavel pêlos pade-
cimentos, de que começavamos a ·sentir a primeira invasão. Esse res-
ponsavel estava assentado que devia achar-se entre as innovações qo 
Governo Provisorio. E o Governo Provisorio não creara nad:a mais 

(1) Ret?'O/Ilpecto G1o-n~merc'!;;1Z de 189(}, pag. 6. 
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eapaz, do que a cobrança em ouro, de contrariar interesses pai'ticula-
, res, vícios de especulação inveterados. Todos elles, pois, voltaram o ín-

dice accusador -contrã a instituição importuna, cujo apedrejamento 
entrou francamente em ordem do dia. 

Mas ainda então o conselho de banqueiros, eleito dentre os princi-
paes estabelecimentos desta praça, afim <te estudar as origens da crise 
incipiente, e formular-lhe os remedios, recommendava energicamente, 
na parecer de 14 de abril, a manutenção dessa medida. Eis a sua opi-
nião: (Lê) 

"•Quanto á cobrança em ouro, pensa a commissão que, não sendo 
conveniente, ,nas circumstancias actuaes do paiz, cogitar da hypbthese 
de contrahir emprestimos externos, para attender ás despezas, mesmo 
reproductivas, e muito menos para occorrer ás exigencias de nosso 
credito no exterior, forçoso é que tiremos dos nossos proprios recursos 
os meios necessarios para o ina.diavel serviço da divida externa. 

"Para occorr€)r a tae·s despezas no exterior, dois processos se of-
feTeciam: ou a cobTanç·a dos impostos em ouro, de modo .a ficar o 
governo habilitado ·com a reserva metallica necessaria para aquelle 
fim, ou a tToca de cambiaes, na praça, por moeda corrente. Ein qual-
quer destas hypotheses, ou a concunencia do T'hesoui·o no meTcado 
das cambiaes, ou a dos particulares na procura do ouro para o paga-
mento de impostos produziria o mesmo resultado, isto é, a baixa do 
cambio, com a differença, porém, de que este inconveniente, em rela- · 
ção á primeim hypothese (cobrança dos impostos em o mo), pó de ter 
o correctivo, que abaixo indicamos. 

f ' Com effeito, si o governo, cobrando os impostos aduaneiros em 
moeda metallica, commettesse o erro de enthesourar nas arcas do era-
rio publico todo o ouro arrecadado e o de enviar em especie parte 
delle, para fazer face aos nossos compromissos na Europa, isto deBer-
minaria incontestavelmente maior baixa do cambio, do que si elle to-
masse cambiaes na praça para aquelle serviço; porque o ouro remetti-
do, addicionado ao encarcerado no '11.hesouro, excederia de muito ao 
valor das cambiaes necessarias. 

Em boa lv.ora, porém, o goveraw comeK:P, a dispÔ'r das sobras, e cer-
tamente se ·Servirá da outra parte para compra de cambiaes; o que 
fará que todo o ouro, arrecadado pelo erario, em cu~·to lapso de tempo 
volte de novo á circulação; e, como por este systema uma certa massa 
de moeda metallica é forçada a não emigrar do paiz, deverá ebZe con-
corre?' antes para a elevação do cambio do qwe pura a ífU!a baixa.. . 

"Assim é que o pagamento dos impostos de importação em moeda 
metallica, nas condições especificadas, em vez de determinar a baixa 
do çambio, deve contribuir para a swa eCevwj.ão, e traduz-se· apen'as em 
uma aggravação transitaria dos impostos aduaneiros, sobejamente jus-
tificado pelo actual estado fina;nceiro dó paiz e pela sua situação em 
face dos mercados monetarios estrangeiros." 
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Não ha discrepancia entre essa maneira de considera1· o assumpto 
e a por que eu me expressara, ao promulgar a reforma. E o J orrval 
do Gommefcio, ainda a esse tempo, não variava de juizo; pois, no dia 
immediato, apreciando o parecer dos directores de bancos, rematava 
por esta fórma: ( 1) ' 

"A parte do parecer relativa aos impostos em ouro ' é a nosso ver, 
a melhor exposição, que temos visto do asswm:pio . 

"FJ..svamos de çorn:pleto accôrdo." 
Força é, pois, confessar, senhores, que, si eu tivesse errado, no 

mesmo erro teria: cahido commigo o' paiz t"odo; ' porque a imprensa in-
te,ua adheriu a essa medida, e tod:as as classes, mais ou ,menos · inte-
!'essadas, a acceitaram. üra, de mais não preciso o legislador, para jus-
tificação absoluta das reformas que decreta. (Apo·iados.) Si ellas cala-
ram universalmente na opinião, ao ponto de não :suscitar reclama-
ções, ainda entre os a quem a ma-teria toca · mais de perto, a ratifica-
ção geral do paiz ao acto do governo substitue a responsabilidade deste 
pela da nação, arbitra suprema dos seus proprios interesses. 

Que circumstancias, porém, operaram a rapida evolução de ideias, 
que a e!lse respeito occorreu? Poucas lições se poderão offerecer mais 
,notaveis da facilidade, com que se produzem e invertem os impulsós 
da maioria, nos governos de opi.nião; . poucos exemplos màis eclifican-
tes ácerca da neéessidade de moderar esses impulsos; e resistir-lhes, para 
servir melhor ao paiz. 

O govern"O passado :voltou á razão neste assumpto. E' urp. rasgo de 
boa fé, pelo qual ' mereceria louvores. E não quero ragatear-lh'os. Mais 
uma questão, em que' a, prova\ dos factos ci obrigou a se des~izer em re-
lação ás medidas financeiras do Governo Provisorio, que o meu , sue-
cesso r tão levianame:p.te sacrificára. Não obstante, porém, a reparação, 
que deste modo nos ·deu, t:;udia, comquanto concludente, não ·posso, na 
interpretação das causas, que . abalaram e malquistar'am o regimen do 
imposto em ouro, ger-ando, a esse respeito, uma opinião estonteada, não 
posso, na interpretação dessas causas, deixar de assignalar. acima de 
todas, a responsabilidade do proprio governo, ná pessoa do secretario 
de Estado .que em seguida a mim exerceu a pasta da fazenda. (Apoia" 
dos.) · · 

Si o ministerio não fraqueasse á pressão das primeiras exigen-
ú 'as oppostas pela rebeldia dos interesses ,particulares á execução desta · 
medid~; si pelas suas concessões immediatas 'á agitação, rumorosamen-
te levantada, mui de industria, para lhe levar ao espírito a descon-

' fiança e o receio, não procedesse com a condescendencia dos fracos e a 
nialleabilidade dos inconscientes; si, com a temeridade dos espavo-
ód'os, não se aventurasse a suspender a execução elo decreto de 6 de 

· h> Jornal do Con,;me11clio, a;bril, 15 1'891. GkzETILHA, sob ~ epigrapJ;le: "O 
estado wctual da praça," 
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outubro, reempolgando assim ' poderes da dictadura extincta, e offere-
cend0 aos rehactàrios a p:uelibação do triumpho ·completo, ·- as relu-
l;;ancias dos interessados não assumiriam proporções de vaga impe-
riosà, não passar·iam da reclàmação á ameaça. (Apoiados.) 

- O Governo Provisorio teve mais de uma occasião de ver tempes-
tearem velleidades semelhantes, e resistir-lhes victoriosamente. E' o 
que me succedeu com a cobrança dos 20 % em ouro. As primeiras re-
Gi stencia·s,' os balões de ensaio exploraram acti vamente o · terreno, pro-
cura;ndo' congregar e organizar forças. Os telegrammas, que constituem 
hoje o instmmento usual e barato da impostura amplificada, cmza-
i'll.m-se, fuzilando, de pi:'aça a praça. Mas', para desacoroçoai:' os guer-
rilheiros·, e desarmai-os, bastou sentir-se que o governo não recuaria da 
deliperação acloptada; e a cobrança parcial em ouro não cessou, senão 
p?-ra ceder a vez á cobrança total. 

Quando esses movimentos egoisticos de classes, de grupos, de con-
luios encontram a autoridade titubeante , e inclinada á rendição, as 
suas pretenções nã.o conhecem limites, as suas victorias medem-se pelo 
seu arrojo. (ApoÍrú1Jos.) Infelizmente, as democracias rara vez sabem 
resistir ao ardor civium pmva jttbentinm. Infelizmente, para pôr peito 
a essas correntes perigosas, os corpos collectivos ·são ordinariamente 
menos . viris do que a consciencia das responsabilidades individuaes, 
quando esta se· encouraça numa convicção e num caracter, contra a.s 
tentações da popularida·de, que, em certos casos, não é senão o reverso 
do patriotismo. . 

Alheio a esse genero de estudos e d01ninado pela ambição de con-
verter em sympathias a seu favor os resentimentos, que o Governo Pro-
visaria suscitára contra si pela energia de certos actos, pelo caracter 
radical de certas medidas, o meu successor era incapaz de fazer jus-
tiça á ·importancia da cobrança em ouro, ao alcance f~nanceiro, ás uti-
lidades econo~nica-s desse regimen, e màis incapaz aind-a era ele af-
frontar os estorvilhos, as malquerenças inevitaveis na execução vigo-
~·osa dessa reforma. 

Longe de fortalecel'a,· pois, como cumpria, S. Ex. começou com-
:nromettendo-a com o expediente mais apropriado para desvirtuai-a, 
qual o de fechar hermeticamente no Thesouro as especies, que por via 
das Alfandegas accumulava. (Apoiados.) E, apenas começaram ~ avul-
tar os resultados naturaes desse ' erro pela rareação immediata do ouro 
no mercado, com indesculpavel açodamento annullou o decreto ele 6 de 
outubro, mandando receber em papel os direitos, que esse decreto obri-
gava ao l)agamento em metal. Era um rasgo clictatorio, a que S. Ex. 
aiio tinha direito: a revogação de uma meclid;a legislativa por simples 
aeto de administracão. · 

O imposto em' ouro foi condemnado a-ssim p~lo mesmo governo, 
qüe mais tarde teria de yir pugnar, arrependido, pela sua conserva-
']ão1 condemnado antes que o .criterio de u~a experimentação regular 
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lhe pudesse .. pôr a descoberto a influencia real sobre a vidâ economica 
do paiz. (Apoiados) . E, o que é mais singular, não vigm·ando ha seis 
ou sete mezes, o decreto de 6 de outubro 'continúa a cal'l;egar com as .. 

culpas de phenomenos verificados sob um regimen opposto ao seu. 
(Apoiado.s.) 

Nunca me passou pela mente que o pagamento dos direitos de im-
portação em ouro pudesse lançar raizes, e obter a acquiescencia· defi-
nitiva dos habitas commerciaes, senão após um período de a:ttritos e 
queixas, que so a acção do tempo conseguiria reduzir pouco e pouco. 
Na primeira phase dessa reforma a obtenção de recursos metallicos ha-
via de e_ncontrar empeços, que o governo devia auxiliar 9 contribuinte . 
a vencer, promovendo a circulação do ouro arrecadado, em vez de en-
:;hesoural-o mesquinhamente. ' (Apoiados .) Depois, essa reforma se· des-
tjnava preciSamente a · acabar .com a mais perigosa e a mais poderosa 
c•Jasse de ·especulação: a que se exerce no commercio importador, pro~ 
v;,Ócada, fomentada, autorizada pela arrecadação dos impostos de con-
sumo em papeL E era· de esperar que os inteJ;"e·sses . associados. a esse 
,vicio se conspirassem energicamente contra a victoria do :regimen, que 
devia proscreyel-os. (Apoiados.) 

A influencia do imposto em oúro como .moderad•or da importação 
é, com effeito, a primeira, talvez, das suas funcções e· o mais insigne 
dos seus beneficios. No balanço do cominercio entre o paiz e o exterior 
ha deficif!.s naturat?S,' resultantes do movimento spontaneo das trans-
acções, da inferioridade dos valores. nacionaes consumidos nos mer-

:;wdos estrangeiros em relação aos valores estrangeiros absorvidos pelo 
mercado nacional. Mas a esses accrescem os deficits voluntarios, os 
deficits dJe. occa8iã0, que a especulâção cómmercial produz, e tem o 
Jriaior interesse em produzir, desde que os direitos ·de entrada se pa-
gam em papel depreéiavel e o cavillador mercantil lucra, por ~hi, as 
differenças na oscillação do cambio entre a época, em que ,embolsa no 
paiz o valor das mercadorias 1m portadas, · e aquella em que as paga no 
interior . · 

O processo da · producção artificial desses deficits é simples. Basta 
que õ especulador compre, nos mercados prod:uctores, a longo prazo, 
elevando a impoi~ncia das suas encmnnÍendas além das exigencias 
do ·consumo na quadra da operação: Dessas exaggerações ·na importa-
ção resulta il.1evitavelmente a baixa do cambio, proporcional ao excesso 
cleFas. E, como o valor desses supprimentos, no paiz que os tem de ab-
sorver, ha de sér fixado segundo o cambio, ' que a operação determinou; 
i:.;to é, sob a influenciá da depreciação gerada por ella, a consequencia 
é realizar o !explorador as suas vendas, em moeda-papel, a elevados 
preços. Mas esses deficits internacionaes . são, de sua natureza, transi-
torios .. O equilíbrio commercial tende, pois, . a se restabelecer, ou, pelo 
menos, tende a minorar o desequilíbrio no excesso correspondente aos · 
manejos da especulação. O cambio, em consequencia, melhora. E o 
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especulad.or, tão interessado .agora .JJ'a alta, quanto o era na baixa du-
rante a primeira phase do seu neg.ocio, paga, no mercado estrangeiro, 
rnediante cambiaes adquiridas aqui a cambio alto; isto é, a modico 
preço, os a:~;tigos que vendeu ao consumidor brasileiro a cambio baixo, 
isto é, a preços avultados. As alternativas de alta e baixa no cambio . 
constituem, assim, copiosa fonte -de renda para o especulador, que com-
,pra tanto mais barato, e vende tanto mais ca1·o, q~oanto rruaiM é a va-
.riação do cambio; no periodo e·m que se desdobra a sua operação de 
compra e venda. Com esssas variações, pois, nas quaes o consumidor 
Il8rde sempre, ganha as mais das vezes o ,especula:dor. _ 

Evidentemente, esta situação é uma anomalia intoleravel, a que 
nrge pôr freio permanente e efficaz. Ora, o freio desejado ·está no 
pagamento em ouro dos direitos de i~nportação; porque esse encargo, 
;interessando constantemente o importador na alta do cambio obriga-o 

a limitar as suas encommendas conforme as necessidades do consumo. 
E' o que basta um dedo de senso comm:nm, pm•a comprehender. (Apoia-
dos.) 

O Sr. Leroy Beaulieu, autoridade tantas vezes invocada contra as 
finanças da Republica, e que, portanto, não sahim<;>s dos limites do 
nosso direito, invocando uma vez a favor dellas, não aconselha outro 
correctivo em casos como este. E' a receita por elle indicada á Repu-
hlica Argentina, que commetteu o erro de n_ão - abraçai-a em tempo: 
(Lê) 

·"Creio indispensavel tornar os direitos d!e . alflani/Jega pagave!is 
total ou parcialmente em ouro. Certamente quem recebe a mercadoria, 
isto é, a Republica Argentina, é quem tem de pagar as despezas da 
entrega: mas não ha outro remedio. Só aS'siml hlaverá dinhei1·o metal-
lico, q,ue tanto lhe .falha, e . s;e limitar·ã.o as irrvpMtáções~ obtendo-se 
dest'~art(l o equilibrio mo, ca?nbio inte<rnacional. " ' 

Attribuir, pois, a essa medida influencia depressiva na fescala do 
eambio, é commetter a mais clamorosa intervenção da realidade. Nos 
desregramentos da importação, amp~iada além do valor das exporta-

ções, jaz, sim, a mais energica dentre todas as causas na producção des-
S(lS desordens. (ApOiiadas.) 

K esta verdade impõ~-se ainda com mais força aos que descobrem 
na exuberancia do papel-moeda o principal factor dos nossos transtor-
EOS financeiros; porque o papel superabundante anima natul'almente 
as temeridades na importação, que o pagamento .dos direitos de fron-
teira em especies metallicas tende forçosamente a cohibir. 

N ll- cobrança dos impostos de alfandega em ouro reside, pois, o 
contrapeso especifico aos inconvenientes do papel inconversivel . . E' 
o que não escapou ao tino financeiro, dos americanos, cujo exemplo 
seria crime desprezarmos. (Lê) 

"Nós estabelecemos ,os juros da divida publica em· ouro",. dizia, 
ha vinte annos, no senado americano, .um dos seus mais celebres fi-

/ 
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nanceiros, "e a cobrrznç·a dJa 1·gndJa em .. ou·m, para evitar ós extremO's 
e::messos do papE?l-moeda incOJ;~.Versivel. ' :Qesejavamos assentar o edi-
fício Ílüeiro das nossas finans:as no alicerce da 'moeda metallica, e te~· 
-continuamente em mira, como ' ultimo termo dà riossa política, a volta 
aos -pagamentos em especie. Estou certo .â.e que, s~ não fosse essa dis-
posição no acto legislativo de 25 de ,fevereiro de 1862, todo o nosso ' 
systema financeiro teria naUfragado em 1864. Não havia 'm1tra cousa,' 
para ancorar á terra, a não ser a arrecadação dos direitos em ouro, e 
·o pagamento dos juros das nossas apolices em om:o: · , . ' · · 

"Si os juros das nossas a:pol,ices não se satisfizessem em ouro du-
rante a guerra, de crêr é que, na terrível depreciação de 1854, o nosso 
papel-moeda fosse varrido, e o povo repudiasse . o meio., -circulante 
legal. Foi tal a depreciação, que eram . necessarios $28-6 ,do nosso 
l~apel"moeda,' para comprar $100 em 'ouro. A ·simples cobrança dos 
direitos de importação eni ouro ,e o pagamento dos juros da divida 
federal na mesma especie bastaram, pois, para preservar de ruína a 
nossa eirculaç·ãb fiduciaria. Não :fôrli: isso, e o balão d9 papel-moeda 
teria arrebentado,. como rebentou so;b nos~os a:ntepassàdos,, na guerra: 
da independencia, como rebentou ·na. revplução franceza, como rebentoli 
na 'Confederação do Sul, ,onde ' :veio à acabar peJa completa destruição 
do credito publico, q'ile ali~s il'h,egára -a ~obrepujar: q nossono mercado 
bFitarmicó." (1) , ."' . ' ' 
• .'· J ' • ' ' 

'·. Em 'llm paiz de i.nstituições ':poiiticas essencialmente oppostas, f!- · 
, . Russia, a mesma idéa se na·cionalrizou com . analogos· resultados.' Inst~

tuido alli especialmente sob q proposi.to' de anhnar a industria rracio-
' ,rial, e': facilitar recursos ao Thesour<:.l, o pagamento nietallico d<:JS tri-

,b_u·to~ ·de hnpor,tação veiu a soore,sahÜ• pel;:t Sl";fl; efficacia; como preven- , 
tlvo contra a de:r>reciação -do :r>apel nacional. · , · · . 

Tenho em mãos o JI).ais recente dos hwros publicados ace'rca: das 
.fina'li\ças russas (2), é neile encpntro assignalada a proerriinencia desáe 
merecimento, que o iropl:essi<;))üsn'lo dos directores Q.a• opiniá!o ~m ma" 
l-erias financeiras entre nós não sabe ' reconhecer" lhe. 

Repl~oduzo as palavras d~ 'publiós,ta -russq•, membro d·a co~missão' 
l!cie,ntifica do ministeri:0 da fazenda em seu paiz, onde 'a sua 1·eputação 
é uma das mais emjp.entes nestes assurnptos, e çmde a sÍla ·obra produ~ 
.ziu ,g1:ande irripress:ão nos c'ompe.tentes. (Lê) , · 

"Em vez de crear nov0s .·impostos, Reutern ·teve a feliz idéa de 
prescrever o pagamerüÇ> dos direit.os de alfandega em our9; o q:ue á 
taxa" da ·OCCaSÍ~o, equivalia ao augmento de 31 % ~nesses direitos. 
DéJsde a guerra da Criméa, isto é, · desde o 'momento -em que o curso 
do nosso rublo pap~l começou a baixar, os no~sos fabricantes entra-

( l) SHE-~MAN: rSele:c-ted speecJhes on F •ün:ct.1uce •awà. TaWJatidn. (IN. Yotrlk, 1t87-9 ·• ~ 
'P.ags, 241"4.2 . , · 

(·2) IC. \SKALKOVSKY: :Les mit11Ji;stro8 ~es f;nwme1es de la Rwssi·e, 1>8'0-2'-1•8.90. 
'lfrrlaàwit dou russe par ·;r. DE NEwSKr. (iParis, 18·911.) Pa.gs. 1'-8 O e 2'111. 
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raro a solicitar a transposição da unidade,, quanto aos direitos adua-
'neiros, o va]or metallico; porque essa medida, uma ve~ adoptada, além 
de susümtar. a taxa legal, ·em que eTam tributadas as mercadoria:s 

, estrangeiras, crearia, na eventualidade da baixa da cotação do rublo 
papel, uma especie de premio sÚpplementar aos productos indígenas. 

"Logo qu~ se satisfez a solicitação dos ·nossos fabricantes, essa 
providencia animou de modo notavel toda a producção das fabricas 
e. usinas; e, naturalmente encantados dessa medida, não reclamaram, 
d'ahi em deante, seljlão modificações parciaes a. certos para:graphos da 
tarifa OTdinaria ... 

"A arrecadação dos direitos de alfandega em ouro é a medida 
que mais· contribuíu, para impedir que o nosso rublo descesse a 50 
kopeks, taxa de que esta'Va ameaça;do . '~ 

O exemplo do imperio riloskovita poderá não despertar éco sym-
pathico entre nós, bem que nenhum valor devam ter prevenções poli-
ticas. em i:natel"Ía de ordem puramente financeira. (Apoiados.) Mas o 
do$ Estados-Unidos? .Essa 'llledida, q11e a camara dos ' deputados repu-
diou, é um conselho dos Estados-Unidos. E' uma das maiores lições da 
~ua historia financeira. Na opinião de estadistas americanos, a grande 
republica se .salvou d·a banca~i·ota no p~pel-moeda, graças. á cobrança 
,dos direitos ·de· importação em ouro. Para um paiz, onde o mal se diz 
o mesmo, ·a analogia indicava a mesma medicina. E lla ahi ·estava, gra-
ças á dict,adu:ra de 15 de novembro; porque difficilmente uma assem-
bléa brasileira, com a~ nossas fraquezas habituaes, se animaria a pro-
,mulgar esse regimen, e ,ainda mais difficilmente se encontrará de fu-
turo um . parlamento noris.o1 . com a harmonia fl'e vistas e a energia de 
acção precisas, para o 'reerg'uer, si agora o abolirem. (Apoiados.) Mas, 
antes que se ensaie siquer, antes que se estude em -condições de duração 
e analyse sufficientes para autorizar uma inducção razoavel, já a .res-
ponsabilizam; já a enxàvalham, já a conàemnan7-: e, em obediencia a 
theorias de aprioristas, a vociferações de interessados, a suggestões 
de suspeitos, querem proscrevel-a definitivamente ! ( li!hLito ben1.) 

1 Qual a experiencia, em que se estribam, pa1a fulminar esta' sen· 
tença?-Si a providencia, de que se trata, fosse creação original da ca-
beça de um ministrp, poderiam contrapor á excentricidade dessa ca-
beça a compe.tencia de outras, em . maior numero, ou de maior ,peso. 
Ma§ essa instituição tem após si, noutros paizes, a prova experimental 
da sua utilidade. ·Foi apoiado nessa autoridade, sobre todas valiosa, de 
.uma inducção bem sustentada, que o G-overno Provisorio se abalançou · 
::t naturalizar a idéa, legitimada pelos factos. Mas apenas essa idéa 
entra em principio de execução, para logo se amotinam contra ella 
prevenções intolerantes; um administrador incompetentj') e reflect.ido 
'estimula a indisciplina dos animos, apressando-se em suspender a lei; 
.o en,saio e.ncetado · cessa durante lçmgos mez.es, em quanto nesse ínterim 
.a Tiledida, qwe não se executa, contin~a a ser stygniatizada como cau-

•' 
' I 

/ 



-334-

.sadora de males coincidentes com a interrupção do seu uso; e, .ao cabo., 
o expediente preconizado por todos os paizes, . que o experime.ntaram 
JJerseverantemente; cae repudiado pelo unico que não teve a perse-
verança de utilizai-o. Isso em nome de que? Do cambio, que baixa, e 
dos preços, que sobem. Dest'arte O' mesmo anat~ema legislativo ir-
mana, como explicação simultanea das nossas desgraças financeiras, 
o papel-moedá, que é o "veneno", e a cobrança em o11ro, que é o "an-
+idoto", a circulação inconversivel, que é a "peste", e os direitos. em 
;metal, que são o "preservativo". Duae causas, de effeitos oppostos, 
amalgamadas como origem C<{mmum do mesmo resultado l (Muito 
bem.) · 

A' população, irritada ou queixosa pela carestia d'os generos de 
primeira necessidade, indigitam o imposto em ouro como origem da 
aggravação geral dos preços. ·E a 'multidão, que não a profunda questões 
d.:sta delicadeza, que commummente não se orienta nellas senão pela 
toadilha dos paradoxos ma~s sonoros, fez desta reforma o cão malha-
diço, ein cujo dorso os necessitados, os descontentes, os famintos cevam ' 
.á farta os aggravos da algibeira mal nutrida. Nessas recriminações 
se tem descido até á puerilidade, até ao ridículo, até á demencia; não 
havendo estreiteza, privação, ou agonia, que o rumor dos opprimidos 
pela penuria não attribua hoje aos malefícios do imposto em ou):o. 
Causa dó o estado mental, a que a ignorancia e o habito ele receber 
.a opinião feita pelos outros reduziram, entre nós, a generalidade elo 
povo. 

O imposto em ouro não grava necessariamente a subsistencia elas 
.classes popres; porque estas só em quantidade relativamente diminuta 
consomem os artigos de proclucção estrangeira. 

A sua tenclencia é, . p!3lo contrario, ele protecção ás classes labo-
riosas, cujos interesses ·anima, favorecendo o desenvolvimento nacio-
nal elo trabalho, e sobre as quaes pesa infinitamente menos elo que as 
tarifas elos nossos caminhos ele ferro. (Apoiado~.) A carestia mons-
truosa dos transportes no interior e' a morosidade intoler.avel clelles, 
essaR as verdadeiras causas, as causas predominantes ela exaggeração 
elos p'l·eços no mercado elos procluctos absorvidos pelas camadas me-
nos altas ela popplação. (Apoiados.) As plantações elo interior deixam 
ele enviar-nos suas colheitas, ele clistribuil-as até á peripheria elo paiz, 
.porque a nossa v:iação-ferrea, nas suas princi paes arterias, soffre de 
uma obstrucção chronica, recruclescente, desesperadora. O _centro n·íi) 
nos expede os mantimentos, que produz, nem produz os que pocleriá 
produzir porque as nossas. estradas, ou pela insufficiencia do -seu ma-
terial, ou pela -incompetencia ele sua direcç-ão, já JJ.ão. transportam re-
gularmente café. (Apoiados. Murito oem.) 

Conheço o caso ele um pequen~ locomovel ele seis cavallos, que gas-
tou dois mev.es para ir· ela Gambôa a Taubaté. Sei ele um arado, que 
levou mais de quarenta dias em transpôr a distanCia cl'aqui a Pinda-
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monhagab.a. Mostraram-me, em novembro, o conhecimento . de uma 
carga de toucinho, rémettida para aqui de Porto Novo do Cunha, em 
meiado.s de ago·sto, sem que o seu consignatario, até então, lhe pudesf'e 
pôr os olhos. São, hoje, -factos tr~viaes. Tornou.·se mais difficil, mais 
deÍnorado trazer o feijão, ou o milho, dos nossos sertões á capital, do 
que eondu~il-o desta para a Australia, ou receber da Australia os pro-

. duetos, que ella exporta. (Apoiados. Muüo bem.) 
O SR. LAPER: - Do int~rior do Rio de Janeiro demoram-se dois 

e tres mezes. ' 
O SR. RuY BARBOSA: -' ·Dahi, consideravel diminuição no abas· 

wcimento do mercado dos viveres produzidos no paiz: o arroz, o tou-
rinho, -o assucar, o feijão, o café, o sal. 

E, todavia, o problema da administração •e tarificação das nossas 
vias feneas. dorme o som110 da rotina; porque é ' menos facil estudai-C\ 
do que revessar desproposito·fl contra· o imposto em ouro. (Apoiados.) 

. As baixas do cambio, com as consequencias que lhe são inhe-
rentes, augmento no peso das taxas. de importação, ou no custo das 
mercadorias· estrangeiras, avaliadas em papel-moeda nacional, só em 

.ligeira escala podem interessar a subsistencia das classes mais desfa-
vorecidas. Quereis um exemplo? Sempre' mais ou menos contrario, na 

· Russia, o cambio, por effeito da emancipação dos servos, em 1861, e 
da má safra, em 1869, sujeitou o valor do rublo a uma depreciação de 
50 %. Quaes foram as consequenGias dessa desvalorização do papel 
fiduciario no tocante á producção ·russa e á situação das classes labo-
rioas ? 

Ouçamos u~ testemunho recente: (Lê) 
"Pretende-se que a baixa do rublo devia produzir, no interior da 

Russia, uma alta sobre os productos russos ... 
"Mas os productos russos não augmentaram na proporção do 

premiO do ca,mbio. Si a vid.a ·de luxo custa caro naquelle paiz, é que 
quasi tudo, que ella consome, lhe vai do exterior. Quanto á vida or-

' dinaria, porém, está notoriamente verificado que ella sae menos caro 
na Russia do que alhures, que alli se obtem a preço muito baixo a 
mão de obra, a roupa, os viveres, as bebidas e a vivenda." (1) 

o SR. ELYSEU MARTINS - o contrario do que se dá n.o Brasil. 
O SR. RuY BARBOSA - Na Italia, depois de 1865, o premio do 

cambio subiu a 25 % em prejuízo da moeda nacional. E qual, sobre os 
preços commerciaes, a influencia dessa depreciação do papel? (Lê) 

·"O cambio .sobre o estrangeiro actuava, na Italia, com uma força, 
que se elevou a 25 por cento de todos os · va.lores exportaveis, e, todavia, 
o custo ela vida italiaoo e.iéava longe dJe te(lr soffrido a mesma alta,· de 
tal modo que, 'alli tambem, tal qual na Russia, o cambio se c.onstituira o 

(1) ALPH. ALLARD: Le change 1/0S'Soyeur dlw libre éc:hange , C.. IV, § 1, 
pa·g. 2:9. 

·. 



-336- . 

propu1sor, o protedor da ihdustria italiana, em ~etrimento ' da activi-
dade estrangeira. " ( 1) 

No Chile, em consequencia· da guerra peruana e seus effeitos sobre · 
a circul'ação mbnetaria do paiz, o ouro e o cambio estrang'Bi:ro subiram 
100 %, descendo, em annos p'osteriores, a 80 e 85. Pois bem: (Lê) 

"Os preço-s, no i~te1·ior do Chile, niio subf,ram: .. D~ cada vez qrle 
no interior se manifesta v E). tend~ncia, para a alta, 'logo . a contrabalan-

"çavam a 'cultura de novas terras, a abertura çly novas ,rabricas, a ex-
ploração -de novas minas, novo impulso dado á producç.ão, novas 
f~rÇas u,tili~adas, a mul.tipiicação ·de novas pet·m1itas, sustentando o 
yalor do pape,l-moeda eJ;U circulação ." (2) ' ' ' 

Si; pois, o custo geral da vida augmentou aq~i ultimamente, ainda 
para' as clases que menos :consomem da pi'oducção e~trangéi•ra, as 
causas reaes não de ,ser OHtras, que não a influencia, da haixa cambial. 

· (i4.poiaào8 .. ) .Mas, si o .factbr decisivo para-essa ,e:xaggeração universal 
dos preços e~tá .na depre.ssã!o~ ~o : cambio, e .s~, . como :Pretendem, a re.~ 
percussão desta- vae actúar· mesmo sobre os proquctos de proveniencia 
brasileira, nes,se caso ·a abolição da ·cobrança, dos direitos ,de entrada 
em especies, removendo 'essa :força sobre todas rest:rictivas .contra os · 
abusos do co}h mercio importador, · aggravar.á . o desequiii~rio .do ·ba-
lanço commercial, tornando cada vez · mais ,desf~J.voravel o cambio, 'e, 
consequentemente, o custo da subsistencia· cada vez mais penosb ~ -' Será, 
pois, uml'J, prov;idencia contraproducent_e. Peiorará cnwlmente as cir-
cumstancias1 em vez de melhoTal-as. ( Apoiadqs ._) ' 

A , exaggeração ac'tual dos 'preços explica-se, em boa parte, por 
uma causa, que ,ne;nhuma providencia financeira ·poderia evitar, ou 
modifiêar: Q enornie accrescentamento da população e, na m~sma po-
pulação, o enol'li).e augmento de consumo . (Apoiados.) 

Esse facto; que se fez sentir geralmente nas Tegiões mais habita~ 
das do paiz, e:m consequencia já da ir:nmigraçã:o, já d à transformação 
nas corldiÇpes de vida transformação inherente á pa•ssagem do .capti-
veirb para ·a liberdade, nessa parte con~idel.'avel da população preexis-
tente, que a lei de 13 de maio emancipa:ra, - esse faeto revestiu, espe-
cialmente no Rio de J aniro, proporções desmedida·s . A immigração de 
procedencia estra~:ggeira, que de uma média '42. 000 almas nos dez annow 
anteriores ·a esse elevou-se a muito IJ1ais ·de 200.000 em 1891, a immi-
gração dos çlistrictos ruraes para os nucleos urbanos, a immigração de 

· todps os pó:atos do paiz para a sua cidade ce:atral, convergiram simul-
taneamente, operando aqui uma verda.deira enchente humana. (A poia-
dos. ) Os nossos trabalhos ' estatísticos, a que . ultimamente se' procedeu, 
impe1;feitissimos trabalhos, não no.s dei<lmni ver; talVez, em mais de 
metade da sua· extm'1são real a imme:r;tsidade desse facto. Cerca de tres 
:(llil predios, qt1e, ha pouco mais .. de um anno, se achara~u desoccupados, 

(1) 11?. § 2, p, 31. 
(2') I ,b;.. §''1·6, pag,s, ' 3<4-3;5 , 
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segundo os registros da Recebedoria, têm hoje moradores, e são renhi-
damente disputados. (Apoiadqs.) As companhias de transportes ur-
banos careceriam duplicar os vehiculos e as linhas, para satisfazer ás 
necessidades da pppulação .Os hoteis, as pensões mp.ltiplicam-se, e 
~esbordam. Apenas · começadas a levantar, ainda em ali·cerces, as casas 
em construcção encontram incontinenti locatarios, ou já estão · empe-
nhadás a· futuros inquilinos. Entretanto, segunP,o uma declaração feita, 
,na Oamar,a dos Deputados, por um dos seus membros mais eminentes, 
s~be a não menos de 10.000 o numero . de predios em edificação, pre-
sentemente, no Rio de Janeiro. ' 

D'a4i, uma extraordinaria proc~ra de hftbitações, que escasseiam, 
encarecendo o ·aluguel das -casas (.apoiados), - uma enorme procura de 
braços, com cuja raúdade se luta em todo o genero de industTÍas, ele-
vando os salario.s em toda a especie de serviços ( ap.o~ados)' - uma 
in:cauculavel procura de artigos de consumo, que minguam, tornando 
nimiamente dispendiosa a subsistencia a todas as classes. (Apoiados.) 

fi- alta, geral dos preços é, portanto, na sua IJ?-aior parte, result-ado 
inevitavel de u~a ·dilatação immensa ria procura, sem alteração apre-
ciavel nas condições da offerta ( 71/Umeroso.s- apoiJado'S) : . . ao menos 
quanto aos objectos de primeira necessidade, cujo fornecimento não 
podemos espel'ar do estrangeiro; d'ando-se, até, a respeito de muit.os 
d'elles, como o feijão; o milho, a man:teiga2 a ' banha americana, o s'al, 
a: carne secca, reducção sensível no provimento dq mercado. A carne 
encam~ce po·r effeito necessario da sua rareza, comparada ao seu con-
sumo, seja qual for a origem,, accidental, ou maligna, de que essa 
rareza provenha. ( Apofiados.) Encarecem os viveres; porque a pe-
quena lavoura, a cultu;ra parcellar não se desenvolve, e porque os 
nossos caminhos de ferro, já peJa· usura das suas 'tarifas, já pelas insuf-
ficienci·as da sua extensão, já pelos defeitos do· seu . serviço, ·não nos 
permittem irmo-nos sortir largamente nos v:astos abastecedouros, que 
o interior do paiz nos depararia, s~ mp. amplo systema de viação, prom-
pta e barat•a no seu trafego, animasSe ,a agricultura na opulenta ,im-
mensidade dos nossos sertões. ( Jvi ui to bem. ) 

Mas, a pwr da-s casas legitimas, inesistiveis, contra as ·quaes seria 
demencia revoltarmo-nos, a recn:idescencia da careza alimenta-se ta:m-· 
bem de aberrações immoraes, infelizmente, na sua generalidade, supe-

. riores ao alcance de medidas legli;lativas. 
A especulação ' entrou cynicamente neste eampo, e apropriou-o 

ás suas sinistras manobras. N ds grandes suppridores do consumo, que, 
por conluios denunciados até no Diario Off·icial, fecham o seus -reSer-
vatorios abarrot·ados,. para impor ,depois aos consumidores taxas . desusa-
das e injustifi.caveis; nos monopolios de facto, explorado por associa-
ções anonymas, que dominam, mai.s ou menos soberanamente, o merca-
do; na ganancia do egoísmo mercantil, que, á somb-ra do cambio e sob 
o pretex.to do impost? em ouro, imbutido á paciencia iD:defesa do.s cli-
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e:ntes, não conhece limites á cobiça, ---' temos em plena actividade a 
hyperbole da especulaçã~. (A po~ad:os.) _ · 

Eu nunca me proporia a eliminai-a pelos correctivos, ·mais ou 
menos· maleficos, ou parvos, de um socialismo impotente e risível, que 
tão levianamente se .a-conselha, por ahi, como reacção contra esses 
males. Dissolve·r companhias particulares, implantar na população 
ha·bitos de mep.dicidade;- systematizando a esmola; agigantada nas pro-
porções e solemne no apparato,_ promulgar leis annonarias, reduzir 
artificialmente os preços, á custa de sacrifícios do Thesouro, ,ou dos 
cofres municipaes, são Tecursos perniciosos, insenatos, indefensaveis 
á luz da sciencia, da justiça, · da propria caridade. ( A.poiawos . . Muito 
bem . ) Na da mais contrario a esta do q-q.e despertar na alma dos fracos 
esperanç-as mentirosas. Mas que -a especulação nos preços existe, abusa, 
tripudia á nossa· custa, em um gráo de -avidez singular, inaudito, in-
·commensuravel, negai-o seria negar a luz que nos alumia_. Alguem 
houve já, que, em repente de máo humo:r, qualificou o commercio como 
a "arte de abusar ' da necessidade, ou do desejo, que o nosso proximo 
tem de alguma causa". Sem subscrever ·a definição, que me pare~e 
pecc·aT por nimiamente absoluta, ousarei dizer que 1iunca ella esteve 
porventura menos distante da verdade. (Apoiad:os.) 

O rem:edio a taes desvios·, pol'ém, não está nem no empirismo socia-
lista, com que se vae satur~ndo· a opinião, entre nós, de err()s, cuja 
prolificação nos póde . ser desastrosa·, nem na extincção do imposto em 
ou'l'o, instituição preservadora contra as demasias da importação, que 
nesta hypercrise dos 1)reços é o factor predominante. Ha de est-ar, sim, 
na intelligencia dos consumidores e pa aeção reparadora da conc.urren· 

· cia, onde os conchavos, formaes, ou t-acitos, da especulação, te-rão, mais 
cedo ou mais tarde, que naufragar.- ( 1) _ 

JYLas, para evidenciar por um inodo irreplicav;el a indispensibili-
dadé do imposto em oüro, para evidenciar, ao me$mo tempo, a sua 
superior~dade a qualquer outro recurso, - basta, de um lado, notar 
que não se supprime esse imposto, senão procurando-lhe succedan13o 
immediato, succedaneo que julgam ter encontrado no addicionai: de 
50 %, - de outro lado, advertir em que esse· succedaneo envolve um 
regimen mui1·o menos racional, muito mais gravoso do que o imposto 
em ouro ... 

Substituindo o imposto em ou'l'o pelos 50 % addicionaes .~os di-
reitos de importação, o projecto da Oamara nos fornece, em apoio da 

(l) :Um e:~emplo, ·entre outros, dá efficrucia bemfazeja d-esse elemento, ao 
mesmo tempo que -dos ex·cessos da espeC>ulação no ·pr-eço d-os generos d·e consumo. 
O custo do ,café moído -subira m -pid·amente de $800 a l$BOO o kilo, n es-ta cidade. 'No 
di'à. 1•8 de outubr·o uma casa r eta1hadora , na rua Go;nçalves IDias, annunciou a r~
.qucção d·o preço a 1$-200. Era uma bai~-;t insta,ntanea de 25 °[ 0 • Pois -bem: imme-
d,irutarrn-erute modos os outros neg,oC>i•amtes d-esse .genero declararram v;em-er •c;om a 
·mesma r ed ucção . E' ·uma circUJIDstancia, e mini ma, ' en tre mi-lhares·, ma:s .'JXIDa 
circums·tancia qu_e alumia c0mo .clarão revelado r. · 
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instituição qÚe pretende abolir, o mais i;rref_ragavel ctos argumentos. 
( Apoiado.s . ) · · · 

O cambio a 18 significa, senhores, uma depreciação de 50 '% no 
papel-moeda. Sob o · qambio a 18, pQis; o encargo accrescente, para o 

1 
·contribuinte, em virtude do imposto em ouro, importa exadamente em 
50 %. Desd(l que o cambio suba,. poi~, a 18_1 o peso do tributo acces-
sorio·· é pi'ecisamente ig~al ·na hypothe~ da éobran_ça t?tal em our.o, 
ou na hypothese da cobrança total em papel, aggravada pelos 50 %·-
addicionaes . · · · 

.D'aqui, duas conclusões_· inevitaveis: 
·Primei1·a: - que· os 50 % addicionaes de imposto em papel, equi-

valentes ao cambio de 18, ou a uma depreciação de 50 % no meio cir-
culante, encerram, para . o contribuinte, maior gravame do que o p-ro-
cesso da cobrança actual, calcula-da sobre a equivalen<;ia total do ouro 
ao cambio de 20, correspondente apenas a uma depreciação de 37, 50 % 
no valor .do papel. _ 

· , Segunda:- '(e para esta :consequencia vos peço -attendaes especial-
mente) que apenas o camibo passe de 18, isto é, á mdida que a depre-
ciação se reduza a menos de 50 ·%, os 50 % addicionaes, no systema 

, da. co.brança em papel, representarão um imposto crescentemente maior 
do que a cobrança total em ouro ao cambio de 18 . ( Apoiadm.) Ora; 
o cambio, entre nós, paira sempre, normailmente, acima de 18, e só 
~xct~pcá.onalmente · desce áquein dessa taxa. · Logo, substituindo a coe 
brança em ouro pelos 50 % · acldicii:n1aes em papel; estabeleceis uma 
situ~ção normalmente mais one_rosa para o import-ador, e 'tanto mais 
onerosa, qua,nto mais favoravel se torne ao paiz a taxa cambial. 
(Apoiados . ) · ' 

Exemplifica;rei . Supponhamos um artigo de importação, q11e, cal-
culado pelo valor official, ao, cambio de 27, pague '8$888, importailcia 
da libra esterlina ao par . Ao cambio ·de 18, o desemb.olso dei contri-
buinte será indifferentem:ente de 13$330, quer elle pague ·a totalidade 
do imposto em ouro, quer pague ·a totalidade em papel, coma sobret-áx:a 
dos 50 %. Mas, si o cambio subir a 19, o Ílnposto, pago em ouro, 
descerá a 12$630. Si o cambio se elevar a 20, o imposto, pago em oúro, 
baixará a 12$000. Si o cambio ascender a 21, o -imposto, pago em ouro, 
reduzir-se-ha .a 11$430. Si o cambio chegar a 22, o imposto, pago em 
ouro, fica:râ em 10$9d0. Isto é, o contribuinte desembolsará cada vez 
menos, de gráo em gráo, na razão inversa da taxa cambiaria, até de·s-
embols_ar, sob o cambio de 27, apenas 8$8~8. Ao passo que, pelo con-· 
trario, sob o systema do pagamento em papel, com os 50 % addicio-
naes, o sacrifício do im.posto será invariavelmente de 1;3$330, e.steja o 
cambio a 18, a 20, a 22, a 25, ou 27. (Mu;ito bem.) 

Como instituição tributaTia, pois, o addicional de 50 % representa 
uma fórma de contribuição muito mimos toleravel do que o imposto 
em ouro. (Apoiad();S.) Comb p~·oposta da C amara dos Deputados, 'im-
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porta a confissão de que o imposto em ouro é Úma fonte de receita 
impossível ele extinguir-se, não se supprindo, acto continuo, por outros 
meios ele renda, que não ha onde ir buscar, senão á bolsa elos contri-
buintes. 

Imposto por imposto, o que o projecto ela Oamara alvitra, o que 
acabais de votar no orçamento, é incontestavelmente menos .flexível, 
mais antipathico, mais duro do que o estabelecido pelo Governo Pro" 
visorio . (A poiJatdm . ) · 

Por outro lado, a · imposição projectacla não offerece as vantagens 
d·a imposição combatida, como regulador adequado para localizar no 
paiz uma somrna consideravel de especies metallic·as, e cingir a impor: 
tação ás exigencias naturaes elo consumo, limitando assim duplamente 
a depreciação da moeda nacional . ( Apoiailos . ) , • · . 

Os illud~dos, os precipitados, os ignorantes, que não se cansam 
de malsinar :es·sa , reforma, .a grande calumniada,, fallariam de outro. 
modo, si medissem a voragem, de que os recursos creados por ella 
nos salva:r am as fínl:J,nças . Estivesse o governo entregue, o anuo pas-
sado, como estava, antes do decreto de 6 ele outubro de 1890 ,ao Mino-
tauro das differenças ele cambio; não possuisse, no Thesouro, accumu7 
lados, 'graças a. essa medida, os · meios de affrontar, com honra, na 
Eua·opa, os contratempos da situação; carecesse, como noutros tempos, 
ele baixa:r ao 1llercado, á procura. de . ouro; - e eu quero que :n:ie di:gam 
que seria do paiz neste momento. (Apoiados.) 

.A opposição á cobrança em ouro, entre republicanos e pàtriotas, 
é, pois, uma att itude céga, ingrata, digna dos applausos do inimigo. 
(Mwito bem.) 

A mensagem presidencial, que abriu este congresso, re".;>nÍwce a 
clivicla em que o .Thesouro está para com essa medida, a contribuição 

. clella para o augmento da renda, no exercício que acaba de findar. 
Essa contribuição é enorme: eleva-se provavelmente a mais ele um 
terço da receita arrec::vdacla. Ainda assim, não. obstou de todo o ponto 
o deficit. Que dimensões não toma'l'ia elle, pois, si não fosse o imposto 
em our?, então representado na sua equivalencia em . papel ao cambio 
corrente ? (Apoiaao'S.) 

Na Russia, inaugunido o pagamento metallico dos direitos adua-
neiro~ em ja·neiro de 1877, a receit·a das alfançlegas cresceu de 52 nii-
lhões;· nesse exercício, a 107 milhões em 1883; produzindo-se assim 
um augmento de 105 'Jio, ou de . 67 %, si tomarmos por base do cotejo 
o anuo de 187 4. E eis como explica esse desenvolvimento da renda, os 
beneficos effeitos da medida, que o gerou, um economista que escreveu 
ex-p1·ofesso das finanças russas: (Lê) 

"Esse grande crescimento .deve-se principalmente ao ' decreto, que 
estatuiu o pagamento dos direitos de . entrada em ouro, providencia 
a·doptada em 1876, quando as circumst·ancias políticas determinavam 
a necessidade de reforçar os recursos· do · Thesouro, e accuniular -a 
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!llaior som1ua de ouro possível nas mãos do governo. O novo encargo, 
lrn:t:osto . ao commercio, teve consequencias mui importantes para a 
agncultura, a industria . e o bern-estar geral . . Em relação ao Thesouro, 
as consequencias immediatas foram, a principio, diminuição da re-
ceita em 1877, effeito das importações gigantescas nos ultimos mezes 
de 1876, encommendadas com o fim de aproveitar a antiga tarifa, e 
em seguida 1tm forte augmento que só se dei'eve· em 1884." ( 1) 

Corno é, pois, que o . nobre ministro da fazenda se avent~ua á ~m
prudencia inenaravel de renunciar a eBsa poderosa alavanca f~nanceua, 
em um período, co1no este, de denscensão crescente do cambw, de en-
fraquecimento imminente da importação, de reducção provavel nas 
nossas fontes de reüda? Pois não vêem que os impostos addiciona<:)s, 
agora votados, não respondem pela baixa prog;ressiva do cambio, e 
que, com o avultar 'clella, resultado necessario ela .abolição ela cobrança 
em ouro, desta agonia elo credito, a que nos trouxe, e que ele dia em 
dia nos aggrava aclesa·strosa política elo governo, . o p:roducto desses 
addicionaes representará uma receita cada vez menor? O Thesouro 
dispõe de recursos em Londres até maio. Então será inevitavel :re-
novar .alli a nos.sa provisão pecuniaria. Oom o cambio actual, com o 
cambio ainda peior, que nos ameaça, quanto não custará isso ás forças 
do orça1Fento? O governo terá ele desce:r en_tão ao mercado em procura 
de ouro, de quantias consicler. a~reis de ourO. Que terrível pressão não 
exercerá esse facto sobre as circumstancias, já intole;raveis, elo mercado 
cambiario? ,Recrudescimento na baixa elo papel brasi1eiro e aggrav[!-
ção ·enorme do dJefic-its eis, pois, as consequencias· proximas, impenden-
tes, irresistíveis da )revogação do decreto ele 6 ele outubro. E como 
remediar, depois, tudo isso? Oomo, a não ser por um milagre, como 
debella:r as consequencias deste erro espantoso? Que abysmo de im-
previdencia, senhores! Que loucura suicida ! Quem 1receberá esta he-
rança? Quem a acceitará? Quem poderá liqtúdal-a? 

Oomo quer que seja, porém, si esse erro criminoso for por cleante, 
e p;revalecer ele vez, -não se esqueça que elle de si só contém a negação 
radical elo plano 'firma.do pelo Governo Povisorio. A responsabilidade 
elas consequencias passará então delle para os seus a-ntagonistas. N ás 
não te'rW,mos éf.ado á emisl'3ão ficluciaTia as propor-ções, que Zhe demo.,·, 
em 7 de dezerrvbTo, c9m a fwtdhção do Banco J!a Rept<bZica, si não hou-
vessemos preestabele:ciclo, no decr"eto de 6 de 01~tubr·o, eS'se cor-re,ctivo 
neces'Sawio nos paizes de circulação inconver·tivel . Extinguindo o con-
trapeso rectificador, tereis subtrahiclo ao edifício pa.trte essencial ela 
sua base, ter-nos-heis condemnado ao papel-moeda, sem a mais espe-
cifica elas garantias contra os males do papel-rnoeda. A concépção é 
fundamentalmente diversa da nossa. Aos seus autores, aos audazes, 
aos tentadores ,da fortuna, aos explorado;res do iil1previsto, a esses as 

l.(]J) P · H· DE CLERCQ: [,e:J f'ÍIIteb?UJ'eS ae l'emtJ.~?·e el e iR.nssi e, \Pags, +8->4·9. 
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glorias do triumpho, ou os remorsos do naufragio! Nós, os que · clamá-1 
mos contra esse clesafio ·atirado á experiencia, tere:q:10s apenas que 
agradece)r ao céo 0 · mallogro do nosso vacitinio, ou deplorar a ve~·ifi
eação do nosso prognostico, tristes, si acertarmos, 'satisfeitos, si formos 
desmentidps . (Muito bem . ) ' · 

1 
.Mas a vozeria manda .: obedeça-se . W uma espécie de lyncha-

mento legislativo, Íntl'Oduziclo, SOb as fórmas deliberan,tes,, UOS. p l'O-
ce~SOS da arte parlan;tent~r : a s'uppressão summaria de uma institui-
ção sever.a., ~as salvadora, coroada pela experienci·a· de grandes na-
ções. Ha m1.n murios na atmosphera popular;_ h'a soff1'imentos, que 
não discutem,; ha co leras, que não refl~ctem. P ,ar'a p'r'opiqiar os. ani-
mos, careci.am.os ele uma execução , expiato'ria, de . w~ holocausto cles-
coll'úllunal, correspondente em. impor~ància ao 'p)rep.isim Aas paixõee 
co:uvu:Istonadas. Seja, pois, a victima ' j:lssa instituição, cuja:. u)iica' ha-
,quez-a cons~té eiU não ter pontos -CU( apo<io, · senão na convéniéricia ge1'al; 

, contra as conv(miencias 111ais ou ;rnrenos ·,;-egoi~ticas, que ella. fere , 
(A·poiiJado's.) , · , · ; ' · · . 

· ., 'E, para da:1·, a isso physib'uomía :ae· cousa modei-na,· 'im;en:tou~se o 
plebiscito. Eu conhecia o plebiscítQ político, · manivela de tan.tos ' cri-
mes perpetJ;fl!élos pelo cesarismo, e~ nome da ,clemoc:raeia, contra os 
.direitos pop1!Ia-res : Um plebiscito nacional poz na: . cabeÇa ·: ele Lu:iz 
N apole~o a corôa da ,imperio, · depoi~ do crime ele 2 dé dezembro ; 
0ut:ro ' plebiscito nacional- recoroou~o · em vespera~ da revolução, , que 
devia deilthronizal-o, e da invasão, que devia deshonral-o. Os · ple.biscitos 
ele agora, porém, são outros . Estes des·tinam-se a resolv~r _pelo numero 
mudo, anonymo, i'rresponsavel, os problemas techriicos ,ela · mais ·alta 
administração profissional, a f;raccionar o interesse p_ub'lico em in- . 
teresses de , c1as8e.s, ele~tacando-os, e impondo-os u:in a v:m, sob 0 . peso 
el~s exige~cias de cada ~rupo social, abs orgãos do · ~stado, á ,cons~ien-
Cla d0 leg1slador . . (~'!t~to bem.) . . , .- ·. · , · . , 

Cada interessado será, de ora em deante, 'o arbitrio '- :do seu contin-
gente legal de .. sacrifícios para o bem comrnum, paJ·a ' a existencia colle-
ct~va. A inspin;J.ção é ·engenhosa. Foi sob · iguaes dictames que~ n.a 
luta contra o paptiveiro, os amigos da escravi·dão pretendiam que a 
questão abolléionista se resolvesse por um plebiscit,o entre DS possui-
dores de escrav'os . (Muito bem.) Do mesmo mod0, agora, qúe se co- ' 
gita em adópt~1· . o imp0sto sobre o fumo e o' imposto sobre , o alcool, 
justo ·seria que, ante:S de deixarmos cahir o noss-o voto sohre ~ assum-
pto, plebiscitassem'os · o,s productores de ' tabaco e os dis~illadores de 
aguardente, os alambiques e os e,stanques, as charutari·as e as tavernas. 
Trata-se dos seus interesses : elles que delibe;rem . Não estamos aqui, 

, senão para os servir .. . 
i' Entretanto, . o facto encerra desde já consequencias moraes, que 

:aão se p~dem occultar. El~e abTe deante de hós o mais melancolico 
horizonte. o signatario do inolvidavel pa-:recer, que exprime; no seio do 

.. 

' I 

', '· 



congresso republicano, a -resurreíção da política financeh•a da monar-
chia nos paroxismos, não poude negar o caracter político do im-
posto em OlJro, suas vantagens, · sua necessidade. Resolvido a con· 

· demnar tudo, o implacavel censor foi obi;Ígado a abri:r excepção para 
/ii.ssa, ·d'entre todas as idéFts contidas :çto plano do governo transacto. 
T.odavia, no dia . segúinte, firm~va o projecto, abolindo o imposto em 
ouro, ,e dias depois lhe votava a extíncção total. 

O que se está passando, não é, pois; um movim~nt~ de conversão, 
mas um movimento de ·deserção; .não é lim .acto do espírito, mas uma 
vicVoria do m~do, conselheiro ete1·no do erro. A consctencia do legis-· 
lado r abdica rio inconsC'iente. Somos ,.arrastados no clamor'. das ruas, 
torrente escura e revolta, que · não se sabe as vertentes, de ·onde nasce, 
que não es~olhe o alveo, por onde corre, <que não distingue os tributa-
~·ios, de que ·se engrossa. (Muito b·em.) O taverneiro, que, para frau-
dar ·a incauta clientela no preço do a:lcool, ou da carne .secca, insinua 
;no ouvido ao sertanej0 ., ao opera'rio, aD cartoceiro, as negruras da Repu-
b'lic'a e do imposto em ouro, pai e niãi de todas as agonias do pobre, 
representa agora uma somma de •autoridàide le'gislativa, que ning11em 
suspeitaria jáifiais: é trunfo, de envolta com outros elementos seme-
lhantes, entre as influencias soberanas dessa evolução para uma baixa 
especie de democracia, cuja victoria ,constituiria ·a negação essencial 

' 'de toda a ju~tiçá, de toda a liberdade, de toda a sciencia. 
Havei's de ver as reivindicações, ·que ·a espuma dessa enxu.rrada -. 

conduz á sua topa. A questão social, que, na velha Europa, é resultado 
natural ela fome; aJO passo que, entre nós, es1Já des.tina·da 'a ser1 pelo 
contrario, a progenie maligna da poli'tiquice eleitoral applicacla á ex-

' ploraÇão· do povo ( mwito bem), principia a 'se.r importada a este paiz, 
nefariam~nte, por essa casta de ambiciosos, que um estadista europeu 
qualificava, ha muito, de "malfeitores moraes". (Mu·ito bem.) Não 
taM·ará, talvez, que ess·a potencia tenebrosa, evocada pela especulação 
da mediocr~clade, venha bater a estas portas, ,reclamando a intervenção 
compressiva elo Estado na concurr;encia das industrias, no regimen 
dos · sRlarios, n.a cotação dos preços, na distribuição do trabalho, na 
protecção á · ociosidade. E, quando o :rumor ~dessa ebulição tumultua-
ria, agitada pelas coTrentes myísteriosélis. do descontent'amento, que 
1,1ma conjuração ·infernal explora contra · a Republica, vier b~·amir em 
1~orno do Congresso, só nos .restará cahirmos, dE)sarmaclos e impotentes, 
de abdicação em abdicação, até á anarohia incoersivel e ·a m'iseria 
geral. ( Jvi wito b01n. ) . . 

(Sendo 4 hora-s, o o1udor pe1·g·unta ao Sr. pre$~a!enJte si c'Mece de 
1·eque11·er p?•orog'ação Ja ho11a, J'iam conti11{U<1.1". O Sr. presidelrde respon-
de que o orador póik conclui?· o seu dis,curs'o, indepiendentbnernte de i·e·-
qtierime'rnto . ) ' 

O SR. RuY BARBOSA - Duas influenoias ,oppostas contrariam, 
entre nós, senhores, a Republica . no seu desenvolvimento'; a critica 
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maldizente dÓs a:dversa:rios e o zelo impaciente dos amigos. U1~s; · Zatil-
dato1·es temporis a<cti, representantes da · senilidade ~de um regimen, 
cujo deseredito era a tarefa r~vezada entre os seus proprio,s servidores, 

- não vêem na actualidwde sel1ã<l defeitos incuraveis. Os outros, em-
balados em um ideal, abaixo ·de cujo nível nada presta, :derramam in-
cessantemente na vida republicana o azedume de uma sevetidade im-
merecida e cruel. Das apreciações d'estes e d'aquelles' resulta um côro 
de melancolia e desesperança, que sacode, e desfrondesce, como vento 
frio de inverno, as novas instituições. (M·nito bem.) · 

Aos primeiros :responde a longa histol'Ía do imperio, vivida e cla-
m'ada por elles mesmos, quando se afastavam do seio da confiança 
imperial, desenganados, ep.vergon~ados, indignados, ''com o ,peito cheio 
de amargas experiencias e a boca transbordante ·de confidencias escan-
dalosas contra a corôa, suas intrigas, suas perfídias, suas invasões, . 
sua .inco_mpatibilidade com o merecimento, a independencia e a honra 
dos ministros. Pela franqueza terrível das .suas revelações, quando 
livres da tyrannia das me-ntiras convencionaes no poder, os ·chefes 
dos partidos monarchicos se encarregavam de dar á propaganda re-
publicana as .suas maiores armas, desmascarando a nossa falsa realeza 
constitucional, expondo aos olhos do publico, na mais despida nudez, 
a impostura da liberdade política; sob que nominalmente vivíamos. 
(Apo~ados.) Luiz Bonaparte, Luiz Fe'lippe, Carlos X, em França; 
Jorge III e Carlos I, em Inglaterra, forneciam á eloquencia erudita 
dos nosso.s hom:ens de Esta·do as analogias historicas, em cujo fundo 
elles se compraziam de retratar o manhoso absolutismo do príncipe 
reinante, os lados falsos, mesquinhos, irritantes, íniseravelmente cor-
ru ptores ·do despotismo imperial. (A pviados . ) 

Eis o regimen de que nos falia actualmente com inconsolaveis 
saudades, contrapondo-o como antithese fulgurante aos enos do go~ 
verno 'republicano, a nova idolatria imperial, producto serodio das 
ctiticas arrependidas e das ambições insaciadas,. que, depois de prague-
jarem, :devorarem, arruinarem, impopularizarem o imperio, julgam 
rehabilital-o hoje, applícando-lhe, em disfarce posthmo, ao perfil ma-
culado de estygmas a · desacreditwda mascara li-beral . 

.O caract"'er militar do movimento, que assignala o berço desta re-
volução, é apenas um pl'etexto; porque muito ha que esse elemento 
influía decisivamente nas soluções· da política imperial. A abolição 
não se tel'ia feito em 1888, si o exercito não houvesse resistido, com 
heroica firmeza, á notificação do posto, que o ministerio Cotegipe lhe 
mandára occupar, nas montanhas de S. Paulo, conha os escravos 
forag}dos. E, si, naquella phase da questão entre o governo imperial 
e o exercito, cuja crise se declarou pelo manifesto firmado com os-
nomes de dois generaes nas columnas d'O Paiz, a cqrôa e o Senado 
;não tivessem ·capitulado immecliatamente, aoceitando a ponte da trans-
acção tardia e hu.milhan\te, que o Sr . Sa~·aiva, o Sr. Celso e o Sr. 
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.Silvéira Ma1;tíns- lhe depararam, o conflicto . estaria resolvido no dia 
~>eguinte, digo mal,. naquella noite mesma, por uma explosão militar, 
madm~amente prep·arada, em que nem todos os -chefes liberaes eram 
innocentes, e que, .si poupasse a corôa na sua integridade material, 
seria para deixar moralmente anniquilada·. 

Ninguem, com effeito, poderia, affirmar si essa solução trans-
poria logo -as fronteiras da Republica;, ou si a tempestade serenaria a 
uma simples mudança política, dentro nos limites da constituição 
imperial. Mas o ·certo ·é que, nesta ultima hypothese, o facto seria, 
na su,ai significação, muito mais grave dó que o foi a 15 de novembro. 
De feito, um pronunciamento militar, impondo ao throno a demissão 
e nomeação de ministros, arrastaria nece.ssa:riamente uma cadêa in-
caucl,avel de acontecimen1tos semelhantes, convertendo as reacções 
militares em recurso usual ·dos. partidos contra a corôa, introduzindo 
a alliciação política nos •quarteis · como instrumento comesinho de 
opposição, ou de governo, e establecendo em permanencia, sobre as 
ruin.a1s mo,raes de um imperio deshonrado pela covardia de seu chefe, 
a tyrann.ia caprichosa das bayonetas, sob a apparencia das exte.riori-
dade.s parlamenta:res; ao passo que a intervenç;ão excepcional do· exer-
cito como arma extrema de uma nação em ·desespero, co~tra uma 
fôrma de governo mantida apenas pelo egoísmo dos partidos, não 
constituiri,a precedente orldinario, não encerraria essa pe1·igosa ~n· 
dencia á habitualidade . 
, Não conheço revolução mais inçlignamente accusada que a de 
.1889, talvez por isso mesmo que nunca houve revolução me:aos vio-
le)lta; mais benigna, mais tr,a:nsigente, mais organizado.ra, mais parca 
em damnos e contratempos. O Brasil assistiu a uma revolução em 
1831 . Es>sa revolução desthronizou o rei ; mas conservou a realeza. 
Não innovou, po~s, a fórm;ru de governo. Não liransformou a constitui-
ção. Não mudou, seque1:, a ca.sa reinante. E, todavia, que commoção 
tremenda, que enormes prejuízos, que incauclaveis desastres finan-
cei.ros não nos custou essa revolução constituctionalista, essa revolução 
tq·ad~cion'rJJlis ta, essa revolução monarrchis·ta f 

Que o digam os :documentos officiaes. . 
Abro o relatorio da commissão imperial, que procedeu ao inque-

rito acerca da crise de 1864, e lá se me depara este quad,ro: (Lê) 
"0 panico que acarretou esse feito a revolução de 1831 foi geral. 

As ambições puzeram-se em ca11J.po; tumultos e desordens foram-se re-
petindo nas differentes províncias; a insubordinação da tropa e sua 
revolta, em diversos pontos puzeram varias vezes em perigo a ordem 
pub1ica, a propriedade e a vida dos cidadãos. 

. "A anarchia chegou a ÍlilJ?erar em alguns pontos do imperio ; e a 
crise, que se menifestou de um modo assustador, foi aggravada pela 
falta de segurança individual e pela fuga ou emigração de capitaes e 
de uma grande quantidade de commerciantes e capitalistas . 
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"Na côrte, e~ diíferentes mezes, nas províncias .J(:) Espírito 

Santo, Bahia, ' Atlagôas, Pernambuco, Màranhão, e Pará, a tranguilli:-
,dade publica foi perturbada por ·differentes commoções, ou pel \L insu-
bordinação .e levantamento da tropa de . lin'ha . A capital de Pern~m
buco, sobretudo, muito soffreu desta ultima causa; e uma çrise vio-
lenta m~nifestou-se no seu commercio, victima da depredação, si não 
do saque, que os soldados commetteram, além das demais causas, que 
já de longe actuavam. 

"E' .difficil calcular os estragos causados em differentes P<?ntos 
do imperio por uma tal crise; · todos os valores se depreciaram, .os 
títulos da divida publica baixaram, o cambio i!Jesceu ao ul'timo ·ponto, 
o pa-pel~moeda soffreu grande rebate, chegando em alg11ns Jogares .a 
~O %, e derar?_-se muitas quebras." (1) · 

·Si recorrermos ao.s . testemunhos contemporaneos, ouvire~ os .. · ào 
ministto da fazenda, no seu relatório de 1832 .ao corpo legislativo, 
es~a linguagem·: (L~) . 

· "A ·revolução, p,ondo a descoberto muitos male-s, que de muitó 
lorige nos vergavam, e aggregando-lhes de novo a•quelles, qüe são della 
·Ínseparaveis, produziu fatal esmorecimento em todas as fontes da in-
dustria e da riqueza. O credito estremeceu; o commercio, que delle 

' . se nutTe, entibiou; a agricultu1·a, que só floresce com _a tra1iqui1lidade 
inter11a, desfalleceu. Dahi veiu , a alteração consideravel dos · valores, 
a quebra das transacções e a mi;rigua das rendas p:ublicàs. Frequentes 
commoções em. -diversos pontos, bem que terminadas em favor da 
orqem, de tal ' maneira tinham aterrado a industria e a propriedade, 
que. t~dos os t'.rabaJZhós nlt~is, towos os Se?'iJiços ·ca.hiram em ' um rnorta1 
borpor >. o cornrnercio pa'l"oalizoto"Se, a confiança estren:ieceu, o credito 
publico e particular abalou-se; só havia coctividade em aptwar ftmd'or:; 
para ernigmção. Nesse estado çle 'liolencias, não é para admira1· que .as 
nossas ?'endas fos·sern q·ednzida:s á metade e, em -a1gun1as 'províncias, .á 

' fe?·ça pa1·te do s~n produ.cfJo ordirvario." (2) 
Quanto ao cambid, o espeetro que povôà hoie de te,rrores a atmos-

phera fina1~ceira, o oam'bi<!>, na phJ··a:se :desse rrelatorio, descera "qnasi 
a par da nnl.Z1:r1Jadé . " ( 3) 

A ordem.;publica. que á dictadura de 1889 cabe a gloria de have;r 
mantido illesa ·e absoluta, viu abrir-se1 pela revolução rnonarchica. de, 
1831, lfma v·ast-a éra de pro:f.undos abalos e cru entes revoluções. Em 

. 1832 a t',ranquillidade publica .soffr~u violentas perturbações na côrte, 
em Pemambuco, em diversos pontos do Pará. Em 1833 e 1834 lavrava 
a luva civil em Pernamb~co e Alag·ôas, deva:st~nâo-lhes o interior; 

' . 
( 1·) Rela.t:o1'1.o .clu. com.mdJssc'lo ' enca?Teg.c&Va. p:e lo g.o!Ve1'1W \i11111Je•J"•la;l, · ·po1· ct!V4-~o rle 

21 . ·ae O'l.lotnbcO e 28 rl;e -rl:e:m?nb?10 icl6 1•8•6-4, ele P'I'OIC<e·dle?' a·um. inqlue11it·o sol>'l'll .,,. 
c(t•Uscts :p>nJn,~~)petes e cwcidenta·es ã·a c·Ji.se . ·<Lo mez de se·tembro âe 1-8•614. RJio <I e Ja. 
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da'ndo~se tu.multos e sedições na capital do imperio, em Matto-GJ,'Osso; 
no Ceará, em Minas Geraes . . em Maceió, no Recife. Só em 1835. 
ces.sou a guer,ra civil, que assolava o centro de Pernambuc•o e Alagôas. 
Entretanto, em 1835 e 1836 continuaram ·as desordens n!!; província do 
Pará, .com paraly;sação do movimento industri•al e crise violenta; e, 
quando, em 1837, ia-se .restabelecendo Í), paz naquelle extremo .do paiz, 
rebentava , a ,revolução na Bahia, e aggravava-se a do Rio Grande do 
Sul,, que se inflammou em 1838,· em 1839, em 1840, operando-se nesse 
anuo a invasão de Santa Catharina, e atei.and'o-~ge ·com violencia, em 
1839 e 1840, a revolta no .Maranhão. 

· O regimen, que, assentando no mais insolente dos golpes de Es-
tado, a disolução de uma constituinte, e no arbítrio çle uma eurta 
outorga·da, atravessando, em seguid,a, um septenato de absolutisiÇJ.o 
brutal, · nodoado pelas maio,res torpezas e pelos mais negros crimes, 
careceu de de'scoroar· um rei, e transpôr D.epois vinte •annos d'e terre-
motos politicos, para ·entrar no ·pe,riodo de paz e organização, em cujo 
t~rmo o imperador viu resumir por estadistas conservadores, na tri-
buna pa,rlamentar, o .seu .meio seculo de reinado, com a epigrap:he de 
- "mentira, deficí( cesarismo caricato" - dá hoje á Republica li~ 
ções de ordem, moralidade, liberalid'aae, capacidade financeira. P ·ara 
assistir pacientemente a este espectaculo, . é necessario ter n.o sangue a 
religião da hypoc,risia, ou confundir .este paiz com o valle de Aosta. 
(Muito bem.) · 

, A educação idealista d.a pa'rte que mais adeantada se suppõe na 
opinião republicana, auxilia o trabalho inimigo com ~ mais pode roso 
contingente. Não nos bastava obtermos uma constituição republicana, 
que se a pproximasse dos mais altos modelos. Não nos bastava, ainda, 
que ella competisse com <a mais maravilhosa :d•as organizações repu-
blicanas, a dos Estados Unidos. em p,rincipios liberaes, em expansão 
democratica, em instituições federalistas. Bem pouco era isso para a 
nossa pretenciosa inexperiencia, para as nossas . frivolas aspirações á . 
-perfeição immedi ata e absoluta, para o espírito de abst.racção e de. 
seita, que 'infelizmente interveiu . na gestaçã.o constitucional da Re-
publica. Dahi uma série de emendas. com que a Constituinte de 1890 
suppoz democratizar o projecto elo Governo Provisorio, e refo,rçàr a 
autonomia dos Estados. entregando-lhes o :domínio das terras nacio-
naes, confiando ao suffr Agio universal di,rect'o a nomeação do chefe 
do Estado, . r ednzincro a imrestidura definitiva dd vice-presidente na 
presidencia da Republica aos casos de vaga no segun:ao biennio do 
período presidencial, - temeridades absurdas, fatalissimas, inconci-
li,aveis com . a subsiste11cÍa da União, a esta·bilidade do governo e o 
desenvolvimento normal do paiz: ( Apo~ados.) 

:M:as ·isso mesmo e,ra insufficiente á poesia do nosso radicaJismo, 
, ao radicalismo, das nossas ambições. Essa Constituição archi -demo-
cratica e ultra-federalista, desprendendo-se das mãos· ·de seus autores, 
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irreprehensivel, imm.aculada, virginal, como a visão da utopia, não . 
devia, sequer, encont,rar em sua execução .os -o1:Jstaculos, as · decepções, 
os desastres, a que a realidade nunca deixou de submetter os regimens 
novos.- A's primeiras contrariedades, aos primBiros attritos· da 
theo,ria com à pratica, ao aspecto cdos primeiFos escolhos no caminho) 
aos primeiros signaes de procella no horizonte, os anim0s se fecha-
riam para logo á esperança, a eloquencia dos oradores trovejaria mal-
dições bibli-cas, e os mais tristes agou:,ros , annunciaram o naufragio 
imminente das novas instituições. . ' 

·Tendencia vicio.sa dos _solitarios do ideal nas . cousas do espírito,· 
como nas da política, essa perversão hn:iocondria-c'a do juizo, esses es-
morecimentos habituaes da mzão, essa hypertrophia pessimista ~ :do 
senso moral curam-se pela communicação com a humanidade e com 
a histo,ria, pela -dilat-ação do nosso campo visual na ordem do espaço 
e na do tempo. O homem vive do relativo ·debaixo do céo. A felici-
dade, para os povos, como pata os indivíduos, não se determina· senão 
por comparações. A philosophia do contentamento e ;da esperança 
cnsiste simplesmente na sciencia de rectificar o valor dos no·ssos dis-
sabores á · luz das analogias e dos cont\rastes semeados pelo exemplo 
alheio. (Jiiluit1o bem .. ) O historiador não dispõe de outro criterio; não 
se offerece outro criterio ao estadista. 

Julgada pela malevolencia -dos irlreconciliaveis da monarchia, ou 
pela impressionabilidade doentia idos incontentaveis da revoluqão, essa 
Republica Franceza, que, na phrase do seu presidente, "acaba de cele-
brar a sua maioridade", o mais- duradouro de todos os ,regimens, em 
Fran.ça, desde a quéda do antigo regimen no .seculo passado, seria 
apenas um embryão morto de na:scença . 

Os que tiverem, como eu, a cu!l·iosiclade -de ler os quatro volumes 
do Dia.rio ite Fidus (1), o registro escrupuloso da.s impressões do im-
perialismo ·desde a quécla ele Luiz Bonaparte até á morte do . príncipe 
imperial, seis annos depois, não encont:rariio, para credit·ar ao governo 
republicano daquelle paiz, nem racionalidaide nas suas instituições, 
nem competenci:;t nos seus administradores, li.em probidade nos seus . 
estadistas, nem honra no seu parlamento, nem talento, moralidade} ou. 
patriotismo nas suas· celebridades, nem gloria nas suas armas, nem 
disciplina nos seus exercícios; nem sciencia no s'eu ensino, nem digni-
dade na sua viela. social, nem seriedade na sua política, nem limpeza 
de mãos nas suas finanças. E'' uma oppressão de lama, forçosamente · 
ephemera, imposta ao paiz poir uma insurreição ignobil das fezes da 
capital, odiosamente auxiliada pela invasão estrangeira. A salvação 
estará no imperio, cuja 1·evivescencia a ca·da momento se espera, ao 
voltar de cada uma claquellas paginas, como . a desforra providencial 
de todas as vi:rtudes conculca-clas da patria contra esse jubileu da es-

('1) JOU'I">tci.l eM Fidus.- Lct Rév o.l1Útio, , de ·se1Jtem,b, ·e.~ La ca.pitula;tio?t.-
L 'es&.aõ loyctl. - L e P·rinc-e Irnveriql. (iParis, 1889-91.) 
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Cória parisiense. Agora, si vos derdes ao trabalho de pe:rcorrer a litte-
ratura radical, a litteiratura .socialista·, a litteratura da agitação con-
vertida .em systema de governo, a conclusão será ·dive1;sa, a reorganiza-
ção da ordem .social estará na victo1ria dos elementos filiados á dema-
gogia; mas a essas conclusões se terá chegado pelas mesmas premis-
_sas: . a condemnação ·da Republica na sua act:ualidade pratica, na sua 
àdministração, na orientação dos seus estadistas, na política das suas 
finanças. Todavia, á Republica · a·dministradora, conservadora, con-
ciliadd:ra compléta alli vinte e um annos, prospera, cre.scente, honrada, 
poderosa. (Mruibo bem •. ) 

Vêde os Estados Unidos. Que foi alli a Republica nos primeiros 
annos da sua constituição actual? Tive1~am melhor fortuna do que nós 
os ·seus maio.res homens de Estado, afferidos pela medida opposicio-
nista? Gozaram de mais nome as suas camaras, de mais honorabili-
dade os seus minis~~ros, de mais respeito os seus heróes, de mais cre-
dito as suas finanças? 

Eu lia, ha poucos mezes, o Diar·io de vVilliam Maclay, livro pu-
blicado vai por Úm anno e destinado, na opinião do seu editor, a 
"desfazer muitas illusões côr de . rosa acerca das cousas ·daquella 
época". Maclay, o verdadeiro fundador ().o pa\rtido democratíco nós 
Estados Unidos, membro do Senado na primeira legislatura subse-
,quente ao voto da . Constituição, espírito ·austero e veraz, traça da 
política ame'Ticana, por esses tempos, um quadro bem ·diverso do que 

·a administração da posteridade pela obra de Washington costuma 
imagitwr: o domínio ·do interesse privado, o campear "das mais torpes 
transacções" entre o Congresso e o minist'.ro da fazenda, "a .c,ompra da 
camara dos representantes" pelo governo, o "aluguel ele senadores", 
as ameaças de derrota eleitoral conüa os mmbros independentes da 
oppo.sição. · . 

Por mais que se haja ab0ca:nhado a clictadura revolucionaria entre 
nós, suas reformas, suas medidas financeiras, não se lhe attribuiram 
talvez culpas tamanhas. Seu qinhão de aggra:vos foi menos farto. A 
Constituinte de 1890 funcaionou ,sob o Gover~10 Provisorio liberrima-
mente, trovejou contra elle hostilidades apaixonadas, alterou com a 
maior independencia o seu projecto constitucional, sem que jámais 
passasse no a.r o menor receio de violencia contra as suas ·deliberações . 
(Apoiados.) 

Coube aos Estados Unidos a fortuna. de transporem os primei1;os 
escolhos do novo regimen sem esses golpes ·da força, não ·menos fataes 
á mão,. que üS .desfecha; do que ao paiz, que os recebe. ( Jl!I U'iito. bem.) 
Mas tambem dos erros inevitaveis na sua posição o Goverrw Proviso-
rio póde ·consolar-se com reco:rdar ·que, sendo a dictadura, e exercendo 
na maior amplitude a ~ob~rania revolucionaria, não a utilizou, senão 
para apessar a legalidade, fundar a Constituição, entregar o poder 
ás autoridades . regulares. ( M'ti,ito be_m. ) 
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. Esta hb:p.ra, jun~a . á d~ te;r mantida a. paz s~m .. oppreesão, á de 
ter sustentado a harmonia en.tre todas as partes da •. união ncionàl, a 
de ter vasado a ConstitUição da Republica rios mólde.s qeu a dei)linam, 
bastar-~os-'hia, para co'mparece~· sem receio em p/resença . da .historia. · 
(Apçiades.) . . · ' ' . · , :. 

A despeza exaggero\].~se; mas essa . ~t1tpa, 'que se Üga ' me~os ãs .·~s
p.onsabilidàdes do Goyern~ . Revoh,J.Cionario do ' que ás anomalia·~ ide 'sua 
situação, é, a me:J?-ór das culpas, que !LS revoluções e as dictad,;.uas estão, 

.. por sua natureza, 'fadadas a commetter (apoiaâos) , ·poTq:ue é a menos . 
violenta, a: menos 4uradoura, a. mais rep~ravel. '., ' ' ' ' ·. ; ' . 

·.A despeza exdedeu-se (não pelo Winisterio da la~renda) ; ~a·s .os re-
.cursps cres:ceram tambem gig?-nté~camente, graças, em gr!j.nde parte, : 
ao systerna de arrecadaçãe .·a·duiine.ira; creàda, sob o Gover11o Provi"·' 
sorio, . pelo ministe:rio da fazendà: 4-. despeza descpme'diu-se ; màs .ess~ 

· :mal, de que · ainda nenhuma revolução sahiu ' inde:inne, era , ·q. pre.çó 
'• qe '.beneficios, com ' qu'e ainda ue;n.lrqma revo'l~~ão se reco1nmendoú; 
. e.ra o !llâis be~igno de todos· 09 .. resgates, que , s~ 'Podiam · estip~~ar·· pel,:l 
.tran'sição instantariea· e inçruenta ·. entre duas .. fónp.as · o'ppostas ' de g1-

. verno ( r/poiados) ; · erà o premio pagq pela preservação· de to'~os os di-
.reüos através qe 11ma commàção, ,' que transformava pelos fundau•e11.o· 
tos a' política do paiz,; e:ra o t:r;ibúto necessario ·qa paz; primeira yi-

' ctima de todas as ~~evoluções e COJ?;quista magRifica ' da revolução de 
,15 ~e novemb,ro. (Muito ber,n.) · , , , 

,
1
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.. $en:hores do poder '·absoluto · e' ·do. arbitri.o díc~atorial, .organizá-
mos . rapidamente a 'l )galida·de; impedimos a viülencia; protegêmos ·o;; 
yenci:d@s; n;t.antivemos .a ;'orde;rn; · assegurámos ·os cont.ractos; sustentá· 
.mós . o credito do .pa,iz; honráp:J.Os ú~ligios!l:mente' os com:promis::;os nk 
cionaes·; impulsioii'ámos o coJ?lmercio· e ,a· actiiridade produrtora em 
escala d~·sconhecida entre nós; au,gmentámos a I'enda , publica .: abgti-

. , · :vemC!-nos' d.e contrahir emprestimos, in'ter'n:os, . ou e'N:ternos; fi:'zerhos 
vastas reducções na divida dô E stado. (A poiadOs.) 

E,' ,,SÍ 'as CÍ~·cumstà~ciak, 'em. q'!le · dei,xámos b poder, sepat'lHldO-l:;\05 
profundamente 'dos ' nossos successores, 1:\.l'l'as:tara.m o sefPmdo mini5-
terio ela Repnblica a uma reacção contra as m.edida·s financeiras do 
primeiro, tivemos depóis . a ' sa.ü sfação de ver levantar-se sob 9, inicia-
tiva desse mesmo n;tihisterio, · rio plano p~1•que elle se batia, a 1~eha- . 

'bilitação mais eloquente d0 sntel:na ql\e fundára-mos, e qtlil os bi-
migos da, revolução ,envidavam fçn;ças por 3.l'l'UZ3T. ' ' 

Estas consideraÇões n~.~ bastariam par~·. compensaçãc;> da iniqui-
dade. com que temos . sido julgados. O ·Cal~1inho ,ele 'quem· preside a uma 
,revol\].ção, nãq póde ser de rosas,· N~o topámos nelle a hostilidade ar-
mada: devíamos encontrar a resi:stenciã da lama. (}(Iwi.to bem.) A co" 
vardia dos costumes germina.dos sob , a atmo,sphe:ra · da realeza, sub-
stituiu o. puühal ·pela calumnia. E' della . que se tem ali'mentado aqui 

., 

\ . 

l,•• 
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p ·lÜt Európa, a pr·opaganda impe,rialista, tisnando-nos o·s holfien!l, para 

' .no~ avilta,r as instituições. (A pO!iadot> .. ) 
· Oh! nós. não podíamos ter ·a velleid·ade de acreditar-mo-nos su-
perio·res a es~e escote doloroso, que os maiores nomes da historia pa· 
gaí·a!p. ás paixj)es contemporaneas. t lY1 ui to bem.) · 

Cavour, o _contsructo;· da uníjio italia11a, uma das maiores culmi-
;Rações da gloria .política no. secul'o XIX, o organizador de sua pa- · 
U'Ía na diplomacia, ·· na administração da,~ finanças, na ti:ibuna parla-
7llentaT, nome tão límpido qaanto grande, , caracter igual na .solidez elo 
bom senso e na refu~gencia ,da ,pureza," Oavour "era arguido frequente · 

1 
'!:e'?-te J?elos seu~ ill:iihigos :de h a v~r aproveitado a su~ , alta posição. o f-
ÚClal, para reahza'r. quant10sos lucros, e de ter reco:r:ndo, em benef1e10 
de sua 'fortuna, a meios, , que a delicadeza lhe dever~a vedar!' (1) 

Os batedo!·es dos · aleives mais vis, postos em circulação eoiüra a 
d.ictadura de 15 de novf)mbro, especialmente .contTa ·O seu m~nistro das. 
fina·nça~, não fizerão mais que recunhàr a ]llOeda infame, . em que O 

, grande ·paisio.ta e 'o" grande edificador político .viu impr~mi.r o seu ,nome 
·,pela perversidade .. dos ·seus adversari9s, eractamente quando as suas 
medidas financeiras consolicilacam alli a revolução libertadora. ( Jll(1tito 
bem.) · · · 

Aqui tendes un;1a pagina d~ "biogra,phia 'de Cav.our em meiados 
' deste secul@. Vêde corno parece escripta pela maledicencia brasileira em 1891: (Lê) 

."Para red?brar as murmurações ·do povo piemontez contra Ca-
vour, concorrerám .ch:cumstancia's gratuitas, que não convém a histo-
ria ülvidar. Q publico viu, p.o Piemonte, especuladoi·es, trampolinei-
ros ele bolsa ( borsaiuoli), agentes de b'anco, que, até aquella época, na-
vegavam em aguas baixas, to'rnarem-se de repente opulentos , milliona-
rios. Onde pescavam tanto dinheiro ? Nin,guem o sabia: ·mas, em 
publico e em particular, esses indivíduos passavam por íntimos con-

. ficlentes d,e Cavour, que os pôz ao seu lado, collocou alguns na .Ca-
mara, e destinou outros a commissões politicas. De . taes segredos ' 
quem _ possuía o fio~ .Talvez pouquíssimos. Talvez ninguem. Mas a 
voz· publica fez rigorosos juizo,s, e proferiu 13everas accusações." ( 2) 

Como a C:flumnÍlj. se repete 'nos seus processos ! Como é cosmopo-
!ita na,g s.Uas manhas! Que baldas 'que são de originalidade as suas 
invenções ! (Apoiados.) . . .. 

De Cavour· não é facil a transição para Washington: seculos dif· 
ferentes, differentes meios, differentes raças, differentes instituições, 
tudo, em summa, diver.sissüno, na tempera moral dos povos, . na sua 
13ducação, no seu passado, no seu desenvolvimen:to político, na sua 

' (1) C. CAVOIUR : ' N oUV:e:lles ~e~t1.'88 inMíJt•es pu bl.. 1}a?· ,AM:fJDJilE BERT. Roma, 
1889. P.vef, ·p. v·rH. 

2·) J3ROFFERliO: I n'!Jiei te:an;pi, vol. XiV'I. , . . . . , 
V~r ILUIGI .CHIÁIA: Lette.?·e eàiite, edf medite ro·ccolte et ill~~lrtrate, V•ol. ;y . . (1TQ• 

rj.no, (:.J;prlno; 1 88•6.) Introd., p, cccxc. 
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aitu~ção constitucional; opposições de forma e essencia, de idéas e 
factos, de homens e causas. Pois bem: contra Washington, o pai da 
.União Americana, não foi menor, nem menos lodoso, o temporal de 
)ndignidades; insolencias e ba1dões. . . 

Sobre o seu tumulo a justiça da nação, por orgão do Congresso 
dos Estados-Unidos, lhe havia de consagrar depois o nome, incompa-
ravelmente glo11Íoso, como "o primeiro na guerra, o p.rimeiro na paz, 
o primeiro no coração de seus compatriotas.': ( 1) O reconhecimento e 
a admiração da posteridadé o acclamariam mais tarde como "o maior 
dos homens bons, o melhor dos grandes homens". (2) 

Pois bem: esse caracter de estoica abnegação e rigideJõ esparta-
p.a, que recusára o sceptro imperial, offercido pelos se1:1s companheiros 
.d'armas 3:..0 glorioso general da campanha re-volucionaria, responden-
,do, com indignação e assombro, ao emissario dessa tentativa: "Em vão 
bu:sco no i:neu procedimento o que poderia acoroçoar essà proposta, gra-
vida das maiores · calamidades para minha patria" (3); viu-se arguir 
.da ambição d\J cercear, em proveito de· sua influencia pessoal, a auto:' 
ridade do poder legislativo. O estadista, cujo tacto infallivel dir-se-hía 
participar da natureza da inspiráção, chegou a ser capitulado, na im-
prensa anti-federalista, como mentecapto de nascença '. (4) A alma 
dosinteressada e conciliadora, cuja cari·eil;a, nos campos de batalha, 
.eomo nos trabalhos do governo, pa.i.rára sempre serenamente acima das 
contentações políticas, das digladiações de patido, viu-se; . ainda após 
~1 morte, envolvida por um successor seu, antigo ministro do seu g.abi-
nete, na increpação de conspirar perversamente para a desharmonia 
entre os seus concidadãos. ( 5) 

Nada, porém, nos poderia dar mais teFivel espectaculo da bru-
:alídade da ingratidão .politcia e da cegueira das vertigens populares 
.do que a reacção provocada no pa:iz contra Washington, pela assi-
gnatura_ do famoso tratado, que J ay subscrevera com a Inglaterra, 
.aliás um . dos mais esplendidos triumphos da diplomacia américana. 
O exemplo da agitação faccioso, dado insignemente em Boston, a mais 
devotada, entre todas as capitaes americanas, ao g·rande presidente e 
f• sua administração, incend,iou o paiz inteiro. Em todas as cidades, 
----- . 

(1) . JARED SPARivs: Life o! ·Geo?•g.e Waslvin[lton. Wash"ington's writings. Voi."I 
(Bo.ston, 1'837) , ·pag·. 5·50. ~ J. •SCHOULER : H •l3to?·y ot th-e Un<i,te<l Stctte•s .of 
Am.1wicct. 'Vol. I (IN. Yonk, 1880·), pag. 451 . 

(2) •EDWARD EVERET: L ij'e O/ Wiasl~ington. 
(3) WASHING'I10N's. W1'itirvgs. S11a1·k's ed!it. Vol. VIU (IBoston, 1835), pa:-

gina 300•. 
( 4) «']t wa·s h~lld·ly .cloec·l•arecl ·t h at WaSih1n;g.ton was a bo1rn foo>l. " J oi-IN 

FLSKE: Tlt>e C1'U;i<.bl 1Je<>~OC~ oj r»?rHWiO'WI~ Msto1·y: 1783,1789 (1Boston, 1890). Pa-
g·ina 313 . 

. ,. ( :5) , <<Tio l'e>,Sto.r·e tha.t hannany wMoh otw prec~ecesso?·s so w4olce1cl.!y ?naP,e 1.t 
their objeot to bonJctk '1<-lJ· •.• shoulcl .be the object 01( ·every man .really a patriol:. 
Je!!ea'Son to .Governo?' i'vf.o Ifeam., Jul.h, 24, 1861. IH®NRY ·.A!nAMS : .fHstory o! the 
Unit. Stcutes o! Am!Br. dttwing tohe firs;t, n;à~ninistn:J.'tion o f T'homa:S Jlfffterson, NeW· 
York,. J889. 'Vol. I, pag. 319:3~0. · 
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meetings füriosos~_ onde ninguem ousava murmura1· uma palavra de 
,defesa ao fundador da Rep"Qblica Hamilton, "o colosso federalista", 
.iJue ou,sou ·comparecer a uma assembléa popular, tentando justificai-o, 
rBcebeu em acolhimento cargas ele pedras, que lhe ensanguentaram a 
fronte. ( 1) Jay, o preclaro negociador do tratado, viu-se dado a gar-
;rote e que1mado em effigie, por toda a parte, e o convenio, que cele-
br~ra, lançado ás · ,chammas pelo algoz. 

Foi uma das crises mais graves da histeria americana, e "nunca 
.um p•residente àos Estados-Unidos se yiu tão absqlutamente desampa-
rado." (2) Com a dissidenda estabelecida no seio do seu p1;oprio par-
tido, com. a scisão até entre os seus secretaries de Estado, com a íebre 
,da resistencia demagogica exacerbada até .ao phrenesi, até ao clelii·io, 
até á êonflagração, W ashingto11, qua.si sósinho, do alt6 de sua conscien-
,cia, viu rugir-lhe aos pés, sereno, irnperturbavel, tenaz no seu propo-
llito, uma das .mais .desatinadas tempestades levantadas 'no oceano das 
paixões populares contra a política do bem. Accusaram-n'o de ter ven-
ílido o paiz á antiga metropole, de ter espesin:hado a Oonstüuição, de 
ter ajustado .llm pacto odioso á patria com uma nação abominada, de 
ter respoüclido ás representações populares .de Boston e Nova Y ork 
,com o -clesdem omnipotente de um chefe de serralho, de ter fulminado 
_sobre o povo raios de despr~io, com a arrogancia de um soberano 
,oriental :n.os thronos do Indostão. Até o epitheto de reverencia e ca-
rinho, com que a pieda·de Jilial dos conterraneos . o santificára, de "pai 
da pat1•ia", foi entregue ao escarneo c1as ruas, desfigurado -e achinca-
Jha.clo no de "padrasto ". E, como si não bastasse esse furacão ele insul-
tos á sua capacidade, á ·sua lealdade, ao seu civismo, calumniaclos de 
usurpação, de corrupção, ele traição, acabaram arrastando-lhe pelas 
sargetas ·a probidade de funccionario. Varão sobre todos incormptivel, 
.recebeu nas faces a affronta de delapidador, confundido com os con-
.cussionarios vulgares, av~rbado de desviar para a sua algibeira dinhei-
ros d.o Estado; e f Di mister que o secretario do thesoltro lhe viesse 
defender a reputação com o testemunho irrefragavel dos àlgarismos. 
(3) Â nada o pouparam: nem á am{)aça de ·arrastarem-n'o ao banco 
dos réos nem a de arrancarem-lhe. a propria vida. 

As palavras, em que o seu espírito, equilibrado sempre através de 
tão amargas tribulações, deixava, em 1796, nas vesperas do seu adeus 
á vida publica, entrever o coi·ação ensanguentado pela injustiçà, offere-
cem a moços e velhos, a actores e espectadores -da luta política uma 
liçã.o eternamente memoravel: (Lê) 

"Aqui ha uni anuo, ou dois", esc;revia elle a Jefferson ( 4), estava 
eu bem longe ele conceber que os partidos pudessem chegar até onde 

(1) CABo:r .LonGE: ALexa,nJCl·eT Hmm.ibtqn, c. IX, pa•g. 1.90·. 
(2-) .CABtOI!' LODGE: Geo?'<ge Wc~shrihÍ;gtoh, Vol. II, pag·. 186 . 

• ( .3) MlASSEHAS: Wash-iongtoJn et s~n revTe. (P.at<is, '18•89), llJ!Lg. 1-29. 
('4) To. ·1'./wrnas JeJ'fe·rson, 6 JuL 187<6. ( T'he W.ri~ings o1 WasM111grton Jc~Te'tJ 

BtJcw·lc's edot., v9L xr, P,- 189.) · · 
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chegp.rám . . Só ultimamente me pude · ccinvi3ncer de que coube~Se n:os 
limites do prova~el, ou sequer nos dci poss.ivel, que, quando eu . em-
pregava os maiores esforços, para crear entre· os· povos uma .incilivi-· 
dualidade nossa, independente, até onde Q dev·er e a justiça. nos per-
mi ttissem, · de todas as nações da terra, e diligenciava; mantendo · uma 
posição· firme, preservar este paiz dps horrores de uma·· guerra ~sso
ladom, viessem , arguir.-me de ~nimigo :dest.a ·nação .e captivo , á in,fluen" 
cia· de outra, torturando,. para: o pl'oval', t0do·s os actos de ínin~.a adníi-
nist'ração, ~alumniando-os com a~ mai~ grosseiras adulterações, dis-
cuti,DJqo ·os ~ssu,mpt\)s exclusivamente sob uma .. 4() suas p'hases; e isso, 
a : meu respeito, em termos tão exaggerados e indecentes. qua,es' só pQ" 
d(Qiiam cab fr à, um Ne.7·o, a um cri~ono,so no;to<r'-Vo,,' ot• ·a 'um .. piclc-pQcloef 
vutga•r .. " ( 1) ( S en.9aÇã!J. ) . , . ·'' · , .· · · . . · \ 
' '.Ell<ü'eta:nto, cabia a W ashingtoD;· a. SO•rte, sem l)ár -el'l:i .: to,da .a •hi sto-
ría, de ' di<J.,igi:r uma revqlução entre homens 'Ionnílidps nos' costumes da 
Mberd~:t4e ~ :· nas virtude~ 4a . religião puritana. Nós, ~lo':coritra.rio; 
tinhamDS ·sido a:mamentaao.s aos . sêÍOS da es<n~'avidão, , CUJO leite · é tt · 
inveja, a perfi·dia e a. deshonra. ' (Bra!IJ1{JS.) .. · , · ,· · 
. Essa herança do qppi·obio a:tavico, · ,oujas consequenc~as hão ,' de 
iresentÍl:-se ainda em nossos netos, degenerou a, luta política; entre· nós, 
.em uma tradição d(l maledencia e de lepra, edu'cou a opinião, na pra~ 
tica dó vilipendio gm,al c·0.ntra o~ hpmens de, E.st~do, fez. do descredito· ., 
a sombra do P?d~r . (Apo•iad!os.) Vêde desfilar a historia dos estadis-

. tas ·do ).:çríperi>o: ;rar0 é o. presidente ,do COJ;J.selho, o ministro da fazenda, 
o chefe de partido, q1,1e não passa fustigado por uma chuva de lodo, 

·,como· e.sses condemnados q1Ie se succedem nos. círculos tristissimos do ·. 
·Dante sqb o nagello da · 

pwva 

,, Ete1vna, malled!.etta, frreJda e grerve, 

que em~esta ·o'· s9lo !)nde cae : 

Pnte la 'terna che questo riceve·. 

E' um ccmtin!uo >O!Id:em]J genuit de 'degJ.:adaçÕes, creadas pela all'i~ 
ança entre o odio político e a canceração da conscÍencia ,publica. N e-· 
mesis insaciavel de escandalo, no gozo de cujos viciO's fa.cei.s os parti-
dos em oppo.sição afogaVJam as sauda·de~ .do governo . (Br,avos.) Dir-
se-hia que, revestindo as funcções da autoridade, ·O servidor da nação 
se· despojava ·do direito á estima commum. O cairro de .Osorio, que 
um dia. atravessava as ruas desta cidade, arrastado, com0 os triumpha-
dores antigos, pelDs braços de uma população delirante, pouco depois 

· ( 1) To a ' comm on pick<[Jooketi. i ~i1l. 

' . 
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dÚficiÍmente escapava .àos insulto~ da multi.dão, ,que ia de.sfeitear 
phy:sicamente os ministros até ás polrtas da O amara dos Deputados. 
(Sensação.) . . . 

Era assim que as chamadas escolas políticas mutuamente se tra-
tavam no regaço do regime:r;t imperial. 'Ü p0-der em que a imaginação 
.de José Bonifcio figurava "a montiall!ha sagrada cheia de oraculos di-
;hnos'~, transfolrmou-.se, pelo~ \).SOS da monal ordinaria entre os par-
tiCLos, em uma especie de sentina geral, cuja fronteira, offerec~da aos 
:caprich.os ·do lapis mais ou ~enos garoto dos transe·untes, tinha por 
illustrações caracteiristica•s · a reputação atassalh!a.da do,s conselheiros 
P.a corôa. (Sen~;ação.) 

. Rompendo esse meio, at;ravessando esse charco, do qual vi fugi-
rem com indigp.ação, renunciando, nauseado.s, á vida publica, entre ·as 
maiores promessas de futuro, moços, que hoje em~ontlro . engolfados na 
apologia do imperio, .---,- a Republica devia necessariamente ver espar-
rinhar sobre si, 1sobre 'o's seus ·actos; so•bre os seus homens essa. vasa, 
em que os costumes da mop.archia 'baptisavam e ·sepultavam os seus 
governos.. ( Br'avqs. ) 

, Não nos devia admirar, pois, a violenta erupção difamatoria, 
' ·que se alrremessou ao a•r contra a dict.adm,a de 15 de novembro, pri-

me.ira expressão da Republic.a Capovados), e ,.C11jas calumnias se man- . 
<).ara:p:1 universalizar, contra nós em todos os idiomas. El1a attestará 
simplesmente a moralidade do passado, que buscámO·S destruir, como 
os vestigio.s obscenos impressos na lava das Jruinaos de Pompêa nos dão 
a physionom:ia moral da cid1à·de soterrada. · ( S.e~ação) . 

Quando, á,s vesperas da revolução, 6 Sr. Quintino Bocayuva ,me 
com:inunicou a sentenç,a, que me 'designàva 'como .posto, no governo 
p~rojectado, a pasta da fazenda, _,__ em presença dessa comminação 
te!ll~rosa, usei . de todas as objecções, ·que a minha consciencia me 
inspirava, para afastar •de mim o calix acerbo; e' si me submetti, foi 
por não parecer que desertava os meus amigos e .as minhas id!éas, em 
uma situação i::ta qual a lista dos ministros escdlhidos seria um r6l 
de condemnados á moll'te, si a monarchia triumphasse. (Apoiados. ) 
Nós assellavamos o ri osso assentimento GOJ;tl o risco da vida, exposta 
aos ' perigos i1J1IDÍnentes da revolução. . . que, para outro·s, foi apenas 

· o esplendor de um dia de .sol. ( Sen,sação . ) · 
:A ·vi.da sahiu in0olume. Mas o despeito dos interesses ·supplanta-

dos condensou~se, contra a . dictadura, nessa eonjuração omnimoda e 
omnipresente dia falsidade, nessa borlrasca. sordida, que escorre pelas 
regueiras das ruas, babuja os fios telegrap'hico:s, e mancha a publici-
dade em tristes nodo.as torpes como o vomito dos cães. (Sensação . ) 
O mais puro dos ·Corações, a mais santa . das almas, o mais incorruptí-
vel dos .caJracteres, a mais benigna das consciencias. . . Benjamin 
Oonstant, perseguid.o até ao fundo da SUia pobreza domeiStica pelo odio 
anti-republi.CJano, careceu de vir a publico com .o caderno das compras 
de armazem, para desfiazel' imputações abjectas. (Se~ação.) 
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Outros passai·am poli- ter accumu1ado fortunas, e -sahir do governo 

com a opulencia de nababos. E tod;as e·s·sas infamias, ·absolutamente 
gratuitas, em cujo apoio não ha .senão boatos, conjecturas, diatribes 
tã:o perversas, quanto !=LS que a elegm:tcia dos circulas da moda verte 
sobre a · reputaçã-o das mulheres mais pu)ms ... todas essas vilanias, 
c'\lja veracidade se poderia medir pela dos telegrammas, que inunda-
ram a Eiuopa com ·a chronica quotidiana das confiscações, dos mor-
ticínios, dos incendios perpettmdos pelo · governo de uma revolução 
que nã-o interrompeu sequer por um momento o expe·diente do . com-
m:ercio ·e o transito das ruas. . . todas essas vilanias não custam aos 
trapeiros da detra.tação ,outro sa.c;rificio mais que a taxa de alguns 
vintens por linha, com a seguranç;a da impunidade absoluta., nos bal-
ções onde á sombra do mais odioso estado legal, se pratica ó lenocínio 
da penna, ·a prostituição da imprensa. ( Sien.sa.ç'(iJo . Longos applausos 
gerctes.) · 

O tempo ha de passar sob!re es.sas miserias, e laval~as, como o 
, oceano lava do lixo das praias a orla ·sempre alvejante dC> seu azul. 

(Bravos.) Ha de afastar-se a resaca enlameada; mas ainda após 
fi0ará resoando o grito do nosso protesto e do nosso dHsafio, que ende-
reço á justiça <1os meus concidadãos, ablrindo-lhes todas as paginas da 
minha vida política, toda·s as. paginas da minha vida intima ( app~aú
sos) . . . de<~afio, protesto, grito da .conscien0ia revoltada, que eu po-
deria traduzir nestas palavras de Oavour, em 1852, a.o parlamento 
italiano: "Desde que entrei na. carreira política, aprendi a suppottar 
as injurias, as calumnia.s, as ' i:O:sinuaçõe.s malignàs; ' desprezei-as no 
começo, quando vinham das praças, e tinham por interpretes ignobeis 
jornaes; hoje não as desprezo menos, quando se levantam dos banco·s 
dos negoci·antes e <1os salões dourados.", ( Bmvos. Pailrnas gewaes nas 
g~berias el no recimto. O orti:dor é ffibraçtulo pelo p>l'~idle~J?,.fe do Senado, 
pelos senad'or:es prresente~ e mais circumS't'a'[btes . ) · 

SE-BSÃO DE 14 DE JANEI~O 

. O Sr. Ramiro Barce.Jios. - A·o impugnar este p1rojecto de que 
tenho a honra. de ser um dos signat.arios, S'r. presidente, o illustre 
senador pela Bahia, do· alto de sua elevada eloquencia e de seu inveja-
vel talento, não póde, ao olhar _cá para o valle ,onde rastejam míseros 
.molrtaes, distingu.ir ·mais do que traços de inconsciencia, de ingenui-
dade, de igno·rahcia mesmo nos esfo·rços 00m que busca.mo'S uma solu-
ção benefica para o intrincado problema fina11-ceiro qué nos assoberba. 

Isto rríio impede; porém, que S. Ex. perceb,a que essa inconscien-
cia e essa ignorancia estão ao .serviço de ambições inconfessaveis, ainda 



que salvando as intenções dos signatarios do projecto, que trouxeram 
_p-ara aqui inconscientemente essa grande embaç'ade'l/a. 

O SR. R.uy BARBOSA dá um aparte. 
O · SR. · RAMIRO BARCELLOs ~ S . Ex. julgou as nossas intenções e_, 

a par, a nossa capacidade. Não reclamamos . . 
De miwha parte sou -grato ao qualificativo, que me coube na sua 

a:tJ.alyse; o-de medico do - Doent'e imag~maTio de Moli1êre. Com o ardor 
00m que atªcava o projecto e CO!Il as prevenções com que encarava a 
Iliantas teem sido adversa.s as suas creações bancarias, podia S. Ex . 
;er sido menos generoso e buscar, para qualificar-me, já que. ia ·de 
r.,[oliere, um typo. do grande comediographo francez menos lisonjeiro 
:Jara mim e para os eleitores que me · deram este l~gar na representação 
J.acional. . 

O SR. RuY BARBOSA - Eu não .costumo 1;ebaixar os adver.sarios, 
lOstumo sempre elevai-os., · 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não- indago se S. Ex . nos rebaixava 
m. nos tilevava, quando via' em nosso projecto um producto de inge-
J.uidade e de· ignorancia; si tinha ou não tinha intenção de fazer qual~ 
1uer insinuação, quando dizia que o projecto era uma e>mbaçad~la . O 
que é certo, é · que S. Ex. tem invariavelmente taxado de ignorancia 
tudo o que não é concordar, tudo o que não é applaudir, tudo que não 
é •bemdizer de E;uas o-bras financeiras. ' 

Em todo.s os que não ·teem conco'rdado com o seu decreto de 17 de 
janeiro e consecutivo·s; em todos os que encontram na sua obra ·finan-
ceira a causa mais efficaz dos transtornos cTa Republica, vê S. Ex. 
gÓmente ambiciosos, invejosos de Slta·S glorias, OU instrumentos quer 
conscientes, quer . inconscientes ele um fantasma pantaguelico, ele um 
vulto .extranho que vive a perturbar o somno e o patrio·tismo de S. Ex . 
. tal como o fantasma Shakespeareano ·conturbava o espírito exaltado 
de Hamlet, levando o príncipe singular ás bordas do abysmo ela insani-
dade mental. '· 

· P~ra S . Ex. existe forço-samente por traz deste p:rojecto alguma 
cousa occulta, ignorada de todos, uma perigosa cilada não sei a quem 
armada . 

O SR. RuY Ro\RBOSA - Ao proprio governo. 
O_SR. RAMIRO BARCELLOS-,-- Então é igualmente o governo ingenuo 

como nós . Seja-o para o bem, pois -,que a ingenuidade não é. a peior das 
virtudes. .. : . . . 

Julgo, Sr. presidente, que, a não ser a Constituição Política da 
Republica, ainda não tiveram deante de si os repre-sentantes da nação . 
um ·problema tão Ílüportante e tão grave a resolver eomo seja este da 
questão do meio circulante. Questão vital -para o ' credito do .paiz e 
urgente, ella requer a maxima concentração dos espíritos, exige que cada 
).1m se dispa de suas paixões e de seus preconceitos, dos seus desgostos 
passados ou presentes; das magoas do partidarismo não attendido e 
drcs prevenções de toda ordem. · · . · 
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'Mais do que a actual questão politiêa presa ao que se passa agora · 
·nos , Estados, cQnsecutivam:en.te aó · golpe de 3 de novembro, prycisa de 
uma solução prompta e decisiva a ·questão financeilra, porq1).e ella, que ' 
,anarchisou a nossa estabilidade economica, é o ponto de part~dà das 
varias expressões anarchicas que se eJ?tão alastrando· pela Eepublica. 

''Por· todos . 'os seus ·antecedentes, pelos males que já causou, pel<:> . 
que está prpduzindo e pelos que ha de ' engendrar, esta q1J.estã.o consti-
tue-se uma verdadeira pedra de toque para o Congresso. E dw solução 

' que derm.os· a ella dependerá infall~velmente o ~ncaminhanit'mto ela R:e-
.pu"Ql.ic.~ ;par(:l 'melhores ou peiores destinos . · · 

., S,eja COJIJ,O fôr, o que' ahi está ·não póde m~is persistir, depois de 
dous , a:qnos de do1or,osas ~xperiencias; depois de bem podàr;nos senti:r;· 
aJ?sd:rp.bridos que .dià a dia, se -:ae debilitamdo o .credito nacional , cada 
;assombrados que, dia a dii, se vae debilitando o credito nacional çaCLa 
veq; mais, qu.er rio interior, quyr no e:x;terior. , · 

Isto n~o p.óde ser a. vidà. nor~ai 'de ~ma .socied~de o~ganisaq.a:. 
E,: si •lissim continuar~m :;~,s ,:cousas, não ~ei onde irá ter ·b relax;a.rl;wnto 

~, R_Ue invaÇ.iu '9S , ·c,ostumes ,publicos, .não· sei a ' que estado chegará a so-
ciedade b!l'azileita; não , sei' o que será da Republica Federativa, não , 
sei q· que será ' dos .Estado~ . · 
· · ''_f,. int6rvenção di~ectà ~u indirecta, ma's continua, da p1u'tocracia. 

incompe,tente. no àppare!ho governamental da Republica e no manej·o · 
~os neg'(;)cios publi'ctl's tem sido ·a causa niaiJ? perturbadora d~ organi-
sação do pa'iz ·pelo no;vo regimen. ' . , ' . i'·.,· ·. . 

I Sr: P·~~~idente, prê:cisó remontar-me a origens historiça:s bem' pro-
,xinias de n0s, para bem ;poder justificar ,a attitude que tomei desde o 
come·ço em fa:ce d.a que~tão ~m debate, atti~ude que conservo ainda 
•neste ino,mento com {L niesnia firmeza e ·a me~ma convicç'~o. ' 

V ~. Ex., Sr. pres~dente, um qos obreiros infatjgaveis d~ Rep.u,blica 
desde os tempos da propaganda e que tem t,ido riV,agnà .pa8 na organisa7 
&ão della f; testemunha de que .a R~publica nasceu. no B:razil entre 
flores, entre palm'as 'e. victo~es ~nthusiasticos; que o seu primeil-o 

• gowerno · 'conq.u!stou immediatamente a confiança nacional; que cho-
veram1' applausns e hençãos sobre seus primeiros actos, que não foram 
;mais do que·' as grandes reformas por que damava o povo, essas re-
formas que a conscienc'ia nacional sabia que custariam longos annos 
de lutas, de sacrifiçios desesperados, dissoluções de Oamaras e quéd'as 
de ~inisterios. - ·. · · 

Bem haja:ri{ os patriotas membros do governo provisorio, que 'squc 
beram satisfazer tão sabiamente. as aspirações do povo brazileiro ; 
hem hajam os autore,s das leis emanci'Padora.s, cujos nomes ficam gra-

. vadqs n.a histor~a. 

Fo:i a~sim ;risonha e gloriosa a Rep~blica nos primeiros dias de 
,sua existencia e assim foi até o dia fatal em que 0 governp ~rovi~or~o, 

·,I I 
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,. 
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governo de facto, nascido da revolução, ·não soube bem calcular at~ 
onde seria prudente levar a sua acção di·ctatorial. 

Assim foi até o dia em que o governo resolveu levar a dictadura 
ás finanças. · 

· f?i ' é verdade que a um governo revoh~cionario apresentam-~e dif-
ficuldades inesperadas, factos novos que importam sacrificios pe-
cuniarios muito sup~riores aos enca!·gos de um governo normal, não é 
;menos certo que o pr,ocessó a seguir não é este !'!e pôr completamente 
ao lado das leis orçamentarias e ga.star sem conta nem medida. 

· O m~io· menos irregular de proceder em taes -casos me parece ser 
aquelle que empregámos no gov.erno do Rio Grande do Sul: um additivo 
ao orçamento encontrado, com a especificação das novas ·despezas fJ a 
.ab,ertura de' credito extraordinario para attender a ellas sob a respon-
,sabilidadl:) dos membros do governo, que pederiam em tempo ao Poder 
Legislatiy.o, qu'ando cre!ledo, a homologação de seu acto. 

Não foi isto o quê aqui se fez. 
Eu rÚevdria, no entretanto, esta falta do governo provisorio, si 

.. ella: não fpsse perigosamente agravada pela imprudencia que commet-
teu quando , firmou cont'ractos d13 natureza muito delicada, attinentes 
á. essencia ·da vida economica nacional e ás, responsabilidades mais 
graves · do credito publico, ma teria em que nunca á dictadura devia 
toca:t:, para poder· manter o seu prestigio. · 

, Não · ~ra licito a um governo de facto, cujo poder accidental era 
purame~te 'provisorio, passageiro, delegar em mãos particulares, por 

·. via de cont'ractos de meip seculo de duração, todo o mecanismo do 
meio . circulante, a sorte da fo,rtuna pvblica e de todas as transações. 

·Eu absolveria,· como velho republicano, este acto ·contrario a todos 
os meus · princípios e tod:os os compromissos da propaganda, si, desde 
logf?, não houvesse presenti~o que ·semelhante erro era da extrema gr!l-· 
·yidade pM'a o nosso futuro, qRe elle seria um embaraço, uma angt1.stia 
'permanente para futuros governos, uma causa de 'perturpação á vida da 
,Republica segura. · 

Eu não teria insistido tanto e tantas vezes ,sobre esta questão, si 
não fqsse a insistencia como tambem se tem procurado manter O· erre 
desde o primeiro congresso até a data 'presente. 

Eu não insistira, se não visse os governos que se teem succedido 
' afastarem-se 'totalmente, nesta questão, das opiniões mais . sérias e 
mais abalisados, para dar ouvido sómente aos que, envolvidos na joga-

. tina que nasceu das faceis emissões, têm todo o interesse em que seja 
mantido este estado de cousas. 

Sem a menor necessidade vejo persistir-se, no erro., com desprezo 
completo da opinião publica. . 

E'' a opinião, sl.m, que se ergue contra os actos do primeiro minis-
tro da fazenda da Republica. 

I 
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E' com a opuuao publica que eu faço côro e não com as . vozes 
.da calumnia á que se referiu o illustre senador pela Bahia. 
, Eu desprezo igualmente a diffamação e os diffamado:res e nunca 
attribui motivos indecorosos aos seus actos e nem falta de boa fé aos 
,5eus intuitos. Faço justiça ás suas intenções ao apontar os seus erros 

· ~ supponho que S. Ex. não me quer~rá confundir com os murmura-· 
P-ores que cochicham caJumnias ao ouvido. Sa'be bem que isto não é de 
JlleU caracter, que' não firo a ninguem pelas costas; costumo atacar de 
frente, quando ataco. 

O SR. RuY BARBOSA - Faço-lhe essa justiça, 
O SR. RAMIRo BARCELLos - Pois bem: S. Ex. errou e . quem o 

,diz não so.u eu só, é tambem o melhor amigo ' de S. Ex., é S. Ex. 
em pessoa. 

Na falta de dotes ora to rios que se equiparem aos de S . . Ex., eu 
' .combaterei os seus argumentos tão artisticamente decorados pelas 
flores de sua elO'quencia com alguns traços de sua penna luminosa, de 
sua penna de ouro, em cuja ponta se engastava um rijo diamante, 

·com que soube rasgar o ventre do velho regimen, decahido. · · 
- Suppõe, por acaso, o nobre ministro do Gõverno Proviso'rio que 

subio ·á pasta da Fazenda por seus lindos olhos, na IJhrase po'pular ? 
Não, S. Ex. foi occupar a pasta da Fazenda p'elas idéas que 

. havia sustentado, pelas theorias que havia pregado, pelBs ataques for, 
midaveis que havia feito aós que queriam despojar ·o Estado de uma 
faculdade inherente á sua soberania, de uma faculdade organica da 
nação, intransmissível a mãos partículares por qualquer genero ae 
contracto. 

Foram ~stas idéas, acceitas ·até hoje pelos que se mantêm firmes 
nos verdadeiros princípios de uma política sincera, prudente e. ver-
dadeiramente republicana, idéas que continuam a ser verdadeiras em 
todo o mundo, pois que nisto como _ em tudo maiq, a verdade é uma 
só; foram estas idéàs, as que elevaram S. Ex. ~6 posto de ministrQ 
da fazenda. 

Quem sóbe ao poder em nome e pelo effeito de certos princípios, 
não póde com lealdade e decencia servir-se desse mesmo poder para 

. realisar .justamente pri!lcipios radicalmente oppostos, · maxime quando 
haja tomado serios compromissos perante a opinião publica, que é a 
unica força regular que póde manter os homens no .poder em um 
governo dembcratico. . 

· S. Ex. não podia renegar dós brilhantes artigos corri que ill)lmi-
nou as -columnas do Dvario de N o.tficias. 

Se, empossado do poder, obumbrou-~e de sombras retrogradas o 
seu talento e renegou .de seus compromissps, o dever de S. Ex. era 
abandonar immediatamente aquelle posto de honra e não justamente 
praticar o que tanto havia condemnado nó adversario. 

Mais do que isso, S. Ex. foi além, fez peior do que ~quelle a 
quem tanto aggredira, 
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O SR. RuY BARBOSA - J .á respondi antecipadamente a este ponto 
de accusação. 

O SR. RAMIRo BARCELLOS - ~1:as, como respondeu? Appellando 
pa ra uma mudança radical de opinião; dízendo que não era um em-

. peri'ado. Isto, po:rém, não é uma justificação quando a mudança im-
porta um retrocesso e, ainda mais, um abandono dos proprios elemen-
tos de sua força, do estribo. que lhe servio para montar ao poder. 

Para proceder a apostasia de seus princípios, era mister largar o 
poder, abrir fóra delle uma nová propaganda em prol das idéae que 
outrora combatera, fazer penitencia publica de seus erros, tomar 
compromissos novos perante a opinião. 
' o sa: RuY BARBOSA - Dá licença ? 

O SR. RAMIRO BARCELLos - Pois não. 
O SR. RuY BARBOSA - Eu -combati os 'actos do ministerio Ôuro 

Preto, porque elles, á ·sombra de uma lei que estabelecia a liberdade 
bancaria, concediam a um banco o monopolio da emissão. 

O SR. TnEODURETO SouTo - Apoiado, é cousa diversa. 
O SR. RAMIRO BAIWELLOS - O aparte de S. Ex. dá-me grande 

satisfação, porque . me serviriá de apoio na sustentação do pr6jecto. 
Si aquillo a. que S. Ex. chamou no Diario éVe Noticia~ o - rei dos 
contractos -representava um monopolio escandaloso, o que representa 
o contracto firmado no decreto de 17 de janeiro, do qual nasceu o banco 
dos . Estados Unidos do. Brazil? Representa um monopolio muito mais 
estupendo do que aquelle que havia despertado as iras do redactor do 
Dva4io de Noticias, e, além disso, constitue, como wquelle, um despojo 
da soberania nacional em beneficio de alguns indivíduos ' 

O SR. RuY BARBOSA - Oommetti um erro, considerando como 
parcellas da soberania nacional a emissão de papel bancaria. Neste 
pontó errei naquelle tempo e acertei mais tarde; aprendi. 

O SR. Rx&nRo BARCELLOS - Mais tarde é que V. Ex. er:rou. 
Discutiremos isso . 

O SR. RuY BARBOSA - V. Ex. bem vê que não tenho acanha-
mento em confessar meus erros. 

O SR. RA.MIRo BARCELLos - S. Ex. desertou do terreno da ver-
dade por fazer uma lamentavel confusão entre papel· bancaria conver-
sível, que ouro é, e papel emittido a CtLr!So forçado, papel inconversivel. 
Si o visconde de Ouro Preto commettia um attentado, na opinião de 
S. Ex. ; si afastava-se, como affirmou o DiJario de N otici•a{;, de tudo 
o que era até então conhecido no mundo; si atacava não só as normas 
constitucionaes, mas os proprios canones fundamentaes da sociedade, 
abalando a soberania nacional, delegando-a a um banqueiro, o que 
será licito dizer do decreto de 17 de janeiro ? O que si poderá dizer 
de todos os privilegias concedidos ao Banco dos Estados Unidos do 
Brazil ? 

Si o contracto con1 o Banco N acionai era um privilegio, tinha ao 
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menos o ~.erito de não dar a esse banco o .~:·curs<J 'forçado ; a emissão 
era ·convers'ivel á vista : · · 

O SR. RuY BARBOSA- Mas, já toquei nesse ponto, hontem. 
. O SR. RAMIJ,W .BARCELLÇJS -Sim; V. Ex. allegou que a& clàusulas 
de exéepção, exaràdas :ho contracto . pa1~a o' effeito da C0I).Versão, tor-
navam a conversibilidade uma bu~la. Creio mesmo .que foi este ' o 
ter~ o. ·Q.e , que se serviu S. Ex. . 

·o. SR.· RuY BARBOSA - Sim, senhor . .. 
· Q I?'R. , RAMIRO 'BARCELLes ~ Mas, si 'as· excepçÇíes abertas .no con-

·tracto ,·á . conver,s1b~liClàde, em casos de guena, ,. c~·ise e out·ro&, :faziam 
. dessa ·con'yersibil~da,de u:ip.:;t b'Wrla; sendo l}aUfla do:s formidaveis ataques 

,, de, S . . E:;sr. ao contracto, ~ . justo fa~~r-.se ·· ~o'tar qNe, a0 rrieiws, fica:va 
@ gove;r:no •. armad~ de meios pa~à ·ar:re~ar ,o . oanep .de ·· quaés,q:~er des~ 
vies, . e nem ' as ·causas qe excepção p.O'del'Íam ser allega·da~ permanente-

! men t~ ~ "' .,. , , 1 ·~· ~ Ll • • , ,. • ' • ,, t ~ · ,. · 

I ,· o' sR:·RuY BARBOS~. - Não ~j.poiado. Não 'havia a't"ma possível, 
·;' · ;por.que p, .ba:nco .pr,evenira, no .seu cont:r.a:cto ~s co;utingehcias da :rp.eno~ 
' :\ ·càinmoÇã~h poliiiica e da b~i:x;a do cambi€t: · (A parf~: . ) ·· · " .. :c · 

· ' .. Q ~R~· RANG~L PE,STAN'A, >--~. ~.&s ·' o .. verdadeito pri:p.c~pio ,ficava·· 
exar·ad'o no co:ntraato. · . , " ·· · ' . 

'O -8R. RAMIRO B.A!R\õEiLos - Comparemçs, n~ entretanto, .. no q1fe ·' 
' '-i di.z· resepitó ' á c~inversão, {i ,co;nt,racto dó ~anco Nfiaional, com aqueille · 

que o, illustre miMst>ro· ·da · fazend.a do govemo proviso:rio realisou 
com 0 Bahêo dos ' Est&dos~U nidos do Ihazil; a Ciausula reférent~ .á 

"c!o:n,versibilid:ade ' das notas 'é''uma só e essa não póde. ser simplesmente. 
ahà~3;d~ .. ·uma bu1·la, é mai's. do que. isso;· porquanto, senhores, a ob:P,· 

··gação. de · conver~ér ,~ó .se , impRnha quando 'o ca:J!lilq~o . se houves~e sús-
terlilado •ao: par durante. u'ni anuo intei'ro.' :Uma conve1·são · para a:s ka- . ·. 

, ... Jend~s· .. g~·egas, po,is · q1J.e '· um. só cl'ia 1ein. que,:.: ~0 ~otrer do anno, baixl:\,.sse :· 
Q, camoi9 de 2't ·w:m quarto . que fdsse, es~av;a iht~:rromprd!a· ella, e ti!' 

, nha dei:rr\.te de ·si o o.a'nco e fl.' f<?~ga de mais um )anno'.' . . . 
.. :: As~im; ·:ind~~iniQ.a.~eiJ.te;,, ',, :< "1 t. · :·· : :!; · ·: .,. 
· O:r~, : s~ph01:es, ningu.em ignora . ~ facilidaae com . que pód~ o. 'b~ri'co·: · 

:interrorn•pe'r, por 'Í.l~ ~oniento em cadà anuo, (; curso na:·tura:I do cam~ ' 
' ··blo, 'com um. peq~enp s,a\)ri~icio, ' l~rgamente· compensado pelas 'v·an· 

. · · b,tg~nil•. 4i=l ' ~ma .e:qâssão 'quê mmca se ha de conve:r.ter. Istq tant'o maiE{ •. · 
•'' .fneilme:hte, quanto· ;o ·banco· era u.m estabylecimentb armado de todos . 

' ,os prhr.ile'gios .possiv:(')i·s ' !).este. p~iz, pari;i est:r~a:das de fe·~ro, coloniza-
.·, ção/ ind~stri:as, navegação, •' tod'os' ~os ramos emffrn d'a activid·a:de hu-

i:nana. . ' ... .,. ·· 
Q. S.R.''' RuY BARBOSA: :i-'- Eram priv·ilegios que todas as companhias 

" ' tinham, 13 d,e ql[e, .aliás,, o oanêo não . usou. . . ' . . 
: P SR. RAMIRO BARCELL9S .~ Si usou ou nã~ ,usou, isto ·!3m nada 

.\i:dfiqna A min}la argumentáção ; notando~se que - não usoll porque 

! 'fi . . 

.. 

,. ' 
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preferiu atirar a•s suas · volumosas emissões á voragem d~ jogo da 
bolsa. 

. ( Oruzam4Se os a,pa1·tes entre os Srs. Ruy Barbosa e Pinheiro 
Guei!e's.) · ' 

o s~. R.A:MIRO BARCELLOS -'- Senhores, eu estava fazendo um pa-
.rallelo entre a m·eação bancaria do ultimo governo da monarchia e a 
que nasceu do decreto de 17 de janeiro de 1890, mas, não proseguirei 
neste .assump·to, attendendo a que o illustre serrador pela Hahia já 
fez arnJende honorable, · · 

O SR~ RuY BARBOSA- Quanto a ·um ponto lateral da questão. 
O SR. RAMIRo BARCELLos - MlJ,s V. Ex: não declarou qúe havia 

p·rado quando ·affirmava ·ser um direito· ·ligado· á soberania,•. naqional 
aquelle'. de~ emittir papel-moeda? 

o SR. RuY BARBOSA - 'Pe.rdão r Ha phrases que precisam ser bem 
Jl~tid'as: uma cousa, é papel-moeda do Thesouro, outra cousa é moeda 
fiduciaria .dos bancos. O Thesouro, quando emitte moeda, exerce 'um 
dirElitq ·da soberania nacion'al; um banco, qua:udo emitte papel fiducia-
rio, : não exerce ·esse .direito. · 

( Oruz rtm-JS'e apar~es.) 
O 'SR. RAMIRO BA'LWELLos' - Sim, um banco, quando emitte papel, 

que elle é, obrigado, a t'l·ocar á vista, a eonvert~?r á primeira recquisiçã,o, 
;uão exercé ~ soberania alguma, exercita uma funcção de credito. Mas 
um banco que emitte' e largamente, com incqnversão indefinida de 
·suas · ~otas, com verdadeiro curso forçad.o, é .um banco ' que d'ispõe 

.daqüella sob!'rania attr~buid'a ao Thesouro·. 
Não foi .outra . causa o que fez o decreto de 17 de janeiro. 
Do decreto do Visconde d~ Ouro Preto dizia S. Ex. que era uma 

, C'OUSW uniya e nunca vista · na historia financeira .do mundo i pois mui-
to ma~·s se póde dizer do seu in.stitu&o financeiro; que re,presenta um , 
verda:dei;ro subsidio d~. :novidades para a histeria das finanças. 

E : quando S. Ex: :,atacava : vehementemente aquelle contl'acto, 
cuja appr{;)vação ·só, ~e j)l~gava , possi'Vel pela . parte an:onyma e irres~ 
ponsav:el 'dos parlapientos, não lhe passay.a pela idéa que devia ' de vir 
,aqui u:p::t dia def~;nder cousa mais grave ainda. 

Na opinião do ,iny.str:e senado·r pela Bahia, a organisaçã,o· banca-
ria .!lo Sr. Affonso Celso foi uma usurpação legislativa. Mas a orga· 
nisação que S. Ex. veio a crear logo após, pelo decreto de 17 de ja-
neiro, era peior. do que isso, era un;t acto dictatorial · qu~ us'[!.rpava o 
credit,a do Estado em favor de uma instituição particular. 

O SR. RuY ~ARBOS:A dá um aparte. 
O SR. RAMIRO BARGE~Los - Senhores, o casamento civil, a com-

pleta libe1;dade '<le conspiefiôa em materia 'religios•a, à secularisação 
d~s ~miterio~, essas ~mportantilssimas reformas, decre~adas com o 

. maximo applauso a :favor .. da opinião publica, o foram com plena 
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sciencia e accôrd-o de todos -os membros elo_ Governo. Os respectivos de-
~retos vieram á luz depois de discútidos e concertados no seio das con-
ferencias, sob a egicle da mais completa solidariedade daquelles que 
~::;;tavam investido.& do poder revolucionaria . 

A grande innovação financeira que appareceu com o decreto de 
17 de j aneii'o, essa reforma de todas a mais delicada e a que mais di-
rectamente podia affectar o prestigio do Governo, essa surgia ines-

peradamente no Diario Official de 19. de janeiro como uma surpreza 
para todo mundo, com uma surpreza para os proprios collegas do Sr. 
Ministro da Fazenda membros do Governo P rovisürio. Niuguem sa-
bia como aquillo tinha apparecido, nem como se havia feito; nenhum 
elos outros membros do Governo Proviso1·io· fôra ouvido e consultado 
sobre tào ·grave reforma. 

E u me achava então aqui no. Rio de Janeiro e posso dar testemu-
nho da geral surpreza que causou -o decreto. Impr<;ssionei-me extra• 
ordinariamente com o acto do Ministro da Fazenda e immedl.atamente 
procunei a val'ios membros do Governo Provisol'io para os interpretar 

a respeito daquelle decreto que, desde logo, se me afigurou um golpe 
t remendo que a!fectaria );rofundamente a marcha até alli . tão serena 
da Republica. 

Foi uma fatalidade, Sr. Prêsiclente ! Os membros do. Governo 
J'rovisorio sabiam tanto elo decreto com eu, alguns nem mesmo ainda 
o haviam lido no Diwrio Off,<icial. 

O SR. RuY BARBOSA - Não foi isso objecto de debate no seio do 
Governo Provisorio e não ficou liquidado na conferencia de 31 de ja-
neiro? 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - E que tem a conferencia de '31 ele 
j aneiro, si o facto que estou refeTinclo se passou no dia 19 e o decreto 
,tem a data ele 17? Em que pó de essa allegação destruir 01 que estou 
affirmanclo, isto é, que semelhante acto surgiu sem sciencia nem con-
sciencia dos outr-os membros elo governo ? . 

Mas., houve ainda cousa mais grave do que iss:o, Sr. Presidente; 
. na tarde elo dia 20, si bem 'me recordo, publicavam os jornaes dessa hora 
uma declaração de origem official, que dizia mais ou menos o seguin-
te:. No D!im•io Offir:ial Çte amanhã sahirá publicada a seguinte decla-
~·ação : - Os membros do Governo Provisorio fazem sa,ber que são 
todos soliclarios com o decreto .de 17 ele j aneiro ! 

Os membros do Governo Provisorio souberam tanto desta decla-
raç~o, em que ia envolvida a responsabiliclacle de tod9s, quanto sa-
biam do acto ·do Ministro da Fazenda_! Surpresa sobre surpresa. 

E foi deste modo, Sr. Presidente, que nasceu o decreto que mu-
dava de fond e~~ comble a vida economica do paiz, com grande estu-
pefacção ela -opinião publica; contradictorio com as idéas que o pro-
prio autor do acto havia prégado até alli. . . Foi deste modo que se 
lançou o paiz nestas aventuras financeiras, sem uma legitima respon-
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·sabilidade dos membi·os elo Governo Provisorio, sem accorclo, sem 
combinação prévia. 

Quantos males dahi provierem immediatam~nte; quant os se têm, 
produzido até hoje, quantos ainda se succeclerão? 

Desde aquelle dia, Sr. Presideniíe, em que se despedaçou a solida-
riedade dos membl'os do governo da revolução, ele um modo tão brus-
co e positivo, enfiou cada um delles uma tunica ele Nessus, que não se 
animava a rasgar pelo receio patriotico de prejudicar a Republica 
n-ascente. 

S. Ex. é o unico responsavel pela quebra cla quella solidariedade 
tão nece.ssaria nos primeiros momentos para consolidar-se a obra da 
revolução. 

E fel-o sem necessidade, por injustificavel falta de confiança do 
criterio, da capacidade talvez, ou quem sabe si tambem da iiigenui-
clade, d.a innocencia de seus illustres companheiros de governo. 

S. Ex. praticou o erro do decreto de 17 de janeiro e o quiz ainda 
aggravar com aquella declaração de solidariedade, sobre a qual nen-
hum dos interessados tinha sido ouviclo, ou, siquer, avisado. 

O SR. RuY BARBOSA dá um aparte. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - E' um reverso da doutrina de S. Ex. 

sobre o systema presidencial ; S. Ex. acaba ele dizer que nesse syste-
ma não tinha que dar satisfacção senão ao chefe do Estado, que, ten-
clo a acquies,cencia deste, julgava-se dispensado de ou,rir a seus col-
~egas . Demos de barato que a:ssim fosse,· o que é muito contestavel, 
porquanto, da revolução não havia surgido um governo systematico, 
mas sim um governo provisorio e nada mais. A Constituinte foi que 
estabeleceu mais tarde o systema. 

No entretanto, systema algum, quer presidencial, quer parlamen-
~ tar, autorisava-o a fazer declarações de responsabilidades alheias, sem 

o expresso consentimento daquelles que e1·am assim jungidos ao carro 
ele suas concepções financeiras, sem audiencia prévia. 

S. E x. poz ao pescoço ele seus companheiros uma gargalheira ele 
solidariedade ex-informaBa cons<cierntia, calculando antecipadamente que 
o patriotismo desses benemeritos servidores da Republica supportaria 
tudo em silencio, para que uma crise não se desse no seió do g·overno 
rm dias ainda tão cheios de perigo. 

O SR. RuY BARBOSA dá um aparte. · 
O SR. RAMIRO BARCEJ"Los - Certamente, S. Ex. quando o fez não 

precisava ela capa de ninguem, porque já havia puxado s:ó para si a 
espessa capa elo chefe do governo provisorio ; mas, si a capa podia co-
brir o decreto, deixava a nú a declaração de solidariedade, pois que 

o poder presidencial não podia alcançar o forçamento da conscien-
eia de ninguem, affirmando . .. . 

O SR. RuY BARBOSA ·- Não mandei affirmar cousa alguma, man-
dei declarar um principio ... 



O S:R . . RAMIRO BA.RoEiLos _._ V. E x. ' interrompe-me continua~ 
mente e vai fazendo .-m-p: discurso para~lelo ao m-eu, .todlavia nós oa-
vimos attentos o discurso ·àe V.· Ex., q:ue . começdu (i) anno passado · e 
acabou hontem. Permitta-me ... 

O .SR. RuY J3ARBOS.& dá um aparrte, levantando-se. para sahir .. 
O ·SR .. RAMIRO BARcELLos ~ E'-me indifferente- q:ue S. Ex. se . 

rei:ire oh que fique, pois que não· -estO)l . fallando . Pl'Opriamimte . para 
S. E:i<., ·mas para o Sena~o, para o p:;tÍz, .p,a1·a a opinião que ' precisa 
ser bem -orienfa:da neste grave assumpto. Oito fa:ctos, não estou invell.-
tando roma~1ces·; Estou Telátando :verdad~.s sem i:ç.dagar se _el'las agra-
dam ou desagradam ao' i:Hustre, senador . .':. ', ,, , . 

(T1focam-8e :· apa1·tes vlheme'ntesY · . · · :. '· , . -:· ,':"· \ 
O SR.· P~~s~~EN'l\Ij: ;:-: Ob~etv:o aos 'nbbres se:p.a(!.orés que' não p~deP1 '. 

COnÜm.Iar - ~~ssa . inco~venj:ent~ 'd~s.c1l'ssão em àia~·OgO$. \ 
(Oonttnuam apar.tes.) .', · , .. 

. O SR .. PR:EsrnENTE. ~ . Obser~o ,':CI'I? noy6 ~os Srs. senadores que es-
. tes ·· ~ialogos . n:M são pe1mittidlo.s p~Io -r\)gimento. Quem tem a palavra 
é o Sr-. .'Ramho ,Barcelló-s. , \• ' ,· ' · · ' , \ . 

· . 0 S:k. R.A.:Mmo'' BA'Rô:Ed los 7-- ' lsto ,,t~do, Sr. 'PreSiidente,, foi um~ . -., , 
fataÚd~·a_~ q~e • pesoÜ. sobre' .a' ~publica, d~si·rul.o a s(i)lidà1.-i:edad~ do ·go-
' 'erno, rre'~;~.bou pom a: unidaü~ de vistas, 'arru:inou afinal o l~nie ·diÜ 
'bareo ·do 'Es'tadp, até en,tão. ma,nej~ndo pon e:sforços reun~d'os, ; ·ma,s 
. dahi e'rn, cl.rante,':empp._:iJ.b'ado . ap~n.as 'po-r .·debil ,e franzino ' mar)ljO, ·qu\) ,. 
,,, ~e "sugp0~ sup,e1uor. M m,ar, .' á te.mpest:aÇI.e, ' aos 'él:ementos,. po~, tei: , coiise-
gdido tomà'l'-se ' o. preferi:dio. d'o·· c'apitãb.· :Em conseqüenc~a:, · senhor~s, dos 
factos qU:e '. :Ve:nh'o de FelàJtar, :copie~Ôu o '' desprestigio. e o enfraqu~ci-

. ,, ' 'lllento '•do ,, Go'vêiJ.'llO ' Provi~orio, que' ;nup;ca mais pôde' l:ecuperal.· 0 seu 
. . i domini0 sobre a'· bp,in:ião. . . . . . ~ ::· . ·. ' ' 

' ' 

I I ' \, ~~ 'i!\ t I I I ' I I '11 ' ,~ I ' ' t ' I \\1 I 

, Pata ":avali)n-se d.o 13~f~ito, mora~ produzido pelo proce-dimento do 
m,inisti·d. da fa~nda n0: . esp~rito d~. · seus .compan'?-eiros, eu refer~.rei 
u;ni ,facto e bem ' s~gnifica~i:vo': Na tarde. em que os jqrnaes publica:Fa:m 

. a: celebre décld~aÇão:· que d~via ·· s~hir, '•co:rp.q de facto sahil}. ao dia se'-' 
. 'guinte, no Dia·ri,o QfficiaJ, , fui . ~1'ocp.rar a ,'Benjamin .G,Qnsta;nt, 'de cujo, 

·, 1~-~·es~i~io, d~ cu,ia, ~ora:Fda:ife, de mija o:l-ientação ~U ~~per.:;tv~" um.~ pro-
... videDcla, que por]e~s13 .sU:star1, O. ·· desmoroname11to em que se •la atl.l'ar . o 

teeente edificio da: ·revolução,' si taes'' actos J?.ão fossem corrigi~os. pFom- , 
j')tainente .. Não o encontrei.. mas, á ' hoite, foi aqaelle grande patriota 
procurar-me ein ·S;:tnta Thereza, ·no h0tel em. qu11 :i:ne hQspedaya. As' 
suas prim\3iras ·palavras foram estfrs.: "Sei tine me procurou e !:!di vinho · 

,. o motivo; é por causa d,o dedret? .de an~e-h.o:qtem". Não, . .,re'spondi-lhe, 
· '.j'á não cogito d.o decreto, · n~ste momento . 'ha cous~ ain~a mai's grave; 

.leia: , esta 'declaração que .está . aqui nqs jo:inaes. :Eu acre(!.ito que V. Ex. 
·é um homem integro e' q:U:e igualmente o são os companheiros de V. Ex. 

:·~ffirmaram-me . que não 'ei'am $olida:ri.os' com' o d-ecreto de 17 '·de · ja-
:wiro 'e que elle fôra pubiicado s~m 'Conhecimento do~ membros ,d0 Go-

.. 
'

1 
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'' 



verno Provisorio; n:o entretanto, como se explica esta declaração? Ben-
jamin Oonstant empallideceu pllofundlamente. Estavamos na sala do • 
· Dr. Demet'rio, então Ministro da Agricultura e alli ,presente. Dis-
cutiu-.se o assuinpto. Já ia a noite avançada, quando elle, por uma re-
solução •. s,uoita. disse: não ·discutamos , mais isto, mande-me ver um 

. carrq,;·. ,O~egad·a ·a ' carruagem, Benjamin convidou-me para aconÍpa-
·.rihal-o : Passall,los .ainda pelo Hot(ll Lisboa, onde estava elle .en..tão ' 'ha-
·bitando , e a:hi, d~pois d-e pequena demora,, aggregou-se-nos 9 Sr. Be-
vihwqua e desceJI\O('l.' · · 

~ Para' a Typographia Nacional, , 4isse .. ap cocheiro. 
Que vae fazer'? "Vou ~andar sustar a publicação disto no Diario 

Offipial, sob a minha responsabilidade .e com O, mesmo dü;eit'o com 
que o 'S'r. 'ministro 'da fazenda m.andou fazel-a. Não consinto· que se 

me empr~sti opiitiões' e me carregúe~ de JJesponsabilidades sem que 
. aeja ouvido. Depois justaremos contas." . 

· 0 SR. RuY Bi.RB'NSA - Eu cqmpletarei a historia, já que V. Ex. 
qner .dar a rima dec'làração, que era a affirmação de 'um principio, um 
alcàpçe, vma significação que não tem. ' ' 

-o SR. RAMIRO BaRCELLOS - Garanto a veracidade do facto que 
" ost~:t.1 relatando e desafio · a que me contradiga á rhetorica sophistica 

da m!l-Ís· arguta bachar~lice. Não estou conta~do . cousas por ouvir di-
zer, e·stou . refer~n:do factos de que dou testemunho pess:o-al. 

O' SR. ·RuY BARBOSA dá um a parte. ·. · , 
O SR. RAMi:Iio .BARCELLOS - Si não .é para contestar a veracidade 

J_o fa~t'o, escu~~- S._ Ex. :de e~tar ~ dar a:partes. Ac~n~p~nhei, Sr. Pre-
ndente,, ·a· BenJamin O,onstant ate a entrada elo ed1flmo da Typog:r;a-
phia Nacional. '[')àh~ a . :rhoJ.I!:entos voltou e ·disse-nos, a mim e ao Sr. 
Bevíhtcqua, que o esperayamos no çarr.o: "Já· não é mais possível reti-
rar a publicação, está feita a tirage!-ll e além disso 'o resumo já foi en-
v_iado •-para as folP,as · ·damanhã. " · 

/ O SR. :,RuY BA·RBOSA dá um aparte. , . . 
· O SR . . RAMIRO BARCELLos - Estou, Sr. · :!;'residente, como V. Ex. 

vf., · refei'indo um: facto, cujos commentarios tirarão os que me ouvem. 
Não vejo motivos para que se esteja irritando o illustre senador 

pela Bahia · si, do que estou a dizer se pó de tirar a illação de que S. Ex. 
procurava assumir uma posição de domínio e preeminencia no Go-
verno Provisorio ... 

O SR. RuY BARBOSA - Não apoiado. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - ... com aniquilamento do prestigio e 

;mtoridade 'dos seus companheiros naquella difficil tarefa da organisa-
ção da ,,Republica. Tire agora S. Ex. a conclusão que lhe parecer do 
facto que acabo de narrar. . , 

O SR. RuY BARBOSA - ü' Sr. Benjamin .Oonstant estava illudido 
neste assumpto, que não conh!3cia, no qual não era especialista. 

O SR: RAMIRO BARCELLOS ~ E o era V. Ex.? 
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O SR. RuY BARBOSA - Não era, mas occupava· o cargo do m1ms-
t1·o da fazenda. Officialmente era especialista. 

ü SR. RAMIRO BARCELLOS - Bem. FaÇamos ponto nestes prelimi-
nares historicos_ e entremos propriamente na discussão do projecto tão 
l'lldemenie atacado pelo digno senador pela Bahia. Começarei . pelo 
(trgumento Achyles de S. Ex. --.,- a intangibilidade de contratos feitos 
e acabados, primeiramente com o Bancà dos Estados Unidos do Bra-
ziJ. e mais tarde com o' ua Republica, o de-Credito Popuhu· e outros . . 

Na opinião de S. Ex. o Congresso Nacional não tem competen-
eia para tocar nesta materia, não nos assiste o direito de legislar so-

bl'e aquillo em que S. Ex. legislou sogeramente ·como. ministro da fa-
.zenda d~- uma clictadum . Mas, S. Ex. esquece-se de que, ante-s, jul-
g!lV·a como membro do governo provisorio carecedores os seus actos 
da approvação do Congresso Nacional. Todos os Srs. senadores aqui . 
presentes fizeram parte elo Congresso Constituinte e devem recordar-
se perfeitamente de q:ue o . governo· provisorio, no projecto que nos 
enviou para servir de base á . discussão ela lei fundamental, pedi a, nas 
disposições transitarias, approvação pan todos os . seus actos. 

E essa approvaÇão não foi dada express·amente ; o artigo foi eli-
l~tinado sob parecer da commissão ·elos 21~ deixa11do a apí:-eciação da 
ma teria ·para as sessões ordinarias das · C amaras, sob o funclamenJo 
muito jurídico e judicioso' de que o Co-ngresso não podia perder nunca · 
a competencia de revogar qualquer lei. 

Mas, senhores, se o ministro da fazenda teve a faculdade de al-
terar por mais de ·uma vez os seus :ictos e· de modificar varias vezes 
os contractos em que eHe sobrogava para ellas da soberania nacional, 

~;tsundo da faculdade legislativa ele que o envestia a dictadura nascida · 
de rev._olução, comO se nos quer privar a nós, os eleitos do povo·, os · 
deriositarios da vontade e da ~obennia nacional de legisl-ar sobre o· 
meio circulante, tão profundamente perturbado pelos actos e contractüs 

ele ex-ministro da fazenda? 
Si os actos de S. Ex. não p~ccaram por inconstitucionalidade, 

porque a· Constituição não existia naquelle tempo, elles hypothecaram · 
em mãos particulares um direito irrimannente d a sociedade brazileira, 
ell es feriram · de frelite as canones funclament·aes de toda a sociedade 
orgm_lÍsada, na phrase incisiv~ de S. Ex. mesmo, qua11dà redactor do 
Diario de Noticias. · · · 

A invalidade de semelhantes contractos assenta no seu ,proprio ob-
jecto. O direito elo Congresso Nacional a nwdifical-os ou os revogar 
deriva do dever que lhe assiste re reinvindicàr a integridade de uma 

soberania, que não admitte extirpações em favor de particulares, por 
via ele contra:ctos. 

Modificando a organis.flção bancaria que- foi CI'eada pelo . decreto 
de 17 de janeiro de 1890, o Congresso se . &cha no_ pleno e;xercicio de 



-369 

~na missão e dentro da mais perfeita competencia de alterar, emendar 
'ou revogar as Leis de accôrdo com o interesse publico. 

Si aqnillo que nos, veiu perturbar violentame1;1te a vida econo-
;mica, alterar o credito publico no interior e no exterior, desYiar as 
r,orrentes das actividades para o jogo e para as especulações de aven-
ú1ra não póde ser emendado ou corrigido, bem insignificante é aqui a 
11 ossa missão. 

O que seria de nós, senhoi·es; se ~os fosse interdicto corrigir os 
erros. de um . nlinistro facil, bondoso, de bom coração, de systema ner-
voso impre.ssionavel, victima do canto de serêa dos espertalhões, que 
o fizeram acreditar em um mundo fabuloso de riquezas e prosperida-
des para melhor arranjarem os seus negocias? 

Pois ha de o Congresso ficar subordinado ao capricho dos que 
especularam e pagar-lhes indemnizações para integra·r a nação em 
HUa sobera'nia? 

Não, Sr. Presidente, de nadá, va1e o argumento do illustre se· 
nador pela Bahia. Neste assumpto é a nação quem falla, quem manda 
e quem determi;na, pela voz ele seus representantes. 

Senhores, nos arroubos de sua . fulgurante rhetorica comparou o 
ilJustre senador bahiano a nossa republica áquella gata transforma-

ela em princeza, que vendo passar o ratinho, esquecia-se elos deveres 
da etiqueta e lançava-se á pega do roedor, por baixo dos moveis, com ' 
grande escandalo da sua côrte. 

Ah! Sr. Presidente, quanto daria eu para que fosse transforma· 
vél Clp realidade a elegante metaphora do ex-ministro da ·fazenda! 

Que beneficio e qu~ goso si a nossa querida Republica, sem at-
tender ao seu manto de sedia recamado das estrella-s do Cruzeiro, se 
atirasse deveras a trincar todos os ratinhos que vão roer ao queijo 
do Thesouro; si aniquillasse para sempre os que estão a sugaf-a com 
o mesmo apetite com que devoravam a nionarchia e que, na phrase de 
.8. Ex., .são como aquella criai1ça que chupava ao mesmo tempo o 
leite de 4. 60.o' vaccas, quando no Dia.rio de Noticias gritava S. Ex. que 
accudissem á vacca naDional!. 

Este justamente é que tem sido o mal: passam os ratinhos e as 
ratazanas e a gata feixa os olhos - envergonhad·a, reprimind:o o seu 
bom -e utilinstincto de guerra aos roedores. · 

.E, emquanto ella deixa. de cumprir esse dever elementar, vão os 
ratinhos aproveit·ando o seu tempo sorrateiramente e levando para os· 
buracos os milhões de libras esterlinas depositados no Thesouro em ga-

rantia das emissões, com a cumplicidade criminosa de ministro.s que 
·apunha-lam traiçoeiramente a patria para ter um gosci ephemero de 

dictadura. 
Tu cio isto tem sido 'a consequencia fatal dos grandes planos fi-

nanceiros do ministro da fazenda elo governo provisorio, é o resultado 
de sua pàss•agem pelas finanças. Estragaram os costumes, produziu-se · 
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' ' 
um 'espantoso relaxamento nos s~ntimentos moraes, todo o mundo ati-
.r-ou-se á veF.tigem do jogo. ' ' · · · 

E qm;tl a baf*l de tantas desgraças? As em1ssoes, a.s emissões fa-
ceis e baniüui de papel a cu_rso forçado. Tu.do isto teve como ponto · de 
apoio 9 ;- Instrituto N aciorval de fabricação de moeda-papel, que . me-

' llior se poderáà chamar ·o Cassino das espe.culaçõef:l bursateis. 
'' . . O que resta agora, ,senhores, ~e- tantas especulaçõe·s, de .tanto jogo, 
' fie tantas · emissões atíradas á · tebre que · grasso11? Qrrde est~o . ~ssas· 
·,cem mil, em prezas, wjos títulos se ~otavam em . alturas vertiginosas e 

' cuja,~·. erganisaçõ'es daV'am fortunas .mar.avilhosas do d.il(t 'pa-ra a n0Í~e? 
' O'' que produziu · tudo isso de reaJ? · '· 

·Uma enorme depreciaçã,o do · m~io ·circulante, . a . ruína de. mmtas 
fami:lias, o '·abaümento· do. ,credito' publico, a desconf~anç;a dos capitaes 
estr!J,ngei:ros, o retrahiment~ dos nacionaés e nia:is · dQ ' .que .tudo :- a 
anarchiw 'que car,acterisa 'ã actualidade ~ ' ' ' ,· ... · . . . . 
.,,, :;E é 'esta g~~a:nde obr~· q-~e' .. se quer , :r,na.~ter 'a todo o , clist,o ~ .. , ... : ·'! 

' Encarado 9 projectO, po~s ·Sr. Presidente, . sÇJb o ponto · de vista 
· da . comp17'ten,cia,. do · Congresso, não p~de · S!'Jr atacado. Todos os gov<jJ;-
~los'' podem 'fazer Q~ contractos qrie lhes parecer, :mais a·, .rep1·esentação 

, ~t,iwional nunca póde ficar'· p1;i:vada , de exercer os pode1;es:· que lhe foram 
'confiados. ' .' ·, ·,,., ·-: ·, · · · .. ·· ._. •' . _;" .· : • 

O Thesouro Publ~co não póde fica1· eternamente jungidp a~ carro 
dof? .. triumphadores da o:ccasião .. A nó:s: -compete ~elar pelo ·:credito do 
E~tado .· Demais, diga~os a verdade e ·ponhamos de, parte esses sophis-

.. , n1as que não. sã' o: mais do. 'que têas de aranh~ cóm que, se 'pretende. em-
. , baraçar-nos: ~stá '• na COJilspiencia de ,todos que O,, período da,~ e_IilÍSSÕf3 S 

·ep,tá terminll:do':; ,:nem ..:Qs.: pricçteipaes bancos .· que goza,m da faculdade de 
· 13n;titti1; te~m. 1p.ais ·· recu.rsos pa'ra fazel-o, 1~em t ão pouco a op~ni'ã'Q pu-
' bTica : c0nsen~iria , e:n;t tal de~proj:>osito. , · 

.fá ;'ch~ga de papel. · ·· / 
Sim, Sr. Presidente, não é ' pdss~;vel esper~r · que o . povo ·co'l;ltin:ue 

a (lOnsentÍJ; neste cresc~nte desmoronamento de nossa vida eC:on.0II).Ícà' 
sem pro·testar. Q povo j4 está . a ·s~ás descontente. E, por mais que o no. 
lll'e senador pela Bahia affirn1,e que, iuuitas vezes o patriotismo · 'con-
siste justamente em resistir aos recla·mos da opinião e ás queixas da 
massa po.pular, eu enten!lo ··qne o ·'nosso dever é inspirar-nos em seus 
desejos e reso·hier de · accordo com .o sentimento geral da naçãp. 

O SR. RuY B:ARBOSA - Não disse tal. 
o SR. RAMIRO 'BARCELLQS ~ E' uma nova . ret.ractação de v~. E'x. 
O SR. RuY BARBOSA dá um -aparte. 

O SR. RAMrno BARCELLOS - A opinião publica tem cada vez me-
no.9 confiança nestes bancos e nas suas emissões. Por outro lado não. é 
possível que o Estado continue a ser o fia,dor de emissões tão mal em-

1? regadas; tão . desà..stradamente ,convertidas em títulos emprestaveis que 
' ' 

,. 
\ \ ~ I 
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tornarão ·perigos·a a ·· situação · desses estabelecimentos, que não sab~m. 
eomo . os hão ' de liquidar. 

· · Acci·esce· a · isto ,que; não podendo viver sem ·novas· emissões, teem 
e.sses bancos conseguido ·da criminosa condescendencia dos ministros 
da ·fa,zenda subtrahir do Thesouro parte dos seus _proprios lastros para 
noyas eriiissões a titulo de pagamento em cambiaes, que riunca são sa-
tisfeitos . . -São verâ.adeirbs e:rp.issÕes clandestinas q:v.e se es,tão derra-
mando na circulação sem a mínima garantia. 

A; vista do que levo expo~?to, é possível exigir'se _que o OongresiJO 
se conserve 'Índifferent~ ·e nada faça para melhorar uma situação cada 
vez· mais precaria E!. mais cheia de perigos? E com que direito se vem 
aqui allegar a inviolabilidade ele contract'os;' que não teem de modo ale 
gum' sido fielmente cumpridos pela maior parte . dos hancos emissores? 
Tudo a favor dos bancos, 'nada a favor elo Estado, é a regra que se tem 
procurado estabelecer aqu-i. 

Não esfou exaggerando. V . Ex., · Sr. Presidente, é ' testemunha ele 
que, desde' a · publicação do primeiro balanço do Banco da Republica, 
re tor:r;wu conhecida a pessima applicação que elle havia dado ás emis-
sões. Isto m()smo foi verificado-e affirmado pela. commissão de inque-
ritq nowyada pela Oamara dos Srs. Deputados, sem protesto ·do mes-
ltio .:banco. 

Convém:, .senhores, que sejamos ·pT{lvidentes. No dia . :em que ess.es 
h:mco~, de erro, em erro, ele leviandade em leviaudade chegare:m ao 
périodo_ fatal da insolvabiliâade· e da bancarro.ta, todo esse amontoado 
de ruínas ha de :cahir infallivelmente· sobre as costas do Estado. Sim,. 
toda essa enorme massa fiduçiaria em · gyro não póde ficar sem o mi· 
uimo,. valor nas mão:s do povo, a quem se obrigou a aéceital-a como 
dinheiro. . . . . . 

Não pagai-a seria de.safia,r a mais tremenda das revoluções, a mais 
tremenda e ao mesmo tempo a mais justa. 

Quando chegar_ esse dia, o povo gritatá bem alto· ao governo: fos-
te o creador ele tudo isto, obrigaste-me por decreto 'a receber este papel 
como .dinheiro, com elle pagaste os meu.s -serviços, com elle mandavas 
satisfazer os proventos --d:o meu trabalho, com elle accumulei as minhas 
t~conomias, disseste que isto éra moeda, paga·me. 

E o estado_ ha de pagar, o que importa dizer que o proprio povo. 
ha Cl~ paga·r. • · · · -. 

Após dons longos a:rmos de des:i:llu~ões e de amargas. experiencias, 
já é tempo de cortar-se o mal pela r:úz; ,manda, a prudencia que nos 

' a,eautelemos contra • uma crise formidavel . que se. vem apprciximando. 
Um dos oradores que aqui se tem occupado da materi.a, disse, ha 'dias, 
que em · vez de- desacreditàr devíamos fazer esforços para acreditar es-
ses bancos. Repliquei ent~o . em aparte e agora o repito: ha gente que, 
por mais que se faça para acreditai-a, procede sempre ele modo a inu-
tilisa.r ., a IJ1elhor das prop11-gandas. 
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O SR., EsTEVES JUNIOR ·- O governo não tem àlli os seus fiscaes ~ 
·Que fazem eHes? 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Sei eu lá o que fazem os fiscaes .. . 
O 'SR. EsTEVES J u NIOR - Si o governo não tem confiança nesses 

fiscaes, demltta-os, mande processai-os. · -
. O SR. RAMIRo ]?ARC:ELLos - E . o que poderão elles fazer, · si pelos 

contractos, ao governo não compete determinar a troca, de que títulos 
as emissões hão d~ entrar na circulação? Si V. Ex. quizer observar 
o que tem feito os presidentes e directores de alguns desses bancos, 
verá que para elles os melhores ti tulos e os mais segurds s~o as acções· 
tlas companhias diversas de que elles mesmo.s foram fundadores, incor-
poradores e ele que .são os principaes accionistas. E fazem muito bem, 
porque a caridade bem entendida começa por casa. E' preciso valori-
sflr em primeiro logar os títulos que se possue. Não é para ser-se tolo 
que se dispõe de um contr:llcto ele emissão de notas. Quer o illustre 
-representante de Santa CRtharína que levemos estes ciclRclãos á cadeia? 
Mas elles estão no -seu direito, porquanto os seus contractos não ·lhes 
prohibem de assim proceder. 

O SR. EsTEVES JuNIOR dá um aparte. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Tendo, Sr. ' Presidente, respondido 

longamente aos argumentos do orador que me precedeu, no que diz re-
epeito á competencia do Congresso para alterar ou não o decreto ele , 
17 de janeiro, passo a considerar o seu segundo a~·gumento - Jl enor-
midade da respon~abilidacle que vai pesar sobre o Thesouro N acionai. 

A' primeira vez que fallou para atacar o projectq substitutivo, o · 
digno representantes da Bahia achou lá pelas suas contas . que a 
~dopção do projecto importava em uma -carga de oitocentos mil contos 
para o Tlhesouro. H ontem, viu V. Ex. que elle já foi mimos liberal, 
red1:1zindo aquella ·cifra a trezentos contos de' réis, fazendo um insi-
gnifictmte abatimento ele quinhentos cont~s . Estou certo que, se o re-
gimento permittisse a S. Ex. fallar mais uma vez . ... 

O SR. PINHEIRO GuEDES - São processos chimicos. 
O SR. R<~.MIRO B.t~,RCELLOS - Chegaria a uma reducção mais aprô-

ximada á verdade. S. Ex. não leu o projecto com a devida attenção. Si 
o houvesse feito, verificaria que a somma ele responsabilidade effectiva 
para o Thesouro e1~a muito inferi~r áquellas que comput_ou. De fa-cto_, 
os depositas em títulos e o encflixe em ouro que respondem pelas emis-

. sões, attenclendo-se ao ·valor actual -desse ouro, ou antes, ao -cambio 
marcado no projecto, representàm uma somma actual de mais re tre-
zentos nül oontos. A~ém disso, ficam os bancos obrigados a umfl 
amortização gradual da porção ele notas emitticlas que ficarem a desco-
bel'to. Ora, mandando- o projecto que aquelles fundos passem á pro-
priedade elo Estado, afim de sereiÍl applicados &o resgate e que a emis-. 
são que ficar a descoberto seja restituída em certo prazo pe1os bancos, 
não comprehe;ndo onde foi o illustre ex-mi:gistro da . fazenda arranjar 

'. 
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áquellas ci.fras para assustar. Não pretendo occultar que· algum pre-
juízo advirá ao Estado, pela differença dq agio <fo ouro; mas, esse 
será largamente compell<sador pela 1Jranq1l.'jlll; . .dade qué · ].evaremos á 
opinião e pelo repouso do nosso credito tão .sacudido por esta gymnas-
tica financeira moderna. 

Affirhwu tambem S. Ex. 'que . por este projecto· perderíamos para ·. 
sempre a esperança na conversibilidade do meio circulante fiduciario, 
E S. Ex. disse-o com unia tal segurança, como si essa inconversibili-
dade não houvre·sse si·do uma criação sua pelo decreto de 17 de janeiro, 
como si não fosse obra de seus propr~os actos! 

Não, pelo projecto não é que ficàrá mais remota a conversibili-
dade; ao contrario, desde que elle ,é um meio de valorisação da cir-

' culação fiduciaria pelo credito diredo do Estado e pelo resgate do· que 
hq,uver de excesso em emissões, o projecto approxima o advento dessa 

época feliz em que entraremos no verdadeiro regimen das medida~ de 
valor, d~ moeda . 

. O illustre impugnador do projecto vê no mesmo uma contradicção -
palpavel com as idéas que tenho sustentado. Não é justo nem exacto o 
reparo de S. Ex. E' verdade que o projecto não co1 responde ao re-
gimen financeiro que j11lgo ser o verdadeiro, o ·unico capaz de servir 
de base á, riqueza e engrandecimento de um paiz; mas, elle representa o 
pi'imeiro· passo possível, no momento actual, para sahinuos desta mea-
da em que estamos metticlos. O meu actual empenho é de :6azer renas-
cer um pouco a confiançá perdida sob o influxo ele tantas leviandades 
e de tantos erros commettidos. O credito mais solido no Brazil é ainda 
o credito da nação. , 

E' preciso, pois, collocar o meio circulante, manejado sob a res-
ponsabilidade de particulares que nenhuma c'orifiança mais podem ins-
pirar, sob a responsabilidade de quem póde ainda inspirai-a e man: 
tel-a. 

E' a isso principalmente que visa o projecto. . 
Em logar dos grandes gastos de erudição e de rhetorica, obser-

vemos o proprio organismo nacional, palpemos as nossas necessidades 
auscultemos a opinião e procedamos ele accôrdo com os dados colhicl'os 
no seio da nossa sociedade. A nossa sociedade brazileira, illetrada em 
sua màioria, não lê os nossos discursos, nem Be commove com os nos-
sos torneios ele eloquencia, mas aprecia e 1pesa os noss·os actos cujos 
effeitos é ella quem os sente i~nmecliatamente. . 

Attend'amos ás queixàs e aos reclamos da opinião, á gravidade e 
importancia do assumpto. 

Conheço o Senado, confio no seu patriotismo e certo estou ele que 
nlle decidirá esta grave questão com a mais perfeita isenção de animo, 
inspirado tão Bómente no seu dever. ' 

Tem-se procurado ·aqui fazer pressão sobre os nossos espiritos 
ameaçando com terríveis inclemnisações aos bancos, como se não fosse 

/ 
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pu.blico e no~orio que" esses' estabelecimentos não teem c1;1mprido, ·. de 
, modo algum, os seus c_on~ractos, os tem viola'd'o .,pertinaz~ente e ·con-
tinuam Ba ~ua vida desregrada, além de tudo· sugando o Thesouro Na-
~iqpal .de llm modó esc!lndíJ,loso: Posso garà~tir-vos que o ;Estado não 
tem que ar,recear-se desse pha;ntasma. '_' · . \ , , · " . · 

: ' O 'interesse ' dos accionist-as está justamente eiD' :liquidar· o assum-
·pto/ de Jil:mi modo amigavel e só neste caminhe ,poderão· salvar os seus 
eapitaes: , '-•.· . . , , ,, . . , . 

O que o projecto quer é o mesmo que '-.se fez e,m 1866 CO:rlf ó Banço 
·d,o Brazil, acto que salVou-o de uma ruin.a iniminente e ·qúe permittiu 
que elle pos~a ser hoje considerado ·um cl.os mais sol·idos e · inipor:t:;mü:l's , 
estabelecimentos de· credito 'da Republica. Este proilecto que se quer , ' 
considerar como wna novid'a,de, tem p·~(;)ceclentes ' na nossa. hist0ria :fi- · 
TI.anceira ~ -p~eecedentes ,que animàm á s:ua ·ad'op,Ção. 1 

l 

' Uma ultima ' objecção foi posta ao 'pi:ojecto': 'O ,cambio. E' .de opi-
' nião o illustre serrt~Jdo:t ]Dela Bahia ' que a 3Jdopçã:o do projecto fará aiB-
da m'ais: descer o .cambio e dil-o S .. E:x' .. , ppr ·entenaer' que' o meio' cir-
,cula~lt~ . ~sob a resporisabili~.ru~e . ~o ~stado n~o · oHe'rec~ · as me,smas. · 
~,gar•antla's que ,sob a respo:p.saj:nhdade • dos banq'os·. O credito -do Ba11c.o 
· d~ Rep,uplica, .0 credito -d0, B'a:p.ço Popular que, ,segpndo é v-oj. publiç'a, 

, a'cap_a de atir:ar 8. OOó' :000$' ás clebentures e. repo1·ts da Oomplitnhia .. ~-
1 , ral de Estr;ad:as de· ferro á cust:a da ultima emissão empre~t~do, pelo 

'i'hesoUro, esses creditas . aci!~-a ·do c,redíto .do . Est,ado! •' 
I Si isto ! não ' ~. uma :P,e;rezia, ' é pelo mEn~o,s um, par3Jdoxo. de máQ 

· 'gosto .. . ; , · 
' , ,. . ' . I, 

Por• butr.o lado, assegura S. Ex. que, não variando as. circumst'an-
ci'as ·em que se encontra ü"paiz, se ' conser~ar.á o cainhio em suate:hden-
eilt 'á baixa, po'rqrle , nã'o :sab'e • de qu.e ' IQ.Odo:. o gov.ernq pode rá! -v·alorisar , 
me1h'or -o meio circulante. ' ' ... , , , ~, · , ' 

E' outm ~ revela<Úio'- de falta de estudo : do projecto, ,outra inadvei·-
tencia ·dOS q1<1e O, at-;caram sem O lia verem' bem analysado . .. ' . 

i · Pe\o p•rojec~Ó -chama o Esta<:l,o a ,si, ao hdo da respbnsabilidade 
das' emissões,, os -respectivos fp..ndos em' depositas. O 'projecto dete<rmina 
mais que esses fundos sejam destinad0!3 'ao recolhiwe!).to .ou resgate da ' 
porção de 'nieio circulante que fô·r julgada \rrecessaria a0 equilíbrio 
das nossas necessidades de ·permuta. Se · assim é, rec onheça o. nobre 

.~e~ad•or •<iJ.Ue o ·projecto fornece ao goverBo os meios necessm1ios para 
à valorisação d-o meio cir.culante. 

U'rge~ Sr. Presidente, a adopção desta m,edida, antes que um, tre- · 
mendo furacão desabe. Urge evitar a todo ó transe uma nova revo-
lução e ,essa de todas a mais · perigosa, porque arrastará ·ao desespero , 

. a , universalidades das classes sociaes, a revoluç~o da bancarota. E pócfe 
s.Tgnerrt prever tudo o que. semelhante revo'lução trará em . seu l;>ojo? Não 
períclita•rá a· propria conservaç·ão da RepYblica? ( A'poir:u:Zqs ,· rrimitw 
/~em.) ' 
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Proceda, pois, o Sena·ao com prudencia e .sabedoria na adopção 
de 'medidas que possam conjurar a 'crise que se avizinha . 

. Chamo, a. sua atténção para este projeeto que, de modo algum, vem 
prejudicar os bancofi, flesde que na consciencia de todos está firmada· a 
opinião de que elles não teE)m _mais forças para nova!l emis~ões. · 

E, .confessamos, a opinião publica, essa forÇa formidavel e tenaz 
que tudo avassalla e domina,, arrasta ,os governos na sua co.rrente, é 
lima temeridade affrontal-a. · · 

Pois ·bem, a opinião não ru?mitte mais emissões e não confia mits 
emÍs$Ões ]á f0itas. . · 

. L.en.1bre-~e mais ?. Seriadp que, nos seus fOl?-S annos de ;xistencia, 
tem v~ndo a Repubhca contmuamente perturbada pela acçao da plu-
toeraci'a ganancíosa, pela sua indebita interferenc'ia no governo do 
Estado. Foi eHa ainda quem nos arrancou destes lugares viólentamente 
a 3 .de novembro; &,e rá él1a que, para, saciar qs seus insondaveis appe~ 
tites, ha de continuar a pert-urbar e a , revolucionar o paiz . 

. Po:q:hamos um termo a isto. Si o Senado não o quizer fazer hoje, 
ha .de fazel-o forçqsainente amanhã, porque esta é uma das questões' que 
não se póde illudir, nem d~sprezar) Ainda que o· projecto não seja 
uceito, neii:1 por isso desanimarei : a verdade ê uma prensa hydraulica, 
é uma alayanca poderosa, capaz ·de levantar o mund:o, se 'lhe derem' um 
ponto ·de apoio; é um parafuso sem fim:, á cuja pressão · não ha· erro 
que resista. Eu voltarei com a ve1•dade e-serão os f~ctos .o meu· ponto i) e 
apoio. 

Tenho concluído. · 
.. 

(Muito b1em,· mviito be1n. 
S 1\s'. _· s&rw;dares.) 

Oorarlor é felicitado por· muitos dos 

/ 

. SESSÃO DE 15 'DE JAN,EIRü 

O Sr.· ·R:uy Barbosa - Sr. presidente, tendo f.aUado já por duas 
~ezes na sa discussão da reforma bancaria, não poderei mais occuj:>ar-

' ·me eom o assumpto nessa discussão: Para que 
Exped'J.enté tenha occasião, portanto, de fallar outra vez ao 

Senadq, será necessario que haja ainda uma • dis-
cussão. ulterior. 

Como, porém, não pod!?mos ter previa certeza ·sobre si haverá ou 
não uma discussão além desta, porque não podemos saber antecipada-
mente SI passará "o projecto da C amara dos Sr.s. Deputados, si trium-
ph\1-rá a emenda do nobre senadoi· pelo. Rio Grande . do Norte, pu o 
substitutivo do gov:erno apresentad0 pelo nobt•e representante do Rio 
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Grande do Sul e outros, serei obrigado a antecipar a minha resposta 
ao nobre representante ·do Rio Grande do SuL 

Não responderei a S . Ex. na parte financeira, visto como estou 
cansado de rolar a verdade, montanha acima dos odios políticos, de 
desfazer todos os dias accusações que o rancor d:;ts paixões no dia 
seguinte torna a reunir, a cimentar, a erguer como novas baterias de 
aggressão. Mas devo, quero e hei de dar a S. Ex. resposta conveniemte 
naquella parte do seu discurso em que o nobre representante do Rio 
Grande do Sul se occupo11 de circumstancias pessoaes a :meu respeito, 
quer no tocante á contradicção que, sem o menor fundamento, S. Ex. 
me attribuiu entre a minha linguagem como jornalista na opposição 
!3 os meus actos como ministro do governo, quer quanto ao modo infiel 
com que S. Ex. descreveu e ao modo injusto com que apreciou a min'ha 
posi~ão no governo provisorio, a proposito do decreto de 17 de 
Janeiro. . \ 

Não o farei hoje, Sr. presidente, porque essa resposta depende de 
elementos historicos, de dados positivos, que mandei extractar e re-
unir, para que ella seja concludente e completa. 

Peço, pois, a V. 1 Ex., Sr. presidente; a bo:;tdàde de informa~-me 
s1 ·me será permittido, em uma das proximas sessões, na hora do ex-
pediente e como explicação pessoal, desempenhar-me dessa resposta, 
a que sou obrigado. · 

' Agora, · aproveitando o achar-me na tribuna, sou levado a referir-
me a uma circumstancia em ·que tive esta manhã · a surpreza de ver 
envolvido o meu nome. 

Os meus discursos proferidos nas duas ultimas sessões não · foram 
ainda publicados, nem siquer me foi possível pôr ainda os olhos nas 
notas tachygraphicas. Todavia, sou arguido hoje, em uma das grandes 
folhas desta capital, por opiniões que aqui não sustentei, que ,não 
tenho ... 

O SR. CoELHO E CAMPOS .._._ E' verdade . 
O SR. RuY BARBOSA -. . . por proposições que aqui nãó proferi 

e que se me a,ttribuem sobre a simples base de extractos que não vi: .. . 
O SR. ELYSEU MARTINS .,- Pelos quaes nãó póde ser responsavel. 
O SR. RuY BARBOSA - ... e pelos quaes não posso responder. 
E' notaria, Sr. presidente, a infidelidade com que, as maÍs das 

vezes, correm por ahi na imprensa os nossos discursos, já ·pela extrema 
condensação inevitavel dos resumos, ein que as folhas procuram dar 
ao publico idéa dos ü:abalhos parlamentares, já pelas difficuldades com 
que teem de lutar os extractadores de debates, apanhando n~- vôo, por 
assim dizer. as nossas palavras, e não sendo de mais a mais tachygra-
phos para poderem acompanhar pari-p:asso a palavrà, mais ou menos -
rapida dos oradores. · 

Pela minha parte já assentei em não ler .estes resumos, onde rara . 
é a vez em que minhas palavras não são desfiguradas, tendo- tido . 
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mesmo occas1ao de empregar a interferencia de · amigos meus perante 
a direcção do Jo1·nal do Comme?·cio, onde, mais que em outra qualquer 
folha, são tratados com a maior dureza os meus pobres discursos, para 
lhe solicitar como um serviço o de poupar-me ao supplicio dos seus 
resumos. 

Entretanto, é alli que hoje sou chamado a contas; como réo de 
haver attribuido ao commercio importador em geral peccados que as-
saquei simplesmente á especulação commercial. 

Não confundam importador com especulador, si. bem que essas 
duas qualidades muitas vezes se reunam nos mesmos indivíduos, ou 
nos mesmos grupos. 

Não disse que o commercio de importação explorava nesessaria-
mente as alternativas da alta e baixa do cambio; disse que com as 
alternl:J,tivas de alta e baixa do cambio lucra ordinariamente a espe-
culação que se exerce sobre o commei'cio importador. 

E' um facto de senso commum, pa:lpavel, elementar, que uma 
criança eomprehende e que não póde soffrer contestação. 

O B'R. EL YSEU MARTINS - V. Ex. o demonstrou do mo dá mais 
claro. 

O SR. RuY BARB{)SA - Na situação· actual mesm6 está demons-
trado. 

Esperem a publicação authentica dos meus discursps, para me 
julgarem. 

Termino, Sr. presidente, pedindo a V. Ex. a bondade de res-
ponder á, minha interrogação sobre a possibilidade de produzir a minha 
defeza na hora 'do expediente. · 

O Sr. Presidente - O regimento do Senado dest~na a. primeira 
hora das sessões para a apresentação de requerimentos, indicações e 

' outros assumptos que os Srs. senadores queiram trazer ao . conheci-
mento do Senado. 

Oonseguintemente me parece que nada ha que impeç~ a que o 
nob1'e senador ou. qualquer outro, dentro desta hora, peça a palavra, 
e a pretexto de apresentar requerimentos, projectos, ou dar explicação 
pessoal, produza, perante o Senado, as considerações que julgar con-
veniente. 

Darei,, pois, a palavra ao nobre senador na. occasião opportuna. 

O· Sr. Amaro Cavalcanti - Sr. presidente, a materia em dis-
cussão, denominada, a meu ver, muito acertadamente, a questão finan-

ceira, porque envolve, em grande parte, o presente . 
3" discussão do economico e a sorte financeira da nascente re-
proj.ecto n. 83 publica, tem sido para mim occasião de mais de 

um dissabor, de mais de uma decepção, pela 
.norma de conducta, que, por convicção e por dever; me tracei como 
legislador, e que tenho coherentemente seguido, a semelhante respeito. 



,, 

-378-

Sabe o ~enad:o que o projecto, elaltorado pela comn;tissão mixta, 
foi sustentado; discutido e votado na outra casa do Congresso pela 
;l:qaioria dos illustres representantes., que -alli 'formayam o grosso da 
,OPf>9SlÇãO ao , governo que deixou O poder no dia 23 de novembro pr0-
ximo passado. 

}f.las, não ob~tante occupar eu nesta casa tambem posição deci-
dicl:a· contra o mesmo governo de entãó; julguei"lite na necessidade de 
oppôr tenaz e franca i·esistencia áquelle projecto,' por estar· persuadido , 
de que, assim ,ÜlZ<'(ndo., si não servia · a toçlos os intuitos da opposição de 
que fazia parte, servia, seli\ duvida, melhor aos, interesses do paiz, dó 
qual sou repr~sentante. · . , 

File~, Sr ~ presidente, não s~m grande dissabor; precisandd~ hesta 
quest,ão, separar-me da maior pat·te daquelles com os quaes fazia causa 
·commum ~esta casa, , quanto a:o modo de apreciar ou de pr,ofligar as, 
medidas politicas e administrativas desse governo;' que não merecia ·lJ. 

, no~sa cqnfiança e· apoio; mas .fil-o, como dever de consciencia. ' . 
E. são apenas decorridos .dous m<1zes depois que este projecto da 

commissã0 ·. mixta veiu da outra cama.ra, reconimendad? ·pelos 'meus 
, amigos, com0 remedio salva:dor1 como .a ultiJ.p.a palavra eli\ materiá 
financeira; suste:t;ttado, cànl..o ta'1 ·por grande parte da imprensa,.' coberto 

· de bravo e' app,luasos no dia de sua votação, saudado, mesmo de longe, 
pela linha telegraphica, como me·~o capaz de salv'tw, -as finanças da 
Republica; e eil-o agora posto , de lado, como imp':restavel, como im-· 
possivel, coino inefficaz, '. no pensar daquelles mesmos que outr'ora 
censm;aram . a minha conducta, por não' querer ~companhal-os 'na sus-
tentação do mesmo projecto ! . . . · · · '· 

Quem sabe si, a,i~da da vez presente, a verda:de da solução não ' 
es'tará tambe:in com aquelles que vêm aqui levantar resi~tencia contra 

.:esta nova tt?iltativa, que ora surge, a pretexto de uma mêU10r solução? 
Devo garantir aó, Senado que; si hontem fôra grande o meu 'dis-

sabor, obrigado; em consciencia, a separar-me dos meus bons amigos 
politicos desta e da outra cas·a, para sustentar aquillo que a convicção 
•me impunha, como de maiqi· acerto nas circuli!-stanQias; no momento 
actual, . esse meu dissabor é, sem, duvida, m.aior. · 
. 'Fui um daquelles que cooperaram, dentro dos meus fracos esforços, 
,para a existencia do actual governo, . e, consegui11temente, sou um 
daquelles que lhe dev:em .prestar apoio decidido; ma~, por isso ~esmo, 

. be1ll reflectindo no caso, estou sinceramente convencido de que, si 
algum serviço bom posso prestar ao· governo amigo, si· algum serviço 

,,'· de merito . posso prestar a esta Repub1ica nascente, será justamente 
1eva;ntar a mais franca opposição a est,e projecto, que se acha no tapete 
da discussão, e que se diz esposado pelo proprio governo .. .' 

Quem ,sabe si na sinceridade do legislador amigo, que vem com-
' bater a medida dq gover:t;to amigo, não está, realmente, a verdàde da 
, sol;uç'ã~ ~ 

i 
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Hontem, tambem eu eera accusado de intransigeiJ.tfr, poi:que recusava 
acceitar esse outro projecto, que muitos affirmavam ser o ultimo re-
mtJdio salvador; honteni, tambem se me' arguia de intransigente; por-

, que pretendi levantar opposição ao orçàmento da receita, que, para 
yergo;nha nossa, é hoje lei do Estado, o primeiro orçamento da Repu-
plica brazileira, o qual contém' no seu seio, a par de falsidadés, um 
desequil,ibrio financeiro, tão grosseiramente manifesto, que revela a 
nossa ignoraricia, a nossa falta de perspicacia, a nossa imprevidencia, 
tudo ' isso, que ha de .influir, de modo desfavoravel, sobre o no·ssó cre-
dito aos olhos do paiz e do e'strangei):o ! ... 
. E' bem possível que esta: m1nha franqueza seja razão para des-

qualifi'car-me entre os melhores amigos do governo; mas só sei servir 
assim: - quando estivei: convencido de que o meu apoio é um mal, o 
transformarei em arma de opposição, para que dahi resulte um bem. 

· Ouvi hontem duas phrases do honrado senadoi· pelo Rio Grande 
do Sul, ao 'àpre.sentiu o prójecto substitutivo a que alludo, que assás 
me impi·essionaram. ' 

À primeira foi esta: cada acto, q_ue parte das regiões do poder, 
tem sido mais um desastre ! Quem sabe si S. Ex., sustenta dor esfor-
çado do presente projecto, não qualificou, desde logo, embora sem 
querer, o me:smo a c to, que S . · Ex. vinha sustenta r ? Mas S . Ex. 
concluiu: e:p.tret;tnto este projecto é um acto de sabedoi·ia, apoiado por 
todos os espíritos sérios e esposados pelo homado ministro da fazenda e por ·todos os seus companheiros. 

A . ultima circumstancia, eu' não a igno'ra.va; quanto, porém, a ser 
um iwto de sabedoria, quanto a ter o apoio de todos os espíritos sérios, 
.acho que S. Ex. foi prece.pitado no , julgamento, ou por demais 
optimista. · 

Ditas estas palavras, vou entrar na matería, cumprindo, antes de 
tudo,_ aÍJ;J.·da chantar a .attenção do Senado para uma circumstancia. 
A discussão qe hontem nestà casa foi vehementissima, e mais do que 
convinha, pessoal e apaixonada ! , 

Em materias desta ordem, em• que não é Jicito a alguem invocar 
a · solidariedade política ou parti daria, nem recorrer ao empenho para 
angariar votos e adhesões, mas em que se deve deixar que a conscienica 
de .cada legislador se inspire sim1Jlesmente no proprio ésclarecimento 
do .bem e da verdade, que cumpre realisai:; em materia desta ordem, 
repetirei, ____: cuinpr'e ·discutir com calma, respeitar todas as opiniões 
emittidas, pôr de lado as recriminações p'essoaes, afastar do caminho 
da , di~cussão tudo que· fôr exacerbação, odio e paixão, para sómente 
deixar que a razão esclarecida veja com inteiro criterio o que de facto 
convém, de melhor, de mais· profícuo á naç-ão no momento presente. 

Tudo, que não for assim, é erro; tudo que não for assim, .· é um 
obstaculo para . o legislador · cumprir, leal e correctame:rite, o seu dever 
n·as circumstancias. 
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Por .minha parte, venho discutir esta questão, •que para mim já. é 
u'ma carga de dissabores, tendo . ele enfrentar com os meu_s melhores 
amigos, como quem cumpre um dever, . a que não podia fugir; e veiiJ=!O 
,ainda na convicção, repito a V. Ex., de que não posso prestar melhór 
serviço· ao governo e ao paiz, elo que me oppondo ao projecto, .·aqui . 
apresf)ntado, a titulo de medida financeira. 

Não precisamos, nem devemos, revolver o passado; não temos 
que expor a reputação · de alheios indivíduos, nem, tão pouco, que 
analysar a conducta de quem quer que seja; como meio de elucidar .o 
~~. . . 

Basta-nos o facto em si, basta-nos o conhecimento exacto, que 
temos, da situação actual\ do paiz, das suas difficuldades de toda a 
especie; basta a consciencia, que cada um de nós e o publico tem, das 
circumstancias pessimas, em que nos achamos, para .que cada um por 
si, tomando os proprios factos cotejando as m~didas, · verificando a 
extensão do mal, possa deliberar convenientemente. Na da influe para 
este debate saber quem foi a causa remota do mal; já não é do passado 
que havemos de tirar remedio para o momento; o passado fique com 
os seus erros, e nos sirva, apenas, de licção para que não commettamos 
iguaes no futuro. (Apow~os.) 

Vou simplesmente occupar-me da materia do projecto, o qual 
não sei, si poderei consl.derar realm·e~?J,te do governo, desde que o hon-
l'ado Sr. senador pelo Rio Grande do Sul, declarando-o esposado pelo 
ministerio, não quiz empregar a palavra governo, que seria a expressmo 
m.aris positiva . .. 

Sr. presidente, do governo ou do ministerio, venho combater o 
projecto, e a minha primeira asserçao é esta: nos termos em que es~á 
concebido, nos dizeres dos poucos artigos que contém, é elle, nada 
mais, nada menos, do que uma exorbitação da nossa cpmpetencia de 
legisladores. 

Erri to·do o estado constitucional não ha poder publico algum que 
tenha competencia illimitada, absoluta: todos, o legislativo, o ex-
ecutivo e o judiciario, exercem uma somma de competencias, conforme 
lhes foi traçado nos limites da Qonstituição. 

Com relação ao poder legislativo, é escusado di.Eer, que lhe falta 
competencia para destruir ou nullificar o direito. 

Legislar não é annullar o direito: seria uma antithese da propritt 
expressão legislar; legislar é estabelecer a regra, o modo, pelo qual o 
.direito é executado, é dar expressão effectiva ao direito existente,· é 
definil-o, é declarai-o, é wpplical-o; mas legislar, não é, não póde ser, 
destruir o direito alheio adquirido, quer este direito seja publico, quer 
seja particular. A missão do· legislador, repito, não é destruir o direito 
de quem quer que seja; mas este projecto, nos termo~ em qu·e está 
concebido, exorbita da competencia legislativa, porque elle importa 
exigir do parlamento. que legisle, annullando o direito alheio ! ... 

O SR. THEODURETO SouTo- Apoiado. 
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O SR. AMARO CAVALCANTI - Sabe V. Ex . , Sr. presidente, que 
toda Constituição estabelece quaes são os direitos primordiaes, impre-
scindíveis de um povo livre, taes como: a vida, a segurança, a liber-
dade em todas as suas manifestações, e a propriedade. 

O Poder Legislativo tem competencia para, por lei ordinaria, 
regular o exercício desses direitos; mas nunca para supprimil-ós, 
n-qllifical-os ... 

O SR. W ANDENKO:BK - Mas, pergunto a V. Ex., quem conferiu 
esses direi tos ? 

UM SR. SEN.A:DOR- A força. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Peço aos honra:dos collegas que com 

muita bondade me ouçam até ao fim; respondam-se, si lhes convier, 
ou. se . persuadam, si acharem que as razões. procedem; mas não me 
interrompam, porque estou discutindo esta questão, por dever, por 
julgar-me obrigado a fazel-o, sem má vontade, sem má fé. . . E os 
a·partes me podem desviar do fio da argumentação, que preciso seguir, 
para bem elucidar uma ma teria tão importante. 

O SR. WANDENKOLK - Mas V. Ex. apresenta uma these, que 
permitte um aparte, e desejaria que V . Ex . me respondesse ,quem 
comrtituiu esses direitos. · 

ü SR.· AMARO CAVALCANTI - O aparte de V. Ex. constitue uma 
objecçfi.o, que, depois, responderei, como a todas as demais. 

Não 11recizo dizer ao Senado que o direito, qu{e o projecto ataca 
e viola de frente, é o direito da propriedade alhei'a. 

O SR. ELYSEU MARTINs, - E ~boa f-é. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Antes da Constituição Iwp1Í.blica~a 

de 1891, este paiz foi constitucionalmente regido por uma COJ;lstituição 
monarchica, por espaço de '67 annos, na qual estava consagrada textual-
mente a seguinte disposição: "E' garantido o direito de propriedade em 
toda sua plenitud\3. Se o bem publico, Jegalmente veúficado, exigir 
o uso e emprego da propriedade do cidadão, seja elle préviamente 
indemnisado do valor della." 

Esta era a regra, a disposição constitucional do regimen monar-
chico. 

Não é mister accentuar que a Constituição republic·ana, ·que vi-
gora desde 24 de fevereiro, .consagra disposição, sinão explicitamente, 
decerto, implicitamente, identica, isto é, não menos liberal, não menos 
garantidora. M·as, por isto niesmo, é de rigor que nós, os legisladores 
ordinarios, não vamos desrespeitar, destruir, por um actq talvez menos 
pensa·do, essa garantia constitucional, indispensavel ao direito de pro-
priedade de quem quer que seja. . 

E, cons13guintement1:;, este projecto, descónhecendo, nullificando, 
assenhore·ando-se, . sem prévia indemnisação, sem mencion'al-a si quer, 

, da propriedade alheia, legalm~nte .adquirida; é, como eu disse, uma 
violação flagrante da justiça, · um attentad·o menqs honroso para .o 

' 
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9redito publico, uma exorbitaçã,o. funesta da nossa COB).petencia .legis-
lativa.... . · . ..· . . ... 

. Não queiramos que, se diga que~ no . domínio da .Constituição Fe-
publica;n.a,, a propriedade alh13ia tem :rp.enos gamntia do que n.o do-
mínio d.a constituição monarchica; e é mister que nós, os legisladores , 
ordinarios, , provem. os, por f açtos, que assim não é, realmente. . · 

Nega.udo e~se dir.eito de propriedade, que o projecte> ataca de · 
modo . poaco digno, confqrine ' fói lumino.sal'neBte demonstr.ad'o. pelo 

~ ;nobre senador ' pela Bahia, - disse o nobre SelJ.ador pelo :{1io Grande 
· 9-o Su~, qp.e dous argumel'.!,tos - melhor fôra, dizer, talvez, duàs cçmsi-
·,derações - destruíam ess'a pretenção, ou antes, ~~sé <1ireito inyocado 
no presente caso. 
, . À primeira dessas co~~iderações é; que os direitos ou privilegias 
invoca.dos pelos bancos emissore~, que o .projecto pr,ochra destruir, 
.vinhadt de· 'um acto do · governo dictatorial, e não tinham força '·de. lei 
por não terem sido approvados ·.pelo Poder L€gislativo constitacional; 
que esta era· a propria convic'ç~o do ,governo provis~io,: :o qual, confec-. 
,cümando o projecto da constituição, havia ne'lle consignado o ·a:rt'. 2° 
9,a}s disposições traRsitorial:l, estatuindo. que ·os actos do governo pro-
visorio ,l que não fossem revogado~ pela Constituinte, seriam leis da 
Republíca, - disposição esta, accrescentou S. Ex., ·qu,e a commissão 
·dos 21 supprimiu, justament~, no intuito Q.e não dar valôr .de lei. n:em 
a pprovaçãa aos referidos a c tos. 

Vou responder a este ·primeiro argumento. 
. . Fiz parte da commissão dos 21, e tive occasião de apresentar neste 
mesmo loga'r, que serviu de sala para os trabalhos, uma emenda substi-
tutiva daquelle paragrapho da·s disposições transitarias, e concebid!a 
nO\s• seguintes termos (lê) : 

·I• t ' I ; 

Os' actos do gove1rrno provisorio S'erão leiS da Repub·lica, errvqu:awto 
não fbrem reVO(Jiados peZo Oo[bgres'So. · , 

•Não especificava; si Congresso Constituinte ou si ordina.rio, por-. 
que, com effeit'o, em ambos eu reconhecia a mesma \ competencia 
para annallar quaesquer actos do governo pro viso rio . 

E ssa minha emenda chegou · a: se·i-' votada, mas, em sessão poste-
rior, o nobre. deputado por Sap.ta Ca~harina, o Sr. Muller, e o nobre 
deputado pelo Rio Grand.e' do Sul, o Sr. Castilhos, apresentaram, ao 
mesmo ~empo, uma emenda · suppr~1ssiva do alludido para~rapho. ~ o 
Senado. vae agora ver que as razões por que esta Elmenda suppressrva 
foi acceita são justamente oppostas áquellas que, hontem, foram invo-
cadas p,elq nobre sena·dor do Rio Gr,ande do Sul, razões, que constam 
da acta lavrada pela cómmissão dos · 21, 'existentes na , secrí)taria desta . 

. casa., e cujo topico relativo á questão é concebido nos seguintes 
' · , termos (lê) : · · 

".Art. 2. o e paragra pho uni co . das disposições transitarias: ~· 
Supprirna-~. "E' ocioso que a Constituição declare ·a v'allda.de dos 
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actos do governo· provisorio, que esteve de . facto na posse de todos os 
poderes. 

".Não . é tamberú necessaria 'a r!')ferencia . que faz uma das emendas 
ao Congresso, o qual,. evidentemen.t~, poderá, por lei ordinári'a, te-
vogar· quálquer 'outra de . igual caràéter, ou tenha ella sido emanada 
,do governo provisorio, ou de • quálquei· outro governo anterior." 

L. M1Jiller.-B. Camj;os.-'-Gtifl GoUlart.- fuuro Sodré.__:_ M. Val-
ladiio. - a. BesOU7'0. - Itaper . .,.--' João N eiva. - J. Cat1/}n,da. -
Aquilino do AmoJral. - Theodoro Pache·co. 

Rep'ito, e· beu{ vê, portanto, o Senado que os motivos que actuaram 
no espírito da . commissão dos ' 21, f.oram inteiramente contrarias ao 
pensamento ou intuito, qu!') S. Ex. suppoz, e affirmou hontem da 
tribuna. · 1 

. O artigo foi supprimido, porqu~ 'a commis; ão 'entendeu, e assiJ11 
é, que 0s actos de um governo revolucionaria triumphante,· o qua~ 
reu.nia em si todos ós ' pod(lres, eram, deviam ser, e oontinuarão a ser', 
queiram .. ou não, a ·lei do pàiz até .que outro poder competente os re-
vogasse oü os revogue. Quanto ao caso de que, por lei ordinaria, pos-
·samos ·ou devamos modificar algum a c to, qualquer acto, todos os a c tos 
desse p.oder provisorio, não é ponto controverso, e) menos, argumento, 
que possa ser invocado. A questão é diversa, a questã_o 'é de saber; 
como se póde, como se deve, revogar os actos desse poder, . sem ferir 
os direitos emanados dos mesmos áctos, sem violar a fé .dos contractos, 
'solemnemente ·feitos por aquelle poder. · ·· , 

· · · .Sr. presiderit~, invocar, como argumento contra ; existencia do. 
' direito dos bancos, o facto de tirarem a sua origem de um acto do 
· gqverno provisorio, é, com effeito, uma argumep.tação perigosa, . a 

qual pode levar a anriullação de todas as nomeações feitas, de todas 
as garantias reconhecidas, de todos os compromissos tomados durante 
a exiatencia ·de-sse governo; de todas as reorganisações dos serviços pu-
blicas; entre os quaes o proprio acto; que reformou a magistratm•a!.; : 

E, no desenvolvimento da ' mesma pretenção, poder-se-hia até es-
, tabelecer a duvida sobre à legitimidade,· com que nós, destas mesmas 
cadeiras, ·combatemos agora esses ·direitos, quando, por nossa vez, 
tambem emanámos origiriJaríam.enü, desse mesmo poder, que nos con-
vocou, que estabeleceu as regras para a nossa eleição, e que nos trouxe 
até aqui ! . , . (Aparte..s em conte'Stação do'S' Srs. Americo !Jobo e Pi-
nheiro ·Guedes. ) · 

O SR. AMARO O.AvALCANTI- ,A contradicção é um dos vícios ma-
nife~tos de todo o argumento que se funda no desrespeito ao direito 
alheio. , k'i 

· ·· Já me occupei bastante, Sr. presidente, com o primeiro àrgu-
\ , ;mentó, levantado aqui pelo nobre senador pelo Rio Qrande do Sul, e · 

penso haver ·mostrado ao Senado; que não proeedem as razqes' addu~ 
zidas, não só porque não foram aquellas que S. Ex. · suppoz terem 

\ 
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actuado no espirito da commissão dos 21 para · a ·suppressão do artigo 
2° das disposições transitarias, conforme o extracto, que aqui tenho 
em mãos, e acabei de ler; como ainda, porque, admittindo que todos 
os actos do governo provisorio possam ser revogados, o que .não ·con-
testo; a questão, a ventilar, seria muita outra, isto · é, a de fazel~o, 
;mas respeitados · ou indemnÜ;ados os direitos adquiridos . em boa fé, 
pelos terceiros, que obraram e . contractaram, sob as garantias dos 
mesmos· actos. · 

. Um outro argumento de S. Ex., sobre o mesmo ponto, foi este: 
- "que a historia financeira está cheia de actos 'do Poder Legislativo, 
annullando bancos, tirando-lhes o direito de emissão, sem lhe& dar a: 
menor satisfação." 

Como exemplo unico, S. Ex. citou e affil·mou que este projecto 
é identico á lei ·de 1866, pela qual o governo chamou a si a emissão 
do Banco do Brazil, e assumira a sua responsabilidàde, e tudo sob a 
clausula de liquidação forçada, caso aquelle banc.o recalcitrasse. 

o que .quer fazer agora, disse o nobre senador, é tal qual. 
Nego o facto e a procedencia do argumento invocadq. · 
Em primeiro logar; o nobre sen11dor não citou, e seria mesmo 

difficil fazel-o, paiz algum livremente organisado em que os poderes 
publicos tivessem annuliado os direitos de um ba:nco qualquer, sem 
lhes ·daT a rnenDT ,satisfação:, como disse S. Ex. 

Consultei todas as reformas bancarias dos paizes civilisados, · 
feitas neste seculo, e a regra geral tem sido: - alterar para o futuro, 
respeitando-se sempre, quanto ao presente, ·os direitos subsistentes da!l 
instituições. 

Oommummente, taes reformas são feitas quando os bancos .re-
clali\am a prorogação de seus privilegias ou solicitam novos favores, 
ou surge a necessidade de med~das imprevistas, e, na maioria dos 
casos, tudo tem sido feito mediante leis que são antes contractos de 
accôrdo mutuo ent:re as partes il}teres·sadas, isto é, entre os pToprios 
bancos e os governos. 

,.Mas, deix\')mos os exemplos (?strangeiros e tratemos do que .se tem 
da.do com o nosso paiz. 

Vi invocar-se o·s exemplos .da nossa historia financeira para de-
monstrar que este projecto não desrespeita os nos-sos preCedentes sobre . 
a materia, e fiquei, por certo, adluirado, pois, justamente queria, e 
quero, invocar por minha vez os nossos precedentes, como sendo mais 
um argumento serio, contra o projecto em discussão ! ... 

Farei breve resenha da nossa historia a este respeito, me oc-
cupando, propositalmente, com o Banco do Brazil. 

Sr. presidente, a fundação do Banco do Brazil,.foi autorisada ,11 
pela lei de 5 de julho de 1853. Existiam então nesta praça o Banco ,,'(,1 
Commercial . do . Rio de Janeiro e o Banco do Brazil, fundado p~M - · 
Viscon~e de Mauá. · 
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Esses bancos não eram, propriamente, bancas de emissão; mas 
emittiam vales, que corriam; como moeda; e , o gove,rno brazileiro, 
preoccupado da idéa .de régularisar a moeda fiduciaria, dando-lhe 
curso legd, tratou .da creaçã:o do Banco do Brazil (o actual), com 
o monopolio exclusivo .de emissão de notas pagaveis ao portador e· á 

.vista. 
Mas, não podendo nem devendo ferir os direitos do·s outros ban-

cos existentes, cujos vales, já disw, corriam nesta praça e na província 
como moeda, e, por outro lado, não convindo a continuação desse meio 
circulante tão imperfeito; que fez o governo? 

·Çreou um artigo de lei especial declarando que os va;les . de taes 
bancos não seriam mais acceitos pelo publico que, recebendo.-os, como 
moeda, honrava o credito dos mesmos bancos? Mandu recolhel-os vio-
lentamente ou pediu um projecto de le~, annullando os direitos dos 
bancos, que emittiam taes vales, conforme aos seus estatutos ? 

Nada disso, Sr. presidente. O governo e o novo banco projectado 
foram os primeiros a reconhecer a necessidade de respeitar, d'e in-
d!Emnisar, os direitos adquiridos das instituições de credito, que sub-
sistiam: tudo se fez por accôrdo, no qual todos os interesses, publicas 
ou privados, foram, leal e ·sinceramente, attendidos. 

AquÍ estão estabelecidas as bases ( 'IJ"Ostrando 1tm livro) mede ante 
as quaes os dous bancos, o Oo'IJ'IJinM'ciaZ· e do Brazil, convieram em se 
fundir ou abrir mão · de seus direitos, para ·ser, fundado o Banco do 
Brazil, como unico emissor, recebendo os accionistas dos bancos ex-
tinctos 80. 000 acções da nova e futurosa instituição de creditó. 

O governo interveio e approvou o accôrdo, e sómente depois deste, 
e na fórma estabelecida, foi pelo mesmo governo expedido o acto, que 
approvara os estatutos e autorisava o actüal Banco do Brazil para 
funccionar. 

Eis o primeiro acto de reforma, referente aos direitos de bancos 
emissores, depois da . nossa lei bancaria de 18,53 ; foi um accôrdo feito 
entre as partes interessadas. 

Em 1860, sa)le o Senado, passou no parlamento a pessima lei de 
22 de agosto, que feriu de frente os direitos dos bancos emissores 
existentes; -:- não que ella supprimisse, na lettryJ,, os seus direitos á 
emissão, mas, impondo-lhes condições de coúversibilidade, tão rigo~' 
rosas, tão descabidas, que poucos· delles puderam subsistir sob a força 
das novas condições ! ... 

Cumpre bem observar: o legislador de 1860 não annullou o di-
reito do-s bancos; apenas errou, nesse rigor excessivo,, com que exigiu 
que os mesmos exercitassem o seu direito. 

· Havia nesta praça tres bancos emissores, o ·do Brazil, o Rural e 
Hypotheca:rio e o Oommercial e Agrícola. . ·· . 

O proprio Banco do Brazil viu-se em séri3Js difficuldades ;para 
poder continuar? e os outi'os dous, em difficuld.ade~~ · ainda maiores! ... 
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.· Assim, pois, vdndo o governo, de um lado, que . a . situa'Ção do~ 
.b~ncos ,era ''embaraçosa· por não poderem sàtisfazer as exige:r:t.cia\9- 'se-
vera~ da lei; e que, de outra s~rte; seria mal "grave, que as n'otas 
pos 'me.smos bancos circulassem ·deprecil}das; entendeu ql:le lhe cum~ 
pria intervir, ,e COmO meio efficaz, promover U~ .accôrdo entre ·. O•S 
tres banco-~, afim de ·(J_ue,r pela unificação ·do credit0 e reforço · ,das 
carteiras, e pela cOnsolidação dos · fund9s, a sua emissã9 ·se top.nasse . 
melh01; garantida, ou mais digna de confiança ~ ' _ , - . , · . 

'· _Nesse intuito pron;wvido o nece~s!l-rig, accôrdo entre 0s tres bal).cos ,,. 
' existentes, teve o govern9 .autorisação legislativa especiaL para appro-

val-o, . e, conforme aos seus termos, foi ·elevado o capita~ do Banco 
do Brazil, o qual pela segunda vez, ' ficou sendo o unico 'emisSO'r desta. 
praça. ' -

_o Bai:).co Rurai:e "Hy,pothecario ~enurrciou o seu direito á elll;issão, 
recebendo em troca 40'0 :000$; e o Banco Oommercial e Agricola fun-
diu-se completamente .com o Bah'co do :Brazil, .comparticipando das ' . I I ' ' ':\ t vantagens resu tan tes. ·' · · · · · 

Ahi temos o ·seguridO caso, em gue se procedeu .á reforma dos 
direitos- q0s bancos, çle emissão Reste 'paiz; , ina,s, d·esta vez ainda, res-
peitados os dire1ros adquiridos, e 'de •à:ccôrdo con?- :as propri'as . partes 

' , interessa.das. ·' - · 
. V~m0s ao ·outro.' c3Js0, ~lado e~ 1'866,' e· que· 'o meu honrado colle,ga . 

pelo Rio Grlm~~ do Sul affirmoH. ter sido t>al· quwl o do projecto' 'em 
discussão. , ·, ·i · · ·. s'. Ex. não fez deti·dO ·E2Xame e ' cin:nparação ·do mesmo . projecto; 
si' tivesse, siquer·, lido a lei que autoriso,u a reforma ou accôrd0 feito; ' 
p.ot çeJ;tO~ ;ãq teria invoqaao esse facto, como argumento em . seu 
favor, porque el,le lhe· é · contrario em t~do. · ' 
' Vou ler alguns artigos dd lei , de 12 de setembro de 1866 .. (L_ê.) 

Com~ se evidenci:a, não .se .~r:ata ·de disposiçõe:> d()_ ca,racter arbitra-
r·io, que aat.orisem a dispor dos direitos e haveres do B:a~co do Brazil, 

·'· pelo facto ' de ser um banco··el).lissor, - · sqb a , fiscali~açã:o rigorosa do . 
~stado... · 

., . A lei ço~eç~ ,por 'aut~r~sar o governo pà:ra in~ovar 0 accôrdo 
,' celebrado Cbm esse bap.co e'm virtude de lei anterior e, bem assim, as 
, disposições ' doncernentes · dos respectivos estatutos. · ' 

·' E ·embora consigne · nov.as bases e cOJrdições, e entre estas, que o 
.banco ce!l·Sará '4'19 e.r(lii;fJ#r· notas· á vista e .ao portador .; todavia, ::.....: não 
exorl;>ita, não viola as garantias con.tractuaes, desde qrie essas novas 
'base,s ou cond:lções ficam .dependentes de accôrdo, que podia ser ou 
· n,ão, acçeito pelo mesmo ban.co. . . · · 

,. Demais disso, as _ notas. deste estabelecirn,ento continuaram em 
··circulação, e, apenas, res€;ata.dl;l.s· em uma certa proporção annual, 
fixada tambem, poi· accôrdo, entre o governo e o ·banco. . . 

· Op:rp. efft;)ito, ao gov,erno, .- como a qualquer putra parte · em . um . 
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contracto, assiste o .. direito de propô r a innovação das condições esti-
puladas. 111:as ninguem dirá que no projectD actuad do · honrado senador 
p$lo Rio 'Grande do Sui cabe presumpção semelhante. 

Neste, o governo chama a si o direito de emi•ssão dos bancos, apro-
pria-se dos depositos dos mesmos, fixando elle proprio o preço; e si 
a co usa assim ordenada não for acceita pelos mesmos ' bancos, o go-
verno lhes imporá a liquidação forçada ! . . . · 

O nobre senador, desejoso de achar um argumento de paridade, 
chegou mesmo a asseverar que a lei de 1866 tambem dispunha que, 
si o .Banco do Brazil não se sujeitasse · á~ suas condições, s.eria forçado 
a liquidar . . . . 

Do texto que tenho .á mão, não consta semelhante disposição. 
A unica disposição, referente ao caso de ser ou não acceito o 

no'vo accôrdo, é a do art. 2°, q-qe reza: - "Trinta dias depois da data 
da promulgação desta lei, ficará revogado o decreto de 14 de setembro 
de 1864, si o Banco do Brazil não tiver annui.do á innovação, do seu 

· contracto com o governo . .. " 
E o Senado sabe, ' sem duvida, que esse decreto, de cuja revogação 

E e cogitára, ·não continha um · direito do banco; e.ra um decreto cb!cta-
torial, promulgado nos dias da crise de 1864, o qual havia da;do, por 
emquanto (textual ) o CIUrso forçado á.s notas do banco. 

E agora, já. que tive de fallar da especie, si formos examinar, 
rapidamente, o historico des.sa lei de 1866, sobre a reforma do Banco 
do Brazil, .- delle havemos de concluir que a disparidade dos meios 
e' as, razões de ser daquella e da reforma que ora se pretende, são 
outras di versissimas ! 

Em 1864 rebentára nesta praça a crise mais . tremenda de que 
rezam os annaes do nosso commeiçio. A crise começou no dia 10 de 
setembro; a .lq o Bancq do Brazil, tendo solicitado, obteve autorisa-
ção ·para elevar a .sua emissão até ao triplo do seu fundo disponivel, 
(o seu direito era sómente de emissão até ao duplo) e logo em seguida, 
e:q:t data de 14, .a sullpensão do pagamento das .suas notas, ou o curso 
forçadn, como j·á disse. · 

Não é preciso dizer . que o governo concedeu ao banco amba~ as 
a:utorisações, como simples medidas extraordinarias. Mas o banco, 
ou fosse, corrio dizem uns, forçado pela necessidade de occorrer aos 
v·didos de momento que o commercio reclamava, ou fosse, como ·querem 
outros, levado pelo desejo de augmentar o·s meios de fazer bons negocios 
durante a crise; em vez .de emittir até ao triplo pedido, chegou mesmo 
a emittir além do quintuplo, de :tnane:Vra que a .sua emissão, em abril 
de 186.6, ainda attingia a somma de 82.500 :000$000 ! . 

Assim o banco .que devia recolher a maior parte de :;mas notas, 
logo que a crise passaJsse, dous annos depois da crise, havia augmen-
tado e. não recolhido uma só nota .da .sua emissão e~traordinaria. 

· Achavamo-nos · nestas condições, guando sobreveiu a guer~a do 
Paragua;y- .. · 1 • 
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Todo o dinheiro de metal que havia no paiz, ou foi possível 
obte'r dos emprestimos externos, teve que sahir para sustentar a defesa 
da honra nacional e a victorra de no.ssas an;nas nos campos de ba-
talha. 

. O commercio e as industrias, e a despeza dos serviços publicos no 
p_aiz? deviam \Ser alimentados por m'(3io circullanrte, puramente fidu-
C!ano. 

Qual o preferível~ O emittido pelo banco, a~ém do quantum, para 
que tinha autorisação legal, fóra , das ga1·antias, que serviam de base • 
ás respectivas emissões ou o emittido directamente pelo Thesouro ? 

Devia o governo continuar a autorisar o curso forçado . ·do papel 
do banco, para tomal-o por emprestimo e a juro a esse estabelecimento, 
em vez ·de emittil-o, o proprio governo, para as despezas do publico 
serviço ? 

As opiniões dividiram~se. Entretanto, governo e banco, afinal, 
'accordaram em que seria mais acertado o .segundo expediente; e daqui 
a razão fundamental ·da lei de 12 ele setembro ele 1866, de que me iknho 
occupaclo. . 

Essa lei teve a sua execução, por .accôrclo celebrado em 11 de 
outubro daquelle anuo, e, relendo-.se esse documento, verifica-se que 
não houve lesão de direitos, não houve prepotencia da parte dos 
poderes publicos; ao contrario disso, um novo contracto, ·firmado 
segundo a lei, e dentro da vontade e interesses das partes contra-
ctantes. ' 1 

A invocação, pois, da reforma banca:ria de 1866, com relação ao 
actual projecto, é mais um argumento que lhe é contrario, . é mais um 
precedente que a desabona! O meu honrado collega não attendeu bem 
para a diversidade dos casos; fallou, de boa fé, mas por simples in-
formações, e pouco exactas . · 

O Bancu do Brazil deixou de emittir, é certo; mas continuou 
com · a emissão existente, em grande pa-rte, a qual sobe ainda hoje a 
qulllsi doze mil contos, sem obrigação es-pecial de lastro, · e 'apenas 
sujeita ao resgate insignificante de 2 112 % annuahnente. 

E desta arte fica claramente demonstrado que o segundo argu-
mento cofu ·que o meu honrado collega pelo Rio Grande do Sul pro-
curou apadrinhar o seu projecto, que vem nullificar a alheios direitos 
adquiridos, não colhe, - salvo si a verdade' d<;>s factos não tem, ao 
menos, a força da sua procedencia. 

Di·sse mais o meu honrado, collega: é um projecto salvador elos 
bancos, um projecto mede ante o qual podem tornar-se prospe'ros ... 
Creio na boa vontade de S. Ex. ; mas cabendo-me a vez de sustentar 
opinião contraria, vou analysar o projecto encarando-o sob eBte novo 
aspecto . · · 

Diz o art. 4° (Z!ê) : "O governo é autorisado a conceder prázo ra-
zoavel para a liquidação das cambiaes que, nos termos dos contractos, 
celebrados entre o Thesouro e os bancos emissores) serviram de garan-
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tias ás emissões, urnJa viez qwe se verifique que por 'erses contmc~os ó 
Thesowro es.tá completamente g,amntiJdo, assim como, a determinar as 
condiçtões e fixa?' os prazo'S, dentro dos quaes seja pelos bancos e:f!1ÍS-
s0res indemnisado o Thesouro do excesso entre o valor da.s emissões 
e . do lastro em apoliqe.s e ouro, accrescido ao valor deste o respectivo 
agw." 

Não se póde imaginar uma innovação de contracto mai•s leolina, 
em que uma só das partes, - a parte poderosa, se arroga o direito de 
pôr e disYpôr dkl,s . condições e das clausulas, em relação á outra parte 
dependente ! . . . . , · 

Ainda não é tudo. Determina o art. 6° (lê): "Entrará em liqui-
dação forçruda o banco que se negar a execução de.sta lei e ás obriga· 
ções nella contidas." 

São estas a•S disposições do projecto, que s. Ex. julga salvadoras, 
e até disse elle, exage'rarliarnJ,ente favoraveis aos mesmos bancos ! ... 

Veja bem o Senado: pelo art. 4° fica o governo sendo o juiz 
uni co do direito de vida e de morte dos bancos. Si assim lhe parecer, 
acceitará as novas garantias destes, e dar-lhes-ha prazo razoavel para 
a satisfação <das novas obrigações que a lei agora cria; do contrario, 
decidirá de modo opposto, e lhe.s imporá a pena do art . 6°, isto é, 
a liquidação forçada ! ... 

Ora, trata-se de bancos, que teem o direito de emissão, por 30 e 
até por 60 annos, sem e.ssas condições, agora exigidas no art . 4°, de 
bancos, cujas vantagens justamente lhe·s advem de poderem emit-
tir, <durante aquelles longos prazos, uma somma dupla ou tripla das 
garantias existentes em deposito. 

Entretanto, vem o governo, e lhes diz : "Apodero-me d-as vossas 
emissões actuaes e casso-vos o direito de mais emittir; aproprio-me 
de vossos furtdos, depositados no Thesouro, como garantia, e exijo 
ainda, que completeis, de contado, a dif·ferença, que ha entre o valor 
dessas garantias e das emissões feitas, determinando Eu as condições 
e marcando o prazo. .. . E, si tudo isso não vos agradar, ou não for 
como entendo,, - vos imporei a liquidação forçada"! 

E é, de'ante desta ameaça, desse ar.ranjo mends honroso para o 
credito publico, que o honra:do senador no.s vem falla.r de dis:eosições, 
s.alv:ador.as, exagera,damente favora'l}ei~ aos bancos? ! 
1 Com effeito; ,- para o fim, que o projecto mira-, semelhantes 
disposições são concludentes ... 

Combinando esta asserção do meu honrado collega com outras 
feitas, alhures no .seu discurso, verifica-se, exactamente, que a·s dis-
posições do projecto estão ajus~a~das para dar o resultado, que se tem 
em vista. Preciso insistir ,sobre este ponto: S. Ex. disse, que, me-
de ante este projecto, os bancos poderão tornar-se prosperos, isto é, se 
lheii tirando todos os direitos que teem ! 

íAttenda o Senado: os bancos teem o direito de emittir, por 30 ou 
por 60 annos, na razão rdo duplo ou do triplo de seus depositos; fizeram 
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:qegocios, ;cont;rahíram Compromissos, na r:azão ·de suas el).l•Íssõ~s , f~itas 
nestws condições e· na fé de seus privilegios; e de um momento para · 
O\].tro, sem a menor precaução, •sem serem ouvido.s .siquer, se ~hes 
iiran1 todos esses direito13, e se os obriga 3: entrm· ·para o .Th.esour.o. 
com a parte relativa a esse excesso de emi.ssão, a uns, na razão elo 
triplo, a outros, na razão do duplo . .. De mamiira que elles precisam,. 
agora, de recursos e meios, de um lado, para continuar a .satisfazer .os 
negocios de suas carteiras, os compromissos tomados, activa e passiva-
mente, na razão de sua emissão do triplo· 0u do duplo; .e· de outro lado, ·~ 
para de.sempenhú-se das novas .obrigações de completar o fuRdo de 
garantia, igual á emissão circulante, n0 prazo e nas· condições, que 
apr?uver ao g~viJrnO; muito embo.ra semelhan,te . onus jámais fo~se 
cogrtado . na ler e e•statutos orgamcos dos mesii1os bancos ! E, se-
nhores, accrescenta-se: tudo isso, para fazer a pwsperida,de do,s 

·bancos ! . , . . . 
Em verdaçle, o projecto é logico, para o · seu intuito _:_ que é: .-

acabar com os ba~cos ; - ~estruil-os; por:quanto, retir!ido dos bancos 
o direito, ele que dispunham, á emiSosão, e se lhes . impondo, ao mesmo 
tempo, duas obrigações novas, differentes, a ju~zo do governo; elles 

ii· não poderão resistir, terão de liquidar forçosamente ... 
'Nada mais clai\O nem mais evidente . 
Em outra pa,r te do seu clis\)urso, o honrado senador . pelo Rio 

Grande . do Sul declarou, que o fim deste projecto. é .salvaguardar, 
qu:anto ante§,, o, i·nter'esse . publico; que esses estabelecimentos não 
podem mais· contii).uar de 1nodo alguni; pois S. Ex. · entende, que 
elles chegaram a tal gráo de insolvência, que já não ,devem mereçer 
a confiança publica. . .. · . , . · 

Aqui, perdoe-me S. Ex., a contr&dicção transparece ! Si tal é 
a, situação dos · baneo.s ;. · ..,-- como aff.irmar-se,, igualme:J?.te, q11;e tirados 
todos OS favores, de . que dispÕel,ll, · poc;lerão .OS· mesmos tornarem-sê, 
ainda, prosper.os ? ! Sí .. com todos esses .. favores, fa'l'oreos in~uditos, 
dados com profusão, ·elles se acham, aos olho.s de S. Ex., inteira-
mente falidO's, impossibilitados de col).'tinuar; - como ·agora, annul-
loados todos os seus direitos e fav.ores em virtude desta lei adviria 
para elles 'e~s~ razãp, e:::;,;trauha, contrap1·oduce.nte, de prosp~~idade !? 

Attenda, póis, o Senado :. essa argumentação, essa logica, para ' o 
fim que :se ind,icara, ~1ã0 é, evidentemente, v,erdadeini i mas, para O 
fim que 'se tem em vista, ella .é concludente e fatal; .isto é: ds b,ancos 
hão de f allir, hão de liquidar ... Mas hão de liqui•dar a fa1lir, fique 

. '· tambem certo q. Senado, nã0, P1i'lo ~eu ·~stado àctual, e sim; si 'este 
projecto, que fere O·s S(lUS direitos adquiridos e lhes ' tira a propried•ade ' 

' e_a yida, vier infelizmente, O que não .cryio, a ser .lei do meu p ~j.iZ ! .' .. 
.. ·. Creio, Sr. presidente, ter satisfeito .ao Sen.ado quanto a minha 

.. primeira asserção, de que. este' project0 é uma exorbitação da nossa 
.:comp.etencia legislativa, e que .os do-u.s a1·gumentos . aqui apresentados 
P?r S.. Ex., o honntdo senad.or do Rio G:caRde do ·Sul, um tinido 

'· 
'·' 
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da .suppressão do aTt. 2° das disposições transitorias,_: e o· outro, tirado 
da paridade do exemplo que elle encontrou na reform:;t do Banco do 
Brazil em 1866; já não po,dem prevalecer, em face das razões, pelas 
quaes eu acabo de refutar. · 

Passemos á outra ordem ele considerações . 
A minha segunda affirmação é esta : este projecto é um erro 

palmar, em conGonto com a lição dos autores e com a pratica e a. 
experiencia elos . povos civilisados. 

Até ·aqui, Sr:. presidente, sabe V. Ex. e sabe o Senado, a emissao 
ele papel de curso forçado , pelo TJ1esouro de um Estado foi sómente 
permittida, como um recurso extremo, e sobretudo, ou quando o E s; 
taclo vê-se obrigado a pagar serviços feitos ele um exercício e não 
pócle ·obter, ele outro ·modo, meios ele receita, ou na emm:gencia de 
urna grande guerra qlie requer despesas imprvistas, além dos recursos, 
possíveis no momento. 

·. O SR. THEODURETO SouTo .- São as unicas hypotheses. 
O SR. AuAiw- ÜAVf.-I.OANTr- Em nenhum Estado elo mundo, que 

me conste, na legislação de nenhum povo, de quantos tenho lido, já- ' 
mais se pretendeu recorrer á emissão de papel de curso forçadp, pelo 
go.verno, como reforma monetaria, como melhoramento elo meio cir-
culante, como normalisação ela eiS!pecie correhite . .. 

Eu desafiaria a todos, que são mais competentes, áquelles que 
' . são mais lido.s nesta materia, que me indicassem um só paiz, re'.gtt~ar- · 

mente corusllitvúlo e aclminisüraclo, onde legislador slg'um :;tdmitisse 
como reforma monetaria a promulgação de uma lei estabelecendo nor-
malmente o curso forçado pelo Thesouro, qual entre nós se pretende no 
projecto em discussão. 

' ' 
O que aprendemos elos factos é, que, quando o Thesouro ele um 

E stado não sabe onde haver recursos para o momento extremo, lança 
mão mdesa moeda d)e' cred·ito, isto é, dessa promeJSSa de pagar qu()JndJo 
um dia tiver,· e, além. disso, o que todos" os autores ensinam e a expe-
riencia e . o bom senso de todos os povos recommendam, é, que, quanto 
antes, ·Se procure adop-tar uma nova reforma, se cogite ele um outro 
meio, que liberte o Estado, que se viu naquella triste contingencia, 
de tão desastrosa •situação ... 

O SR. THEODURETo SouTo - Muito bem. 
O SR. AMARO ÜA v ALCANTI - Ora, sen•hores, si assim o é, si estou 

dizendo a verdade, como, ao fim deste seculo, depois de uma experi-
enciá . ele 70 annos ·de cur.so forçado, vamos agora c1eclarar ao mundo 
i~lteiro, que a nossa orientação, o nosso saber, os nosso.s conhecimentos 
sobre a materia, apenas, nos habilitam a usar, col11o sy;stema salvador, 
como, unica reforma possível, para os creditas da nascente Republica 

1 ~do Brazil, aquillo que tem si•do, 1t11Ã.a voce, repudiado, condemnado por 
· ~oclos os autores, por ser prejudicial, por ser imprestavel' ! ~ 
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Sr. presidente, é mister que eu insista .sobre este ponto. Na 
opinião dos competentes, melhor fôra que , o Estado, em vez de emittir 
o papel-moeda de curso for~ado, contrahisse, por um emprestimo, in-
terno ou externo, as quantlaJl de que carecesse; mas, accre.scentam, 
como se pôde dar o caso, por ~xemplo, a emergencià de uma guerra, 
que não dê tempo para reunir, em curto praso, os capitaes precisos, 
ou mesmo, que taes sejam as circumstancias do paiz que não possa 
obter o dinheiro <de outro modo. . . então, será toleravel o meio do 
curso forçado, como um mal necessario ... 

Isto já se deu em nosso paiz; durante o primeiro reinado, nums-
tros da fazenda, como Calmon e Barbacena, viram-se obriga-dos a con-
fessar: "0 Estado não tem ·credito, não pôde obte.r emprestimo algum 
no estrangeiro; os juros da nossa divida estão por ser pagos; e o 
unico recurso que resta, é emittir papel-moeda, embora desvalorisado, 
é c~mhar o cobre, fc!Jlso emb01tk, p~ra .servir ás urgencias ·do Estado, 
e continuar, como meio circulant!'l." ' . 

Nessas emergencias terríveis, em que falta o credito de toda a 
sorte, usa-se do papel do curso forçado, e todos sabem, e bem se ~om
pre.hende a justificação do caso; mas, autori.sal-o, como um recurso 
ordinario, como um melhoramento, ou valorisação do me'io circu7ante, 

. não, Sr. presidente; ao ·:nienos, dom o meu voto de legislador, nunca 
se fará. . 

Seria retrogradar contra a lição e a experiencia, já feita. 
E importa ponderar: quando um Estado, urgido pelo imperio 

das circumstancias, recorre á emissão do papel do governo com curso 
fo1·çrvdo ,· um dos meios~ geralmente a:doptado e recommendado, para 
corrigir, ou rehabilitar a situação monetaria, - tem sido e é - a 
fundação de bancos emissores, - medeante os quaes se resgata o papel. 
do .curso força:do, aa.s poucos ou <aiOS mJ,uito's, C<:Jnforme comportam as 
condições; - isto é - substitue-se na circulação a moeda-papel de 
curso legal, conversive'i, em logar do '[!'{Lpel-rrvo'eoo, que não passa de 
uma promessa fallaz de pagamento. Entretanto, pretende~se, agora, 
que fazer justamente o contrario, será um pnogresso, um melhoramento 
para a situação monetaria d'o Brazil ! . . . · 

<Sr. presidente, talvez escapasse ao Senado uma grande differença, 
que eu desejei bem accentuar, quanto aos intuitos do projecto e a 
razão imperiosa que tem justificado o emprego do curso forçado, 
ger·almente . · -·•• 

·Sen1pre que u1n E~stado vê-:se obrigado ao emprego deste· recurso · ~ 
extremo, é, em regra, para s-atisfazer a necessida:des urgentes do 
mesmo Estado; é porque lhe urgem despezas imprescindíveis, como 
no caso de uma guerra; e, de certo, para fazer soldados, para comprar 
armamentos, para defe)lder a honra nacional, todo o dinheiro, todo o 
recm~so deve ser apr?veitado. . . . .. . · 



Entretanto, no caso actual sobreleva interrogar: Que necessidade 
urgente tem o paiz, que lucro tem o governo, em tomar a si uma 
divida de 347.000 :000$, que a tanto monta a emissão dos bancos, 
dinheiro esse, que não sahiu ·do Thesouro para o serviço publico, di-
p.heiro, que n~o irá para o Thesouro augmentar a sua receita, e que, 
ao contrario, j,á se acha na massa da população? 

Como, pois, acceitar este projecto, a titulo de remedio finan-
ceiro ? 

O SR. ÜAMPOS S.ALLJ~s - 'Aconselhado por necessidades. 
O SR. TnEODURETO SouTo - Que nece:ssidrudes ? 
O SR. ÜAMP:os S.AJLLEs - V. Ex . bem as conhece ; a necessidade 

de garantir o valor da moed·a. 
O SR. TnEODURETo SouTo - Não precisa disso. 
iO SR. AMARO ÜAV.ALC.ANTI - E, senhores, ainda quando se dão 

essas circumstancias imperiosas, que forçam a mão do E·stado a 
mandar correr, como moeda, uma :Simples promessa de pagamento; 
todos os povos e,stão hoje de accôrdo em que, mesmo em tal caso, á 
preferível que o Estado dê o curso forçado ás notas de um banco 
central, ele preferencia, a emittil-as directamente pelo thesouro. 

Não gosto de le,r citações; não tendo, porém, autoridade sobre a 
ma teria (não apoi(ulos), quero ler .a opinião de um autor insuspeito, o 
Sr. Wagner, economista distinctissimo, respeitado em toda a Allema-
nha e em toda a Europa, pela sabedoria e imparcialidade dos seus 
conceitos sobre assumptos financeiros. 

Eis as suas palavras : 
" Quando em época de crise, torna-se necessario recorer ao 

papel-moeda, é sempre pre:ferivel não erniUir papel' do gov,erno, 
mas S'ervir-se día emissão dg, um gmnàe balrtco ce~ntra~, e fazer a 
emissão sob fórm'a de b~lhet'Bs de banco. E !mbora àJe cu1>s'o forçado, a 
maeé/Ja de piJ).pel é i'epu:bada mellhor, por consJervar a rvat~treza de bilhe,!Jes 
de banco." 

Este mO<do de ver do economista allemão tem por si as autorida-
d~s mais respeitaveis, que se tem occupado da mesma especie. 
. · E si o Sena-do attender um pouco, facil será reconhecer donde 
provém a VaJ;ltagem que se affirma. · 

A moedà fiduciaria, emittida pelos bancos, quando estes ,não fal-
seia;rn a sua emissão, tem por fim baratear o dinheiro, facilitai-o 
ao commercio e ás industrias, ele maneira que a ·sua emissão 
J'epresenta sempre um emprego reproductivo na circulação geral; 

~' entretanto, que o The·souro não desconta letras, não fomenta 
industrias, e, ao contrario, applicando ' o caso ao nos-so paiz, só tem 
estações de arrecadação, que ·são outra.s tantas agencias centralisa-
doras da moeda; e não tendo succursaes, não tendo nenhum canal, 
pelo qual se opere a derivação, realmente economica, do seu papel, 
este reduz-se a um simples emprestimo, forçàdamente lançado sobre a 
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populaÇão, .e que' sómente cahe do Thesouro, para o pagameuto de 
pessoal e material, de ,serviços publicas irr.eproductivos. 

Destas circumstancias diversas concluem ainda · os econoill'ista,s, 
que si · a moeda dos bancos, no pri meiro . momentO'; fôr excessiv,a, ella 
poderá, talve~ em breve, equilibrar~se com a.s necessidades multiplas, 
a que deve aWmder no paiz, e á medida que fôr sendo absorvida .pelas' · 
correntes da circulação geral ; ·emquanto q1,1e o pa13el-moeda, emittido -
pelo Thesouro, · não tendo as transacções immediatas do commercio ·e , 
das industrias., nem os me·snios canaes de circulação, está fatalmente · 
sujeito a tornar-se excegosivo, desde que a sua emissão exceda os limites 
da' mais rigorosa neces-sidade. . . 
. . Demais disso, senhores, pois, no fim do · seculo XIX, quando 

não ha nenhum paiz do mundo que · ·desconheça · a, utilidade dos 
bancos eniiS·SO).'e:s na obra do seu progresso economÍCO ;' quando 
nós levámó.s nieio seculo na tribuna parlamentar e na tri-
bun~ da imprensa a reclamar pela sati~fação de.sta necesosidade .de 
banc'os emissores; quando felizmente, depois 'de\ grande ,luta chegamos 
a faz~r promulgar uma reformà bancaria ·liber al; quando, finalmente, 
a 1ponarchia nos legou esta importante conquista - ··a descentralisa-
ção da moeda; é, agora; que fundada a republica federativa e descen-
tralisados os ,serviços e interesses dos Esta·dos, que, nós outros, in-
te.ntamos supprimir quanto se havia · obtido, para, em seu logar, esta-
belecer o Thesouro Federal, conio devendo ser o unico banqueiro deste 
~ão vasto ·paiz ? ! i 

E é a republ~ca federativa que começa centralisando a moeda, 
quando e·$ta devia $er o. mais descentralisado de todos O•S s~us meios, 
ou 'a15e,ntes de progresso. ? . . . . 

Sr. Presidente, um illust're senador honrou-me, ha pouco, com 
um aparte que devo tomar em consideração : - para S. Ex. ci pro-
jecto, que eu combato, é um re1nedio imprescindível. .. · · · 

o SR: CAMPOS SALLES - Não é um systema, é um reme di o . 
O SR. AMARO CAvA,LCANTI ~ Me pa.rece que S . Ex. qUer dizer: 

é um mfl_ÍQ de valorisar a inoeda-1)apel circulante. Não é isto. o que 
S . Ex . affirma ?. . . , . ' 

'Ü SR. CAMPOS SALLES - Devo dize'r a Y. Ex. que, no terreno · da 
theoria, estamos de .perfeito ' accôrdo. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Sr. Presidente, não precisamos ve-
rificar o que é o papel-moeda do T.hesouro; ·cada um de. nós póde,ler 
os dizeres da rí.ota que tenha porventura no holso: é uma simples 
.promessa de pagamento sem época determinada. 

Liquidando em 1829, o primeiro Banco do Brazil, todos sabem 
que o governo substituiu na circhlação íJ.S notas desse banco extincto, 
por papel emittid:o pelo Tihesouro N aciona.l, substituição, que aliás 
correspondera exactamente ao debito do · mesmo Thesouro para com 
o banco. 
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'As notas; as·sim substituídas, convém accrescentar,. foram decla-
radas títulos da divida publica, á cuja garantia ficaram hypothecados 
todos os haveres da · nação . 

. Entretanto, já lá vão 60 an1,1os depois desse facto, estamos em 
janeiro de 1892, e ainda a prorruessu de paga;me\11l:toi, sob a garantia .da 
fé do Thesouro N acionai, não poude ser realisada ! 

· Relembrando e.sta circumstancia, que ·nenhum de nós ignora, é 
meu intuito fazer bem notar, qual a especie de meio circulante, que 
ora se nos propõem, como sendJo rnJais• valorisaâJa, do que a moeda fidu-
ciaria, emittida pelos bwncos . .. 

Bem sei, que toda móeJa de pape~, quer de emi.ssão bancaria, quer 
de emissão do Estado, é uma simples promlfi+S'Sa_ de pagam'ento, que cir-
cula fiduciiJJriamente-, isto é, como um representatiivo P'f"Ovisor-io da 
moeda real. Tal é a theoria, que domina na materia; muito embora:, 
seja licito esperar, que essa theoria possa ou .deva ser modificada no 
füturo . 

Sabida a theoria, a questão, agora, é de indagar, como ·valor-isar 
essa prome·ssa. de pa,r;amento posta em circulação, de maeinar que todos 
a acceitem com a maior segurança, com inteira fé. 

Ensinam os mestres, e é facto intuitivo, que a confiança do pu-
blico em receber a '1'11:oetlJ.a tlJ.e 1J/apeil -estará mi. razão dl.recta da maior 
segurança do pagamento r•eal, que ella promette; o que aliás se dá com 
a acceitação ou o desconto de qualquer outro titulo· de credito, seja 
este da responsabilidade de um ·simples individuo,, ou de uma corpora-
ção ou conectividade. 

Tudo depende do gráo de certeza do, pagamento ou embolso, mais 
ou mertüs, immediato . 

De certo: o papel, ou seja emittido pelo The.souro ou pelos bancos, 
desde que o individuo que o recebe, tiver confiança de que será em-
bolsado á sua vonta,de; esse p.apel correrá valiorisado, isto é, será uma 
verdadeira moeda . · 

Mas pergunto : temos razões para esperar semelhante resultado do 
plano que o projecto contém .~ 

· O governo .sübstitue as notas dos bancos actuaes por notas do 
Thesouro ; eis tudo, isto é, retira da circulação a moeda fiduciaria, 
que tem, apenas c1•rso legal, emittida sob a condição de pagamento á 
vista, - e põe em seu logar o papel i!Je cuT'S'O fior·ç.ado, o que importa o 
mesmo que dizer - mandar circular, como moeda, uma promessa de 
pagar nunca: ·r. . . · 
. O SR. CAMPos SALLES - Pelo pagamento dellas responde toda a 

· i·iqueza nacional . 
O SR. AMARO ÜAVALCÀNTI - Melhor fôra dizer, que representam 

o credito publico; mas e;ssa garantia, em pri11Jcripio, não basta, t anto 
mais, fratando~se de paiz como o nosso, que, desde 1829, tem faltado 
de honrar a fé promettida . 

(Um apar·te. ) · · 'I , 
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O SR. CAMPOS SALLES - Onde estão os 600. 000 :000$000 ·~ Isto 
é uma declaração para produzir effeito . 

O SR. ÂMARO CAVALCANTI- v: Ex. é injusto para commigo; 
não venho declamar; venho justificar a minha opinião, e hei de 
fazel-o. 

O SR. CAMPOS SALLES - Não me referi a V. Ex., foi a um 
aparte. 

O Sa. AMARO CAVALCANTI - Mas vamos á exemplifica~ão por 
factos. 

Os bancos emissores actuaes funccionam, ou depositando no The- . 
som·o N acionai uma certa quantia em apolices da divida publica, e re-
cebendo um vaior igual em notas que emittem, ou depositando certa 
somma de ouro, sobre a qual tambem emittem o duplo ou o triplo, ~
gundo os seus privilegios. 

Sobre a emissão bancaria, que tem por garantia os títulos da divi-
da publica, ou -o credito do Thesouro, que se diz, - capaz de valori8ar, 
por si só, a moeda fiduciaria.; não é miswr accrescentar palavra, uma 
vez que to.dos acceitamos aquella garantia, como sendo boa e efficaz. 

Quanto á emissão sobre lastro metallico, é certo que á uma parte, 
igual ou duplani.ent'e igual áquelle, circula apparente1nente a descoberto, 
C'Om relação ao valor real do mesmo lastro. Mas importa attender, que, 
para corresponder ou equivaler a:o quantum descoberto, ' - existem 
todos os vl).lores das carteiras, todos os bens pertencentes aos bancos, 
todo o grande valor, representado pel'os seus direitos e privilegios, e ~· 
pelo credito dessas instituições. Toda a nota que sahe dos postigos de 
·um banco representa um valor, que entra pelos mesmos; esta é a regra, 
esta é a sua maior garantia. · 

Além disso, é bom ponderar, que a emissão bancaria cOin curso 
Iegal, nas condições da lei vigente, com o recebimento obrigado nas 
estações publicas, tem virtualmente, a garantia subs~diaria do proprio 
gove~·no. 

Supponha alguem~ que recebia do Thesouro_ Federal, em nota:s de 
um dos nossos bancos, uma somma qualquer em pagament,o; que; no 
mesmo dia o Banco .emissor viesse a fallir. O que faria o portador das 
nota:s recebidas do Thesouro, eomo moeda~ 

Considerar-se-hia defraudado~ Decerto que não; elle' voltaria ao 
Thesouro, ao qual restituiria o papel recebido, e exigii'ia1 com razão, 
o seu pagamento de novo; e a recusa deste só podia ter logar, admittido 
o precedente iníquo e absurdo, de que o mesmo Thesouro paga e re-
cebe, em moeda faisa! 

Logo, embom subsidia1iamente, as notas dos bancos actuaes já 
teem, para a sua garantia, o reforço do proprio credito pu,blico; quero 
dizer, dada a eventualidade da insolvencia de um banco emissor, cujo 

papel tem curso legal e for~a l!iberator'tia; o governo está, ÍJ;Uplicitamen-
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te, obrigado a assumir a responsabilidade do mesmo papel, como aliás 
já assim se fez em 1829 na liquidação do primeiro Banco do Brazil. 

E, pois, encarando a questão por este lado, - valorisar o papel cir-
mLlante com o credito publico. - o projecto não -augmenta, mas di-
minl}-e, os factores dessa valorisação; porquanto substitue os depositas 
de garantia, em apolices e em metal, e tqdo.s os demais haveres, que 
respondem pela emissão bancaria, - e dá-nos em troca uma simples' 

prorrvessa de pagamento indeterminado do Thesouro, baseado no cre-
dito publico, já se sabe, mas que, nem ao menos, representa um ele· 
mento novo, em relação ao papel fiduciario, ora circulante. 

Dirão, talvez,. que o papel bancaria actual já é de curso forçado ... 
Mas qwd inde ? 

São os bancos, que fizeram a situação excepcional, em que nos 
achamos? Com o estado do cambio baixo, a que chegámos, é possivel a 
banco algum, a paiz algum, manter a conversão metailica da moeda 
fiduciaria? O ·que affirmo, o que todos ;<;;a bem, é, que a lei impõe aos 
bancos a obrigação de embolso . á vista, em moeda metallica, dadas 
certas condições de possibilidade; que estas condições ainda não foram 
realisadas, nem são possiveis para o paiz, no presente; ifogo o que con-
cluir? Que os bancos não têm cumprido o seu dever por não pagarem 
as suas notas á vista ? Por certo que não, absolutamente não. O que se 
deve concluir, o que é facto evidente, é que o ·mal-estar da nossa si-
tuação monetaria não pó-de ser inculpado aos bancos, mas inteira- ou 
principalmente ás pessimas condições, politicas e economicas do paiz, 
que nos têm impossibilitado de ter uma situação diversa, melhor mais 
fa:voravel. 

E pão será com projectos da ordem daquelle que discuto, qoo ha-
vemos de ·sahir dos nossos embaraços ... 

Sr. Presidente, chegado a este ponto d:o meu discurso é tempo de 
tomar em consideração um outro topico especial da brilhante oração 
do honrado Senador pelo Rio Grande do Sul: o melhoramento do cam-
bio, que seria de esperai·, elo projecto de S. Ex. 

Neste. ponto, não sei si o Senado foi mais feliz,. em comprehender 
a argumfmtação do nobre Senador; pela minha parte, talvez 'devido á 
rurteza da minha intelli-gencia, confesso que nada comprehendi. Acos-
tumado a ouvir aqui, · em outras occasiões, S. Ex. qualificar o papel-
moeda como pmga, flagello, 11wina, ca1•sa unica do ba;ixa do cambio, 
e vendo qüé agora apresenta um projecto, no qual estabelece, como 
normalisação e melhora do nosso meio circulante, o reg·imen do curso 
forçado, e da peior especie, qual é o do papel emittido pelo Thesouro, 
e na somma de 518.000 :000$, addicionada, logo, a autorisação para 
emittir mais 25.000 :000$; convenho que seria, com effeito, muito dif-
ficil para S. Ex., apezar dos seus talentos, levantar argum.entos, sé-
rios, acceitaveis, para combater . a si mesmo, e a lealdade dos seus 
proprios princípios e sentimentos!, .. 
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·O BR RAMIR? B.ÀRCELLos - Si V. Ex. ler o projecto eom attenção, 
h é!. dJe ver que os fundos, , a que -se Tefer~, são destinados ao --resgat'e 
do papel. Já vê ,que é um argumento, si não tão solid0, como o de ' 
V . Ex... ~ · . . .. 

O SR. AMARO .CAVALCANTI - Não é de solidez a questão; ·é de 
contradicção .. . : 

Vejo, po:i;ém, que S. Ex. continúa firme em ·suas idéas; · não nega 
q~1e o papel-m'oeda é ainda uma praga, e a causa: da ~a·ixa do .cambio, 
e- . ao cont:r:ario, confessa que esses 518.000 :000$ de curso forçado serão 
,lm mal terrível, mesmo, nÔ Seli m,odo de enterrder . . . : . I • • .• •• 

Podia, · pnrt·:into, dispensar-me · de proseguir n.esta: argumentação. 
Entretan.to, .coino me parece que ·'S. Ex. r.e~vála, chamando a mi-

nha attenção par~ o resgate . preniet tido; vou, analys,ar o valo1~ do 
mesmo resgate e ·-:reduzil-o á su·a nÜllá exp1:ess~o ... 

Actual:lnintte ha em circvlaJÇ~o 347'.000 :000'$ .de · pàpel bancaria, 
emittido ·sobre , à deposito ·de 1.'75. 000 :000$, dos quaes " 77.201 :500$, 
constantes de apolices cia divida; publica, . e 97.850 :000$ ( despresadas 
as fracÇÇes ' mehores) consistentes' ·em 0uro. • ' . ' 

Entende, o honrado SEmador, que. si o Governo applicar estas duas 
s0mmas ao r~·sgate do papel-moeda,, .0 cambio ' melhorará forçosa-
in!ln-te ? . . . ' ' . ' · ·. · 

O SR. ~Al}.fiRO BARCELLOs dá um aparte. 
O SR. AMARO CAVALCAN-TI - ' Eu quizera saber, ao certo; 9 pen-

samento do g·oyecn{o; applica'rá esta , s'omma ao resgate do papel-moe-
da, 'OÚ não ? , · · , f. 

O SR. 'RÀMmo ·BARCELLos - .Si fôr necessatiq; fica ao juizo do 
Governo . · ·' · . 

O SR. AMARO CAV:4-LCANTI - ·Admittamos, senhores, ' todas as hy- . 
poth~ses possíveis,· \) · an,alysenios os 'resul'tados com palma ·e impar-
l'i.dade. O p.a;pel de curs0 forçado do Thesouro será 518. 000 contos de 
1:éis, afóra, p61'' emquarito, a autoris~ção de mais 25 . 000 ditos. De que 
:fórma o Governo' resgatar a importancia dos depositas,· que é de 
17 5 . ·o.oo contos? · 

Vejamos, como se pode1·i,a f~ze:r, pra.tidamente'. ' 
domecemos pelo fundo metallico de 97. 000 contos. 
Sabemos· pelas revelações da impreiJ.Sa, pelos dis~ursos . proferid'os ' 

nest·a e na óut,ta casa do Congresso, que esse fundo j,á não existe no 
Thesouro; elle foi desviado para o resgate de apo&iC!es de ou1·o, para , 
(JOntra'cto ele cambiaes; ou operações semelhantes ... ' ' 

O EjR. RAM<Ü<ó B.ARC;ELLOS . --'-- Não sei; deve existir . 
., O SR. AMA:Rb CAVALCANTI- ... .. Estou. affirmando, poJ· co.nta da3 

) ínf~rmações, que aqui têm. dado os proprios .adversarios dos bancos, o 
que, sendo verdade, pa:ra que o gov.erno podesse obter os 97·.000 con-
fos em ouro; te,ria de despender, agora, somma não inferior a , 200. 000 

',' 
,. 

' ' 
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contos . da nossa :n:weda. Faria o resgate, digamos, de egual somma .... 
Mas qual ·o proveito~ 

O Thesom·o perdia desde logo, na· operação, mais d'e 100.000 con-
tos, e os 97 . 000 ditos, custando 200.000 contos, não ficariam na ci.r-
rmlação, um só dia siquer. . 

, Dada a hyp9these gratuita 'de que todo -o deposito metallico exis-
tente, e que se dava o resgate do papel bancatio, 'em -somma igual nem 
por isso o resultado seria melhor ou ~i verso ... 

· ·Em · ambos os C(tsos dar-se-hia o · p:rejuizo para o Thesouro sem 
outro effeito para a circulação, qlie não fosse de, 'momentaneamente, 
perturbai-a, 'e nada 'mais. . . · 

O -SR. R AMIRO ' BARCEbLOS :____ O deposito eni:_ .om;o clf)ve existir. 
Se não está no Thesouro, • acha"se emprestado a alguem; e como este 
algt1em tem para V. Ex. int.eü;a 'fé, ha de pagal-o. · · 

O SR. AMARo ' CAVALÇANTI- V. Ex. , sabe quem é esse alguem? 
O SR. R AMIRO BARCELLOS - Não sei; V. :E;x. deve- · saber quem é. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - . Então pa:ra que interromper-me 

' assim?... · 
.. O SR. R AMIRO -BARCELLos ~ Parte desse ouro foi emprestado para 

<er recebida em eambiaes, • e afinal .de contas deve ser paga da. mesma 
cspecie, salvo se alguem calotear o Thesouro. 
. 'O SR. AMARO CAVALCANTI - Do que acaho de ouvir, verifica-se 

melhor, o · que dizjjndo, por hypothese. '. . , 
.Eu não esperava que S. Ex, viesse, tãp francamentle, em meu apoio 

S. Ex. com as suas meias palavras, com essas reticencias que deixam 
supp?r um devedor ins-olvavel peio ouro recebido, leva a con,cluir, que 
s,erá impossível o resgate ·promettido em seu projecto ... 

O SR. RAMIRO BARCELLOS dá, um aparte. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Não quero verificar quem dá causa 

do não resgate; só quero verificar a possibilidade, ou a não possibili-
da·de do mesmo, j'á que se o. invoca, como argumento valioso do pro-
jecto em discussão. 

· O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um apl:!-rte. 
@·SR. 4,MARO CAVALCANTI - ,V. Ex. attenda p,ara a argumentà-

ção. Na minha opinião, resgatar não é retirar a nota; recolhel-a ape-
nas; é satisfazer, realmente., a promessa ou a divida circulante, é i:JUb-
t:tituil-a por moeda metallica. · 

·Admittida a possibiÚda:de elo resgate, entrariam,, portanto, na cir-
culação 200.000 :000$ em ouroJ neste momento~! 

O SR. RA,MIRO BARCELLOS c1á um aparte. . . 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Pois senhores, ha alguem que possa 

acreditar em tal, isto é; que o go_verno possa, actualmel).te, . (nem em 
d.ous, :- nem em tres anno's), lançar· na circulação 200.000 :000$, para 
que se ope.re o melhoramento desta~! · 



o s;,. RAMIRO BARCELLOS ---'- Está confundindo. o governo Ct>IIl os 
97.000 :000$ em ouro retirava mais de 200.000 :000$ em papel. 

O S:a. AMARO CAVALCANTI - Ah! Então não haveria resgate, co-
gita-se de méro recolhimento. . . Neste caso, V. Ex. está em <~outra
dicção comsigo mesmo ; . porque, h ontem affirmou que o que o Governo 
não usaria já do resgate, porque entendia que a somma de réis 
518.000 :000$ era necessar:ia á circulação ... 

O SR. RAMIRO BARCELLOS dâ um aparte. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Bem entendo: o Governo tira da 

circulação 200 . 000 :000$, isto é, recolhe 'esta aomma de notas, e em 
logar dellas não deixa cousa alguma. . . Entretanto, o Governo propõe 
á consideração do Senado uma medida, na qual reclama, que fiquem 
em ciréulação 518. 000 :000$, e ainda, não reputando esta circulação 
bastante, pede, igualmente, a autorisação para emitir mais 25.000 :000$, 
á sua vontade, ou por entender, que as nossas circumstancias assim 
exigem! ... 

O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Fallei, Sr. Presidente, da impro-

ficuidade ou impossibilidade do resgate, pelo deposito em ouro; --
direi tambem, algumas palavras, com r:elação ào deposito das apolices. 

Ha 77.000 :000$, dados em garantia ao Thesouro. Supponha-se que 
reemttidas agora; ellas dessem a somma de 70.000 :000$ de contado. 
Que faria o Governo~ Ia empregar esta somma em ouro para a con-
versão de importa:ncia egual de notas ~ Poeria, quando muito, obter a 
:metade, isto é, uns 35.000 :000$; e a tanto ficaria reduzido o resgate, 
aliás sujeito aos menos inconvenientes, que já ponderei, acêrca do mes-
mo . resgate, pelo depositü ..metallico. 

. Não preciso dizer, que as apolices de ouro, em ·que, se diz, fôra 
ronvertida uma parte deste deposito, - não daria resulta·do melhor. 
E além disso, , convem não esquecer, que nessa reemissão ou venda 
de apolices, que se acham depositadas, com a clausula de amorbmção 
em favor do Thesouro, - este teria ainda de perder duplameni:0! 

De mo_do que, sommad<as todas as probabilidades do promettido res-
gate, obteríamos apenas: - prejuízo para o Estado, na difúlrença da 
venda das apolices que se11vem de· garantia á emie.são bancaria; -
prejuízo, proveniente da enorme differença de agio do ouro; - pre-
juizo~para o credito publico, que substituía títulos de responsabilida-
de alheia, por obrigações do Thesouro, e com juros em grand<l 
parte!!!. .. 

Póde ser tudo; menos um plano financeiro. 
Vou, Sr. Presidente, occupar-me de um outro ponto da questão. 
Sabe o Siena,do, que um dos artigos do projecto da commissão mix-

ta:, em torno cio qual se levantou maior esforço e empenho dos seus 
sustentaclores, dentre os quaes varios membros do actual Governo, -
foi aquelle que mandava reconstituir o deposito metallico dos bancos, 
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- porque, dizia-se: "o deposito é causa sagra,da, intangível, - e fôra 
um attentado, o seu desvio", muito embora para saldar os encargos da 
1livida publica ... 

Mas, senhores, póde haver dous criterios diversos e oppostos no 
julgamento. desta materia, puramente financeira, isto é, mudados os 
homens do governo, mudam os pareceres?! Não; não póde ser. 

E no entanto, nós vemos que os mesmos que, hontem, considera· 
vam grave attentado, a conversão dos depositas metallicos em apoltices 
de ouro>. entendem, agora, que é muito licito, muito justo, que o go-
verno chame a si, por autoridade propria, a propriedade de taes de-
positas! ... 

Sabe tambem o Senado, que, tendo eu apresentado um substitu-
tivo (o mesmo que agora repito) na sessão de 31 de outubro, no qual 
rt)duzia a emissão total, autorizada aos bancos, de 726.000 :000$ que 
6, a 400.000 d1tos, e sob clausulas e condições taes, que, virt1u1JlmJente, 
ainda restringia esta ultima .somm:i a menos, isto: é, á act1oal cir-
C1tlante>· aqui nesta casa e na imprensa, se disse, que o meu substitu-
tivo devia ser rejeitado, porque, elle importava em um · augmento de 
emi~são ... Ainda hontem, em seu discurso, o honrado Senador pelo 
Rio Grande do Sul, alludindo ao orador, avançara o seguinte: "que 
um sena.cior desta casa, que estuda estas materias, entende que o au-
gmento da emissão bancaria viria salvar a situação." E no emtanto, 
senhores, ha em ta.es. asserções mais do que um grande equivoco; - ha 
contra-dicção palmar, mas, não certamente, da minha parte! 

Não é o meu SU;bstitubiva, que encampa a circulação fiduciaria 
actual, na importancia de 518.000 :000$1 e ainda requer autorisação 
J>ara ma1s 25.000 ditos, ou um total de 5'43. 000 :000$ de papel de 
cu1·so forçado>. é o projecto do honrado . Senador, que affirma seme-
lhante necessidade, no ·plano que encerra. O meu substitutivo é mais 
modesto: - réspeità a circulação bancaria ~xistente na importancia 
de 347.000:000$, e dadas certas condições rigorosas de garantia, e 
dada a necessidade real de maior emissão, a juizo do Govemo, e de-
pendente de . despacho especial o mesmo, aquelle poderá ser augmenta-
da, nunca excedendo, porém, ao total de 400. 000 :000$, repartidamen-
te, pelos varias bancos, como tudo se vê ·Cto art. 1° do mesmo substi-
tutivo. · ' 

E Sr. Presidente, V. Ex. conhece quaes as razões por que apre- , 
sentei este substitutivo. 

Quando da outra casa do Congresso veiu o projecto da commis-
são mixta, cujo intuito manifesto era destruir quanto existia sobre a 
materia, tal como agora se pretende por es.se outro projecto do nobre 
Senador pelo Rio Grande do Sul; eu entendi, que devia resistir a esses 
·r;,eios radicaes, porque, nas .circumstancias economicas . do paiz, só 
Eervir;iam para aggravar e peiorar a nossa situação. Não é desrespeitan-
do a :fé dos contractos, violando as garantias da lei, autorisando o 
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Thesouro· a · trahir a' g1.~arda dos depositos; que 'havémos .de readquírir 
a confiança perdida, aos ·olhos do. estrangeiro, e no proprio paiz . .. · 

Apalpando bem as nossas condições; reconheci que esses sonhos 
dG ouro., que essa rec0nstituição de depositos metallicos, seriarp. ·,co'u'' 
sas impossiyeis no presente, .e ·que não passavam de medidas· indi'r:e-
ctas, mas certeir:C!iS, para destruir, ·de vez, as instituições bancarias 
existe11tes ... (Apoiados) . · 

E então, admittindo que a 0piniã~ . publica ' estivesse seriarriente 
alarma~a pela grande'· somma de emissão . bancaria, àinda auto risada, 
pareceu-me ;prudente e acertad'o, como urna · transacção com as cir-
.c·umstanoi'M, nã'o . só reduzir o maximo •da mesma emissão á qua~i 
metade, como tambem •'limital-a, por emquanto, á sua prop'l'iá . çiha, 
ql1e ·.actuali.:q.ente· circ:ula.' Tal' é o fi:çn que se deprehende clara~en·te 
das disposições do nl.eu . substitutivo; e semelhante fim poderia sú ' à.l-
calJ.çado, de m,odo que não fere dÍi'eito alheio; de um modo que re'spe~-
. ta v a as instituiçõe~ de· credito com· ,os seus privi'legios e haveres; d>e 
. um modo que 1-lão · espolia ' aqU.(!lles ,. que em p~e.garam os seus mipi ta\38,. · 
'em vista das :garantias'·que "a ' l13i lhes promettia, confirm.~das pela · pa-

. 1avra do Gove'l'no. · . '· · · · .. 
. Este substitutivo, to'dos 'sabem, f0i . aq~i votado, pód<'!-se dizú, de 

,i!U·rpresa, sem a JJilen.or . i~pugnaçãó,, obtendo apep.as 19. votos ,c0ntra 
· ;·2b; quando, immediatajne:i'tte fôr'â. qe Rovo <a;ssigna~o po:I;' 22 sen,~dores, 

· ···~:a0s· quaes, reunin(i{o-se 'ma:is .$eis, cujos v0t0s ' eu .,sabia .se'dhe .fayorav:el, 
'' . r.íi.e se ri f\ ·licito affirm.ari q:ue elle ÚI).ha a m;àioria desta ±P-esma c(t'sa. , . · . 

~ Com· ef.feito; Sr. Presidente, .:não era· de esperar que um prqje<;to, 
tão lâ,rgamente àiscti6do , e sastentado, e~"l?bút · pe1o humilde or·aclor,; 

. fosse, a;~sim V;0tado, s.em vmà. paJayra em resposta, 'siquer! o o o 

. O S:R. Rnn:: BAR~E\~:l '- Apo~a.d'o. . · 1 
· •. 

·O SR. AMARO O~:v .À.LCA.NTI ..;:___ Agora., \rendo 'que se. procura a~acar, 
(,le nov0, o direito' :;~..lheio adquirido, : vendo '• que, e·r'ra'dam~nte, se pr.o-
('Ura d'estruir, em vez de: melhora1· e ,corrigir, . , . .., 

o s:R. RuY BARBosA -T Apoii:!-do. ·· . 
. O SR. AMARO 'O~vAnuÁ.NTI ~ . . . o que aliás, seria mais faúi; e 

mais proficuo; - j3U não duvidei retmnar a minha posiç~o anterior, 
para pedü- ·ao Senaào, que'· reconsrdere melhor esta ma teria, . ai:q.da 

, , üllla Vez Sllbl)lettida .. ,ao SeU VOtO, 1laS emenda~ que ' Ora Offereço,:·:.·• I 

Estas emendas, que ' cpnstituer:n um verdadeiro substitlúivo, iden- ·' 
tico 110 fundo, ao já apr:esenfado na sessã<D de 31 de outubro, - ,além 
de li.mitar, em muito, ,a emissão bancar.i,a e de estabelecer um fando 
de resgate efficaz p;:tra o·. pape~-moéda .,,do 'Ehesouro; tqua's ne0essidades 
.tão ffp'regoadas ' para O melhoramento ·citO ,n0SSO meio circulant}" ; tam-
bem adoptam, .. como ' systeína, que t<;>da a emissão bancaria, . tenha·.'por 

· garanti.a o valor do proprio credito publico. ' · . · · ., . . . ,, · 
· N\3nhuma nota ~e bane<;> cirêulará, ~m: que exista 'depositado +lo 

',, . ThesoU:ro um valor igu,a1, representa·do em fundos do 'Ei>tatlo, ·' 
' ' 

,, 
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Assim, po1s, senhbres, si bem attenderdes e confrontar.des o S1~b
st'itutiv.o, vindo do Governo, com aquelle que tive a honra de apresen-
tar, conqluireis, sem duvid-a, que o · do humilde orador deve ser o 
iJreferido: _____: 1° porque elle restringe a emissão dos bancos áquella que 
circula actualmente - ·deixando apenas a possibilidade do .seu au-
gmento, quando, a juizo do Governo, emergir uma necessidade impres-
éindivel; - 2° porque respeita a fé dos contractos e os direitos ad-
quiridos, ·á som,brâ da ~ei e d9s mesmos contractos; - 3° porque 
deixa ~spaçó para que, com a collabora.ção de melhores circums.tan-
cias, tenhamos opportunidade para uma reforma mais efficaz sobre 
o m eJio circulante,· .-.- 4° porque não traz nenhum !encargo para o The-
souro ,federal. 

· "E entretanto, o. subsiitUJt~vo, apresentado ém nome do Governo, 
augmenta já a eTiissão do papel inconversivel de mais 25.000:000$, 
pelo restabeleciment o, da lei -de 18 de julho de 1885; rasga os ·contra-

.. ctos feitos ·e hullifica os. direitos dos que localisaram o seu dinheiro 
, em boa fé; e, .sobretudo, sobrecarrega o Thesouro com um grande ünus, 
sem o menor benefício, dahi resultante para o mesmo, ou para o pu-
blico. 

E assim temos, Senhores, como pretendem, em um systema orga-
nizado, o credito 1publico para valorisar a moeda fidu'ci.aria, - com a 

.simples differença , d~ que, no meu substitutivo, se respeita todo o di-
reito wdquirido, não se abre es.paço para liquidar odios, nem se cogita 
de revindictas pessoaes ... 

O SR. RuY 'BARBOSA - Es.te é o grande defeito do projecto die 
V. Ex. 

O SR. ÂMARO CAVALCANTI. •. trata-se unicamente de conciliar, os 
interesses do publico e do Estad'o •com as circumstancias do momento, 
aproveitfl,ndq ·da lição e exemplo, que a respeito nos fornecem outros 
1paizes que tem a,travessadd situação semelhante ou identica á nossa. 

Alegro-me, Sr. Presidente, por ver que os signatarios. do projecto 
que apresentei, constituem, mesmo agora, a maioria dos senadores que 
se acham presentes ... 
. Nestas que·stões, porém, sou o primeiro a desejar que cada um só 

~lê o ·sleu voto ouvindo a sua propria .consciencia; quanto a mim, jáp 
mais concorrerei com o meu fraco apoio para a adopção de um pro-
jecto, o qual, em quanto se diz que o mal vem dü excesso do papel em 

, circulação, não só manda o Estado encampai-o todo, sob a sua respon-
sabilidade, como ainda, . .addiciona, contradictoriamente, o direito de 
emittir mais até a somma de 25.000 -contos! . .. 

b :r:q.eu proj~cto, . como já disse, limita a emissão bancaria distri-
buida peios bancos, a 400 . 000 contos; havendo, conseguintemente, um 
resto a emittir, qual a differença que vae entre aquella quantia e a 
importancia da circulaÇão effectiva act11al. ' 

E;. sabeis, senhores, porque faculto esse , resto, aliás .sob clausulas 
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e condições rigorosas, difficeis J Faço-o como medidà d:e precaução, em 
. vista das nossas circumstancias; para que si amanhã sobrevier uma 
neeessidade imprescindível de augmento de moeda, nós, que não temos 
credito para levantar emprestimos no estrangeiro, nós, que não temos 
a possibilidade de obter os recursos da moeda metallica no paiz, pos-
samos, ao menos, appellar, na occasião, para esse recurso extremo; 

Não quiz augmentar a circulação do papel bancaria; quero, ape-
nas, precaver contra uma eventualidade possível. .. 

Não é da emissão, mais ou menos ampla, que depende, p,;incipal- ·< 

ment.e, a elevação da confiança, o engrandecimento do credito dos 
bancos emissores; é do emprego judicioso das suas emissões, é dos 
descontos de papeis, representativos de transacções reaes; é do -criterio 
pratico na gestão desses esta•belecimentos, - que, hão de provir, hão 
de accumular-se os elementos da sua consolida:ção e da sua prosperi-
dade . 

A este respeito, cumpre-me ainda chamar a attenção do Senado 
para uma circumstancia. Na distribuição que fiz da emissão bancaria, 
fixei a quantia de 300.000 contos para · o Banco da Republica em vez 
ile 550.000, a que tem direito. O banco já tem em circulação 277.000 
contos, logo, só lhe restaria a emit'tír, uma differença de 23.000 con-
tos., a qual não poderia preencher, , sinão depois de satisfazer as condi-
ções de completar um lastro, em apolices da dívida publica, ig11al á 
toda a emissão feita, e mediante despacho do · Governo, que reconhece-
ria ou não, a neeessidacle do pedido. 

Ora, me parece, que está dentro da maior prudencia a quantia 
, de emissão reservada ao ·Banco da Republica . 

Em 1889 o Governo autorisou, só ao Banco N acion-ai, a emittir 
270.000 contos; e depois, foram autorisados outros bancos diesta pra-
ça, a saber: O Banco do Commercio para emittir até 30.000 contos; 
os Bancos Je Credito Real e Commercial, tambem até 30 .000 contos, 
cada um, e, finalmente, o Banco do Brazil, na razão do triplo de seu 
deposito metallico, até ao total de . . . De maneira que, póde-se -cal-
cmlar em ··quasi 400 .000 contos, as emissões de papel bancaria, ~utori
sadas aos bancos desta praça, sómente, naquella época. 

· Entretanto, addicionando, por ventura, ao Banco da Republica a 
emissão do Banco de Credito Popular, cuja fusão se propõe no meu 
mbstitutivo, a circulação do primeiro teria apenas de attingir á som-

. ma de 315.000 contos,. A circulação actual desses bancos já é de 
306. 000 contos de réis. E agora, para bem avaliar-se da necessidade 
maior do meio circulante no presente, em comparação com o anuo de 
1889, basta saber que naquelle anuo os ba:q.cps e companhias com co-
tação na praça tinham: capital realisado, 160 .000 contos, dito a rea-
!izar 300.000 contos; ao passo que no fim do mez de setembro ult,imo, 
por um trabaJ4o minucioso publicado na imprensa, se verifica que as 



instituições de credito com cotação na praça tinham: capital realisado, 
841. 000 contos e a 1ieali:sar - um milhão e setecentos mil contos! 

Ainda não é tudo. Em 1889, só em um semestre, se importou da 
Europa mais de cem mil contos em ouro, cujas parcellas já tive oc-
f'asião de indicar, em um discurso anterior, nesta casa; emquanto 
que, durante os dous ultimos annos, temos visto sahir do paiz torta a 
rouca moeda metallica que aqui circulava, ou existia nos cofres dos 
bancos e do Thesouro N acionai. 

. Além disso, convém lembrar que, presentemente, ha em mãos de 
particulàres uma soínma enorme de moe·da depositada, importancia 
dos vinhos portuguezes, cuja remessa em can,1biaes. continúa a ser adia-· 
da, á espera de cambio mais favoravel. Oaicula-se em mais de 20 . 000 
contos o dinheiro empatado ou em deposito para semelhante destino. 

A producção da colonia italiana, no Estado de S. P.aulo, é calcula-
da em somma dupla da que fica indicada, e me informa pessoa bem 
avisada que os productores conservam o dinheiro recebido fói·à ' da 

. circulação, igualmente a espera de melhor cambio, para comprarem 
r3;mbiaes sobre a Europa. 

São estes e outros factos, aliás patentes á todos, que explicam as 
1 P·ommas, relativamente insignificantes, de dinheiro em caixa, que os 

principaes bancos desta praça mencionam nos seus ultimos ba1ancetes 
de 31 de dezembro. Verifica-se que cinco desses bancos, o do Brazil, o 
Oommercial,_ o do Oommercio, o Rural e I-Iypothecario e o London 
and Brazilian Bank, todos elles reunidos, tinham apenas em ca1xa 
55. 000 contos! 

Ahi temos um criterio seguro para affirmar que não ha exces-
so de meio circulante. Si, com effeito, deu-se semelhante excesso ao 
operar-se alguma grande emissão, aquelle desfez-se, já desappareceu, 
absorvido pelo movimento crescente das necessidades economicas e fi-
nanceiras do paiz. · 

Não tomarei o trabalp.o de justificar as emissões, que pelo meu 
substitutivo deverão caber aos \ bancos dos estados; si a1guma cousa 
tivesse de dizer, seria no sentido de escusar a parcimonia das níesmr.s 
emissões; pois todos sabemos, que ha carestia de dinheiro, que é gran-
·de a necessidade de me'io circulante, em quasi todos às Estados, e que 
isto opera como um dos maiores tropeços, eontra o desenvolvimento 
economico des mesmos. 

Tenho dito bas.tante sobre este ponto. 
Sr. Presidente, neste · debate eu não desejava fazer refcrencia ás 

condições peculiares de nenhum dos bancos emissores•; parecia-me cor-
recto, que a -discussão não sahisse do terreno do interesse geral, e do 
direito, que a ma teria in volve. No em tanto, desde que b projecto, que se 
diz do governo, fôra especialmente, calcado sobre o descredito do Ban-
co da Republica; - eu, que combato o referi·do projecto, vejo-me 
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força·dó a tambem accÚiJ.pan.har os seus sustentl:tdores a.té ao mesmo 
ponto, aind:;;t gue o faça · n'luitp a contragosto. . . _, ·' , 

Por m,ais que veja insi~uar-se o estado ' pr~ecario ou a ins0lveu~ , 
cia dos bancos emissores .. ; por mais que transpareç_a o emp~nho de jus-
tificar o actual projectG do governo com 'o descredito do Ban.co da 
Hepul:Hica; por · mienos Iis·enjeiras .que sej·am as re·velações da imprensa .. 
.feitas a prdposito; declaro· ao Senado, ·q;re não estou resolvido a fazer 
c aus'a com:m;mn com o;s que, só vêem · 6 mmedi.o · na ruína das n 'JSJas .> 
instituições de credito .. : ' · ·' · '· , . ' · 

O SR. EsTEVES JuNIOR - Essa campanha díffamatoria teni. feito· 
. mui to mal ao paiz . , '·'· 

O SR. AMARO CAVALCANTI -Não ha instituiçã0 de ctedito que r:>~ 
sista, á nnt campanha ·de. dese'rec1ito.· cons•tal1te, po1~· in.ai.s s0lida que eJ~a 
seja (apoiad?s'); nã0 lia instituição financeira, qualquer que ella seja, 
que resrsta aes boatos bem combina:dos daquelles que, se' -dizendo c0m a · 
' -:lpinião· do. governo,. vão gritar na praça·· puMica; g:ae o ·mesmo govell-
no já tem app~reiha'do 'os: meiO•s da, SU~ hquidação, da sua n ;tÍna!. . ' 
· •O SenruCld -,sabtJ qua·nto se tem prop,abdo contra o· Banco da Re-, 
publica. E horitern ' muito impressionou-me ter ouvido a·qui db nobre· 
seuwdor pel.0 ~i o· Grand~ do Sul, que ~sse banco estava em · tão más , 
condições, que não podia pagar as ·qambiaes. ·.que devia · ao ·- governw! . 
Nunca .Havia : procurado a · directoria do Banc0 ' da . ,Rep,Ublica, para ;n-
foxmações .. _ ,· : , · ; ,. ' .. , . ,, · 

O SR.' TH~·ODUIVETO , f?ou'ro ---'-;- Ap'oiado; ' ' · .,'' ·. ,.1 ;, , 

o SR:. AMAR~ .CAVAL,CAN'TI ... e proposit almepté assim o fazia, p0r-
_que ,queria cump:,:ir' 'a.qui ,. o , ~eu dever ' de legis1~·dor;' com a maior 
is,enção, nãq ouvindo, . por venturá, alhei,as suggestões, acerqa das re-
forma:s, ·que , affectam ao mesmo e~tabe.h;cimentb. ;EntTetanto, a rev.e·'. 
1açã,o, feit a , pelo :rh\3u ,; honra.qo c,olleg:a, parecei·4~me de tal gravidade, 
que julzyei · colj.veniente ouyir, a' esse respeito, a,o :proprio presidente 
do, hanQo::em ,ql!les:tão. Deste ~eube o seguinte·: q)le . por i~Onttacto ent:rr~ 
o ·Governo E) o 'bar;tco, obteve este do 'TO:iesouro a imp:oil'tancia de um mi-
lhão de 'libras ~terlinas p~gaveis per ,prestaçõ,es,, em -camb~aes, e sob a 
garan.tia d~ 10.000 ,:000$~ , erll' apoli~es de oure; depositadas no mesmo 

~· Thesouro, - .se 'bem ' 1IJ.e recordo ,; que o. Banco havia entrado, sem 
mora, ·,e.om a . primeira p:restaç~o de ,100. 000 li:bra~, e que estav.a hà-, 

' bilitado pai-a aBsim , continuar a fazel-o CO:J:Q, as i)restações seguintes, 
·quando .sob~·eveiu o· golpe de estado· ,df3' '3 de nove:rpbro. E' de todos sa-
bido .Cc('Jlltinúa .' a informação) ' q)le, depois daquelle . f~cto, o cambio 
baixou até 10,, e ·as vezes, nominalm,ente, por não haver no todo, quem 
podesse sacar ! Em ·t'aes condiçeõs, pareceu ao Sr. ministro da fazen" 
·da, que fôra mais acertado, ou mais lA til, em ve~ de receber do 'Banco, ' 
as prestações das cambiaes ajustadas, - estando o Thesouro a coberto 
das · riecessidade~ no est rangeiro, ~ q-qe aquelle estabelecimento fa-
cilitasse saques, ao commercio a :cambio conveniente, medida, que, a'lém 

' •' 
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qe favora:~eY para o mesmo comtnercio e para · o paiz, removia do 
<>a~in]lo uma difficuldade, que podia aggra:var-se contra o' proprio 

· '·governo ... \ ConfoTme a esse accordo" par:ficular, o Banco abriu a ven-
à:a de ~aque's, ele\rando o cambio, "mesmo até 13 1J2, quando outros es· 
tabelecimentos fixavam tabellas de 10 e H din.heiros; e as cambiaes 
vendid'as mo~taràm a soruma superior á . 5.00 . 000 libras, em poucos 
dias, quasi o duplo da importancia, que o Banco estava obrigado a 
entregar ·ao Thesouro, durante. o mez de novembro. 

Veiu depois' a revó'Iu·ção de 23·· de novembro, a qual, embora l'lmi-
to justificada nos seus int1,1itos, não ,deixou de produzir novos abalos 
e p'erturbaç·ão na confiança! . 

Ora; desta informà,gã'o v.ê-se que o banco. deixou, com effeito, de 
entrar corri prestaÇões· na época marc!Í:da; mas fel-o, por ter auxiliado 
as, vistas do governo em occas'ião grave; - e, pela simples mudança no 
pessoal ' deste - não, dei:emos converter, em argumento de descredito, 
um serviç,o que foi pi·esta.clo a0 governo do paiz. . . . 

.. 9 ,presidente do . Banco d.a Republica acérescentou-me, que tinha 
in:formado ao ' honrad):> m~:nistro da fazenda actual das razões da sua 
('ond'ucta )leste · neg6ai0; mas concluindo, todavia, por affirmar-lhe, que 
o seu estabelecimento estava; em todo caso, habilitado a pagar ao The-
~ouro as 900. QOO ·1ibras dó seu contracto, desde que fosse possi~el ob-
tei-1!s em qualquer das nossás praças. , 
• · 1), Senhores, é tt·l.ste ter a necessiclwd\) d~ .dizel-o : no momento actua:l, 
todo· o :h0s'so credito se .. aclfa cortado no estr.angeiro! Para sacar so~ 
bre 'este, em nossas condições, · é mistér :fazer, préviamente ou ao 
mesmo te1npo; a remessa de fundos gu procluctbs, ele qua:titia igual ao 
saque ''feito. . . . . . . . 
. . A remessa de fundos nos é impossível, por não termos metaes; 
e d pioducto que nos podia servir ~ o café; mas as suas entrwdas e 

' as sitas vend·.as, além de não terem correspàn,dido ás sommas de cam-
biaes pre~isas ao commercio, teem ·sído atraveSS'atlicvs pelos. manejos da 

. e~p~cNlaçãp. · . · ' ' 
·. ' Sabidas estas cÍl~cumstancias, seria escusado ·'accrescent·ar que, 

presentemente, com o cambio a 12 dinheiros, de 'utn niomento para 'ou-
tro, ·O Banco da Republic~, i::tem n.enhum outro estabelecimento do 
mais solicdo ;Credito, nem, talvez, o proprio Thesouro Federal, será .ca· 
paz de. sac.ar ;E 900 .0.00 sobre o estl'angeiro, e isto p0r uma razão 
maior·:. é impossível obter as cambiaes em nossos mercados... . 

Continuando a i:nsistir sobre a impossibilidade · de acreditar o 
Banco d '1 Republica 'aos ~lhos do _pub~ico; 0 nobre senador pelo Rio 
Grandt; do Sul 'comparou o 'seu estado ao de um~ joven filha, que, uma 
vez ,prostituída, não poderia jámais rea:dquiiir a perdida virgindade! 

.81~. Presidente, .esta comparação, aléni de ·dura e cruel, não tem 
o merwr cabimf!nto. Ha males, que podem ser incuraveis em uma or-
ganísação physica, certamente; mas um banco é um~ instituição pura-

. ' 

,. 



' \ 
408 

mente artificial; 0 seu organismo póde ser alterado, modifica:do, cor-
rigido, sanado de quaesquer f alhas e defeitos, desde que sejam, sabia e 
convenientemente, substituídos os artigos da sua constituição ou es-
tatutos. Assiln se po·derá, ou ·antes, se deverá fazer, si se trata de 
curar vícios organicos; si, porém, se trata de meros defeitos no seu 
funccionamento, ou na sua direcção, o nimedio ainda sei·á mais facil; 
desde que o estabelecimento fôr confiado a mãos, mais habeis ou de 
JJJ.aior competencia. , 

Demais, Sr. Presidente, propalam, com insistencia, esse estado 
precario do Banco da Republica, é verdade; mas ainda, nós outros, 
não t ivemos disso uma prova cabal demonstrada. E quando alguma 
cous.a, muita cousa, haja de verdade em todos esses boatos; está em 
nossa missão de legisladores, destruir, anniquillar instituições. de cre-
·dito, desrespeitando os seus direitos, annullando a garantias, que teem, 
em virtude de leis ? 

Certo que não. 
- Talvez não haja nos diversos estados. do mundo um só banco, 

da importancia e fins, semelhantes ao nosso Banco da Republica, que 
r.ão tenha passado por crises, as mais difficeis, sobretudo nos começos 
da sua e:xistencia. O proprio banco da Inglaterra, é facto sabido, sus-
pendeu o troco de suas notas, e esteve no regimen do curso forçado desde 
1797 até 1819 em que melhorou com a i:efo:nna feita neste ultimo anno, 
e reassumio o pagamento das suas n-otas; mas, logo lem seguida, em 
1825-1826, e depois, outras difficuldades continuaram a sobrevir-lhe, 
de modo ·a justificar uma outra reforma, em 1844; pela qual ainda hoje 
se rége. E não obstante, essa lei bancaria de 1844 ·ser considerada por 
muitos, como um modelo ·de bom senso e segurança, o facto é que tres 
vezes tem o goven1o inglez suspendido as suas disposições, para· melhor 
amparar ao grande banco nacional, em occasiõe-s difficeis. 

Agora mesmo, trata o actual ministrei das finanças da Inglaterra 
Je nova rleforma sobre a materia, por entender que as condições do 
meio circubante do paiz assim o exigem. · · 

Entre nós, todos conhecem a histüria do actual Banco do Brazil, 
emquanto teve o monopoli.o da emissão e serviu, por assim dizer, de 
aaente financieiro do Estado. 
~ Vemos, aqui, de um parecer do conselho, de Estado, que esse esta-

belecimento, durante 11 annos de existencia, apenas 4 annos e 10 me-
, zes, havia cumprido o preceito da lei e trocado as suas notas em moeda 

(ouro e papel elo governo) ; que, quatro vezes, obteve a elevação da sua 
emissão ao triplo. do fundo disponível, quando só podia emittir até ao 
(l.uplo. Além disto, o governo auxiliou, constantemente, o credito do 
banco, já -por meio de emprestimos directos do Thesouro, já, por garan-
ti~s liberalizadas a-o estabelecimento, p ara operações nas praças estran-
geuas. 

E em nada disto ha motivo para censurasi ao contrario, é, por e&-

,• 
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oés moÁ~s, por esse empenho constan'te dos poderes publicos, que se teem 
consolidàdo as grandes instituições de credito dos varios paizes, de modo 
'\L tornaren-se, depois, fonte de recursos para todos, e ponto de apoio 
certo para' o proprio credito publico. 

Sr. P~·sidente, já :estou fatigado, e noto que o Senado não está 
menos, pres çmdo-rne a sua benevola attenção (não apoiados) ; devo, por-
tar.tto, concl ·r. , 

E' com ffeito, muito grave e embaraçosa a nossa presente situa-
ção: quer en remos o problema político, que ainda está para ser re-
solvid-o de mo o satisfactorio; quer encaremos os misteres da adminis-
tração publica, r:rue deve ser sabiamente reorganisada, de modo a possi-
bilitar economi s, reaes, estaveis, que jámais serão obtidas por sim-
ples córtes n as "f rbas . da aespeza publica, quer encaremos as questões 
da ordem econon~ca e financeira, na União e nos Estados, onde tudo 
está por fazer; q;~r encaremos as difficuldades actuaes do nosso 'Tihe-
souro, que verá, fa~almente, a sua receita minguar, por estas condições 
precarias da vida acionai, e por factos occurrentes, que, annullando 
Ds razões da confia ça, continuam actuar no·s espíritos, e de mais a 
mais abatem o credito do paiz no exterior! ... 

Repito, senhores,\ é ·assaz grave e difficultosa a nossa situação! 
Mas o que convir\a fazer ' para resolvei-a, para tornai-a melhor 

neste momento? Oontinitar de erro em erro, de reacção em reacção, de 
,]esacerto em desacerto, 'ele reivindicta em reivindicta? Não, absoluta-
mente não. í 

A nação já reclama ordem, paz e repouso, ella -está cançada de ten-
tntivas éstereis, - está cançada de promessas inuteis, está cançada de 
esperar e confiar sempre, para ter, ao fim, mais uma desillusão ... 

Urge, senhores, urge; 'meus honrados e nobres collegas que nós, so-
, bre quem pesa enorme responsabilidade, tracemos o caminho e o exem-
plo; - urge cerrar os ouvidos a quaesquer interesses, que nã-o sejam 
o elo bem publico (apoiados) ; urge que cada um saiba bem orientar-se 
nas circumstancias difficeis, que tem diante dos olhos; urge obrar, é 
certo, mas com o criterio do patriotismo, em busca do melhor, do es-
t.tivel, e de modo leal, e sinceTo, e sobre tudo, garantidor do direito 
de todos. 

Desconfiemos, senhores, de toda refonna, de qualquer meio ou ex-
pediente, que começa por desrespeitar a alheios direitos, quaesquer que 
elles sejam! (Apoiados). 

E' sempre um precedente funesto que fica; e no dia de amanhã, 
quando o poder publico ou a .administraçã-o do Estado fôr ter ás mãos 
de outrem, j3Ste poderá levantar, contra nós, a mesma arma, que hoje a 
ving·ança, o odio pequenino ou a paixão fizeram manejar contra ou-
tros !. . . 

.Sr. Presidente, sobTetudo em nmteria financeira1 precedentes taes1 
não devem haver.,. 
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O mestre, cuj<as lições sigo, no assumpto, é o B~rão L~u's, .esse 

genio, financeiro, 0 maior . que a França teve neste seculo, e o qual .. 
deveu ella a· sua restauração financeira . .. · ,'/' · '1. 

Quando eni 1814, depoi-s das terríveis guerras de N apq oeão, que L · ·:· 
I h~viam aTra,sado as industrias da F rança, so lapru~q ? .sim cre~d;_Go, aberto,' 
~m cada centro productor, uma chaga, uma rmna; .quando em 1814 . .. 
Napoleão deixara o .throno, e com -a restauração, coube ap arão Louis 
,a vez -de assumir a direcção do Thesouro, não faltou quem ' he apresen-
tasse,: de-~de log~, a lista d~s · contract_os ma~ ~eitos, .. dos ~:z;n_pT0missos ,,, · 
tomaqos pela mao cvo des]_Jotlsrrro e da Illegahçhl:de, e se lhr~d1zendo : "·A 
responsabili'dade deixad·a pelo· Imperadior, é de' 1.300.009. 000 de fran~ 
cos, e o dinheiro em caixa é apenas de 259. 000. franc7s ! Ya_s tendes 
um remedio co~tra grande parte .tle;;sa I'esponsabil~d>l:l~';: dae_ d,~ m~o a 

, e.sses . •co~prqims~os, tomwd~s ·di.u:.a~te ·a guerra, a lif.OJ yarte 1llegaes, 
fo•rçados pelas cucumstanma~ 011 1mpost0s pelo desppt1sm~, ou acon-
sel'~ad~~ pela ,~yrannia; da~ de ::não a tu' do , i~to - ;. 1 a grande cai·ga 
sera all!i.vlada. , · . . . · , 
' Tal ouvindo, -o 'barão Loui~, apenas, respoll'de•l,l l . ·' · · 
. "Não i o E~ta6ló, que que~ ter_ honfa e eredito,JPagh ·até os '·compro~ · 

ml!ssos da propna loucura. I' (A patadas.)' l . · · 
' · E .bastaram essas palavras â.o honrado baj1ã·o financeiro, que as 

·mandou pl'Oclamar, bem alto, em ambas as ca.sds do p.arl.ameú.to, para 
que os 'fpndqs francezes subissem. p.o mesmo dir( :2Q · %:. dq valor (muito ,'· .. 
bem) ; e ,. as ren,dàs fr anceza:s, ' qu~ 'eram cota~a·s -a 64, . eifevar.~m-se, no 
mesmo dia, a ·80: · . .' , · · . •:·· . 

' Vei~1; 1ogo depois; 0. g~vdrn:o · dos cem ~üts, qp.e fez para·r a obra 
:da reconstmeção em começp,; mas, para .à feli.cidade do bai·ã:ó '' ~ouis 
e ·da , Fr'an,Ça, e1Ie foi subs;t ituid~ ".por Oqrj etto, o caracter, a p1~obidraae, 
o.hom .senso :p.as finanças; e Co;dretto, !Íiquelles que ' ousa:~·a~ fazE)r-lhe 
igual proposta , acerca, ,dos 'a!Ctos do goveÍ'no ;reyoluciona,l~<?, ' ~0lj,Qe res- · 
~onder, COI!). .a ·mesma hpúr.a,~ez e, criterio do seu, antecessor. Eis as suas 
pa'lav:r:ás : • · · · · ' · · 

' I ' "•A França saberá ho~~ar ,os, s$us, compro1pissos ';' ell'a não deshon~·· 
:rará a · sua -d~sgraça, torriandiHi, . por pretexto, para .faltai · a· sua: f~. "• 

·' -Senhqres~ nã'o vejo ,-exemplo mais nobre, nem m·a:i:s. Çl.igno de ser se- · 
guiâ:o pela Republica Brazilei'ra- !' , . , 

A fé dos contractos, solemnemente fe·i·to~, observa:das, as cluasuias 
da lei que rege a mat.eria no :.ino':rnentq dado; a palavra·'clo ,goyerno de 
hontem, que é t anto o governo da nação, como o governo• de hoje, -como 
o govern;o de amanhã, ' devem , &~'r ma11tidas religi0samente; porque . ,a 
.p,robidade da nação não tEnp. s0~ução de qoutinuid·ade. (Apovad~s,· muito 
bem) '1 · 

' .Por mi.nha parte, na plena oonsciencia do meu 'deyer d~ legisla,dor; 
quando aqui viessem :o comni.e<J:cio e a industria'.do ,meu, paiz,, à propriá 
opinião r,mblic~, pedi·r · 0 meu voto para . nullifi~ar alheios clirúto~, e1 

''' 
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si por uma desgraç'a,. t0do este Senado em peso guizesse condescender; 
eu ficaria só, de pé, nesta tr~buna, para dizer-l.hes: - Ven:c~d:o em-
hora; mas na defeza d0 direito e do proprio credito nacional. (Muito . 
bem., mvJito. bem . . 4pplausos dJ.as galerias. o oraiAor é felicita:do por quasi . 

'.todl!js os Srs. Sa,naJilo?•.es pr.esen\Bes.) · 

' O Sr. Rangel Pestana (movimento de attenção) .- Entro neste 
debate,. Sr. Presidente, sem paixão, sem inveja, , sem . interesses! sem 
resentimento. 

Tendo combatido nlit imprensa as medidas· financeiras do u1timo 
ministro da fazenda na moruarchia, segundo as lições de distincto jor-
nalista que accupava 11-m posto eminente no jornalismo desta capital 
e que é hoje um dos vul,tos desta ças·a, tendo m:antiCLo até hoje .as .mes-
!nas opiniõe·s, assignei ·o projecto que foi apresentado á commissã0 mixta 
lJelo meu illustre collega representante do Rio Grande do Sul. 

Esse projecto não foi acceito pela commissão mixta, ·que trouxe da 
Oamara dos Srs. Deputados a proposição que serve 'hoje de base ao de-
bate nesta casa. · 

Acceitei o projecto d3; Gamara porque elle representav·a para mim 
uma transacção :p.0 worp.ento em, que ·appurf!cia no SenaCLo. Não tendo 
vencido ws minhas idéas, ·devia como representante da nação escolher 
n.qtüllo que . melhor se ,harmo:rtisasse coro ' as necessidades .urgente's da si-
tuação financeira' da Republica. · 

V . . Ex. sabe que , quando esta casa se commovia e aquella tribuna 
se exal.tava com o ve:ubo eloquente do illustre representante da Bahia, . 
quando tod~a a' nossa attenção se prendip, ás suas palavras, quando S. Ex., 
no arr!imbo da, sua invElja:vel eloquencia, nos qu~itlificava de ing~enuos que 
corp.prometti-amos 0 .f)lturo da Repu\Jlica, apoiando'nesta casa um pr()-
je'cto qllf em seu boJo h-azia. o desastre, que era uma arma do sebas-
tianismo, tantas . vezes repetida a proposição'; tudo isso fez com q1lle o , t 
meu espitito de velho republicano se abatesse e shhisse eu desta casá 
p.r·ofundamente triste e profundament_e D:l,agoado com o meu illustre cal-
legá, cujo t~ento apreciava, cujas qup,lidades distingui&. 

· , ST. Presidente, ao passo . que S. Ex. nos commovia neste r,ecinto, 
fó.ra destas banr;adàs dizia-se que a palavra de S. Ex. era a ultima que 
se ,pronunciava sob;re aquelle assumpto, e retirava-me triste e magoado, 
:;,omdo no d~a seguinte surprehendido com 0 acto da dissolução do Oon-
gi:esso, diss·oluçã'o que correspondia a0 presagio de S. Ex. e de alguns 
outros senadores de .que aquelle debate annunciav-a uma ho.ra tremenda 
}Jara a. Republica . · 

E eu era .surprehendído na manhã do dia 4 cori1 -o acto da disso-
11JÇão, dando 0 cP,efe da Republica. no seu manifesto, como motivo do seu 
aeto viol{mtó, arbitraria e iÚ00UStÍtucional, a ;necessidade de ·COntrami-
nar uma üpposição re~tauradoura, mmunciando ao mesmo tempo, entre 
os motivos q13ssa prepo.ten6ia, que elle tinha necessidade_ de cobrir com 
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um a-cto de patriotismo qUe o pro'cedimento do Congresso, anarchisando 
as finanças, justificava a violencia para salvação da patria. 

A naçã:o reagiu, os estados se commoveram, e mais um vez, senho-
res, a força militar, impulsionada pelo patriotismo e pelos sentimen-
tos republicanos, ergue-se, e deante dessa força real, acompanhada pela 
força da opinião publica, cahiu a dictadura pela renuncia do venerando 
marechal que ligara seu nome á formação da Republica. 

Reaberto o Oongre·sso por acto do vice~presidente da Republica, na 
vespera da sessão solemne tive a honra de fãzer parte de u;ma pequena 
reunião de alguns senhores senadores:, cerca de 18, em uma das salas 
desta casa, com o. fim de oonferenciarmos ·sobre a marcha dos negocios 
do Senado. 

Sendo instado para emittir a minha -opinião, fil-o com a franque-
za e lealdade com que co-stumo sempre proceder, e tratando das diffi.:' 
culdades que assediavam o novo governo, lembrei a-os meu13 amigos reu-
nido.s: a neoessidade de pond~rarmos sobre a conveniencia da discussão 
prompta da proposição da Oamara dos Srs. Deputados, que em 3a dis. 
eussão nesta casa ficara, não encerradà, mas interrompida pelo· acto da 
dissolução. ,. 

·Pergunt-ava aos meus amigos si seria conveniente, quando se res-
tabelecia a legalidade, quando tínhamos neoessidade em um período de 
calma e ·de prudencia para firmarmos a Republica, proseguindo o de-
bate do projecto, voltarmos apai1ronadamente a 'esse mesmo debate, tra-
zermos a questão política para o terreno finanoeiro, baralharmos as 
;1uestões de momento que actuavam no espírito d·os homens C(')m ·as ques-
rões economicas que pediam .calma e reflexão. 

E meus honrados amigos me permittiram que de prompto désse 
resposta a e,gsa minha pergunta _:__não, disse eu; é necessario que o ,de-
bate se abra calmo e frio, para que as nossas opiniões possam ter um 
valor real ... . 

o' SR. AMARO CAVALCANTI - Apoiado. 
O SR. RANGEL PESTANA- ... e nesse momento achava-se ao meu 

lado o illustre senador pelo Rio Grande do Norte, que me apoiava, como ' 
ag-ora me honra com o seu apoiad-o e que hoje cumpriu perfeitamente 
aquillo que havia acoeito como um dever. · 

O SR. AMARO CA v ALOANTI - Agradeço a V. Ex. , 
Não serei eu, portanto, apezar de ter terminado o ultimo período 

da sess·ão anterior, magoado) magoa que se aggravou ainda· mais nos 
dous dias em que o nobre senador pela Bahia continuou o seu longo 
discurso; magoa q:ue ainda . hoje tenho, e oom pes:ar o confesso, porque_ . 
tributava a S. Ex. verdadeira estima. e quizera manter inalteraveis suas 
rt>lações •COmo' homem ae taJento, de illustração e de meTecimentos no 
paiz. · · . ···t 

Mas as accusações do Sr. sen'ador pela Bahia contra os republica-
nos que apoiaram este projecto, e que mais se acoentuaram pela apresen-
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ütç&o do seu substitutivo, vieram-me entristecer tambem ainda mais. 
E aproveito a opportunida·de para me desculpar par:=t com o Senado de 
uma phrase incisiva, mas vehemente que me escapara no momento; e 
sirva esta declaução prévia para que o Senado não espere de minhas 
}Jalavras na sessão de hoje mais do que o e.sforço da calma, ·o esforço da 
prudencia para discutir o assumpto sem mover paixões, sem perturbar 
a sua importancia. 

'Assignei o substitutivo, porque elle ainda traduz a minha opinião 
sobre o estado financeiro da Republica e confirmada pela experiencia 
e ·observação deste facto, que affir~aram ainda mais ·a razão que tinha 
nara combater as medidas finànceins do ultimo ministro da fazenda 
~1 a monarchia. 

No correr dos acontecimentos posteriores ao governo provisorio, 
ainda que discordando das medidas do illustre ministro da f azenda des-
se período, muitas veze,s, pelo dever que me impuz de solidariedade 
com as actos revolucionarios do dia 15 de novembro, tive necessidade de 
f!efender S. Ex.; e pronunciava~me esperando que o avanço que lhe 
dera: no plano anteriormente iniciado pelo ministro da monarchia, 
constituísse uma diversão política, desviando os espíritos das antigas 
lutas partidarias para o impulso do progresso da Republica, parecia-me 
que S. Ex., com o seu grande talento, com a sua illustração, encontra-
ri-a oppol:tunidade para contramarchar, de maneira que contivesse a 
precipitação dos factos, o impulso tão rapido e compromettedor que 
iam tendo as causas da Republica. 

Não a·ccusava S. E x. nem o accuso 'hoje . 
'Discordando de suas opiniões, acreditando que, po-r mais gene-

rosas que fossem ·as suas intenções, ·, por mais patriotica a sua vonta·de 
de coopera~· na formação da R-epublicm, entendia que dahi partiram os 
phenomenos economicos que ainda hcije a-ctuam poderosamente para o 
máo estar da Republica dos Estados Unidos do Brazil. S. Ex: mesmo 
pôde confessar que errou hoje, como já teve aqui a fra1l.queza louvavel 
de confessar que ei.T·OU hontem. 

Não é isso motivo, por consequencia, para ac.cusal-o, para offen-
del-o .. Hom-em publico, no exercício de suas funcções, na manifestação 
do. seu talento, S. Ex . operava como entendia opportuno na occasião; 
·mas nós 0utros temos o direito de discordaT dessa opinão e de actuar po- . 
Eticamente hoje de modo diverso de S. Ex., sem que vá nisso uma offen-
sa, sem que vá nisso uma contrariedade, irritante para a sua indivi-
dualidade . 

E' por isso que venho defender o substitutivo, assim como preten-
rlia justificar o meu voto a respeito do projecto vindo da C amara dos · 
Srs . Deputados. i : 1 :;!<if"l~l<'~ 

As medida-s financeiras do primeiro ministro da fàzenda da Re-
publica trouxeram ao paiz resultados já conhecidos e muito ~? bero ex-
JJerimentados em outras nações , 
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E' S. Ex. :responsav:~l eiQ. absoluto 'por ~~c:t.os.·g~e se t~ein dado, pela . 
desorientação db e!;lpiríto publico, pelas desgraças que j~ '&;l teem mani-
feg~ado .~ 'por muitas (:rqtras qu~ ~stão imminentes? Não 'digo que sim, 
·porque as intenções ··de S. Ex. ·podiam ser de chegar ao resultado, · ou . 
de poder ·obstar algun~ males ou de poder recuar: opportun.amei+te e fa- . 

· ,zer com qu.e esta onda de progresso tão rapid~ c0mo se :tn.anifestori fosse · 
· · inais calcüladar~wnte medida, cor\~spondendo ás ~ondiç,ões especiaes .do 
' paiz. . . , · . . . . · .. . 
··'' S. Ex~, por~m, e~mo homem p~l~tic_o, · teve 'ae· ·Se. ~uj~i!ar á J~talida-

'de éfo seu tempo, e deixar o governo_. · , ... · 
Os seus successóres, 'na b:pin.ião' de S. Ex . , não comprehender·ain 

muitas vezes as ne~essidades determinadas ,pelos}~tetos ·a;nteriores e com-
J:1l'Ometteram ainda mais 'aquiH0 qué fôi·a ·SUa . obrà . • patriàticamenté. 
feita. Mas os phenomeuos ahi estão, e esses phenomenos já se teem re-
IWbduzido em outros' paizes. com a mes:illa íntens1gade, já t eem s!d'o ob-
Bervadlçs por homens. notaveis, ·.p10r ,espiritos :. tntquejados' né estudo, na 
obs'erv>àção d:os factos soci'aes. ' · . ' ,- ·.. · .· · 
.,. J?:ortanto, JÚ> te:i:~eno da realidade, d<ado~ os ·.éfevidos descontes, te-' '·• · 

' " rno's 'que •act'uam ainda os effeitos das leis do governo da dictaq'ura. 
· ' Que te~os '. obsel1va:do de&de ·bs .primeiros . acto~ 'do ministro da fa-

ze:ada da :ponarçhia? Um ' df~Carr,ilhamento CVa~ verdàdeiras funcções 
1.~~s: ban~ds, _?in ~m!thrisiasn~o ... c?mpto.met;e~or p~hts gr~~~es ·emprez·as, 

, uma exmtaçao n,erv9,sa pa'I':;t .!i. ürgamsa~ao de cOJ;Upi!nhias e um estado 
psychologico pel'igoso 'para . quePJ.;' dh~e·rva . attentaínente os factos de uma 
socieda;de nova. 'Quem 'l"iu . como se organis.ou O' Ba,ricp Oonstructor no 
.tempo :qo ininisrto'. tla Hzençl:a Affonso Oelsô; qilerii 'viu o modo por que 

.. :'s(3 , iniciav.am d'iveFsws ,o,omp~n.hi'as ' 'já .:iiaqut)lle pe.ri0.do,. e. depois veri-
.. ', :fi·?OV: dí~ a .,.~ia ,a ~ar?J:la rapi~a, . peti?o~a, .:·d~ssê · mo;vi,me;ç.t?- n~ ~.Pu~ · 

1?hca, nao. :pode 'de1xar '' de reconh:ece:J;" a ma:rqfesta,ção franc'a, pos1tlvà, 
. ' ,.'de vni phenomeno ·que -~e t~m d!ado em. va,rio 13 P f!-~Ús, que ainda ha bem 

· 'P01.1-CO se deu erh naçã,o visinh~ e cujos eff:ehos estão f1.inda alli actuando. 
O SR . . ;R.A:Mmo,:1B:AlRdE~~os ' -:;-,: o moviW,e:o;t:o: fJ:;alfSÍOJ,"mou-se· em jogé , 

€! .. especulação. ·' ' : , \ .. , · ·, · . ' 
o SR. RAN,GEJi .• PEs:rAN~ . .__:.. o nhenor1:J.en.o .a ·que m.e refirojá o en- •' 

r-ontramos perfeitan1ente ',descripto pelp :S'r. J ug.*'ar:, que com certo es-
' P/i\UtO verifica \para .' todas a,s cri~f'S comir'rerciae.~ qs symptomas precur-

',,'sores segilintes .(lê) :' , : . · ·· ·: · · r . ,. 

· ... · .: . "Grande P;?spe~·~·~ade: . emp:r~,za:s . e :especulações de todo ·o ge~ 
;1ero, alta -do preço das terras, d!a·s. c;tsas; procur:a d e operarios, alta de 

' _i=<al!!-rios, . baixa de jur-o, credU:Jidade do, p11blico, gostq do jogo." . 
' , 'i'• I , \' 

•. iE' uma 'photogtaphia 1'eal d·a: socied:;tde, p:rincipàlmente, flun.'!inen-
' se ' e ' da ·eapital de S~ Paulo, 'que . a:cOl~JDannou tãó ·de perto o movimen-
t0:''prog~ssivo, rapido, espantoso d~. 'Oap.ita1 Feder'ai, seguida em al-
gunl:} Ol,itr@s pontos da Eepublica. Stu~:~.rt Mill, observando tambem este 
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phenomeno, d'isse que então ~lle desenvolve :t~ma especulação d-esenfreia-
·da que termina por um revez. · 

Eis 'ahi oomO· os factos se correlf).cionaram; os aconteci~entos se 
precipitaram e os effeitos das leis ·ultimas do i:mperio e das prim~iras 
da Republi·ca aetermüwram a situação <ilifficil em que nos achamos. E 
si isto é verdaQ.e, si enfrentamos com um phenomen:o economi.co ·já 
tantas vezes verificado, porqHe · ándannos a procurar nas paixões pes- ' 
soaes -os motivos determinantes dest(l facto? · 

Quem vive na sociedac;!e' 'está ~uj~ito a estas correntes electricas da 
opinião; quem vive na socieda'de recebe naturalmente o in;tpulso de cir-
cumstanci::is que se ·concretisam em instituições que exercem uma in-
fluencia directa em um momento d·ado. Não ha, p01:tanto justiça nessas 
accusações tão severas ·de improbidade de' uns, de levianda;de de outros 
e de criminalida:de de muitos.; ta:dos elles, homens, obedecem ao mes- ' 
mo influxo, são arrastados P:la .mesma co'rrente. 

;E:en'hores, .Vós . 'sabeis que, quando se agitava aqui na sua maior 
força essa opinião de que era preciso reunir capitaes para explorar tudo 
·e ·Se atacava const.antemente o governo para a concessão dos privile-
gias, bem poucos escaparam a essa tentação, a esse fanatismo, a essa 
precipitação do seu ,Pi"oprio interesse. 

O jogo tornou-se a preoccupação permanente de qüasi todos. Pe-
veis ter Quvido, 'como eu, negociantes queixarem-se de que perdiam 
seus guarcl'a-livros, seu<] primeiros caixeiros, que iam p'ara a praça 
jogar nos fundos publicos, nos títulos da·s companhias , aéreamente, 
Eem base, ·sem fundamento, simplesmente por phantasia qualquer, por-
\(Ue ás vezes viam um director de oompanhia conversando com um mi-
nistro ou homem influente da nova situação· política. Deveis ter ou-
vido que as industrias se queixavam de qüe os seus melhores ope.ra· 
rios abandonavam a·s officinas para irem na jogatina desbragada. que 
alli se operava. Deveis ter ouvido de muitos dos vossos 'amigos os· sa-
crifícios, ao ponto de tocar a ·loucura, que faziam muitas -vezes pa·ra 
levarem á praça uma pequ~na qu·antia, para jogarem com os titulós, 

, para esperarem a alta e fazererp. fortunas rapidas. 
E a ve11dade é esta: ;nessa ·corrente vertigi:i:wsa de inter~sse, muita 

cousa ruim devia apparecer: ho jogo se. estraga. o caracter, no jogo · se 
compr9mette a virtude, no jogo se educa .mal o povo parti as grandes 
qualidades cívicas que devem l~vantar um povo á altura de sua compre-
hensão social; e dahi nem e;ite estado constante de agitação, esta pertur-
bação permanente d~ Renublica neste fóoo, neste centro de vida. 

Os boatos, 013 boatos constantes, os boatos compromettedores do 
paiz, os boatos ·compromettedores da tranquillidade das famílias, os 
boatos compromett,yciores das qualidades dos homens do governo, os bqa-
tos compr-om:ettedores ·do no·sso credito no interior e . no exterior, são 

o \ 
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consequencias desse espu1to de ·agiotagem, desse espírito de jogatina, 
dessa allucinação dos animos entregues á ambição d·as riquezas. 

E vós sabeis, Srs. senadores, como se fizeram rapidamente grandes 
fortunas neste paiz, aonde anteriorménte, quando um cidadão pelo seu 
trabalho, pela felicidade de seus antecedentes, pelas herànças obtid-as 
dos seus antepassades trabalha·dores e ,activos, conseguia haver uma 
somma de sobras ·calculada em 4, em 5 ou em 6. 000 :000$, era conside-
rado um homem bastante rico; entretanto, nós vimos, no primeiro pe-
riodo da Republica, -as fortunas fazerem-se rapidamente, da noite pa-ra 
o dia, subindo a 10, a 20, a 30 e até dizem que a 60.000 :000$000! 

Do que se tratava era de reunir um grupo de amigos, entre os 
quaes estivessem alguns que, mais ou meno·s, representassem, com ra-
ziio ou sem ella, a intimidade com um homem do governo; eram syndi-
catos que se formavam para especular em títulos de comp-anhias, que 
se organisavam muitas vezes sem uma realidade, -que se forjavam sim-
plesmente para explorar a credul:i:da;de publica, firmando-se em um fa-
vor do governo. ( Ap_oiados.) 

Vós sabeis, senhores, qual foi a histÓria das inoorporações dessas 
companhias, e vós -sabeis quaes foram muitos dos incorporadores, que 
fizeram fortunas fabulosas. 

Não sou severo, porque, já o disse, _9bservando os factos, estudando 
os phenomenos sociaes, procuro sempre -criticar os acto.s dos homens, 
übriga:do ao estudo das pessoas, procuro nos seus acto-s ou nos que his-
toricamente teem relação os motivos determinantes de uma situação, 
pondo de lado motivos muitas vezes desairosos para estes; e chego a este 
remltado: que o est~do psychologico de uma sociedade fatalmente obriga 
a r;nuitos a actos, que em outros períodos não praticariam. 

Continuarei ainda firmando esta opinião com a autoridade de um 
escriptor notavel e ministro de uma grande nação, 0 Sr. Ives de Guyot. 
Diz elle: ' ( 

"Temos -dito que se verificam sempre naves-pera de uma crise to-
das -as appàrencias de prosperidade, as industrias se multiplicam, se 
constroem caminhos de ferro, fazem-se grandes ~rabalhos publicas, o 
publico joga seus capitaes em seciedades fantasticas." 

Aqui está senhores, mais um espírito culto, mais um economista 
observador, desses que se teem afastado o mais que é possivE!l dos 
homens, que e-studam a-s questões economicas no te_rreno da meta- · 
J)hysica para observarem attentamente os factos, é o Sr. Ives de Guyót · 
que, apreciando esses phenomenos já relatados por outros, chega a esta 
conclusão, que é a nossa, que é o nosso estado: grandes em prezas, pe-
didos de estradas de ferro longínquas, pedidos para estradas de ferro 
C'msideradas quasi que phantasticas, pedidos de e-stradas de ferro para 
toda a parte, pedidos para estradas .de ferro subindo montanhas, pe~ 
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didos para estradas de ferro cortando vales, pedi·d:os para estradas de 
ferro quasi que atravessando o oceano! , 

Vós sabeis, senhores, que industrias, cujo resultado na exploração 
difficilmente se póde affirmar que dê lucro neste paiz, encontraram 
capitaes para a organisação . de companhias que deviam explorai-a-s. 

Essa agitação indicava fatalmente uma reacção, e esta reacção não 
podia tardar muito, esta reacção já .está manifestada ha mezes. 

Além disso, como observa um escript0r distinêto, D capitalista é 
geralmente imitador, mesmo porque é em regra tímido, não se arrisca 

. ás innovações. Porque A. conseguiu reunir capitaes para explorar uma 
industria, 13., O. e D entendem que podem fazer a mesma causa, que 
podem explorar a mesma industria; e dahi vem que essa accumulação 
de capitaes empregados em industrias com fins identicos traz sempre 
um resultado fatal para aquelles que os empregam. 

E' que a concurrencia fatalmente tem de abaixar o preço dos pro-
duetos que a exploração tem de dar em resultado, e portanto a renda 
naturalmente diminue em prejuízo dos capitaes empregados. 

Vimos (principiarei pelos bancos) em um dia formarem-'Se nesta 
capital dons, tres, quatro bancos; todos elles lançando na praça as suas 
acções, que eram acceitas com fervor é enthusiasmo. 

O SR. EsTEVES JUNIOR - V. Ex. póde fallar contra muitos desses 
blmcos, mas não contra as industrias, contra as emprezas de estradas 
de ferro, de navegação, etc. 

O SR. 'RANGEL PESTANA- Vou depois ás industrias. 
O SR. EsTEVES JUNIOR - Salvo si V. Ex. é ·contrario ás industrias 

nacwnaes. 
O SR. RANGEL PEsTANA- Pm;dão, sou proteccionista, não por um 

,principio absoluto de economia, mas por uma circumstancia· relativa de 
política em um paiz novo. 

O SR. EsTEVES JuNIOR dá um aparte. 
O SR. RANGEL PESTANA - Por consequencia, . tenh'a paciencia; 

o favor de deixar-me continuar. 
·Principiemos pelos bancos:, Sr. Presidente. Si V. Ex. se der ao 

trabalho de examinar os projectos ·de quasi todos os bancos funda-dos 
.nesta capital e em outros pontos d'a Republica, onde a vida economica 
se torna mais intensiva, ha. de reconhecer que elles acumulam nos seus 
prospectos diversas operações; os bancos não teem fins específicos, teem 
fins multi pios, variados, e V. Ex. ha de notar que quasi todos elles 
eram bancos que iam explorar industrias, que iam simultanea:r:oente 
comprar terrenos, introduzir colonos, ·formar nucleos agrícolas, construir 
estradas de ferro, etc. ' 

E, senhores a concessão de burgos agrícolas, denominação expres-
siva, mas que pelo abuso se tornou inqualificavel entre nós, foi uma 

• . t· ·~ .. ~- 1" . •• • 
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verdadeira fascinação ;:Nãp ~o~~e p1edicó, não ·houve adnga·do, não h ou-

, ~;:ve, nego'C,iante, não b'ouve '' jornali;;ta,l não houve Jettr}ldo, ' que não pra-
t~ndesse .um burg.à agricà}çr,. · · 

O SR. RAMIRO BAROELL'os - A.té estud'antes ·de prepara to rios. 
I ' I I . ' ~ < ' ' 

. O ' SR. H.ANGEL PESTANA - E, senhores, ou as concessões eram 
. feit&~ •a banc9s organisa·dbs ou· a particulares, já combinados com eHes 
.e que tinham de transferir-lhe~ essas con.cessões. ' , · 

' 
1

.: , Vi por vári'a:s vezes levàntarem~s.e severas .accusações contra p mi-
, nrstrq que fez tão l'argas' conces~ões . . Por mi~ha: vez tive occasião tam-
1Jem de defendei-o; elle E)Stava como o il1ust):e minist:ro da fazenda, do-
minado ' pelo pe:as,amento patríotico de impulsionar o p'rogresso deste 
paiz, más aiarmOlj. O espírito publico de tal modo COm 'essas COnCeSSÕes, 

1 ~u~ pedir burgos agrícolas t,ornou-se cou~a tão commum como tomar iuna 
rhavena de chá. . . ·, '• . .. . 

. , ,, , ~epois ~ntrarei na ap:r0(liação . de·~tes · faétos; 'm~is .d~talhada:\nente. 
Os ba'ncos· tinham quasi todo·s elles de. operar n:a -niesDf;a .ordem de .idéas. 

,, d<:> procurar os rne·smos fa.c'totes para offerecer a renda aos capitaes que 
:nelies se ernp:regav-am. A' compra de terrenos urbanos, de fazendas, de . 
terrenos i:çJ.'cultos, 'tornou-se ·u'ma. preoçcupação de quasi todos os. estabe-

"')~cimentbs bancarias,' ' directa:ou indirectarnente. · .1 • 

'·o SR: E :;;TEVES JuNidR.d:), ' um aparte: 
, ,ó ~R, .. RA:;wEL .P:l!}sT~NA- Faréi depoi~ a apreciação· desses factos. 

·Senhores, :com ·à ;rien,huma competencia · que tenho (não apoiados), 
pÇmijué Ifão SOl+ ec,oi;J.ó:r:p.ista, não sou entendid,o em finanç~·s, tive apenas · 
CQ,mO jornalista, ··durante alguns annos, de a:compamhai· 'os mestres e 
re~o:trer, á leitura de ' alglins iivros para fazer ·a ·ciitica de actos do 
go;verno do meu paiz, estou aqui apenas ex:pondo o m~l ' rapid,amente 
que me ,é possível as minhas idéas e as minhas opiniõ~s ,para explicàr, 

',sem odi?s, sem paixões, .serp. resentime:rito, os factos que 'teem co.mpro-
. mettid_g a tam.ta.: gep.te e que estão compromettendo gravemente a Re-
public~. ·· · 

Sr, P1:esidente, entre ' os bancos organ:is-ados para 0perar, como 
. ·. já disse, . nos. mesmos · int1litos, reunindo funcções tã:o diversas e fins 

tão multiplos, tive o desgosto' de ver os bancos de emissão. 
N u'nca · pud'e entende~ qU.e os bancos .de emlSSiaQ, · ~~jo fim é. ·res· 

tricto . á circulação e valoúsação d:e su;JLS .· nota~, pudessem operar lar-
g.aírlente sobre exploràção de terras, sobre ~olonisaçã~, sobre burgos 
!agricolas, sobre est:r,adas ·de ferr,o, emfim sobre tão variados generos de 

·' i'nqustria. .( · · 

1 , Ouvia diz~r .então que es'Em accumulação de fúncções tinha p~r 
. 1im ~ c,apitali?ta, augmentar as probabilidades de lucro: para o seu ca-

l.,, pital ; .: m~s a variedade de funcções de um est·!'l'belecimento pede tam-

'• ,::' 
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l>~m maiór a:cti<vid,a'4e em seus a.àministradores, pe~e maio·r -Ca1J?-Cidade 
nos que teem ·de di:rigi:r ·as suas carteira~. , 

0 oàJJ.CO de emissão, entrando nestas larga-S operações em que tor-
j}aya fa'talménte o rp.ei:Q qirculante em capital fixo, havia por certo de 
eompremetter 'tlS• se~lS lucros e C,Ol'rer O· perigo de immensos desastres • 

.. Tenho lido os mestre~ sobre· organisação. de barreos emi:sso·res estra;n-
geiros; riãÇJ vi nella a: latitude )qtie demos aqui aos nossos; preferimos 

· r.npiin~ os mod~los d1:1; Republica Axg~htina, cNjos desastres estão defi-
nidos em parte . p,elo seu desgraÇado systema bancaria. ( Apades. Muito 
IJem). 

Si o Set1ad0 tiver a bondade de ÇJ~lvir•me, t:tat\trei ainda de conven-
c.er f1.'0 me\l illust·re cblllegia que m~ honra com o' seu parte; por agora 
é outra ·a orden1 -de id,éas em que estoú. , 

T~atáva de ouganisação .·de socieqade~ an:onyma·s, d'a corrente ·que 
.vin'ha ,das ihe~·idas :f.ina~ceims do Sr. Affo:aso Celso e que foiani desen-

. -yolvi'ô.as pelo ministro'da fazEm<Ía dó· governo provi.sorio: ,. 
As .soéi'eda'd~s f.~ .r:r;navam pro~pectos brilhãntes e ~agnificos, mas 

'qaasi todas · c·onfundindo deploravelmen\e as suas exploraçõef!. A que 
tinha :de explorar, .por e,iemplo, as salinas :do .norte, annunciava ·a'cqul.~ 
si~ão ,de· terra!! -dé1tolutas e beneficios ~ c0m 'introducção de . in,1rrii-
grautes; as q1,1e tinham de explorar as fazerid·as de café, em vez de 
comprftrem às já• existente-s; fortalecendo•as pelo capital associado ou 
dando-lhes mai-or desenvolvime11to á parte industrial e favorecendo 

· ao mes:tno tell,lpo a pa:rte: da cuHura, e§sas sociedades tambein ttatEJ.-
vam de ,.acquisição de terras devolutas, d9 desbravamente dos sertões, 
d.a creação de estabelecimçmtos commerciaes e ta-ntas outras cousas 
bem diversas. 

Víamos compan'hias que se propunhlJ.m a outra ordem de explora-
ções, p-or ·exemplo, a .tirar recursos de riquezas naturaes do paiz, com ' 
pretenções tambem de colo'nisar, de fazer estradas ,de ferro; etc. 

A's vezes, ·senhores, quem observasse cuidadosamente esses pros~ 
pectos, notaria que na maior parte · delles os fi~s das em prezas não 
e1:am claros, quando não eram contradictorios. 

. Do que se tratava era de tirar luéros fabulosos de incorporações, 
e o povo; esse-s que n,ão olham attentame:r\.te para . ess·as · cousas, qU:e se 
deixam facilmente levar pelo .enthu~iasmo, pela imitação, o povo via 
um .senho-r .q-i.1alquer causa levantar-se de repente da obscuridade e 

apresentai'-se millionario, ouvia-se dizer (não repito par.a injuriar nin~ 
guem, mas •o facto é publico e todos os senhores devem saber), ouvia-
se . dizer publicamente em todos os pontos que ful.ano fôra espião de 
policia· e ep.tretanto estava um banqyeiro! que · fulano, que foi um ga-
tuno, se trimsformára em banqueiro! . ' 

O Senad0 comprehende quanta injustiça poderá haver nestas apre-
ciações; mas em todo o ca~o a fascinação era tal, a formação ~apida 
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de fortull'as se manifestava de ta~ modo, que o povo, credulo, mais in-
genuo que eu, julgava tudo isto uma realidade. Prevalecia o. annexim 
de que a voz do povo é a voz de Deus. 

Por isso que todos acreditavam nessas affirmações, dahi vinha 
que não se tratava de saber por que razão as acções de uma ,compa-
nhia, ainda sem entradas feitas, subiam rapidamente de agio," e, 
quando ·ti:p.ham uma entrada, por exemplo, de 10$, era)ll vendidas por 
40$ e 50$. Ninguém procurava saber qual a razão, quaes OB motivos, 
quaes as operações tão seguras ·de,ssas companhias, qual a capacidade 
spbrenatural dos seus directores que produziam taes resultados. Não, só 
se tratava de comprar :titulos por 10 para vender por 40 o'u 100; e 
nas$6 jogo, por mais de uma vez, companhias fizeram subir suas acções, 
t~ndo a cautela, não direi os directores, mas alguem por elles, de vir 
annunciar pelos jornaes conferencias de directores da companhia com 
qualquer membro do governo - porque o Sr. fulano de tal, direetor 
de uma companhia, ia fazer ·simplesmente uma visita de -- cortezia a() 
Presidente da Republica ou ao ministro tal; porque foi apenas offe-
recer a ,g. Ex. uma . casa de campo, em condições 'mais hygienicas, no 
dia seguinte diziam 'os jornaes: o Sr. fulano de tal teve hontem larga 
conferencia com o Sr. Presidente da Republica ou com o ministro tal! 
(Sensação.) 

Nesse •dia º"s acções da respectiva companhia subia·m, o jogó se 
alargava, sem que para isso houvesse motivo nenhum! V. Ex. , sabe· 
que dahi veiu .este resulta.do tristíssimo para o p_aiz, tristíssimo para 
nós legisladores, que estamos arc.ando com difficuldades; tristitssimo 

' para. o. Presidente da Republica, ,que tem deante de si uma situação 
gravrssrma a vencer. 

V. Ex. sabe que hoje ha companhias cújos titutlos, tendo · sido 
C'omprados nesta praça a 400$, 600$ e 800$, não valem ,40$! E esses: 
ti:túlos, que enchem as éarteiras dos bancos, figuram como garantia do 
capital ·é . das eniissões. 

V. Ex. ou, pelo menos, os membros das commissões de i.nquerito, 
sabem que um banco, que tinha apenas o capital de :10.000 :000$, 
conseguiu de uin banco i:mportall'te desta cidade 40.000 :000$ por 
'"mprestimo, garantindo titulos nessa proporção de valores. . · 

Ora, senhores, si essa é a realid:ade das c()usas, si isto é um. factO. 
palp<\vel e incontestavel, pergunto, que garantias de estabilidade, que 
garantias de segurança, que garantia de seriedade de compromissos of-
ferecem esses bancos emissores? ! 

Peço aos cavalheiros que dirigem esses estabelecimentos que não 
tomem as minhas palavras como .uma offensa ao seu caracter; já 
expliquei perfeitamente o meu procedimento. Estudo os factos, exa-
mino os actos, respeito os homens. Já disse que todos nós tínhamos 
ot>edecido a uma corrente fatal . que noo domina" que nos pracipita, to-
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dos no abysmo, a nós legisladores, & nós povo, que não tivemos ener-
gia bastante para obstar esses factos, e dar vida real ás em prezas . . 

. Senhores, estamos incontestavelmente atravessando uma crise ter-
rível. A apathia de longos annos de imperio, a indifferença pela vl.da 
industrial, -a pouc·a actividade do commércio brazileiro substitutiu de 
um momento para out:l.·o essa actividade vertiginosa, essa manifestaçãL~ 
tão grande de uma nova rota industrial! 

'Fomos, portapto, apanhados de improviso, fascinados.; fizeram-se 
lnucuras e hoje sentimo-nos arruinados. 

Eu, porém, aupello, não para Deus, porque a maior parte dos corn-
promettidos sabem que Deus não virá de novo· fazer cahir dinheiro do 
céo, como fez chover maná para o seu povo escolhido; mas· appello para 
o governo, que tem andado erradamente, appello para o governo; que 
não póde ter na Republica a obrigação de salvar áquelles que não ti-
veram juizo, áquelles que jogaram tudo quanto podiam jogar; áquelles 
que não tiveram cautella, áquelles que não souberam examinar bem 
11s em prezas, em que embarcaram , os seUs capitae13; porque, senhores, 
si o governo não representa ~ó uma .cl&sse, representa o povo, e o 
povo é a massa geral dos habitantes do seu paiz. . 

O governo é o sii:nples ·depositario d·a fortuna publica: deve-a ge-
rir, mas com cautella, com criterio, com probidade e com zelo. 

O governo não póde tirar, portanto, dos cofres publicos um ceitii 
para emprestar a quem quer que seja, que não tem juizo, qhe não 
sabe gerir os seus negocios, exercer sua actividade commercial. (Muito 
bem.) " ' 

Tudo mais é continuarmos no mesmo ~icip das monarchias, dos 
povos enfeudados a uma família, a um homem, de onde partia toda a 
s:upremacia do governo; e nós somos nesta casa representantes · do povo, 
do povo que é ainda o fidalgo cóm as suas tradições neste paiz, que é 
o millionario, que é o negociante probo, o negociante activo, o industriai 
que explora um recurso natural da riqueza para transfon;nal-o e .offere-
cel-o depois como utilidade ao publico; que é o operario, trabalhando 
dia por dia e cansando-se durante longas horas para receber o min-
t,'1lado salario com que sustenta a família; que é tanto o homem sui 
j-a.ris, que tem a responsabilidade jurídica de seus actos, como a crean-
ça que vive da protecção do pae ou da autoridade. . 

E' este o ·povo. que rep_resentamos, e quanto representamos por 
nossa vez essa somma de recursos que constitue o erario publico; e o 
governo não tem o direito de tirar dahi o dinheiro para favorecer a 
quem quer que seja sob a presumpção falsa de que, assim procedertdo, 
salva a sociedade de , maior perigo. 

Não, não salva a sociedade de maior perigo; apenas adia a crise, 
apenas avoluma novas desgraças, que hão de mais tarde rebentar e 
com estrondo medonho. (Apoiados.) 

Sem orgulho posso dizer : neste paiz podia ter figurado nas altas 
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pOS'lÇOeS j SÍ a vaidade •'m.e ' levasse, podia , ser . hoj~ Um decahido da~ 
grandezas. do imperio; podia:, em vez 'de ·arràstar urh v:ida :.d~·. probi- · 
d.àde e sacrifícios, ser tambem um homem rico, para gozar de toàas 
aB commodidades e vantagens Ô.e uma vida farta e alegre j mas pre-
feri ser· 9 homem plebeu, 'convicto, collo:Cando sempre sua intelligen· 
cia, sua ·coragem, sua:: vontade em serviço do povo, a ser membro da 
dasse, mais privilegiad<a, que fosse. , · · . · 

' Não quer isto ·dizer que eu seja ,na linguagem historica um jaCO:-· 
i:Jino nem na liirguagem moderna um nihilista ; quer di'zer .que ·sou um 
1;-erdadeiro ·demdcrata; que julglit ter .a ·verdadeira comprehensíio da 
<'iemocracia moderna,, que igu~.la . o ~ ,. homens ·pelo direito, mas os · d~s- 1 

t ingue por ~el)!s merecimentos.,'\ , · .. : , ·: . . . 
·.Não. ·quero. ,ig)lalar ·<? homem inculto,,. 'sem ·illus~ração, sem a cul-

tura que· tr'a~ o '?-ttrito social; com o· homem de refina~6 ... , polim~)J..to, ,de 
mn .espírito perfeitamente cultivado,· de .. um sentimentaJismo apu:rad,o; 
mas 'quero, que todos ·perante a R ep1;1.blica tenham o ~11esn1o direito; 
quero ·que todos nós, que conco.rrem.os· cbn:1- o I,lOsso trabalho, que el}l-
pregamós nossa .activiqade para firm:p·,. .. as instituições, para garantir 
•o, credito da naç'ão, ·para ,representai-a COnVei,lientemente IJ,O .exterior, 

, para manter um, exercito e armada que ~ão patrioticos tee~n ., sido ~~ste 
·paiz, para manter o pessóa1· necessario ao ' nosso. seryiço; que todos·· 
":-'pe :concorremos , com .os . nossos recurs<;>s e pequen,a·'.pa'rte · dó nosso 
trabalho; ·tenhamos o rnesmo direito de nos . pronunciarmos, de fisca-
Ji.sarmos a renda. e a sua applicação.. · . ., · 

Sr:. ~residente, V. Ex;. sabe que não sou mais homem d~ tribuna 
: (não qp'bicirdJ.os ) ; a '• fadiga já me toma ás vezes, em caminho, e . estou 
. ·"'l'enas 1 np ·come_ç<;> ·:do .meu discurso, estou, póde-se dizer, exordiando os 
phenà~eno's ' .so0iaes, sobre os quaes assiste-me o direito. de ,ter uma 
()piniã.o; êxan:linando os fa:ctos, sob~·e os quae~; apes.ar da 1'minha igri.o-
;:a:q.cia ( nãp ap.oiados)' cumpro· um dever emittindo o rhet]. ·juizo; mas 
;enho ~inda umá1onga' serie de facto~ scientificos, de observações pra· 
ticas, ·de instituições que examinar, e não poderei fazel-o conveniente-

:rr\ente talvez em uma hora. Mas ao mesmo tempo t~nho medo de cansar 
o Senado; receio que minha palavra, que já se , perde pela fraqueza e 
vor não ter autor~.4ade (não apoiados), se perca ainda mais pela im-
possibilidade , de manejo regular para prender ·a vossa attenção. Jul-
go-me, portanto, segundo os pre:cedentes da 'casa, com autoridade de 
1)E-dir a V. Ex. que consulte o Senado si me concede . p1'oséguir ama-
nhã nesta. ordem de- considerações, :a que sou levado simplesmente 
llor minhas convicções, patriotismo e dever de republicano, que. du-
1·ante tantos ann:os se bateu por um ideal que ainda não está per-

,, 1 fbi tamente realisado e que ·me tece minha .dedicação até á hora final. 

'· ' 
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SESSÃO DE 16 DE JANEIRO 

O S.r. R.ang·el Pest~na - Reconhecido á benevolencià do Sena-
do, que se disp,õe a ouvir-me com a mesma· bondade com que me dis-
tinguiu hontem, procurarei, tanto · quanto .me fôr possível, restringir-
me, para não tomar-lhe o tempo. , 

Comprehendo· que o Senado deseje terminar quanto antes os seus 
trabalhos, e não lhe ha de •Ser agradavel •SUppÔr· que O orador, a1:_tes 
de tudo, exhibe-se mais p,or vaidade do que pelo interesse ·de esclare-
cer o debate: qualquer que fosse o motivo pessoal que .eu tivesse para 
trazer a esta tribuna os esclarecimentos qu~ porventura tenha adqui-
rido .sobre os assumptos que se debate111, qu"alquer que fosse o motivo 
imperioso que . me obrigasse, não a fazer .uma expo.sição de meus -
conhecimento·s sobre a materia, mas justificar, não direi a competeu-
cia .para discutir, e sim o cumprimento do meu dever de represen-
tante do povo, emittir um' voto sobre questão tão importante, eu não 
cansarei a attenção do Senado alongando-me no . desenvolvimento .das 
consider.ações de orderi:t-séientifica, que podiam ser apresentadas ainda · 
para justificar minha opinião. 

O Senado foi testemunha de que honte:rn examinei o· phenomeno 
economico que ·Se opera no paiz annunCÍ'ando grande desastre, afastan-
do-me completamente das que·stões pessoaes,, collocando-me no teneno 

· calmo., reflectido da observação ·dos :1.\actos e ·d,a critica do.s actos, fa-
zendo justiça aos homens que forçosamente veem intervindo neste iuo-
mento. · · 

Disse ao Senado que soffriamos o effeito de um phenomeno eco-
nomico já conhecido em diversos paizes, e que isso que se reproduzia 
aqui era .a febre de em.pr.ezas, esse tumultuar mesmo .de paixões em 
torno do~ capitaes: representava por· sua vez um phenomeno psycholo-

. gico a que todo·s nós mais· ou menos obedecíamos. 
Mostrei como se organisaram bancos, companhias para exploração· 

de diversas industrias; e o Se'na·do sabe bem, não preciso repetir, que 
tudo isto se operou pelo facto de haver dinheiro em abundancia, pela 
facilidade do meio circulante, que facilitava essas emprezas. Os .bancos 
emissores, e com maior responsabilidade o da Republica, cahiram 
no mesmo erro que tantos outros já teem cahido em diverSO$ paizes. 
O Banco da Republica, querendo impulsionar · o movimento industrial 
e commercial do paiz, principalmente o industrial, facilitou dinheiro 
·para essas organisações de companhias, algumas phantasticas. Os 
honrados cavalheiros, porque não · quero duvidar · da honesúda:de ·de 
ninguem, aquelles que tinham a seu cargo · a direcção deste estabeleci· 
mento, deixaram-se arrastar pelo mesmo phenomeno. · 

Os factos não cm·responderarn nem ás nobres intenções do illustre 
ministro da fazenda do governo provisorio, que estabeleceu seu plano 
"financeiro, nem ás boas intenções dos directores desseS' estabelecimentos 

.· 
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hancarios, e os inquerito.s demonstram que as carteiras dos bancos 
€stão pejadas ·de titulas, que já não offerecem verdadeira garantia 
para a sua vida coinmercial. 

'Não tenho levado meu espírito de observação aos balanços desses 
es~belecimentos; não tenho mesmo procurado intrometter-me na sua 
vida particular; aprecio os factos pelas discussões, tirando dos de-
bates publicas aquillo que entendo que constitue a verdade, aquillo 
que me parece ser mais justo; e neste ponto julgo liquidadas emprezas 
impossíveis, sem realidade, compromettidas já no seu desenvolvimento, 
concorrendo com grande somma de titulas para embaraçar a vida dos 
bancos. 

Nada ha a admirar em dar-se isto em um paiz novo da Ani.erica1 
tão apathico, tão indblente ·como tem ·sido o no,sso 

O que ha a lamentar é que factos iguaes que se davam na repü-
blica visinha, quasi · ao mesmo tempo, não nos servissem de exemplo 
para que não cahissemos em cheio nesta crise; o qlJ.e ha a lamentar 
é que estes factos não nos tivessem servi,do de advertencia e adver-
tencia severa ' para um procedimento mais correcto na ·direcção desses 
estabelecimentos. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Havemos de pagar tributo á nossa in-
experiencia. 

o SR. RANGEL PESTANA - Portanto, nós, que podemos examip.ar 
as crises ,dos diversas paizes mais adiantados da Europa, onde a vida 
commercial é mais lar~a, onde a vida industrial é mais intensa, onde a 
civilisação te;rn accumulado mais factos para a experiencia, nos con-
tentamos com o ·dizer do honrado senador, que pagamos tributo a 
nossa inexperiencia. 

Entre nós ha muitos que se presumem financeiros, banqueiros, 
altas capacidades conhecedoras do mechanismo dos bancos: a esses 
ca·be maxima responsabilidade nos 9-esastres que estão imminentes · e 
dos males por que estamos passando. , 

Entretanto o povo enthusiasticamente, febrilmente, atirava-se á 
procura de títulos que não tinham verdadeira cotação, que da noite 
para o dia, cómo disse nesta ca,sa, pela circumstancia dos directores 
fazerem uma visita ao ministro, pela circumstancia de um encontro 
na rua do Ouvidor, esses títulos subiam; e este facto explicava que, 
se a e~preza não offerecia resultados seguros, tornava-os ao menos 
-provavms . 

Dahí vem, portanto, a difficuldade em que se acharam os Bancos 
para continuarem a fornecer recursos, não direi só para um jogo, mas 
para um desenvolvimento febril, dando margens a variadas especula~ 
ções, porque, segundo Gourtofk Fils, ha na Bolsa jogadores e espe-
culadores. Os jogadores sacrificam-se a si ou adquirem lucrQs para si, 
nao compromettem a ordem publica, não trazem nenhum prejuízo 
directo á sociedade, ~ão homens que se atiram á Bolsa da mesma 
maneira que se atiram a uma mesa com baralhos de carta ou a qual-
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quer outro jogo de azar: é um prazet, um gosto, um ·'luxo. Os espe-
<Juladores, que fazem por ca1cu1os, mais ou meno's certos, .ás vezes, 
ope:ráçõ,es vantaj0sas; que servem de instrumento para .. activar o esta-
do apathico de uma industria, esses, muitas vezes, ou por erro de ca·l-
<Julo du por desmedida a:inbição, praticam actos que prejudicam a 
sociedade e chegam até a perturbar a ordem publica. E' preciso notar 
que ·mliitas vezes tambem encontram o verdadeiro castigo na decaden-
-cia rapida de seus valores, no·s desastres espantosos por que passam. 

Portanto, podemos perfeitamente medir o estado da nossa praça 
por tantos outros dos paizes mais civilizados; o que convém agora é 
saber como sahirmos destas difficuldades. Ser-me-hia facil citar va-
rias crises em ·d.iversos paizes, firmando-~e em Laveleye. rJ;enho agui 
as notas que de1xo de ler para não cansar o Senado. Traz1a tambem 
a opinião de Bauny Price. 

Em outras nações onde os bancos de emissão apparecem como im~· 
pulsadores das industrias e do commercio, intermediarios ~e levam 
novo sangue para a maior circulação Ida vida; taes bancos · em uma 
crise séria, quando se tem manifestado em toda sua intensidade, teem 

' tido quasi sempre como recurso obterem do governo, que lhes tem 
concedido as emissões,. o curso forçado. Mas comprehenda-se: o curso 
forçado como medida toda occasional, como medida passageira, e 
ainda assim, tratando-se de bancos que tenham obrigação de emittÍl' 
notas convertiveis; e como o governo demitte de si a faculdade de 
-emittir papel, em uma situação gravíssima vae em auxilio dos bancos 
de emissão e dá curso forçado ás notas, tornando-as assim, pelo pres" 
tigio e garantia, uma força para esses estabelecimentoos que já têm 
outros meios necessarios nas .leis de sua organisa:ção e nas condições 
da propria praça em que operam, para obterem recursos, para serem 
os intermediarios ·do commercio e das industrias. 

Refiro-me aos bancos de emissão com as suas notas convertiveis, 
bilhete.s que não são mais . do que representantes de uma reserva me-
tallica, de uma caixa bem dirigiqa e contendo titulós de faceis . des--
-contos para poderem operar em um momento dado de mal).eira a at~ 
tender aos· pedidos de pagamento; os bal).cos de emissão, nessas condi-
·çôes, representam niodernamente um pensamento progressivo, uma 
das necessidades ·da sociedade moderna; .elles supprem cada vez mais 
-esse antigo veso dos governos de emittir papel-moeda ... 

O SR. AMARO CAVALCANTI- Sem duvida. 
O SR. ·RANGEL PESTANA-... elles· representam a vida industrial 

-em seu maior desenvolvimento. 
O SR. THEODURETO SouTo - V. Ex. está destruindo o projecto. 
O SR.' RANGEL PES~ANA- Não, senhor; vou lá. · . 
. . . elles são, portanto, um typo das necessidades· da vida moder-

na, por que Q Sr. sen.ador pelo Ceará, que acaba de me honrar com o 
:Seu aparte, sabe, como quasi todos· os meus collegas, que o credito se 
-alarga cada vez mais para supprimir a moeda no· seu'. gyro; compre-
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hende qJ!,e esses bancos assim organisados cor.respondemi ·como eu 
.a~sse, a uma: necessidade das . sociedades modernas, ' necessidade . pa:lpi-
tante' dos povos que alargam suas relações commerciaes' e aug:inerüam 
constantemente sua força. industrial, e deixam o govm;no, o, Estado, 
simplesmente com a sua faculdade magestatica de· cunhar moedas, · 

·;E' esta a ·situação da Republi.ca ª O Banco que constitue aqui o 
intermediaria da . nossa vida commercial e industrifJ;l, foi formado 
segundo este typo? Não. ·O illustre ex-mil!istro da Fazenda, que com-
bateu o· Sr. Affônso Celso p'or ~r. prescindido· da attribuição soberana 
de emittir mqeda, transferindo-a ao Banco, disse que tinha· reconhe,:.. 
cido o ' seu erro na condemnação deste facto economico e que fez co.u'sa 
melhor na organisação do Banco da · Republica. . 
, Observei' então a S. Ex. que o principio tinha ficado salvo. O 
principio para mim é este: o direito que tem o Estado· d~ cunhar 
m(Jedas e o direito que ·tem nos paizes atr'az'ados de emittir papel-
m.'ooda. O direitô de cunhar moeda é o principio geral, soberano, que 
não póde se1~ delegado; mas a funcção de emittir papel, de procurar 
uin meio circulante, r~presentativo ·da moeda~ é o que póde ém certas 
condições ser delegada. ' · ;. 
. ·O Sr. ministro da fazen~a dó' ultimo· ministerio do imperio de- ·. 

l~gou essa funcção ; delegou mal, porque, estando de accôrdo com O· 
rllustre, 'm'ínistro da fazenda do governo provisório, que elle () tj.nha 
!)StabeJecido em condiÇões que durante muitos annos ficava o Banco 
com o' direito de constantemente voltar ·ao curso forçado a moeda com 
,a responsabilidade do governo. 

:' O Sr.. min.1stro da fazenda do · governo provisorio, nã0 dando f) . 
· curso forçado nas m;esmas· condições' de crises publicas, de crises com-
merciaes, porque sei·ia facilitar, como nós combatíamos, ·. ao·'• Banco 
achar o paiz sempre em crises publicas e muitas vezes 'em c'rises com-
merciaes para manter 'o curso ' forçado de suas notas, .S. Ex., corri-

, gíndo este defeito, estab~leceu Ul:n outro, que na minhá ?Pi'llião nãO; . 
alterou o ponto do combate que tinham os · t'rav'ado": S. ·Ex. · deu ·ao 
novo banCO' emissor o direito de tornar as suas notas co:hversiveis 

. q'\lando o cambio estivesse ao ;par, e isto depois da ' pei-manencia a~: 
um anno '. 

Eu digo, com as lições de S. Ex., lições que eu tomei por muito ' 
tempo e que desejo ainda a~ompanhar, qU:e 'esta disposição da sua lei 
tem um inconveniente, é tornar as· notas do actual Banco CO;tJ;l o cur~o· 
forçado durante muitos ·anhos. . . -

O SR. AMARO CAVALCANTI - Permanentemente. 
O SR. RANGEL PESTANA - . , . ,por· consequencia, prejudicando 

ainda assim o direito soberano do Estado de, no caso ' ·de nã'o poder 
c~p.har moeda, usar do papel representativo desta moeda, · que era fun-
cç~o · que elle tinha tanibem o direito de exercer. · · 

A. disposição, portanto,, da lei de S. Ex. é para mim tão rui,m 
co:rp.o era o autorisador, porque foi S. Ex. mesmo quem disse, não 

I 

l 
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posso agora verificar se .em uma da's disposições dos seus decretos, 
qu!l, feita a conÍÍ'optação das nossas 'forças productivas com as neces-
,sidade~ da impor.tação, verifica-se que a· realidade ·do cambio é 22 e 
a sua variação natural de 22 a 24; que d1ahi para cima quasi seml)re a 
subida do cambio é f~cticia e ás mais das vezes p'reparada pelo pro-
prio governo, pelos meios que S. Ex. apontou. · 

· 'J;'emo.s, portanto, senhores,, que durante muitos annos o curso das 
notas ·dO Banco da. Republica e dos ' outros, que o acompanham nó 
mesmo sy.stema, -d~we ser cur.so forçado, o ·que embaraça o ·governo de 
emittir . papel segundo as necessidades ·da oc·casião, Bl3m que estes 

·bancos, que deviam ser os intermediarias, que deviam ·ser a substitui- ' 
ção desta funcção, possam exercei-a .convenientemente,, possam exer-
cei-a segundo as necessidades da sociedade brazileira. E eu o vou 
demonstrar. · 

Paiz novo, agrícola, com a iridustria muito atrasada, não podendo 
produzir na proporção das suas necessidades importadoras, por muito 
tempo a nossa importação ha de ser maior que, a .nossa exportação . 

. Não acredito que, pdr maior que tenha sido o esforço do governo pro-
visorio, por melhor que sejam correspondidas as suas aspirações ge--
nerosas ·do povoamento deste paiz, em menos de 10 annos, em menos 
talvez de 20, anuo~:~, a nossa força ·de producção seja tal que possa 
equilibrar com a importação. ' 

· Porta:rüo, temos que o typo escolhido po~ S. Ex. tornou o curso 
das notas dos· bancos forçado por muito tempo, ·porque não é ·crível 
que dentro de um longo período o cambio tenha subido regularmente, 
naturalmente; depois de um anuo de effectividade ao par. 

· Temos, · portanto, no meio da crise, já como elemento da propria 
crise, o Banco emissor com o curso forçado. Nem pó de ser este um 
auxilio de occasião para intervir , convenientemente no retrahimento 
de capitaes. _ 

O Banco emittio largamente; porque a necessidade das emprezas 
levára a procura do numeraria á sua caixa. Mas esse dinheiro foi em-
pregado, considerado economicamente, em condições de operar a pro-
ducção, ·de intervir na vida social, de maneira: a corresponder aos fins 
de um banco de emissão ~ 

Eu respondo ainda que não. 
Grànde parte desses capitaes escoaram-se para o estrangeiro e 

escoaram-se em parte pela propria crise que creava a aesconfiança, 
pela duvida na estabilida·de das novas instituições e pelo habito que 
teem certos immigrantes, que procuram o nosso paiz, de mandar al-
gumas reserv·as para a patria de onde elles sahem. · 

Outra parte · desses capitaes estão inactivos, inactivos egoística-
mente, · porque foram cahir em mãos de indivíduos que, depois de 
entrar no movimento e de tirar as vantagens desse estado febril, ti-
veram a cautela de recolher-se e de recolher-se com uma boa somma, 
pondo-a em bom deposito. 
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Outra parte vemos empregada em _ cousas de 'luxo, offerecendo 
u_ma compensação á crise do Rio da Prata. 

Outra parte ainda, e grande, encontramos em material fixo ou 
representada em encommendas, que estão na Europa e hão de ser pagas 
ao cambio do dia. 

Depois de todas essàs operações, quarrdo o retrahimento era. na-
tural,_ porque os mais prudentes já notavam a crise·, o Banco tinha 
ainda necessidade de maior emissão para fomentar o desenvolvimento 
que esmorecia; e os nossos freguezes da Europa, que olham attenta-
mente para a nossa vida,, não cessavam de comparar a marcha dos 
nossos negocios' com a marcha que tinham tido os da Republi.ca Ar-
gentina. 

Dahi vem, tambem essa desconfiança para nos auxiliar. Elles co~ 
nheciam as grandes encommendas feita;s para as emprezas i!Ue se 
organisaram, fazendo tudo isto subir , dentro do paiz o preço de todas 
as cousa:s, subir extraordinariamente, porque a abundancia que havia 
de dinheiro, a soffreguidão 1de empregal-6, e empregai-o sem calculo, 
seguida do augmento rapido da popú.laçã'o, -determi'naram grande of-
ferta de certos objectoE\, elevando o preço de quasi todos. Este é o 
facto, porque ha perfeita ligação de corrente economica. Tu_do subiu 
como era natural, pprque, á proporção que os generos de importação 
subiam, tudo, o ·mais tambem subia, porque o productor tambem re-
gula o preço dos seus productos pela despeza que faz c.om os objectos 
do seu consumo. Tudo. subiu, e subiu inexperadamente, quando a si-
tuação se mudava, quando a Republica tinha-se organisado quasi que 
imprevistamente. 

Eis ahi porque o povo, que não é economista, o povo que não é 
ban_queiro, o povo que não é político, o povo que não é legislador, e 
que n_ão sabé distinguir perfeitamente )os lphenomenoiS economicos 
dos phenomenos políticos, começou a condemnar a RepubJica; elle 
receia a pressão da fome, sentia as difficuldades de vida neste novo 
período. 

Senhores, quem tem tido necessidade, . pela sua profissão, pela 
procura dos serviços,, pelas exigencias da vida, de entrar nas -camadas 
inferiores da nossa sociedade e tratar com o operario, ·volta quasi 
stempre triste, e ás vezes até cbm as faces um pouco enrubecidas, ao 
·re-ceber do _homem trabalhivdor, do homem rude, mas sincero, do homem 
que olha ·com tristeza e indignàção para essas c ousas,- as phrases as 
mais insultuosas em relação á organisação que fizemos. 

E, senhores, as grêve-s exprimem, mais de uma vez, não o calculo 
de egoistas que se encobrem para comprornetter a responsabilidade dos 
que trabalham; não, as gr-êves teeni representado mais -de. uma vez 
uma realidade, a fome que já se approxima, o alto preço do calçado, 
da roupa e de tudo mais que é preciso para a alimentaÇão. 

Pois, senhores, qaundo se manifestou esse p'henomeno horroroso, 
já tínhamos funda·do a Republica. Aos olhos do povo somos nós re-
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publicanos os responsaveis por isso, responsaveis porque, como se diz 
vulgarmente, a bomba, que já vinha .torcida de longe, arrebentou em 
nossfl,s mãos, e arrebentou p9rque não tivemos a cautela de collocal-a 
no Iogar conveniente, e a deixamos rolar ao acaso . 

Fomos victimas. · 
Mas o que é verdade é· que a nossa situação, quer financeira, quer 

política, é séria, e temos necessidade de sahir della o mais prompta·-
mente que fôr possível. E' séria a situação, porque o povo que se 
exaspera sente· necessidade que o opprimem, e em tae·s condições é 
sempre disposto a reagir. E' séria, porque é um problema perigoso 
que se apresenta deimte do governo, que já teem outros tantos políticos 
que lhe embaraçam os movimentos. 

Senhores, ha uma palavra muito conhecida, que eu não tenho re-
ceio de proferir nesta tribuna, porque não sou affeiçoado ao con-
vencionalismo parlamentar; acceitei o mandato para dizer a verdade, 
e digo-a como entendo, como penso, e preciso dizel-a. H a uma phra'se 
muito repetida, que talvez a maior paTte do~ Srs. senadores tenha. 
ouvido; ella exprime, d.e certo modo, a indignação popular contra 
aquelles que adquirem foTtunas legiti.mamente, muitas vezes, mas sem 
que o povo comprehenda a rapidez com que elles a adquiriram. 

Tenho ouvido, assim como muitos outros, se repetir que antes de 
tudo, antes de qualquer Teacção, é pre·ciso armar-se o povo para tocar 
do largo de .S. Francisco todas aquellas carruagens elegantes que 
~ttestam as desgraças da Republica. O povo que soffre não compre-
hende que aquelles carros exprimem apenas a commodidade dos que 
são ricos, dos que podem despender dinheiros para obtel-os. 

O .SR. PINHEIRO GuEDEs - Mas enriqueceram á custa do suor dos 
trabalhadores. 

O SR. RANGEL PEsTANA - Que se enriqueceram pela .sua activi-
d·ade, pela sua coragem, pelos perigos que conerarn. Actualmente os 
factos são estes. ' 

. No meio deste movimento de riqueza, no meio deste espalhamento 
de dinheiro, no meio destas emprezas que se fungaram ma~ e ás vezes 
até criminosamente, corno os tribunaes estão ·comprovando, . dessas em-
prezas fictícias, que se organisararn para dar lucros aos directores e 
pr:oventos aos incorporadores, sobresae uma verdade: máo emprego de 
capitaes que permittiu a autorisação do governo aos bancos de emissão. 

Eis ahi porque o ,povo confundiu o phenorneno que se deu, não 
abstrahindo os erros, e que se deu pela facilidade desse emprego de 
dinheiro, chegou ao excesso de não querer que o homem, que é rico e 
que pó de ter cornmodidade, não as gose. 

Tenho ouvido dizer que nós, que procuravamos um correctivo 
para esse máo estar, nós que proeuravamos levar o governo a bom 
caminho para poder mostrar ao povo que elle não dorme, que não está 
inerte de ante de · suas necessidades, que não cruza os braços, mas pro-
cura, nos limites de sua espheTa e de suas attribuições, um meio para 
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·90rngu: eses males · para Iev:;tnta~ 'Ó credito n'a~ion'al e restabelecer as 
boas nó.rmas financeiras do paiz, para ver · se ao menos a vida nacional 
se pó de abri:r em · condiÇões m~,tis faceis; nós .temos por mais ' de uma 
v:ez si;do ttecusados de cooperar com os sebastianist3Js! 

.Se.bastianistas. por que ? 
. . Senhores, eu não sei onde pairam bem esses , sebastianistas, que 
se àpres()ntam cons~antemente ao espírito de .muitos como, um duende ! 
"' Veio o goipe de Estado como rem,nso para . nos salvar de uma 
conjuragão restauradúura; e entr~tanto não vi apontai-se nenhum dos . 
chefes da restauração; .ao contrario, vi os mesmos homens passearem 

1 livretnente, entr(trem e sahirem do paíz, terem confe.ren\)ias, fazerem 
~·euniões, mas não vi um só apontado como chefe. · . . · 

Não vi , o presidente da. Republ:ica chamàr nenhuiil para -prestar 
· ç;o'~itas, nem o ,prçprio .ministi·o que dizem aconselhára o• golpe de 
Estado ,para sai v ar a Republica. E~se d~:via ser chamado perante () 
governo e ser interrogado: Vós ·que assumistes a · r(JS1)0nsabi1idade de 

' , u1n~ acçusação :: tã:o ,·grave,, que l~;vo11 9 chefe da Repvblica a affirinal," 
pe~·ante a nação .que decretou o .goipe de. Est'ado ,como recurso pata 

· sa,lvar a Rlilpub1i'ca, COI;ttra a qb.~l se, conspirava, tendes o deyer, a iss(!) 
,• v6~ obriga o pati·i<;>tismo .d,e' hom()m' do governo, ' e antes de tudo, â.~ 
.. magis~r;fdo, de dize'r qu~,tes são os homens 'que o vosso goverp.o desco" 
'·briu como ~hfJfês .dessa conspiraç'ão? · , 

'' · · E 1:1omos nós, ·-se[\ho'res, :'· os ~ebastianistas ! , . , 
UM. SR.· SEJ"[~Do~ - ·0 seba:stia·nismo é pretexto para vioiencias. 
O. SR. RA;N~EL PEsTANÀ :- Ye~1os qrie, ·quando o J'!QVO se queixa, 

,' se diz: ahi' está •q deai;> do ·seb!j-sti'anismo. A policia intervem, faz in-
: querito e afinal .de CO~).tas não apparece n~m um'' sebastianista ! ' 

O: que vejp •é :"llm jogo muito . p.aturai; é a trapaça ;niuito .commum 
em · todos os paizes. Ni-qguem l\jl;ter perder sua posição.. Todos tratam 

. _de salvar seus interesses. Em um período ·de organisação como este; 
os' sebastianistas estão conl. · aquelies quê i1ão querem alterar a ordem 

'' de co usas financeiras; ora então . com a-quelies que' qu,erem alt'eràr a 
· ordem de. coas as. ' 

' ' ' 
E' o' que posso concluir d'e ·tudo isto. Mas com: 'meu ctiterio, com 

a observação dos· factos, com , os fa-ctos anteriores 'á proclamação da 
Republica, declaro fran:ca:inente, corajosamente .nesta tribuna - vo-
tamlo ·o project'o que veio da · O amara; :votando o substitutivo com _ mo~ 
dificações , que possam , apparecer, :tt~~ tenho medo do sebastiaRismo. 
Se o governo · tiver o tino necessario, .se souber compreheJ.!.der sua mis~ 
são, .se tiver amigos e auxiliares actívos, elle levará á, ma~sa de nossos 
concidadãos, . de ' todos ,os habitantes deste paiz a co.nvicç~o de que, 
actuando n~,ts cous.as finanl(eiras, procurando I(eorganisar aquillo que 
lhe parece máo, elle procede patrioticamente em nome do interesse 
~ltruista de todo o povo ' 1 , 

~cho que o governo tinha na propria ~ei que organisou os bancos · 
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emissor!'ls I,'ecursos e autoridade pàra agu con.ven.iep.temente. • (Apoiar 
dos.) - : _ 

Depois dos inqueL'ites; depois do exame e conhecime:ato dos acto~ 
uhl.mos, dos bancos, o .governo podia intervir, pôr em termo a este máo 
esta-do; podia exercer um acto ·de energia no terreno da legalidade; 
podia chamar · a ·contas os 'bancos, obrigai-os a · cumprir seus deveres, 
destituir suas directoi:ias peranté os tribunaes e reorgariisal-os, por-
q-ge os estabelecimentos d~ credito,· que dependem de -favores do go-
verno, · constituem estápelycimente · especialíssimo, na ordem com~ 
niercial. ,· . 

Sou. pela franca liberdade do commercio; sou sectario dos 'bancos 
de eplissão com fundo metallico, Irias operando livremen·te nos 'termo·s 
da ~arta que lhes der organisação; sou pela liberdad.e bancaria nestas 

. condições. · . 
Este s;x-stema, porém, que julgo verdadeiro,' póde falhar aqui e já 

tem falhado. ' ' , · , 
Não censuraria o governo se estabelecendo _a unidade bancaria no 

terrenO da emissão, exercesse a,, Ín.fluen.dia que deve exercer n\)SSeS 
estabelecimentos. . · , 

Por que? P~rque desde que .as · instituições não se accommodam 
á jndole, ás necessida-des de um povo, é preciso procurar U)ll typo mais 

, acco;rü:nod·ado, mas não esse que nós temos; um typo mixto, um typo; 
para mim, inconveniente em que. o governo tem: granéle influencia 'e 
no em tanto se diz no seio do parlamento: o governo não póde ter . acç~o 
nesses bancos que estã:o ,firmados em um contracto. .. 

Não é assim: todos os -contrae;tos existem emquanto - as . partes 
cumprem as clausulas ajustadas; todo o contracto existe emquanto 
ambas as partes não teem violado direito estatuído no contracto e não 
dão causa segundo o direito moderno para a solução do mesmo con-
tracto. · 

Não sei por que razão os banco_s emissores, cujo objecto . de con-
tracto é a . faculdade de emittir, dadas certas- .condições, se hão .de 
julgar com direit9 depois de falharem a seus compromissos, depois de 
desattenderem as prescri pções da lei; depois ·. de não terem correspon- . 
dido á intuição dos seus organisadores de dizer corajosamente: - o 
governo não nos póde tocar, porque estamos armados de um co11tracto . 

Este contracto, que só tinha vigor nos 'termos da lei da institui-
ção, desapparece pela incapacidade, pelos erros accumulados que tor-

·nm·am impossível continuar os bancos na operação -de restabelecerem 
o' credito da Republica; esse contracto desappareCe]l, porque, em vir-
tude dos inqueritos, .os bancos não só teem incorrido em faltas graves, 
nos termos da propria lei, como até das leis communs. 

Conio se diz - este contracto não póde ser tocado~ 
Não. O objecto do contracto é o direito de emissão; mas o direito 

de emissão é delegação, como disse o ex-ministro da fazenda do gover-
no provisorio, e disse muito bem; o direito de einis~ão é delegação da 

) 
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faculdade para emittir papel representativo da moeda, debaixo de 
certas condições, sob fiscalisação severa do governo. 

Tratando da organisação do credito, escreveu no seu 1·elatorio o 
illustre ex-ministro da fazenda as palavras, que vou ler (lê): 

"São dous systemas que se debatem, ambos com excellentes armas, 
no terreno da convertibilidade· da circulação. Mas dada a circulação 
iuconvertivel, qu11-l as nossas circumstancias presentemente a exigem, 
a faculdade de emittir é uma funcção de confiança, delegada pelo Es-
tado, que não a póde autorisar, senão com as maiores .garantias e sob 
uma superitendencia directa enfeixada em suas mãos, ou nas de Üm 
or~anismo privilegiado, que o represente." 

1Vê o Senado que o ministro da fazenda do governo provisorio, 
fazendo essa delegação, como já disse, honrando seu talento e suas in-
tenções, fel-o, reservando ao governo o direito da maior fiscalisação, 
da mais severa intervenção, porque delegava um acto de confiança; 
não delegava um direito definido e .perfeito, como tantos outros; não 
fazia um contracto, como se faz para a transferencia de uma proprie-
dade rural ou urbana, ou de um titulo; delegava uma funcção ' do 
Estado, reservando-se o ·direito de ·fazer o banco cumprir os seus com-
promissos; · e não era possível escapar ao organisador do banco, tão 
intelligente como é, nem ao ministro, que, se o Banco não correspon-
desse a essa confiança, esse contracto não continuaria a existir. 

·O SR. THEODURETO SouTo dá um aparte. 
O SR. RANGEL PEsTANA_:_ Perdão; o governo tem o direito, pelos 

seus fiséaes, de examinar as operações do Banco para saber se cumpre 
realmente os seus compromissos, porque, ao ·conceder a carta de orga-
riisação, determina as funcções especificas desse Banco; e se por ven-
tura o ministro alargou muito essas funcções, tornou-o instituição de 
credito perigosíssima. 

Por esse ·motivo mesmo tinha o direito e a obrigação de exercer 
fiscalisação sobre as operações desse Banco. ' Isto está na propria lei; 
os fiscafs teem o direito de examinar certas funcções, certas operações 
do banco;, do contrario, para que servem os fisca~s? 

Só para verificar o quantU:m da emissão? 
·Para mim, como tenho repetido, os Bancos de emissao, como estão 

constituídos; são typos ficti.cios, falsos. As circumstancias especialís-
simas do paíz, dado que se organizasse o Banco sem o fundo metal-
lico, sem a reserva em ouro e que esta se constituísse em apolices da 
divida publica (com o que concordo, mas não' desconheço que em período 
revolucionaria as circumstancias podiam levar-nos a imitar o que 
fizeram os Estados Unidos em uma situação tambem difficil), era 
mais uma razão para que ·· a acção do go·verno fosse mais directa 
sobre as operações. desse Banco, porque não ia operar tendo por base o 
ouro, mas sobre o credito do governo, que de um momento para outro 
póde vêr não grande massa de seus títulos em depreciação. 
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Com effeito, o que constitue o. credito de um Banco de em1ssao, 
o que lhe dá força e o torna typo para ser o representante do governo 
na funcção de emittir bilhetes representativos da moeda~ E' a con-
fiança que elle póde inspirar, a garantia de fazer seus bilhetes ou 
serem apresentados a troco. Para isto é preciso que organize sua car-
teira de modo que possa fazer descontos rapidos, que possa reduzir os: 
títulos a dinheiro, para fazer frente aos pedidos de pagamento. 

Mas, organizar Bancos de emissão com títulos que não podem 
ser pagos de u;n momento para outro, · me parece erro; taes Bancos 
não inspiram confiança, porque lhes falta a base em ouro, e os títulos 
em deposito dependem muitas vezes das condições variaveis do mer-
'cado; não é constituil-os em condições de poder attender de prompto 
ás necessidades do troco, nãó é -constituir bancos de emissão, como; 
tenho lido . 

Poderia citar muitos escriptores que tratam deste assumpto; ma~ 
não quero cansar o Senado, nem fazer praça de erudição, porque julgo 
que os meus illustres collegas são lidos nesta materia . 

Não condemno o Sr. excministro da fazenda por ter adaptado um 
systema approximado ao ·dos Estados Unidos. Foi um recursos de 
occasião; a Europa, receiosa pela nossa niudança de fórmâ de governo, 
podia nos negar os recursos de que carecessemos; assim aproveitou-se 
elle o que estava feito no período anterio·r, tentou logo a fusão dos 

· dous Bancos e assim ,procurou vencer a difficuldade . Squ justo para 
com S. Ex., apezar de não concordar com o expediente de que elle 
lançou mão; não nego o· seu desejo de ser util á patria; mas os factos 
responderam de modo contrario ás suas intenções; e esses Bancos, 
que eram mal dirigidos, não offerecem hoje garantias ao troco de 
suas notas, porque, quando se contractou entre o governo e esses 
Bancos, já se sabia ·que dentro de. déz ou vinte annos o curso sena 
forçado. 

Os SRs. THEODURETO SouTo E LAPER dão a partes. 
O SR. RANGEI PESTANA -Senhores, um economista, que tem sido 

é ainda é ministro em França, tratando do Banco de Inglaterra, assim 
como do Banco de França, os . con&idera de organi&ação defeituosa, 
porque grande parte de seu fundo consiste em títulos, que não são 
negociaveis de prompto. 

(H a um apa.rte.) 
Deixemos de ficções; quem trata de finanças deve-se approximar 

á realidade e a realidade ,é esta: o Banc.o de emissão tem necessidade 
de pagar suas notas·, e para pagai-a~, dizem os economistas, não é a 
reserva metallica que os salva no momento de uma corrida, porque 
em re:gra essa reserva não dá para solver todos os compromissos; são 
as .suas operações criteriosas, que permittem obter dinheiro em um 
momento dado . Esta é a verdade. 

(H a um apa1·te.) 
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, ~íj.o disse 5J.UE1 apolices· Eã'o teem v~lor; o que disse .é que activàr. 
grande ma,sso de ~ titialos p~na, nego.()iar 'é .. dar-lhes uma baixa. • Depois 
·s'abE;-se ' que um banco póde ter necessidade de ;negociar ' ~sses .tituJos 
para fazer frente a uma corrida, mas sujeitando-se ás difficul·dàdes 
do . momento; .. se elle tem ·dado diruheiro a fi.rmas insolvavei~, a em-
.prezas q~jos ' titulas. nada valem ou, valem, por exemp~o, sómente os 
20 %' do seu valor commerráal, 'como ha . de satisfazer .. os seus· com-
promissos ? 

·Entretanto tudo isto íicava '_a coberta de um ·desastre, porque os 
·banqueiros, que cóntrac:tava:r,n ,a en;lÍssão, sabiam perfeitameirte . que 
~este paiz, pelo ' conf·ronto· ·da . 'nossa importação com ' a . exportação, · 
. não' estando, o gOverno .. ;dispÇJst0 a pagar as• differenças de cambio, nãó · 
h'a· 1de . ser em 10 ou 15 annos que· e1le ha de subir ao par l • 

·Mas o vicio· de , orgtm'is'aç~o do Ban.co p'oÇlia com tudo ;não produzir' 
,os effeitQs desastrosos que 'tem produzido . . ·., · . · 

, \, . ~s~a .~ . a,, ~'tJl'd.a_d.~ , e precisa~ofi ~edusto~. · p Banco podia te~· 1,1m,a :, 
. ó'rgawsação, na . opm1ão de mmtos mconvenre.nte, mas, se elle, toman- · · 
'.·do .por expel'ienciâ :,.Os façtos da: Republica Argenti·~a, tomando por 
· experiencia ._ os factos de oütras cri~es economica~ en;t . diversos pflizes 

• .. ., 1)a Europa, , soubes(>e . caminha:~· çom m:ús prudepcia, com mais reserva,.', 
, 'com mais " ~iúdado, teria atr~ve.SSll;dO em ,,, Ç<i!ndições muito difficei~. 
·daque]las em que 'se< ach0'\1. 
. Portanto; :se'nhores, · j·á disse ·que, não conhecendo perfeitamente 
, as carteiràs do Banco, nem que·re·ndo lá ~ntervir, porque acho que os · 

.,, estabelecimentos commerciaes nãt? 'devem .ser descutidos livremente, 
. devem ter uma vida mais reservada sob a fisca:lisação dos seus. aGciM . 
·.tnistas· ou dos seus interessados; quando se trata, porém, de UJI\ estabe-
cimento que vive · sob a responsabilidade, ·póde-se dizeí:, do governo, 
·quando se . traia· d~ estabelecímento.s fiscalisa;dos pelo governo, quando/:.· 
se .trata ·de estabelecimentos que, em troca de . grandes e lai·gos favores, · 
toll}am o compromisso de emittir bilhetes que•. devenl. favorecer ainda 
mais os 'seus lucros, entendo que o 1egislador, com a responsabilida~e 

'·. que 'tem . de :rf:lpresentante da nação, está obrigado a díscutir com .as 
cautelas, ·com as delicadezas possíveis e a chamar a attenção. séria do 
,governo para ·as condições· em que esses estabelecimentos se collocam. 
E' o que 'tenhb feito'. 

·o SR. CuNHA JUNIOR- E muit:o bem. 
O SR. RANGEL PESTANA - Creio que de minhas palavr·as não 

. ' ' "'' 'transpare'ce a menor offensa a quem quer que seja. Discuto os 
factos, critico o's actos, mas' nã<;> levo a intenção de offender aos cava-. 

' .lheiros, que teem p'arte · nesses estabelecimentos, e com alguns ·-dos 
guaes me preso de ter me encontrado de longa data com estima ou 
c'om verdadeiras sym pa thias. . 

Tinha· mesmo, senhores, motivos pessoaes para não desejar ser. 
··aggressivo a? mesmo 'impo.rtante estabelecimento b\lnca:i:io da Repu-
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blica, e creio qUJ.e tenho correspondid0 perfeitamente a estes meu.s sen-
timentos pessoaes, 'mbora obrigado a cumprir o meu· dever de repre-
sentante de um Estad?. 

Prescit1do de discutir outras questões de ordem economica para 
não tomar mais tempo ao Senado. 

ALGUNS SRs. SENADORES - Não apoiado; 'não toma tempo. 
·O SR. RANGEL PEsT~NA - Disse o illustre senador pe~o Rio 

Grande do Norte, amedrontado com a violencia de atacaT o governo 011 
contractos, que o projecto era uma offensa a direitos adquiridos, um 
ataque á fé dqs contractos e, mais do que isto ainda, um ataque á pro-
pria Constituição; que traçou os limites dos pode1·es. Sinto estar em 
co'mpleto desaccôrdo com o meu illustre collega. 

Pelo que já .disse antériormente,, a minha o.pi~lião está ·definida a 
J;espeito da competencia do gover.no para intervir nos negocias do 
Banco e tomar conheciment0 das condições em que opera. Julgo-o 
perfeitamente armado ·pela lei par,a ter uma intervenção benefica e 
para salvar o pÇtiz da crise medonha que se annuncia . Direi ainda 
alguma cousa em attenção ,ao merecimento intellectual de S. Ex. 

O _SR. AMARO CAVALCANTI ---'Contesta~do o argumento do illustre 
senador pelo Rio ~Grande do Sul, disse o Sr. sen_ador pelo Rio Grande 
do Norte que esses contractos não dependiam absolutamente illlais da 
i;p_tervenção do Poder Legislativo ordin-ario, porque, :tendo sido apre-
sen•tada no . prejecto de contraét0 uma disposição man<ila:ndo vigorar os 

. actos do governo provis0ri-0, -de;peis de varias discussões e emendas na 
com.missão dos 21, passou que ficasse tudo como estavra, concluindo 
dahi S. Ex. pela opção de todos os act0s do governo p·mvisorio. 

O SR. ELYSEU MART>INS - Mesm0 :po:rqu.e nãoo em necessar.io de-
cla-ração especial ·da Constituição a esse respei-t0, o governo p1wvisorio 
exerceu. todos os podere-s muito Iega:l e legitimamente. 

O SR. RANGEL PESTANA- Pelo que vi, do acto da commi-ssão dos 
21 e pelo debate que se travou no Congr.esso, ,parece-me ainda que 
·s. Ex. não tem razão. 

O Congresso deixou á apreciação dos poderes ordinarios ir pouco · 
a pouco tomando con'hecimento -dos actos :do governo provisorio, ap-
provando directamente, ou por outra lei considerando em vigor, ou 
deixando em vigor at-é a organisação definitiva das leis ordinarias. 

9 SR. PINHEIRO GuEDE:? - Apoiado; foi o que lá se passou. 
O SR. ELYSEU MARTINS - Est mordw in rebus. 
O SR. A,MARO CAVALCANTI dá um aparte. 
O SR. RANGEL PEsTANA - Perdã,o; ficariam re~peitados os actoll 

do governo provisorio até que leis ordinarias os alterassm;n. 
' O SR. AMARO CAV.&LCANTI - A redacção da acta não é essa. 

O SR. RANGEL PESTANA - Este é que é o pensamento do Con-
gresso, isto é o que passou e isto é 0 que se conclue de todas as emendas 
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e de toda a discussão 'na commissão dos 21; tenho aqui as diversas 
emendas. 

O SR. AMARO CAv .A\LCANTI - V. Ex. leia: a commissão dos 21 
disse que é por ser ocioso. 

Os SRs. ELYSEU MARTINs E T;HEODURETO SouTo - Apoiado. 
O S:R. RANGEL PESTANA- Tenho aqui a acta. . 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Reputou-se ocioso, pórque os actos 

já tinham força de lei. Foi o que se venceu -aqui no dia em que foi 
assignado o parecer. 

O RANGEL PESTANA- Não, senhor; ten~o aqui a acta. 
O SR. AMARO CAVALCANTI- Pois leia. 

. . 
O SR. RaNGEL PEsTANA - Isso foi uma emenda apresentada á 

ultima .Q.ora na redacção do parecer, ao ser apresentado ao Congresso· 
mas o pensamento claro, positivo, do Congresso, foi 'o que digo. 

E o facto que o .honrado senador apresentou em relação a actos 
do ministerio da justiça, não prova, porque dos actos do M.inisterio 
da Justiça, alguns teem sido approvados pelo Congresso, ou alterando 
as respectivas leis, ou pondo em vigor as que existiam. . 

'Ü SR. AMARO CAVALCANTI - Certamente, mas respeitados os di-
reitos adquiridos. ' . 

O SR.. RANGEL PEsTANA - Os direitos adquiridos, senhores, é 
uma outra questã.o ... 
· O SR~ THEODURETQ SouTo- E' a questão capital. . 

O SR. RANGEL PESTANA :- ... que nós. precisamos liquidar; pre-
cisamos v.er o que constitue direitos adquiridos. 

Os ·direitos adquiridos dos :J3ancos de emissão devem sel' os que 
adquirio eín virtude do contracto. 

Mas, se eu já demonstrei que pela propria lei esses contractos dei-
xaram de existir por culpa do propl'Ío Ba:ricó, ~sses direitos adquiridos 
desappareceram em virtude do mesmo contracto, ·em virtude da lei de 
sua organisação. · · · . 

· ··Poi·Umto, não só em virtude do pensamento, 'que eu considero vi-
ctorioso no Congresso, como' em virtude das 11-ttribuições legislativas 
que temos, podemos hoje legislar ·obre · os Ba:p.cos· de emissão, regulan-
do, sem alterar as outras funcções que teem os .Bancos funccionando 
actualmente, sem tocar nos direitos que elles adquiriam como estabele-
cimentos ·bancarios, pelas funcções que estão exercendo. · 

Mas qÜanto ao direito de emissão, podemos legislar, exeTcitando 
nossas attribuições constitucionaes, e dent'ro da esphera que a lei. nos 
traçou. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Existem depositos, e a emissão é 
quando o cambio estiver a 27. Quanto á emissão, ainda não se provou 
nenhuma falta do Bauco. · , ~ 

O SR. RANGEL PESTANA - O governo é. que póde dizer a· melhor 
palavra .a esse respeito. . . . · ·. 

O SR. AMARO .CAVALCANTI .- Diz no seu projecto. 

I 
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0 SR. RANGEL P:EsTANA - Eu já disse que não quero discutir 
certos factos, affirmando opiniões adquiridas nas ·discussões da· im-
prensa; mas me parece que o governo não seria tão leviano que dei-
xasse tran~pirar nesta casa o seu pensamento; se por ventura não 
tivesse certeza, não tivesse conhecimento exacto de que lhe assistia 
o direito de intervir no modo por que os Bancos têm exercidG as suas 
funcções de emittir. . 

Não tenho autoridade para fallar aqui em nome do governo, mas 
ouvi dizer-se nesta tribuna, sem contestação, que o governo acceitára 
o substitutivo.· Se elle acceita o substitutivo, é porque está de accôrdo 
pelos . factos que deve conhecer, quanto ao julgaínento pelo inquerito 
feito por uma 'C'ommissão importante da Oainara dos Srs. Deputados, 
por outros exames, pela fiscalis à:ção de seus agentes, pelas relações 
que tem' com o thesouro, creio que o governo se julga perfeitamente 
habilitado pai· a julgar um contracto sem · validade. 

O $R. ELYSEU MARTINS - O governo é infallivel no seu juizo ... 
nos tribunaes. . . podem os dizer com inais segurança: ainda ha juizes 
em Berlim. 

O {)R. RANGEL PESTANA - O governo conhece os factos, e os fa-
ctores apresentados em publico parecem justificar êssa opinião. 

Disse o Sr. senador pelo Rio Grande do Norte que voltar á emis-
são do papel moeda pelo governo era voltar ao systema hoje cori'-
demnado geralmente. 

O Sr. senador, para firmar sua opinião, citou-nos a de Wagner 
sobre os bancos de emissão. 

Mas , o que diz elle sobre os bancos de emissão ·é isso mesmo que 
eu disse,- e que dizem outros escriptores. 

E' preferível o banco de emissão trazendo as necessidades .. ~ 
sociaes, ·o numeraria, ao thesouro emittindo papel-moeda. 

uM SR. S:EN ADOR - Mas como . r 
O SR. RANGEL PESTANA - Acceitando, mesmo no caso de curso 

forçado; mas no caso do curso forçado, quando os bancos de emissão 
são organisados conforme o seu typo scientifico e teem curso forçado . 
momentaneamente para atravessar apenas um período de mezes ou de 
um a dous. annos; mas não o ·curso forçado que temos·, porque estas 
notas não · valem senão pela confiança que o governo pó de inspirar . 

Tanto é assiin, que os Srs. senadores devem ter verificado no in-
terior dos Estados que guarda-se uma riota do governo e trata-.se de 
pôr fóra as ·dos Bancos de emissão. 

O SR. ELYsEu MARTINS - Tenho co~ecido agentes de diffa-
mação. · · 

O SR. · RANGEL PESTANA - O proprio colono; pelas relações que 
tem com ·a gente . do ' paiz, já dá a mesma preferenciá. 

O que significa ·isto ? 
E' que, em primeiro logar, a nossa educação ainda não está per-

feitamente adaptada para conhece·r o mecanismo dos bancos de emis-
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são, ··que tem falhad.o por vezes, e que a condição actual dos bancos de 
emissão vem ainda mais pTovar essa repugl!áncia dó povo em acceitar 
o bilhete bancario. . 

< O SR. Pr~HEIRO GuEDES '--- No centro do Mar'anhão não se ,recebe 
papel, m3m do governo, nem de bancos de qualidade alguma. Quem 
viaja por alli, n~o tendo dinheiro metallico, não compra co:usa alguma . . 

o SR. RANGEL PESTANA- Em Goyaz e Matto G-rosso é a mesma 
eousa. Na fronteira do Rio Grande ·do Sul corre de preferencia a 
moeda de prata argenüna ou oriental. . 

Isto o que prova é que a educação popular está preparada para 
acceitar a moeda, que é'uma medida mais exacta -para suas operaçõ~s. 
, Portanto não preciso mais liquidar com o illustre sen'ador pelo 

Rio Grande do Norte esta questão de preferencia de moeda fiduciaria, 
emittida pelos Bancos ou pt)lo Thesouro, a moeda papel do Estado. 

Oom effeito, modername.nte é esta a doutrina acceita nas verda-
deira~ condições. Mas, si os Bancos actualmente não offerecem' ga-
rantia sufficiente para a circulação de seus bühetes, si o que vale é 
a autoridade do governo impondo o curso forçado, si o uni co · meio de 
chegar a resulta-do satisfactorio é o governo chamar a si a emissão, 
para regularisar de novo . as condições financeiras do paiz, para resta-

' . , belecer o credito; o melhor é não nds deixarmos levar pela theoria 
um tanto falseada na pratica do-s .povos a:deantados, e acceitarmos o 
que é a realidade no momento, o resultado de nossa educação, do ' 
nosso meio~ · que nos faz fatalmente tornar a traz. · · 

Isto não quer dizer que o governo use eternamente do papel com 
o. curso forç.ado. , ' 

. E não é outra .cousa o que t~mos ' no regimen do~ actuat)S Bancos 
de emissão, porque o curso !orçado existe. · , . 

Se isso não 's1=1rve, é o governo chamar a si a emissão e fazel-a 
com garantia do thesouro, do credito n~cional, po;rque essa é que está · 
firmando a emissão dos bancos; compromettida pelas suas operações. 

A não ser assim, aconselharia o governo a que, ~ntrando em 
at;côrdo çom os bancos de emissão, fizesse delles apenas uma depen-
dencia do thesouro ou da 'caixa de amortisaÇão, com seus presidentes, 
fisc.aes, etc., porque isso que está ahi não serve, não póde con.tinuar, 
não fortalece o noss,o crédito nem no interior, nem no exterior. 

'Senhores, o Viseonde de Itaborahy, que hoje seria para muitps 
um .espírito um tanto atrasado, relativamente ás theorias modernas 
em economia social, era, entretanto, em seu t'empo, um sabio nessa 
materia, tinha a responsabilidade de sua convicção, e a nação sempre 
e Tespeitou como grande autoridade e ainda se curva deante de sua 
memoria, considerando-o benemerito ·estadista e financeiro. 

Pois bem; o Visconde ·de ltaborahy dizia que papel de banco ou 
.do Estado com curso forçado eram cousas iguaes, e tão má uma como 
a outra. · 

S. . Ex 1 tinha . razão e sou da mesma opinião. Assim opin~~ 
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tambem ·outros. Mas S. Ex. ·pensava assim e entendia os, bancos 
émissol1,es de modo muito ·diverso. S. Ex. traçavá no seu relatori.o do 
Bánco do Brazil, em 1856, as verdadeiras ,condições dos bancos emis-
sores. S. Ex. dizia que o Banco do Brazil, operando dentro desta 
esphera em urna paiz atrazado, não tinha encontrado na elasticidade 
do credito as condições precisas para poder aproveitar-se da faculdade 
de ernittir . Mas o Banco do Brazil, corno o Banco e~issor operavam 
de perfeito accôrdo com a lei; se cornrnetteu alguns erros foi para 
facilitar o credito aos comrnissaricis, que viam-se coagidos a pedidos 
de fazendeiros, para dar recursos á lavoura. Mas o que é facto é que 
o Banco do Brazil estava dentro das instituições desse typo . 

Portanto ternos que - papel-moeda de emissão do governo e 
bilhete de lianco de curso forçado é a mesma causa. Um gyra com a 
garantia do governo, com o credito nacional; outro gyra com a im-
posição legal do curso forçado e pela garantia de sua reserva, pelo 
modo de operar em condições de ter a sua carteira fornecida para 
facilitar o troco das notas. O mel:hor é voltarmos á emissão pelo 
governo, que, offerece melhor garantia, até que as condições do pa-iz 
estejam modificadas, até que entremos em um regimen mais seguro e 
que possamos então dar nova organisação aos Bancos emissores, mas 
em condições bem diversas. Eu não aconselho ao governo, habituei-
;rne a não dar conselhos senão. quando m'os pedem. Esta é a minha 
opinião, salvo si o governo quizer intervir nos bancos, coagil-os ao 
cumprimento de seus deveres, se o governo não tem receio de enfrentar 
com os homens poderosos, se está forte para fazer cumprir a lei, se 
tem coragem, para arcar ·de frente e forte pelo prestigio · de unia po-
lítica conciliadon, pela sua autoridade de governo constituído. 

Ou o governo chama a si a emissão e substitue-a pelo papel-
moeda do thesouro, que é uma garantia apezar ·de ser defeito, mas 
·defeito superior aos dos ba:q.cos emissores, ou intervem poderosame11te, 
no limite da lei da propria organisação de taes bancos, forçando-os 
a cumprir o se1;t dever, ainda mesmo liquidando as suas carteiras. 

Eu ouvi uma pi·oposição do meu illustre amigo senador _ por 
Santa Catharina, que preciso contestar. Disse S. Ex . . que o governo 

. tinha fiscaes junto desses bancos; que estes deviam conhecer suas 
·condições; e que, em virtude dessa garantia que offereciam, o publico 
confiadamente entrava nas operações, que podiam traduzir-se 'em 
d~sastre já tão apregoado. 

Senhores, sou contrario em regra á fiscalisação por parte do go-
v,erno; ·é por isso que ~ou pela franca liberdade de commercio . · 

Perca seus capitaes quem não sabe empregai-os. Quero educar 
os homens na: escola da liberdade; este é o regimen democratico que 
precisamos iniciar, para sahir desse · estado de ficção. 

o credito nesse regimen de ficções, na opinião de um publicista, 
é ainda o credito da monarchia. 
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o SR. ELYSEU MARTINS - Eram os empréstimos o credito da 
moRarchia. ~· 

O SR. RANGEL. PEsTANA - A fiscalisa:ção do governo é .a tutela 
do estado para illudir a fiscalisação do individuo. . 

O governo põe fiscal em tudo; e o resultado é que o publico dorme, 
cruza os braços e não cuida de co usa alg1,1ma . . Vemos que o governo 
t em fiscaes nas estradas de ferro, e estas abusam; tem fisca~s em 
todas . as companhias de navegação, .que tambem '.abusam. No serviço 
de colonisação o governo tem fiscal e t.odos os serviços correm mal. 

Mas este facto, que aqui ·observam na propria França, paiz tão 
adeantado, \é a mesm[J. cousa. Lá condemna-se a intervenção do go-

- verno porque esta intervenção tem por fim educar o povo no esqueci-
mento de seUs deveres; e entre nós o facto é tal, que a,quelles que 
teem dinheiro nas em prezas, não o fiscalisam. · 

As commissões fiscaes, em regra, limitarp.-se a dar p'arecer, de 
accôrdo com as directorias. 

O fiscal do governo não tem facilidade de entrar (1m exames, nãó 
tem conhecimentos teCihnicos para· conhecer certos abusos em eseri-
pturação de ordem com:mercial. . · . 

Depois diz-se : o que fizeram os fiscaes do governo? Elle pó de re-
torquir: o que fizeram os accionistas, que teem o direito de fiscalizar? 
O governo representa a nação, e, dado -hm ~nc~mtro de interesses 
entre o Estado· e um grupo de accionistas, p governo deve salvar .o 
Estado e não o interesse dos accionistas. 

O SR. EsTEVES JUNIOR - Mas os accionistas ~ confiaram seus ca-
pitaes pelos contractos feitos com os bancos. · 

O ·SR. RANGEL PESTANA- E' preciso acabarmos com a fiscalisa-
ção do governo. 

Estou directamente honrando a ipustração e os . estudos especiaes 
do . illustre senador pelo Rio Grande do Norte; ou indirectamfmte, 
pela série de considerações que ia dizendo, pelos argumentos apresen-
tados na apreciação dos factos, creio ter respondi;do a S. Ex, fazendo-
nos comprehender em alguns pontos e parecendo que estamos quasi 
de perfeito accôrdo .. 

O SR. ÀMARO CA v ALOANTI - Modos de ver. 
O SR. RANGEL PESTANA - Apenas S. Ex. discorda definitiva-

mente de mim, quanto ao modo de encarar os direitos adquiridos pelo 
contracto. Nos pontos ,de doutrina parece que pouco divergimos. Na 
questão do contracto, continúo ,com a minha opinião de · que o con-
tracto não teve mais v.alor jurídico, porque uma parte qve deixou de 
cumprir os seus compromissos, não póde appellar pan a fé dos con-
tractos, não póde pretender obrigar a outra parte qu.e lhe fez · dele-
gação de funcções tão importl).ntes, que o ministro da fazenda do -
Gqverno Provisorio diz que o governo deve exercer a maior fiscalisa-
ção, o mais severo exame, para exigir a ex5)cução completa dO con-
tracto. 
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ansado já (;l pedindo desculpa ao Senado de haver ainda po.r 
tanto tempo tomado a sua attenção (~ão apoi'ados), terminarei, Sr. 
presid te, elevando da minha obscuridade ( lfLão ropoiadJos), ao deixar 
-esta ca ~uma invocação ao gov-erno do meu paiz, ao governo a que 
não neg ,o meu apoio, porque, se nem todos os -seus actos políticos 
merecem- e enthusiasticos applausos, comprehendo a difficuldade . . . 

O .SR-\AMARO ÜAVALC.AiNTI- Immen.s<a. 
O SR. R;\-NGEL PESTANA- . '.·. em que se acha para solver os pro-

blemas vari~d,os e complexos da política nos Estados, para correspon-
der aos desej ~s de todos os que, em nome da Republica, precisam 
cercai· o Pres:td~nte d~ ~e-publica, para lhe dar a força necessaria 
para vencer todas as d1füculdades. 

Não lhe nego meu apoio da ordem política; quero vel-o, porém, 
tolerante, conciliad0r e firme na marcha que deve levar á salvação 
da patria; elevando ao mais alto gráo as qualidades que noto, reunidas 
nos homens que constituem actualmente a força .directora da Repu-
blica '- a honestidade ( apoiadJos), o zelo dos dinheiros publicos 
(1apoiados), o desejo de fazer entrar este paiz em uma norma de mo-
ralidade, a convicção segura, em que está, de que é preciso dar elle 
mesmo exemplos de firmeza e lealdade, para regenerar os costumes. · 

Appdlo para elle, honrando essas qualidades que considero ~mi
nentes no momento actual, e peço que, a!bstrahindo de todos ·o.s senti-
mentos politicof1 do momento, sem se descuidar desse duende que se 
·chama sebastianismo, sem fechar os olhos á possibilidade das tramoias 
restauradoras, olhe mais para a sorte do povo, de onde póde vir maior 

, perigo, do que para as ambições sofregas dos que comprometteram 
seus ca pitaes é .querem salval-os a todo transe. Appello para a hones-
tidade ' do governo da Republica e peço que a salve popularisando-a, 
porque até hoje infelizmente o jogo de interesses que tem actuado 
:I).este paiz, as ambições que se teem desenvolv1do, a perversão de ca-
racter a que urna situação corno está leva todos os povos, cahirarn 
fatalmente sobre a Re.publica; e tenho o desgosto de, no meio do povo, 
ouvir muitas vezes que· ella não vive com esse enthusiasrno, de que 
precisava, não vive com essa força tão necessaria aos governos demo-
<3raticos; mantem-se quasi só:rn,ente por ter ainda em seu favor duas 
forças poderosas, corno ·forças reae·s, pelo impulso patriotico e pela 
grande cornprehensão do seu papel nas sociedades modernas; quero, 
po_rém, que esta .Republica se erga grande, poderosa, impulsionada por 
um governo honesto, tolerante, justo e prudente; que seja uma Repu-
blica ·do povo; que derrame beneficios gerae s e se levante no meio 
dos applausos desta gente que trabalha, que comprehende a democra-
cia, mas rião tem cornprehendido bem esta Repub1ica que fizemos 
por seu amor, pelos nossos sacrifícios, e que acceitarnos pelas fatali-
dades historicas. 

E' o appello que faço ao governo, em nome dos interesses sociaes, 
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confiando no seu criterio e na sua honestid'ade. (M1tito b. · M~>·fuito, 
bem. Applausos.) 

V eem á mesa, são lida~, estando apoiadas. pelo _numero fe _assi-
gnaturas, são postas, cOnJunctamente em d1scussao as ~gmntes 
emendas: I 

Ao art" . .2° ,- Supprima-s~. ·; 
Ao ai't. 7° - Supprima-se. . 1 
'Ao art. 8° - Em vez de úm fiscal e dom adjuntos, . dig:a-se: um 

fiscal e quatro . adjuntos. ' 1 I . ~<:art. 9.0 Accrescent~-se: - /e to~as ~s at- · 
Emendas •tnbmçoes que pertenc~m as J un}as Flscahsado-

ras pelo decreto ri. , 493, de 15 de agosto de 1891, 
instrucções expedidas p~ua sua execuçãü. · ' 

. Ao art. 12 . E:m vez ·de 18 :000$ para o fiscal e 10 :000$ para os 
a:djuntos, diga-se : - 12 :000$ para o fiscal e 8 :000$ para cada adjunto . 

. O mais como na proposiÇão : · 
Accrescehtem-se eomo adoditivos: 
Art. O presidente e :vice" presidente do ·Banco da Republica, 

.all~im como o presidente ·dos outros bancos emÍssores, serão nomeados 
pelo governo. 

As suas attribuições serão ~s que estiverem determinadas nos 
seus estatutos, e bem assim os vencimentos, que serão pagos, por estes 
e,m prestações inensaes. ' . 

, 

l~rt. · O governo é autorisado a assurp.ir a respollS'abilidade das ,. 
notas na cirCl:llação, resgatando as emissões com o producto dos Jâ:s-
tros, gue lhe servem de garantia. , . 

' '~. 1.0 Para esse fim poderá o governo entrar em accôrdo com . os 
bancos emissore~, que ·tiverem satisfeito as exigencias da lei e compri-
do as suas 0brigações·, p.romovendo •a · liquidação daquelles que não 
estive.rem nessas con<fições. . · · ' 

'§ 2.0 Poderá igualmente conceder prazo razoavel para liquidação 
das cambiaes, que estão servindo de garantia ·ás emissões, e fixar 
'];l:r;azo para 'o paga:q:tento das re.sponsabilidad<es dos bancos pelo excesso 

, entre. o valor .das emissões e· o lastro em apolices e ouro. · 
'Art . .. Fica em vigor o decreto~- 3.263, de 18 de julho de 1885. 
Art. · O governo é a:utorisado a mobilisar o lastro metallico ·dos 

.bancos emissores, convertend,o ·em apolices de ouro e escripturando-as 
em nome dos bancos a que pertencer esse lastro. · 

·sala das sessões, 16 de janeiro de 189;,l.- Eduardo .W,andenlcolk . . 
-Campos Sallés.-Gomeworo.:__ Domin~s Vic'erl.lt\e.- Paranhos. -
tJunha Junio1·.- S'antos Andradie.- ·Virgílio Dam-a.zio.-Cruz.- Ta- . 
tJares Bastos.--J oão Pedro.~Americo Lobo.--:"Frarncisco · Mac~tlado. 
,I 

I 
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SE·SSÃ!O DE 18 DE JANEIRO 

, O Sr. Pinheiro Guedes - Sr. presidente, tudo me é desfavora-
vel: a ho1;a adiantada em que me é concedida a palavra, quando ü:teus 
· · honrados collegas estão fatigados e sob a pressãu 

3" discussão do desta temperatura insupportavel; a circumstan-
projedto n. 83 cia de não ser conhecido no mundo financeiro, a 

extranheza que causou o· aparte que dei ao i1lus-
tre representante da Bahia, q1:1ando procurava justificar. os seus actos 
como ministro da . fazenda: do go'V'ernó provisorio, citando as opiniões 
dos mestres da velha Europa, a}'larte rem que observei a S. Ex. que 
ao mxtgwter dixit eu preferia ·a lição da natureza. 

Por isso rogo aos meus honrados collegas que se .dignem dispen-
sar-me toda a sua benevolel).cia, até mesmo porque, não tendo intenção 
de discutir finanças, occupo a tribuna sómente para mostrar áquelles 
a quem o meu aparte causou extranheza, bem como aos críticos porta-

, dores das insígnias com que .Apo1lo brindou o rei Midas, que estudando 
a . natureza é que o homem crêa .a sciencia. 

Sr . presidente, V. Ex . , como todos os meus honrados collegas, 
sabe que a palavra natureza é deesas cuja accepção varia, e se em-
pregam ora em um,. ora em outro sentido. Por este vocabulo expri-
mimos ora a constituição organica de um individuo, e se diz" que tál 
·individuo é de natureza forte, robusta ou fraca, etc., ora designamos 
as disposições ou tendencias do esphito', e assim se diz: é uma natu-
reza rebelde, é uma natureza diabolica. 

Outras vezes a natureza .é a terra com seu manto de verdura; é 
o espaço infinito com os astros que o povoam; é o Universo . . ' 

·Assim, pois, Sr. presidente, não sei como possa haver alguem 
que, no ultimo quartel do seculo das luzes, estranhe e pretenda lançar 
o ridículo sobre quem diz que prefere as lições destas paginas cheias 
de vida ás dos alfarrabios. · 

Ditas estas palavras, que são como um e~ordio, e deixando de ' 
pa1·te minha obscura individualidade, entro no assmnpto, ,Sr. presi-
dente,· 'e peço permissão aos meus illustrados collegas para desçer a 
minudencias sobre a organisação do corpo humano, afim de tornar 
bem · visivel ·o símile entre o homem e o Estado, e para mostrar a 
significação dp meu aparte aú illustre representante da Bahia ou de-
monstrar esta proposição, que }he é equivalente.- E' do estudo da 
natureza que havemos de dedusir os verdadeiros princípios e as leis 
da sciencia economica . , 

Oomeçarei, Sr. presidente, por comparar a formação e o nasci-
mento do homem com a formação e (permittam a expressão) o nasci-

. mento e organisaçã:o do Estado. 
'· O homem ·é o producto de uma cellula, tal é o ovulo, que · fecun-

dado e animado evolue, isto é, desenvolve-se, organisa-se durante um 

\ 
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cer,to lapso de tempo, sempre o mesmo para cada ser, e diverso (maior 
ou menor) conforme as necessidades do organismo de' cada especie . 
E o ovulo não germina, não evolue no orgão onde se fórma; ge_ra-se 
uo ovario, deoonvolve-se no utero e completa sua evolução fón delle. 

Vejamos agora, senhores, si a formação de um povo não se opera 
do mesmo modo-. · 

Temos para representar o ovulo ( cellula germinai humana) a 
familia ( cellula germinai. social)' ·representada pelas duas metades 
que, reunidas,- constituem o individuo social. E tão completo é o 
simile que, assim como a cellula animal, a cellula social aparta-se do. 
orgão que a gerou e vai evoluir em outra parte . . E, assim como 
aquella, durante o periodo de gestação, recebe do seio materno influxo 
vital e elementos nutritivos, tambem esta recebe-os do organismo ge-
.rador - a mãe-patria. · - -

Como vêdes, senhores, a semelhança entre a formação e o nas-ci-
mento de uma creatura e o de um povo é a mais -completa. O pro--
ces-sos evolutivos são os mesmos; tudo é identico. ' 

Pois . bem, senhores, essa analogia não , pára ahi, ella continúa e 
vae mais longe do que parece á primeira vista, áquelles mesmos que 
conhecem a materia, mas não se deram ao -trabalho de fazer o con-
fronto. , 

Senhores,. como a creatu;ra, o Estado nasce, cresce, vive, reproduz-
se e morre ! · . -

Que nasce, já o d~monstrei; que cresce e vive, é' fóra de duvida; 
-a observação do que se passa aos nossos olhos ba-sta para evidenciai-o; 

que reproduz-se, a historia da. colonisação nos fornece · numerosas pro-
vas; que tambem morre, todos vqs tendes disso conl;J.ecimento exacto 
pelo estudo da Historia Universal que registra os nomes "de Estados 
que floresceram em outras éras, e dos quaes, hoje, nem vestigios 
restam. 

Este parallelo já vo.s causa certa · admiração; pois bem, senhores, 
eu vos digo : o simile não se reduz a esses traços largos, não fíca ahi, 
elle é completo é __..perfeito! 

O Estado não tem só funcções sociaes, funéções . de ~elacção, elle 
tem mais ft,mcções organicas, fupcções de nutrição. 

E, como no corpo .humano, no corpo social, cada funcção é preen-
chida por orgãos ou 'apparelhos organicos mais ou menos simples·, ' 
mais ou menos complicados, segundo a funcção é simples ou complexa. 

_Para as funcções de relação no homem temos o apparelho de in-
neryação, que serve â sensibilidade, a intelligencia e a vontade erp. 
tó-das as suas miltiplas e variadas manifestações. 

No Estado essas funcções são exercidas por diversos agentes e de 
differéntes ·modos: Os Poderes Legislativos, J udiciarios e Executivo 
por si directamente e por meio de delegados seus; são os orgãos in-
cumbid<_>S de realiza: taes funcçõés. 
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D o mesmo modo as funcções da . ~ida organica ou vegetativa do 
homem tem aRalogas na vida economica do Estado. Póde-se dizer, 
sem metaphoras, Srs. : o Estado assimila, nutre-se, digere e come.· 

Parece um paradoxo, entretanto, .é uma verdade, q11e a observa-
ção revela e o _raciocínio torna evidente. O Esta:do cresce, augmenta 
em população, desenvolve as mais varia·das industri as, crea villas e 
cidades, funda colonias. E' visível o crescimento, e este se opera por 
expansão ouintuscepção, que é _o progresso de crescimento dos seres 
organicos. A população augmenta de dous modos : pelos nascimentos 
e pela immigração. As industrias se multiplicam e desenvolvem .pela 
permuta . de ma teria prima e artefa:ctos. Estas operações têm por 
instrumentos ou agentes de sua realização, o commercio, comprehen-
didas todas as industrias, juntamente com as repartições de fazenda 
<i o Estado. 

Ora, eis ahi, senhores, o apparelho digestivo do organismo social; 
um appare,lho digestivo capaz de receber essa cópia enorme dos mai11 
va:tiados e disparato·dos alimentos; alimentos sim, porque alimento é 
tudo aquillo que é capaz de manter a vida, conservando a saude pela 
reparação das forças; e é isto o que faz tudo quanto importamos e 
entra para o corpo social pela sua bocca, que se chama alfandega . 

Demais, comparando-se o qut: succede á tudo quanto entra 
para: ·O Estado como elemento de vida, com o que se passa no 
nosso organismo com os alimentos, vê-se que os destinos são os 
mesmos; ambos têm por fim manter a vida. O -alimento uma 
vez ingerido, passa por divers.as transformações até converter-se no 
liquido chamado chilo, que se presta a fornecer aos orgãos os· elemen-
tos necessarios á sua nutrição e ao· preparo de productos que são in-
dispensa:veis á vida do todo. 

Ora, é exactamente isso mesmo que .se opera no seio do organismo 
social, os homens entregando-se aos diver·sos modos de vida, gastam 
suas forças e actividade, soffrem transformação, mudança de habitos, 
molestias, até que são eliminados pela morte. 

As machinas empregadas nas artes e na industria, facilitando e 
aperfeiçoando o trabalho, tambem se gastam, se arruínam e são substi-
tuídas por outras em geral, mais perfeitas.. Os diversos artefactos 
são consumidos,- tendo sido antes modificados para se adaptarem a~;>s 
nossos uso.s. As ma terias primas, levadas ás diversas officinas, soffrem 
ahi processos os mais complexo-s que a alteram, modificam e metar-
mophoseam até transformai--as nos innumeraveis productos da indus-
tria. Póde-se dizer que cada uma officina é uma glandula, cuja 
funcção é a: formação de um ou mais productos necessarios á' vida 
social. 

Até agora tenho patenteado aos vossos olhos, senhores, a analogia 
sobre o pónto de vista da constituição e das funcções organicas, entre 
o Estado e o homem, despertando vossa curiosidade e causa1ido-vos 
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nao pequ_ena admhBJção. Po'is bein, senhores, vou fazer-vos ver outras 1 

an.'alogias, não menos i'nteressan.tes, po.sto que menos important~·s, 
Senhores, os proprios preparos culinarios á que são subme.ttl.dos 

os alimentos para se prestarem a seus ' fins, assim como até a fra-· 
gmentação que soffrem na bocca, para serem deglutidos,. tud'o isso se· 
observa no Estado. Os exportadores são os cozinheiros no Estado, e a 
alfandega fragmenta as cargas que recebe, para di-stribuil-as pouco a 
pouco pelos destinatarios. Ainda mais, o Esrt;àdo assimila; outra 
cousa não é o processo da acclimação .e da adapta_ção aos costumes do 

a povo, porque passam os immigrantes. " 
Portanto, meus illustres: collegas, como vêde.s, é mais perfeita do 

que á primeira vista parec~, a semeJ,hança entre a :vida economica de. 
um Esta'do e a de um animal. ' ' · . . . 

Mas, senhores, não era, a esta pequena semelhança que pretendia 
refe1'ir~me ;· as analogias, porém, são numerosas, -ellas se vão apresen-
tando ao meu espírito á medida que fallo, e e11; vou expon·do-as, por-
que não estou recitando um discurso estudado. 

Ia occupar-me ·das formas q\le os Estados devem ter, comparan- : 
do-as com as que revestem os .seres organisa•dos. , · 

Deste · estudo se vê que a fórma não é a questão de somenos im-
portancia. A fórma que um ,organismo toma n~o é indifferentemente · 
uma qualquer; ma~ u;ma fórma adequada ao seu genero de vida,. 

, adaptada a condições do meio em que elle tem de evoluir. 
Nada é arbitraria na natureza; tudo está sujeito a leis e ·princi-

pias eternos de . ordem : ' ' · 
Tomando para Objecto desse estudo a clas•se dós mamíferos, 

aquella em · que _está incluidp .o homem, nós vemos que é grande a 
differença de forma entre os que vivem no ar, na agua ou ~obre a 
terra, em cada qual ella é .subordinada ás condições do meio em . que 
o individuo habita, e . ainda ha outras circumstancías, como sejam a 

' maior ou menor facilidwde de prover á sua suhsistencia e dé evitar ou 
fugir aos perígos de anniquilamento . . 

·Que differenÇa entre ·OS cheiropteros, OS . cetaceos e OS pachyder-
mes! Não obstante, suas funcções vitaes, su·a econoniia é ,a mesma. 

Portanto, senhorés, ainda aqui a natureza deve servir-nos de 
mest:re; cada especie, ·cada orde111, cada grupo, e, até se póde dizer, 
cada individuo toma a fórma mais . apropriada á sua conservaçã9. 
De ónde devemos co'ncluir que cada Estado deve ser organisado, 
tendn-se em vista as circumstancias peculiares• á região ; a vastidão ou 
pequenéz do territorio, condições geographicas, e muitas outras que 
influem todas na"-economia in:tima ·de uma nação. · 

Assim, pois, a organisação de um Estado não deve ser arbi-
traria. '· 
· O SR. AMARo CAvALCANTI - Então é tudo fatalismo ? A intelli-
'gencia ·do homem não mi tra nisto para corrigir ou desviar ? 
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O . SR, PrNREIRo GuEDEs - Mas, perdôe-me V. Ex., do que 
ten!ho exiJ'end~do, resulta que a considero como um dos factores,· o 
principal; p.or isso mesmo quero a intellig~ncia esclarecida pelo es-
tudo da natureza, para que. se não proceda á organisação por simples 
cópia, por imitação servil. do que têm feito outros povos. 

O símile entre o organismo do Estado e o de um animal é, se-
nhores, éomo j.á o ·disse e tenho procurado demonstrar, muito maior do 
que á primeira vista parece. 

Ha um ponto ,de confronto que , propositalmente, reservei, para 
o ultimo no estudo parallelo que venho fazendo : é o da funcção cir-
culatoria, e o do papel do sangue no corpo animal. 

.Sr. presidente, é o estudo da acção ou influencia do sangue e da 
sua circulação no organismo animal que, e,u pretendo, . se devem de- . 
duzir as noções mais exactas, os princípios mais solidos e fecundos · 
para a sciencia financeira. 

Senhores, o sangue no organismo ànimal, como a seiva no vegetal 
e a agua no seio . da terra, que, na opinião mais adiantada, tanibem 
vive, tambem é um corpo anünado, sobre o qual vivemos como pa-
I'asitas, segundo pensam mestres; o sangue é o vehiculo da vida or-
ganica, todos vós o sabeis; o que, pol'ém, muitos ignoram, ao menos os 
que não são medicas. ou naturalistas, é como se opera esse phenomeno; 
por isso, vóu, embora · abusando de vossa . benévola attenção (não 
apoiadJos ), 'tentar expol-o o mais summariamente que me fôr pos-
sível. 

1 
' O sangu~ é, senhores, um producto complexo, de natureza iden-

, tica, isto é, cuja composição chimica e contextura é a mesrp.a nà quasi 
totalidade dos animaes, elle é o. resultado do trabalho dos diversos 
orgãos do apparelho diges,tivo e do respiratorio; sua funcção, unica mi 
econo'mia, é occorrer á despeza organica, fornecendo os elementos Il.e-
cessarios á actividade 1 funccional dos orgãos e á reparação das pro- · 
prias nerdas. · 

E para a producção desse meio itrderno . na phrase de Olaude 
Bernard ou desse instrumento ind!spensavel á vida, trabalham todos 
os apparelhos organicos de~de o da digestão até o. da innervação; tal 
é su.a importancia, tal o seu valor. , 
' Os alimentos, que são como a importação da economia animal, 

soffrendo· a acção dos processos da insaliv.ação, chymificação e chylifi-
cação, p<H effeito dos suecos• rSalivar, gastrico, biliar, pancreatico e 
intestinal, são absorvidos pelos ;vasos . chamados chyliferos, que os 
levam sob 'a fórma de um liquido lactescente, parte ao fígado e parte 
a um reservatorio chamado canal .thoraxico, de onde .entram para 
a composição do sangue venoso, que é lançado nas cavida;des direitas · 
do coração e . daJhi aos pulmões, onde recebem a acção do oxigeneo 
(chamado pelos antigos ar vital); ficando assim completa a sua com-

. posição; é fi)ntão levado á's cavidades esquerdas do coração, com o que 
se ·completa a chamada pequena circulação. A estas cavidades, deno-
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minadas o coração esquerdà, primeiro ao auriculo e depois ao ven.-
triculo, chega e é dahi lançado ao desempenho ·de sua importantíssima 
fnncção; transportado pelas arterias, depbis de atravessar a celebre 
aorta, cujas lesões tantos pungem e aterram, vae elle levar animação 
e vida a todas as partes do corpo, desde os cabellos da ca'beça até 
as unhas dos pés. . 

VozEs - Sim, senhor; muito bem. 
O SR. PINHEIRo GuEDES - Eis, Sr. Presidente~ indicada a traços 

rapidos a composição e a funcção ·do sangue no corpo animal. 
Vejamos agora, si no organismo do Estado haverá alguma causa 

-de semel_hante; si ha necessidade de tal funcção e qual será ella; por-
que meios .se effectua e o que é que póde ser chamado - o sangue 
do_ Estado. 

Pelas noções que tenho adquirido, guiado pelas luzes dos que, es' 
tuda-ndo, não guardam egoisticamente sua experiencia, antes procuram 
transmittil-a, dfirmo que ha IW corpo sociál necj3ssidades da ordem 
daquellas que no organismo animal reclamam o sangue e a funcção 
circulatoria ou sua distribuição; e acredito que 'os- meus honrádos 
collegas pensarão commigo depois de me · ouvirem e de . analysar as 
funcções do corpo social. , · 

Senhores, no estudo parallelo que fiz doB phenomenos de forma-
ção, nascimento, crescimento, reproducçãü é morte do anima:l e do 
Estad-o, .tornei patente a analogia sinão identidade dos dons seres; 
demonstrei mais, comparando em analyse minuciosa as funcções do 
apparelho digestivo do animal com os phenomenos que se operam nos 
diversos orgãos e apparelhos que concorrem para a vida economica 
do Estado, a exactidão da semelhança quer quanto aos fins ou resul-
ta·dos; quer quanto aos processos. 

O SR. AMARO CAVALCANTI _:_ No ponto de vista economico, 
V. Ex. devia tratar dos elementos parasitas. 

O S~t. PINHEIRO GuEDEs - Neste particular, digo que, assim 
como no corpo humano ha entozoai'ios e pizoarios, parasitas qüe vivem 
no interior e os que se aloj-am na superfície do animal, tambem cis ha: 
no organismo .social, infelizmente, e ·estes ·são tão perniciosos como 
aquelles, sinão mais; · perturbam as funcções sociaes, ·arruínam as fi-
nanças e até podem desorganisar . o Esta'do, destruindo-lhe · o credito. 
Desgraçad·amente as especies são tão numerosas aqui como alli; e não 
ha, parece; meio de extinguil-as ~ (Hia um ap,arte.) . . 

Sr. Presidente, depois de apontar a semelhança entre os orgãos 
nos dons corpos e as respectivas funcções, mostrei ·que o fim do tra· 
balho da digestão era crear um. producto capaz de fornecer a -todos 
os orgãos os elementos necessarios á vida commum e á de cada qual, e 
fiz ver que esse producto é o sangue. 

. No. Estado, o resultàdo das operações que se effectuam _nos di-
ver-sos orgãos e apf>arelhos que se lhes assemelham, é a producÇão de 
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artefactos diversos, machinismos, meios de transporte e protecção, te-
cidos, 'roupas, generos alimentícios e toda a sorte de objectos de u so . 
Mas, como o Estado não é um organismo, cujos elementos, cujos 
orgãos estejam ligados entre si tão intimamente como os do corpo 
animal, succede que os supprimentos não podiam realisar-se do 
mesmo mo.do; e dahi surgiu a necessidade da descoberta de um meio 
para superar as difficuldades: · 

Nas sociedades incipientes, entre os povos primitivos, esse . meio 
hi a .simples permuta de serviços e objectos; mas, com o crescimento 
da população, apparecendo novas necessid·ades, tornando-se as relações 
mais difficeis pelas distancias; crescendo o consumo dos objectos e· 
com elle o augmento da producÇão, tornou-se necessario que, cada in-
dividuo, cada grupo de indiví-duos se occupasse com a producção de 
uma só especie de objectos ou quando muito os seus congeneres ; 
processo natural .d,a divisão élo trabalho, de' onde resulta pela espe-
cialisação o aperfeiçoamento dos pro dueto~. E, assim, o modo primi-
tivo 'de supprimento tornou-se deficiente. Surgiu então a necessidade 
de estipular um valor a cada objecto, e dahi uma outra necessid-ade, 
.a de achar um meio de representar esse valor . A determinação do 
valor só póde ser feita .de duas mapeiras ;_ora, attendendo a difficul-
dade da producção, tempo e esforço empregados, á raridade da mate-
ria prima e á somma de utilidade dos objectos; ora, considerando 
sómente a estimativa 'devida á procura e á falta de objectos . . Dahi 
provém que um só. objecto . tem um valor real e outro de estimativa, 
o que augmenta á difficuldade da representação desses 'valores; por 
isso · o meio de representar o valor devia. ser não só uma equi valencia, 
mas tambem uma medida. Como equivalencia deve prestar-se á acqui-
sição; mas, como medida não póde, não deve ter valor pr'oprio. 

Eis ahi, Sr. Presidente, penso e.u, os caracteres do que chamamos 
dinheiro; é uma medida de valor com poder acquisitivo. 

Assim, pois, Senhores, vós vêdes que ·o dinheiro é para o orga-
r!Ísmo social o que o sangue é para o corpo animal. · 

E · com toda a razão se diz vulgarmente que o dinheiro é sangue; 
l'orque, de facto , o dinheiro é o sangue do· Estado. 

Deste confronto éntre as Juncções, os orgãos e apparelhos do or-
ganismo social e as funcções, orgãos e apparelhos ·de um eorpo animal 
qualquer de ·ordem superior, se deve concluir que o Estado é. real-
mPnte um ser vivo, embora de. ordem diversa e por isso mesmo de or., 
ganisação mais complex1:1-; cuja composição, contextura e fórmà obede-
cem a leis naturaes, tão positivas como as que presidem á formação e 
0volução do homem. 

Portanto, nada póde ser arbitraria na organisação de um Es-
tado; hem tão •pouco póde esta ser a copia servil da. de um outro, por 
mais perfeita que seja. 
. Senhores, os poderes publicas, o governo, todas as instituições 

existentes no seio de um povo, de uma sociedade · culta, são orgãos e 



apparelhos organicos destinados á servir ás d-iyersas ÍU.;ncções, repre-
sentando nece.ssidades sociaes, reaes ou mesmo fictícias; por isso são 
todos serventuarios, cuinpre-Ihes obedecer e não mandar. 

Na$ .organisações democraticas:' não l).a, n.ão dev~ haver Nm éhefe 
da naçã'q. A nação é soberana não póde ter, chefe. ·O magistr.ado su-
premo não passa de chefe do governo; como tal incumbe-lhe vela,];' 
pela erdem, pela paz e pela obediencia á lei furida:mental, àevehdo ser 
0 primeiro a dar o exémplo. .· '. ~ 
. o SR. AM~RO o~ v A.LC~NTI - Já que v. Ex . t~lCa nel:\ta questão, 
desejaria saber que orgão entende y. Ex. que é ·o gaverno, na socieda-
rl.~ ' comparativamente com o organismo humano: 'é . destruidor, consu-
ruidor, productor ou parasita ' como hoje ensina-se ,que é~ ' 

O SR. PINHEIRo GuEDES -Procurarei satisfazer a V. Ex . , segun-
do os meus acanhados conhecimentos. · . · ··· 

o SR. AM~RO o~v~LC~NTI,- Sabe porque o chamo para este 'ter-
t•eno, ap:r:oveitemos ,o ensejo par-a discutir uma these muito i,mportante. 

O · SR~ "Pm:HE,IRO GuEDES - O go\rerno que, no ·meu entender, n'ão 
é sómente o poder executivo, mas tambem o · judiciario e o legisla-
tivo, em a·bsol:uto é con.stituido por todas, as delegaçõeE? da .seber,ania 
nac~Oha}, , elle é {) representante e O executor da vontade do }JOVO. , 

O SR. AM~Ro CAVALCANTI - Oh! Não é mais physiologia; se 
vai tratar da vontade, ~ então. psy.chologia. 

O SR. THEODURETO SouTo dá um aparte. 
· O Sa. ,PINHEmo GuEDEs - O govenw é de facto o. regllllador ·d~11" 
fu~cções do' E•stado. · · · 
,, Senhores, l!io home:qt, com0 em quaiqNer orga:nÍ>SJillHIJ ·animal, todas 
às funcções se operam so'b a acção do apparelho de ÍlOJ.Jaervação. E' o 
systema nerv,oso que regula ~ dirige teda a actividade ·animal, qwn~ 
na v·ida externa . quer na in.terna .. 10s· actos da ~ida anim&l, assim como 
as · funcções organieas; são provocados por impréssões sensitivas que, 
t:ransmittidas aos centros pelos nervos centripetbs, alii se convertem 
em determinações, que são levadas aos <!ll'gãos e 'aj!)pare'lhos p>elos ne:r-

' v:os dmtnfugos ou motores. 
A mesm~ cousa exactamente d'á-se no Estado, são as solicitaç,ões 

diverpas, provenientes de diversas origens, de ordens differentes -, 
actos da vida indívidual, phenpmenos sociaes, ne.cessid'ades, eúgencias 
que surgem, que levadas ao conhecámento dos poderes publicos, des-
pertam sua actividade; que se resolve em ' leis, . decretos, ordens, ' pro· 

'cessos, etc., determinações . e)Il summà, que sendo transmittidas aos res-
pectivos orgãos . e appareJhos funccionaes d,o organismo social, tradu-

, zero-se em actos. 
Como vêdes, senhores, o governo é o systema neryoso do estado. 
Com tal elle é productor e c0nsumi:dor-, circulador e tambem des-

truidor, mas nunca ,pa;rasi~a. Eu. reputo erro,. crasso de economia. po-
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liti.~a, que revela ·a 1p.ais completa ignorancia dos prinClpws saienti-
,ficos, a idéa 0.e considerar o goverRo como parasita. 

Dada a explicaÇão ao I!LeU mustre collega, Senador pelo Rio 
Grande do Norte, volto ao assumpto que me trouxe á ti'ibunl:l. 
· . 'Sr~ Presidente, havia, chegado á conClusão ·que o dinheiro é. o 

gangue do Estado : 
. Eêta proposiÇão é a expr~ssão .de um prinmpw que, si não ê a 

base .aa· theoria das finanças, devia merecer mais attenção aos eco-
ttomistas. 

Assi~ como O· sangue está sempre em gyro, 'c1rcula por. todo o 
corpo, levando os elementos de nutrição, e não póde parar sem deter-
Jainar pertui·bações funccionaes e até lesões organicas, sua composiçã·o 
ehymica; sua eontextura; emfim seu valor economico não ,póde ser 
a1terado; sua quantidade não póde ser' augmentada ou diminuída sem 
acarretar grav,es inconvenientes á saude; tambem ,o dinheiro não 

·póde ser .alterado de fói·ma 'alguma sem causar graves· pertm'baçõelil 
ao organis;mo social. I 

01;a,, senhores, por ·estas consideraç,ões torna-se bem pa~ente a 
· funcção dó dinheiro n9 Estado. A sua serventia unica (na linguagem 
vulgar) .é fazer ·com· que aos indivíduos, ás associações, ás instituições 
uão . falte:fn os . ~leii1ep.tos indispensaveis á sua existencia e ás suas 
funêções·. Portanto, o d!E.heiro é 'um meio acquisitivo. A sua outra 

·qualidade que ~icou demonstrada anteriormente, é a funcção dÁ es-
trrlão; é servir de medida de valoi!'. ' 

Que outra qualidade deva tei: o dinheiro n'ão sei, não a conheço. 
Deverá elle. ter· um valor intrenseco, porprio, seu? Me P\lrece que 
não. r 

O SR. AMARO CAVALCANTI dá um aparte. . 
O SR. PINHEIRO GuEDEs - · Desde que a moeda tenha um valor 

proprio, poderá ter outra serventia, já não será simples medida de 
valor... ' 

. o SR. AMARO CAVALCANTI- Jã será o mesmo valor .. 
O SR. PINHEIRO GuEDES - Mas pa~sará a ser mercadoria, terã 

mudado de natureza. · 
O S:R .. AMARO CAVALCANTI - Apoiado, mas na pratica não é 

llSSlm .. 
'O SR. PINHEIRO · GuEDEs - Na pratica deve ser assim. Si a theo-

·ria é deduúrla fia exacta observação aos factos, ella deve ser verdadeira 
e, portanto, applicada convenientemente, ha de pr,oduzír os t'esl,lltados 
previstos. Sempre que seguirmos a lição da observação e da experimen-
LqÇão,' iremos eom a verdade, nunca nos perderemos; desde que, porém, 
quizermos caminhal', pondo de paTte a sciencia, cahiremos do empiris-
nio, ha;vemos de errar J::nuitas vezes1 •· ' 

Pan;ct;-me, senhoJ:es, q"Ue é o que succe-de. em economia poiitica; 
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a suas bases não teem seu· fundamento na observação scientifica; ella 
é filha do empirismo; 

·O SR._ ~AN?EL PESTANA - E por , isso muita gente contesta que 
<eJa uma SClencra. 

O SR. PINHEIRO GuEDES - Senhores, demonstrei por analogia que 
o dinheiro tem ·por funcção, como o sangue, manter a actividade do 
organismo social, para o que deve elle gyrar sempre por todo o corpo 
social; que, além disso, elle serve de medida de valor é o representa, 
e por ~sso gosa do poder de acqui'sição, com o que se facili_ta a obten-
ção de tudo aquil1o que é indispensavel, não só á vida social, mas taJn-
bem á individual. 

o SR: AMAio CAVALCANTI - Acho -que não é o dinheiro; é o 
capital, é a riqueza. 

O SR. PINHEIRO GuEDEs - Não confunda V. Ex. uma cousa com 
outra. O dinheiro não é capital, e menos ainda riqueza; só tem _ o va-
lor -do servi.ço que nos presta de poder se ·adquirir ·· com elle aquillo de 
que . precis::J,mos. 

O SR. THEODURETO SçmTo - Neste ponto, apoiado. 
O SR. PINHEIRO GuEDES - O dinheiro, como representação de 

valor, tem o poder acquisitivo, é esta a sua qualidade essencial; .re-
presenta por iss9-, no organismo social, o mesmo papel que o sangue 
no corpo humano; é, portanto, o sangue do Estado. . . 

O SR. THEODURETO SouTo - O capital é que é, o dinhci·ro pôde 
J-'er a arteria. - · ,_ -,_ LJ. J 

. o SR. PINHEIRO GuEDES - 'o dinheiro por conseguinte. . . . 
O SR. AMARO CAVALCANTI - O dinheiro traz o objecto necessita-

dt.l, assim como o vagori. traz a mercadoria. ' 
O. SR. PINHEIRO GuEDEs ... não é capital nem é riqueza, mas é 

o instrumento por meio do qual se adquire capitaes para se chegar á 
posse da riqueza. 

-tSenhores, o capital é o producto do traball;w e da poupt·mça, com 
outros factores intelligentemente applicados. A idéa que em geral se 
lell1 hoje do dinheiro fez desvirtvar a noção do capital, confundindo""o, 
ora com- a riqueza, ora com a moeda. · · 

Entretanto, si attendermos para a maneira por que se fôrma o 
c1.pital, veremos que na essencia elle não passa de um meio de pro-
dncção mais abundante. Estudemol-o na origem. 

A prii).cipio ninguem na tribu possue qual:qt1er cousa - cada 
qual apodera-se do que encontra, fructos, caça, pesca, etc. 

Alguem da tribu, cuja intelligencia é mais lucida, cujo caracter 
é .mais pertinaz, urgido pela necessidade de sustender a prole, que au-
g:Henta, poupa as suas provisões, afasta-se mais, estend_e suas excur-
sões, reserva dentre os animaes que apanha aquelles que podem ser 
<:oriservadàs, lembra-se de que alguma vez encontrou presos em fossos 
uatu_raes alguns animaes, prepara fossos, e as,sim consegue apanhai-os 

. ' 
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sãos, de modo que podem ser conservados indefinidamente ; ·os animaes 
domesticam-se_, eil-o criador da vida pastori~, dono de um rebanho, que 
!1ão só lhE: supre do necesmnio para ·o seu gasto, como ainda de 'pro-
duetos que pócle ceder aos que não possuem, mediante permut:;. por 
m1tras causas-· que lhe são necessarias, ou por serviços, ou ainda e· mais 
tarde por vendá, isto é, recebendo em troca, não objectos, não serviço, 
mas notas ou declaração do valor em que é estimada a cousa, declara-
gão com a qual poderá, em qualquer tempo, ir buscar objectos ou ser-
ri ços de que careça. · 

Eis ahi, senhores, como sem moeda, se cre11 capital, para depois · 
adquirir dinheiro e riqueza. 

Desta exposição, que é a expressão do que nos ensina a h,istoria da 
- formação dos povos, admittidas as variantes dependentes do ge-

ner,o de vida, se deduz que o capital é de duas especies: primeiro elle 
é constituído pelo esforço intellectu al, poupança de recursos, emprego 
de esforços, 'consumo de tempo para preparar um instrumento de maior 
acquisição, - .no caso citado fos·so primeiro, depois o rebanho; po· 
dia ser a canôa e a rêde de pesca, etc., etc., - fosso, canôa, rêde 

são instrumentos que facifitam e augmentam a acquisição, - rebanho, 
terras, e quaesquer outros bens - são tambem capitaes, mas differentes 
c~ os precedentes; . os primeiros são apparelhos de acquisição; estes são 
imtrumentos de renda e constituem a riqueza. · 

E' assim que as cousas se passam na natureza; infelizmente os 
estadistas - os governos não estudam na natureza; ,e por isso os phe-
noinenos sociaes se operam desnaturadamente. 

· Dahi · as lutas, as diffic'uldades· - o nosso atrazo. 
Respondidos os apartes com que me honram os illustrados coll~ 

gas, passo a tirar as conclusões ·das premissas que estabeleci. 
Sr. Presidente, sendo o dinheiro o sangue elo Estado, como o de-

monstrei, a sua funcção é· a circulação. 
Nestas condições fazel·o estagnar nas arcas do Thesouro é um gra-

ve erro dos "financeiros. , 
E tal erro foi qommettido por quem fundou bancos de . emissão, 

garm1tindó~a com depositas de dinheiros em ouro equivalente a um 
terço apenas da emissão, sendo lançada n a corrente circulatoria do 
Estado os dous terços sem a mínima garantia, o que equivale a dizer-
se que nas arter~as do Estado foram injectadas duas terças partes de 
;;augue sem valor! 

Erro imperdoavel, operação funesta, capaz de anniquilar a vida, 
e, quando menos, terrivelmente perturbadora ela economia, obrigando 
üS orgãos a uma actividade febril sobre um producto imperfeito, inca-
paz de lhes reparar as perdas e mesmo de lhes fornecer materiaes para 
o seu consumo . 

Esse erro é devido á que a moeda metallica, tendo valor intrínseco 



é e@n~id.eraua Capital; B rico, tod? aquélle que . pOSSUe ~ra11de SOniiB.a , 
·de n±oed'a. . . ,. 

. Ora, por sua natureza, para ~ desempenho ~e suas funcções, o 
(hnheiro; co'mç>' demQnstrei, ,l;lãO deve ter 'Valor pr.oprio, deve limitar-se a 
rep're~nt11r valores, sendo,. igualmente uma medida'' de valor; pelo que,· 
nunca ds metae& preciosos deveriam ser a ma teria 'prima do .çJ.iitheiro; 
e .nã,o ·sÓ por issQ, :r,:nai~'. ·:linda por que o valor proprio' dós l}ietaes pre-" 
t;iqsds não( é ,fixó, va,r~E!' cdnfor:t:Úe sua produÇçãq; , é ma~or .ou menor .e 

. 'elle , abunaa .ou escasseia ~a pra~~· ' ' . . . ' '. ' 
-~~ OutrO ,-.'I'Jr:ro s~. ~~~Slàe~te, , ta~bem gnt_~TlSSllt1-0, fm. commetticl.o 

pelo ·gover:tto · pr:ov1~ono, r;efno-me a copce,ssao de ·bater moeda, fei.ta . 
:tos. ba:ilCQS de emi'ssão . .' , ' : :· . · ', . •... ··:· 

· S,i, como ficou p'i.ova~o,; 1t!)clos ~s prgã·os . da vid'a , ~rig~tativ~ c~ncor- . 
!',e'm .. par'a a :fo.rmaÇ~O elo ·SaNgUe é O r:eguJ:ador de • ,SUa distribUIÇãO é 
o s:}\stema ' nervoso, .. incd:ritestavelmen.t.e ç) ' direi~o . de; ·h'~:~ ter , 1ncie~a nã,o , 
pôde ~er alienado, p:ão .. póde .::;ei' confer·ido 'a quem ,;q~i~n; que seja'; nãp 
'CE._be. m{s • atül'ÍhuiÇo~s d·~ : poder ,,~alg:_l tr,L, es,se .,alvih:e. ' . ," . , ' : ·, . , 
, No corpo , humano a formação do. saEigue ê funcÇa'p complexa em 
que ' toma,. parte . todo o órga;nismo,, :r'ort~nto, · a f.up~ção p~cun~aria do 
<E;s,ta~o 1!-ã.O pó de ser éxé'rcic;la ·por um m·gão espe'ci·al. ,: ::~. ' 
\,,,': :j:nfelizmente, , po~·é'm, ·. senhores, as ... cou~.as -.. nãp se' •passam no or~:· 
$ll:nisr,no social éj.o me,smo 'nipdc;> .que n\J . animal; , aqui , ímpe}\a a 'lei) 
a)li. o arbítrio . , ' · · " · ' . ' 

·Si '·os nosso.s es.ta,distas1 em ldgar de serem c,opis~as .?ubséwie,nte~, . 
. do que ensinam• os me,stres, ·I>ro.curasselli' estudari no gra:nde , livró, sem- ·' 
· p~·e ··· ~pertO aos 110-&SOS . 0~.\;J.G;s -:i b• univerSO-;-, teriam encontrado eJ.P, 
.. ~rmf!. àe '1 suq,~ pagina~' a \ çea: o~ganis,açab anim,al, ,,: es~as :.liçõ~s ~ábias. e 
''.ncomp.arav;e1s que nunca leva.m ao erFP)' .desde q;u~ .:se. ' salba .~,lel-o e 
entenae•l-o o

1 
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' ,, .: ... :., ~ :· ; ô govenl.o. pi!'o;is~~·i~; : ,. na .:p'~ss~a d.ci ü::tin'istr~:~ d'a ' f~~enda, ~aberia 
q,ue abs'olütiimi:m,te não. t~nha 'co~et~nci. a pai;a' alieur d,a ,soberania 

t Jit.l.~cJonal. o ~Íl;yito, .d~ ·· ~.~zer. dinheiro, 'pois ·que ?ssa . a!tribtl~.Ção. é exer7 
ICJ da .::;ohdana e sünuHaneamente ·por tc;>dos. . os ~rgaos , da · y.1da eco-

• ~ I 1 \:• '1 ! 111 I I I 
11•1 , ,, I I 

' 1 O • SR. · À.MARO CA v ALOANTI · - Que~ cc:n:(J.eç'ou a :.~xi}·cer esse direi'- . 
tó 'Íoi. a mo:narchíà. ' ' . ' . : . ... :; ' : ,,. 

O S;R,. ·PINHEIRO, .Gu:Eims ·::___ Não h a to.' já 'çla ' :rho:n~rch;ia; que tan-'' 
t:os males ,nos ·causou. . . . ' 

o SR. AMERIOO Lo~o - Apoiado'. 'E. os bancos de ' emissão Vl(,')ram 
h ·món,arch:ia. . , , : 
'· ·, .O Stt. THEODURETci Sou:r.o ·'- Be.~lo legado!· . 

O 'Sn.: PINHEIRO GuEDEs' - São erros do pa:ssado.' que infelio\lmente 
eontinuamos a ver postos em. ·pratica.' · ." · , ' ', . · 
' Sr. Presidente!' Uma ol!t r 'a idéa ou . p'retenção" do~ financeiros .da ~ 
escala ç:0' ma!}ister ' dix~t 'é 1 a da conserv'açao do meio circulante fidu-

, ' I, 

' '' 
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éiari0i ·em moeda metallica, ·que, apézar de mp.ito acatida. e sempre 
-recommendada a apregoada como a suprema aspiração do muncilo fi-
nanceiro, eu considero um erro e uma preoccupa:ção de espírito, .uma 
verdadeira utopia-; pois que até hoje, que eu saiba, não teve realisacão 
nn parte 'alguma. . · · , 

E' visível, é palma·r o erro, deante dos ;prinClplOs que estabeleci, 
ileduzidos do estudo paralello entre os organismos social e animal. 

Estuda~do o dinheiro e seus fins, eu disse e provei · q11e, medida e 
rxpresenüição do valor, instrumento creado para facilitar a permu.ta 
Oll acquisição da·s causas nec~ssari as á vida, elle deve ser invariavel e 
inalterav:el; afim de poder preencher os usos para · que foi inventado; 
ora, os metaes 'p•recio.sos, tendo valor intrínseco, só satisfazem a se-
gunda condição, qu13 entretanto não é tão importante como a primeira, 
f]Ue é essencial; portanto, vê V. E x., Sr. Pres~dente, que a . idéa de cir-

. caiação metallicà é l~m erro em finanças ·; e conseguin,temente a con-
versão , e resgate do papel-môeda do Estado não passa de uma pr&-
occupação, uma utopia, um du~Ú!de Cl"eado pe~os· estadistas pouco es-

. clarecid0s da drigem da sciencia, economica, rfmova9-o pelos financei-
rtJs copist-as ou servis repetidores de todos os tempos. . , 

.. ' ·TYias; si os metaes preciosos nãp servem para moeda, ponderar-
me~hão; elles. que á qualidade ela ·~nalte.I'a'bilida:de quasi ··absoluta jun· 
tain a de não necessitarem de garantia, porque a têm no seu proprio va-
lor; -ainda que se · ~ncontre um~ ·substaucia que possua a inalterabili-
dade, . qualquer .que 'seja, difficultará a G.~rculaçãq, porque sua emis-
são ' deverá se·r gar.al).tida na totalidade, o que é quasi impo~sivel. 

. · Eu respondo - I sto que parece uma vantagem, o valor proprio 
da ·:moeda metallica . que dispensa a: garantia de emissão, pelo que con· 
stitue ~ suprema aspiração financeira, é exactamente o contrario, essa 
vantagem não passa de uma falta de apreciação ; pois que por ser a 
moeda metallica, um valor ella mesma, reclama -maiores cuidados nas 

' ' 

.. ti-ansacç~es, po'rque1 c0nstituindo riqueza, é capital, e ·capitalmovel que ' 
,póde ser facilmente transportado para fóra do paiz; e nestas circum: 
st.ançias a garal).tia que offerecia desapparece, e assim não haverá trans-
acção alguma estavel, nem verdadeira riqueza; tudo poderá anniquil- · 
lar-se de. uma ho-ra 'para outra. A unica garantia real de credito, e: 
'portanto da mó~ da f:ic1uciaria, é o capital fixo·; porque este é o unico 
que, não podendo ser transportàdo, constitue a verdadeira riqueza do 
Estado. 

Assirb. pois, senhores, em ultima analyse, o dinheiro é uma sue-' 
cursal do credito; só tem credito quem é capaz de satisfazer sempre OS' 
seus compromissos ·; e esse tal é aquelle que' é riqo de bens immoveis, 
que não são facilmente alienaveis. ' 

Quanto á ,materia 1?rima do di;nheiro, ha uma substancia que por 
súa incombustibilidade dever;;t ser applicada a esse fim, é ·um produ-
do mineral, antigamente raro, hoje abundante, ençontrado em di-

'' 
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versas regiões, que se presta perfeitamente a servn de materia prima 
á moeda fiduciaria. 

Creio, Sr. Presidente, ter justificado o meu aparte ao illustre re7 
.p:resentante dá Bahia. 

VozEs - .Completamente, perfeitamente. 
O SR. PINHEIRO GuEDES - Mas, parece-me, que, indicando qual 

o orgão do corpo animal a que correspondem os diversos e simila~·es 
do organismo .social, não _o fiz em relação aos bancos; posto .que já o 
·deveis ter 'encontrado, conserti que 'o declare desta tribuna, senhores, 
o banco é O· eoração do Estado. Para mim, portanto, a sua. funcção ií 
d.ar impulso á circulação do .dinheiro; pelo que entendo que eni . cada 
r-entro populoso deve' existir um banco para, fomentando as industrias, 
impulsionar e animar a vida local. 

Sr. Presidente, quizera ver na nossa patria inspirarem-se os esta-
distas no estudo da naturel'ja, e não na iJ.'hetorica mais ou menos bella, 
mais ou menos ca suística elo velho e do novo mundo. Senhores, a rhe-
torica, já o disse e repito, é o guarda-roupa da mentira; com ella se · 
atavia, com tal arte uma idéa falsa, um principio erroneo, que, mes-
mo os cautos e avisados são errganados. E' com as figuras de rhetorica, 
com as comparações, nem sempre ju~tas, trazidas para este recinto ' e 
com emphase lançadas d,a tribuna, que, se frustram os mais sãos princ 
eipios e se fascina áquelles que ~e deixam influenciar pelas bellezas de 
uma oratoria, cujo merito consiste em reproduzir, vestindo-os diver-
sRmente e adornando-os, alheios pens·amentos. 

O 1SR. THEODURETO · f' OUTO ~ E o discurso de V. Ex. é um com-
plex~ de estudos e comparações physiologicas. 

O . SR. PrNIIEnw G uEDTm - P hysiologicas; sim; mas não rheto-
rwas: 

·Senhores, entendo que a 01·atoria é optima, tem o seu lagar nos 
comícios poulares, nas sessões litterarias, no pulpito, em todas . as 

' reuniões onde se busca despertar o sentimento, fallar ás paixõ.es; ma~s 
nas assembléas deliberantes, onde se deve procurar esclarecer, fallar 
á razão, ella não deve ter entrada; quizera que ella fosse banida deste 
recinto, onde nos reunimos para tra{ar dos mais altos, dos mais graves 
interesses da communhão nacional. 

Quizera, Sr. Presidente, que os meus honrados collegas abando-
nassem o velho habito, que trouxeram do parlamentarismo, de fazer 
Jiscursos enormes de horas .e dias; discursos que tinham razão de ser 
Haquelles tempos em que um orador de recursos derrubaya um mi-
üsterio. 

Taes discursos não teem mais razão de ser, hoje que Oí! ministros 
r-ão meros secretarias -do chefe do Estado. 

Quizera mais; Sr. Pr,esidente, ver o governo da Republica en-
w)redar por caminho diverso elo que foi trilhado pela monarchia; 
qne procurasse com interesse, .sinceramente, realmente conhecer as ne-
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cessidades do povo, _para satilsfazel-as, pois que é este ·o seu . dever, e 
para isso sómente foi instituicto; que procurasse reduzir as despezas, 
supprimindo muitas que ·são de mero luxo e ostentação, sem razão ·de 
ser na Republica; e buscasse com empenho diminuir os ·encargos do 
Estado, afim de poder alliviar o povo dos pesadíssimos impostos que 
actualmente paga. ' 

Além disto, S1;. Presidente, faço vot-os para que o governo reco-
nhecendo que é simples mandatario e executor· das leis, seja o primeiro 
a dar o exemplo de respeito, que todos devem priJ;>cipalmente á lei 

:'U:ndamE)ntal, e assim nã-o intervenha na politica dos Esta:dos, tão nia-
rhiavelicamente: em uns, enviando emissarios militares para depôr os · 
governadores; e em outros, como em Matto-Grosso, deixando hypocri-
tamente um governador, que é creatura do presidente que a revolu-
ç:ão do Congresso N acionai depoz, para restabelecer a legalidade. 

E, para concluir, senhores, faço votos para que o governo, isto é, 
as altas delegações da soberania nacional - os poderes Legislativo, 
.Tudiciario e Executivo -, inspii·ando-se . nos eternos princípios de 
justiça, que são a base do direito, encaminhe para o apogêo do desen-
volvimento. o systema de governo que proclamámos e instituímos em 
nossa querida patria. 

Julgo, Sr. Presidente, haver demonstrado a minha these; é do es-
1udo da natureza que havemos ·de deduzir os verdadeiros princípios e 
H s leis da sciencia economica. 

A physiologia é para o corpo humano o que a· economia política 
eleve ser para o estado. 

Tenho concluído. 
VozEs- Muito bem, Muito bem. 
(O orado1· é m~mpr'imerdado por alguns S1·s. Senadores.) (*) 

SESSÃO DE 19 DE JANEIRO 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as se-
guintes emendas : 

Substituam-se os arts. 1 o e 2° pelo seguinte: 
E' o governo autorisado a innovar os contractos celebrados com 

ns bancos de emissão garantidos pbr apolices da divida publica, sob 
as bases seguintes: · 

Emen'das Ameri·= I. Reducção elo prazo da emissão a 20 annos e 
co Lobo do seu maximo á circulação actual ; · 

II. Reversão da pro-priedade das apolices e 
de seus ju~os aos bancos; 

(*) Antes dó orador falai·am os Srs. Eliseu Martins e Theodureto 
Souto. Os discursos não constam dos Anl/1,·aes. 
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' III. ·· D~sob~:iga p~;a ''os', l>ah~os ·êl~ c*':rp.p}·imerut~ das · disposições 
.· d!J,S ·'mlirve·as 3a e 4a ,d0 art. '4o do deéretq n. · 65, (ile 17 de janeir0 dé 
1890·;. ' . ' . . . 

rv: .Pagamento dq,:tl;'ibuto de 10 % semestral . da somlr\a , cl:a emis-
" ~ão. , · 

V.~ Ob~igação parfl os bancos· de :pagar á. vista, dous àn~os de~ 
pois _ da innovação, em ~ moeda corrente·. do gov~rno da Republica, as 
suas nota:s ao por'taâoi:, ' sob pena de . serem arrematadas, -:n;rêdiante pr0-

, . testo, . as apolices· da garantia d:;~, emfssão, sendo essas adjudicadas ao 
"' 'exequente, çonfoi::me . as regras de · direito comi:p.u'rn, Sé ~la praÇa n.ã:o 

houver . 1anç0 em olir0, <lU em :notas do governo; desde ;o. p:rote~to, a · ~o ta vencerá jur,os de· .1 ·% ao mez . · · 
I ·· ' Substitu~-~· o art. '3° pel~ s~guhtte; 

, , ' E' o govecrno tamb,e1n . autorisado a distractar O$ contractos celê, 
. , ... '· brados com \os ban~os de emissão ga1:antidos por lastro' .. met-aHico,. sob 

· :··~ as b.ases seguintes: ' · · · · 
' · 'I. 'Resp~_niabiiidaâ.e · dq Estado, 1pE)la . e;missão, que . será substitui- · 

in·;·, da por no~as,·.pa~!onaes; ' · ~ ,, :. ·. ·... , '. . . . · 
',. ,· ·,1ilt . . ~I. Reve.rsã~ _da , pi'·P.PPE)dá:de .8.o l~st~~ p[j:r.a-: o . ~stado., ao. qambw 

· · ·' ·~ 't ~? ·~l'a an:terwr ~o 'dQ · d1str~~:ct0, e .:P,lmca· mfeno~· a 13· · 112 ; . 
)'/. ;; ,,' •. .:!.:" . III , J:?esohriga da ' 1:~s-po~s.abiliqade do. banco ,,-~;to tocante ao re~" 

~' gate ,do pàpel-mqed·a namonal; '" ' .. , .• . 
,.. • · IV.· Oonce~sp,o de · praz'b' ~·azoav:~l para ' 0· 'pagamenÚ>; a~sim ,.das 

, ' eaml;>i~e·s · que• servh·â:m de garan;tia · a'. emissões e · de, bu.tras quaesquei· 
''\·.~~iv;id~~' como. da· di#e~e:aça qu~ se:verificai· ~ntre .o yalor do ouro , e o 

. ·, ', · t:otàl \da:·.emissã0 :···ouro · e ·.cambiaes ii, .. t·axa da alméa II deste 'artígo ;·· .. 
.. ,? ,;·>·. ~~ · · ··v. '· N ome~ÇÕ.\ls, : p<ü::. p~r~ <l~ , go,;.erno, . do president~· e · 'd0 . ' vi~e~ 

, 'fYl'esidente dos··bari0os, ,'ei:n·qTianto durar , seu debit:O par.a com o Estadoo 
l 1, , , I. j I' ' .. , < , > ' 1 I. ' , I ; - .! • , ,, . ~· < ' • 

, SupP,rip1aril-s~ .os ~r~s. ,4o:~ · 5°., Substit~à-se q ·~~( ,6o ·:;pel~ segui~te: . 
. · O banco 'q;tfe, · depms de ·· ~onv1dado ' ·pt}lq, go~erno, .se .recm;à'l' ,a fazer a 

·, ,, 
1
.• • • :imn.o\:açãp ' · i:m , 0 .' distrate.: de que'. trat'a:m o~ art'ig~s · precede}lt'es, per-

, '.. tlerá medi(lnt~ 'd~pl'araç~o ·de decreto ·do 'govern@;. as ·regalias e a cir-
cúlação. lega:l · concedidas. pel9 iu:;t 2' ;!.'57 cl0 de'cretb ,· ~·n.1'65 , Cle 17 d,e ja- , 

!~eir;o :,de" 189.0/ o-q 'po11· ,01:lt1:o deci·~to · po.ste~·ior~ 
'.'' . : Suppri:q.1~m~se . os .arts. 7°, 8ci, ·,9.r, 10, 12 ~ 'ü ; 

.'Substitú~~se o art . 17 p\llo seguinte;, E'' o governo :·ainda auto'l'i~ 
sa<il.o a dobrar .em· ou~·o metade : ~·os ' di,reitos aduàn~ircis 'de importação,. 

... ·relevando 25 % dos f!.d<l.icionaes CQIJ.Stl:mte da. lei ,n., :ae .30. de de-
. zemhro de 1881, e · a cpbrar t0dos . os m~s;mos direi't'o,s em _ol.fro, .quandq 
, 9 cambio ~ttinja .. ,. a 22. · :i 

.:Supprimarç.-se os ~rts•. 18 e · 19.. ' 
, ,. · Sala das sessõ~s do . Senado, 1'9 de jan:eiro de 1892. - AmJerico 

' LÇb'o. I 
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Attentas as considerações por mim expendidas, pelas quaes ficou 
demonstrado que ao governo não é licito alienar o direito de cunhar 

moeda, ·por ser ~ttributo essencial da so~erania. 
SubstJtutJ,vo Pi· nacional, e ex-vi do art. 83 da Constituição. 

nheiro 6-uedes O Congresso N acionai decreta: 
Art. 1.0 E' da exclusiva competencia da na-

ção a faculdade de cunhar moeda; e, portanto, são nullos de plenll 
direito os decretos do governo que conferem a diversos bancos essa. 
attribuição. 

Art. ~. 0 Aos bancos cabe a funcçn.o de pôr em circulação a moe · 
da emittida pelo estado, á medida e á proporção que t ôr reclamada, e, 
na quantidade necessaria para satisfazer as necessidades industriaes1 
agrícolas, commerciaes e outras da repüblica. 

Art. 3. o Para que um banco obtenha do Thesouro N acionai a som-
rua de meio circulante que tiver de entregar á circulação, deverá dar 
pa:ra garantir a emissão, em capital fixo, representado por especi~, 
cujo valor seja real, pérmauente e invariavel, equivalente ' aos 2j3 da 
~omma pedida para emissão. . 

·§ Os ' bens assim hypothecados, para garantir o numeraria cir-
culante, são inalienaveis, salvo si forem substituídos por outros de 
egual valor ou si fôr retirada da circulação e recolhida ao theso11rb 
quantia equivalente de moeda fiduciaria emittida pelo banco. 

Art. 4. 0 .O Governo providenciará para que em todos os estados 
seja immediatamente creada, pelo menos, uma caixa filial de um ou 
mais bancos. · 

.A.rt. 5.0 O governo fica . autorisado a entrar em accôrdo com os 
actuaes bancos emissores, afim de que as respectivas emissões sejalJ1 ' 

garantidas pela fôrma determinada no art. 3°, restiutindo-lhes, gra-
dual e proporcionalmente, os depositas (quer ouro, quer apo1ices) ef- · 
fectivamente recolhidos no Thesouro N acionai, para garantir sua& 
respectivas emissões. 

Paragrapho unico. A somma de meio circulante qu:> não puder-" 
eer desse modo garantida por aquelle que a poz em circulaç;;, e; , sel-o-ha, 
por meio de apolices da divida publica, 'temporariamente; ou a8rá. 
immediatamente recolhida. 

Art. 6. 0 Todo o numer;uio da Republica terá o mesn:o typo, um 
, só padrão e terá curso em todos os estados da União. 

Art. 7.0 Os bilhetes ou notas serão estampados eYJJ pnpel de ami--
antho, preparado de modo que se torne o mais inalteravel. 

Paragrapho unico. As bitolas/ ou tamanhos das notas serão cor-
-respondentes ·aos valo:r:.es de 1$, 2$, 5$, 10$, 20$, 30$, 50$, 100$, 200$, 
500$, sendo tambem ,o colorido differente em todas as notat. . 

. Art. 8.0 A moéda de troco ou rsubsidiaria será de prata, nikel e 
tJobre, conforme ; os ty.pos e padrões adaptados na lei n. de 30 d;e 
.dezembro de 1891. 
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· M . 9 .Q São revogadas 'todas .·as 'leis, decretos e quaesqueif outras 
. '''.disposicões '·em contra;rio. . :·,: .. ,.' ,· . : . r . ' '·1. ' ' . ~'í . ' :•; 
·' : ~ SaÍa das sessõe·s, 19 de jan~ir'o' ·de 1892~ -:--"-- Hnrh·e~ro .G.ue,de&: .' 

'' •• • ' . \ ·' j .' •, ' ,·· .... • ,1 ' '} • 

. ' ·O ' Sr~ Ama·ro Cavalc"nti ('pela ordem) . declara ~· que; tendo-se · 
:· manifestado no Senado o desej'o ge.flitl dé ve:r; terminada esta di.scv.s-

-S.ão, meSll).O em .attenção 'á impbrtà:p.cia 'da matel'ia, 'desiste ·da · palavra, · 
· 'guardando~se para na ultima di~c.u§são djjsenvolver <? que é(mvier. a · 

.~tal respeito. '. 
l' ' ' l ·~ ' • ;- \ ' ' ·~·: 

~ Sr. Caplipo~ SaHie·s PefO· .n~~smc{ motivo desiste ~a ' palavra. ' .. 
' ,. ·'~..: ,\ 

··<er St·. Amerko .Lobo declara ,que, pelo mesmo motivo, deÍxou 
de fundaihentar 'as emenqas que apr~'sei::ttou (*) · 

"' I I ,•\ • I '(: ~ ~ • ' ' I ;.., 

'Eircerra'11Jlt:mto 'da Não havendo· mais quem peça a :pt~,lavra, en-
, ' discf!ssão · cerra-se .. . á; discussão . . ,. 

·:Jt• 

O Sr. Braz ·Carneiro (pela ·orrJ:em) diz que de qauntas questões 
' se te,em. apresentado ' ao •Oongr~SS? N acionai, n()nhum'a se âvimtaj a, 
~la' 'sua. grayi<l,ade, á de que ora. se- 'occupa· o 'Senado, po:r;qu;mto, affe-

, " ctàndo a fortüna publica, póde ·até da'\'. logar, á pe:r:turbação da o;rdem, 
~ · per.turbação que ·se deve evitar por''·todos os 'meios, porque .. com ella 
~~· ~ão (é ' possível qu(;) .se ' estabeleç;t a . confiança, ·no paiz. e ' ml:l-ito menos 
· • ;n\) ef:~trangeirq ; e 'Sem 'esta cop.flança no paiz não pó de elle caminhar 
. para, o futmo prospero qu~ lhe·~ estií.· destinado. ' · . . 
· · Ist.o posto, . entende que 'cada um dos sena-dores dev,e tomar a res-
TIOnsàbilidade do voto que v.ae . 'pr.onunciar . . :Por conseguinte, firniado 

, em um dos artigos do , regimento,, requer ào Sr. presidente. que con-
sul~e ·:a<? .Senado se pe·rmitte• que à votação seja nominal. 
· · ' 'Aindfl, mais, havendo diversos · p'rojecto~ substitutiv1Ds · em · di~'cus

sãQ, :r:eqrter que tenham Feferehci.a na .votaç,ão lo que :foi , apresentado 
;PBlo . Sr. , Amaro Oavailcanti, ··pr0jecto ·que contém ,22 .assignaturits e ,. 
,p'romess11-s de mais seis de ou..trc>'s ·: s~·s. ·senadores, conforme dec1arar~m · 
na discussão que 'tão brilhantemente e~cetaram. ' 

'1' , ;o ,I ,' I 

, . O Sr'. Campos Saill:e:~ (pela ,,, ~rdem) diz que, . para havm~ melhor 
regula:ádade na votação, lhe pa:r:ece ' que devem ter :greferencia . as 

, ·cme~das apresentadas por 'diversos Srs . ., senàdores, '·sendo o primeiro 
.. .signatario o S~·~ ·W andenkolk . . · . '1 

' , • 

,\' :piz isto po'rque· o Senado ,tem de .votar· emendas á. propost-a acceita 
~da· Camara dos (Srs. Deputados ., :' ·,, . · ' 

·.,; ... ~ .·.~b~titutiv'o ... não e-stá d~·~~Çl~~!O , de fórma que pqss'~ acCilmpanhar 
' .,. (•) '· IFal!S: e)ll segui.dla' <l ·S.r'. ·,pj.IJiheiro íGu,, edoes, oeu:j.o ., Jdi~cursci !').ã,o consta 'dos 
,\'\1 I, t 
~ \ ,..:-1?~~a.es . ,1' .,. •' •' 1,. 

;:'11,' " I. 
,, :., 

, .. . ~ 
:;,· "· J 
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parte por . parte o projecto _que veiu daquella- Camara, ao passo que 
as emendas a que se refere estão justamente nestas condições, de modo 
que, -sendo preferidas para ·a votação, o Senado fica mais habilitado 
para emendar a proposta da mesma Camara na parte em que con-
vier, e ao mesmo tempo fazer prevalecer esta proposição na parte 
em que o Senado estiver de accôrdo com a C amara. 

Por este motivo, pede ao Sr. presidente que consulte o Senado 
se dá preferencia para à votação das emenda-s a que ,se referiu. 

O Sr. A'maro Cavalcanti - Si outras razõeS' não tem o orador 
que acaba de sentar-se, direi que nenhuma procede: 1°, porque o meu 
projecto é substitutivo e manda o regimento que tenha preferencia; 
2°, porque o meu substitutivo refere-se artigo por artigo á proposição 
da C amara cl,os Deputados. 

Nada mais preciso dizer; estão desfeitas as suas ,razões. · 

O Sr. Presidente - Ao projecto n. 83 da ·Cainara dos Depu-
tados S'Obrfl emissão e resgate do papel-moeda foram no Senado offe-

recidas diversas emendas em 3a discussão. 
YrJ1t\!ção Foi apresentada uina collecção de emendas 

do Sr. Amaro Cavalcanti, que .póde considerar-
se como substitutivo o.u como emenda correctiva, visto que S. Ex. 
substitue alguns artigos da proposição, modifica alguns e racceita 
outros. 

Ha uma emenda verdadeiramente substitutiva, constante de oito 
artigos, apresentada pelo Sr. Ramiro Barcellos. H a outra collecção 
de emendaS' assignadas pelo Sr. W andenkolk e outros, acceitando 
alguns artigos e substituindo e modificando outros. 

Hoje foram apresentadas duas collecções de mendas: uma pelo 
Sr. Americo Lobo e outra pelo Sr. Pinheiro Guedes; a do Sr. Pi-
nheiro Guedes é verdadeiramente substitutiva. 

·· O Sr. Braz Carneiro (pela ordlem) - Sr. presidente,· de quan-
tas questões se ha occupado o Congresso N acionai, nenhuma se avan-
taja, pela sua gravidade, á esta que vamos decidir; porquanto, affe-
ctando ella fortuna publica, póde dar até logar á perturbação da 
ordem, perturbação que devemos evitar por todos os meios, porque, 
persistindo ella, não será possível que · se estabeleça a confiança no 
paiz, e muito menos no estrangeiro; e sem esta confiança o paiz não 
poderá caminhar para o futuro prospero que lhe está destinado. 

Isto posto, entendo que cada um de nós· deve assumir ·directa-
mente a responsabilidade -do voto que va1 pronunciar. (Apoiados 
gerae;s.) 

Conseguintemente, firmado em um dos artigos do. nosso regi-
mento, requeiro a V. Ex. que consulte a casa se permitte que a vota-
ção seja nominal. 

' . 
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·' · ~iÉ,,da mais, · haveR~o· ~iv.ers·0s prôjecto's ' sul:ist~tuti"Y:os e~ <lliscus-" 
sãq, reqli~ii·o q:ae tenha prefel'ência n,a votação 0 ql!le foi ~prêseNtado ' · 
pelo .S:.r . . ~:Jen-ador ~maro . Oà:va)canti. lj;._. razão da preferenc'la que peço 
~ por· .ser, , o referi'<lo projecto o , ma~s antigo e contar vinte e du~~ ' 

' •. a~sign~J.•turas e a ,,pràme~f)a d<;1 vo~o de, m!iti~ ' seis Sr~· . sel]_ad0'1.'es, . êoilll.~, . 
fot.me 'declararam na d1scussão, · ·CiJ.Ue tão bi·l~hantemen~e 'encetaram es' 
.illustrados·· Srs. senadorés Amaro Oava.lc~mti e·· RU:y Barbos'a. o· Sr ~ Campos Salles requereu preferen'~i'~ pa•ra serem votadas ·as 
emeí.fdas '.ll!ssigh,ad'as'• pelos S:rs ... w andçn.kol1r e. :outrO[l.' ' . .,. 

· ,Dltimmnent;, o Sr. ~tr+aro diz que' se· deve preferir· :;1 .. s\.üt emen~a; 
\ por€{ÜEl ; consti~ue • urn , subst~tuj;ivo e pelo l;egimento <? . sub~titutivo tem 
p~efer~nci'a ... ,. :. . . ... " ·. ,. · · .· ·), , • , _. 
. . Q;'•no,:;so regimento,· tratando ' ,de emenàa,s·· no al!t . "113, contém a·. 

· seguint~ · aisposição '' (l$,o a?'t.' ·11.3'· âo Re!J.irrl/f,nto) : .. ~. " . 
. '· Assipi o' reg·imento·. n~0 cqgitcm .dê '' en;t~ndas' , substitutivas·;: tra%!Ji 

apenas de em~md:;t~ suppre,ss~vas, âddi.t·ivas ' ou .com)cti:yas; m.as 0 
,. h' \3~tylo p:;trlainenta'l', ·~esta c~sa e de outras ,t~ID; ' sido ú.o ·serit.id6 de dà'r 

!' ":p:çe<fe'r~;mc~·a· ·.ná votação :.ás e:çrr~ndas ·s'l!lbsthu.tiy.aé , e. depoi-s ·á~ additiv.âs 
· e modificativas . do p·n>jecto'•'ei:n. discussão . ·>· , · · · · . : . '· ~ · 

:< ,. , ,< • :, o " li'\ ' ~I o ' I' I \ I 1 1lo ' 

. · •'' ~~ . uil.tirp.a • a~alyiSf) ll!S, :'q.u~tro collecçqes :·de ' e;rne'a~à~ ' apresentadas . , ' 
CO.p.stitl).eJ4 'verd~deiros ilHh~:JtitJ1tivbs u.'a rproppsiçaq :d·a,· ''.P'amara,; lem-
@ora, . :;t~c~j.tando 'ma,ior oú me~qr numer'q ele :· ~t ilii'gos;' cada 'u.ma' dessa~ 
séÍ·ies. ae 'emendas tem mn' pia,no diff~rente; e, 'eSSeS . pl!i:n,Os COHSti.tuem 
slib'ltitl~tivo~. do plano que ~013 \ e:qvrou· a Oàma[ a dos D!lP,Utados, .êie. 
'modo que; 'ripprbvado um a~lles, ficam pr\3jil,ldi<cados- os outros. . . . 
. , ,' . ' Oon'oc~<las as eJJJ,endas nesye porrtÇ> de vista,. 'nãp V<:\jO Tazão para, . 
. 'Go'hsulta~~ sobre a preferericia deste ou 1 da,quelle·, desde qÚ.e 'es' oradores 
n:ão ,fundYúnenta'r~m ~eu ' peàid? co.n:i I outro,s motiv9s. ' : ':.: . 

'•' ' 0 .. -·re~imen~o,~. como já. ~ost~·ei, . nada di:spõ~ . sol;>re~ ew~ndas . sub~ti- ,', 
tütn(as e se i.g;U:i.zermos s~mur os estylos; tleyf?mo~ . en't!ip ·dar preferen-
cia · ás e:qJ.enda.s ào · S1:. ~amiro Bar'cel1op . que, '~'~o' V.~rdadeira·mente , 
~ubsti.tu;ti.y.a~ , , e ~s do · ~r . ' Pinhe~ro Gue,des, ~,q~e co11stituem ·. um sub.- · . 
stitÜtivo .rad'ieal; C.OIDO• affi.rmou ·seu ahl.t@r .; ' ' 

, , \ I ' 1 h l \ ~ 11 

, .: ·Ne~t~· · situà.~ãq 9 : S~na:do . poder~ ' i esolver , a 9-lial das em13ndàs 
~. c].e~e . .'·da:r·:.p\efe;reif;lÇl,la; mas parece-me <que para .maHJi.'. dareza e . para . 
' ~vitar ?on'~usao , ria vo~a,çã? devemo,s adaptar .. :0 · ,segi:tinte , method'~ : e(3-
. tabel~crd•a a ,preff)renma pelo Senado em favor . de l'l.;tna: . das emen~as, 

~1 serão. estas'· -y6tll!d,as em glóho fl ' se forem approvadas se:rã,q em seg)l!Íd.a 
' ,,vota,da;s artigo p'or artigo: apprbvada uma das· erp.e.ndas subs~itutiva,S;;-

ficai'ão , prejuàica:das . todas· as .outras. · , - ·· 
. '·. 0 ' :fegimento. manda , qm)' na 3a ' discussão Se· 'VOtem :~e prefel'encia 

as emenda~ e depois em globo o projecto' ' . . . . · :V @u ,submett.el' á · vota:çã:o . o requerime'llto dd .. Sr. · Braz Oar11eiro, 
J;J.a parte ' em que reque~· preferen·cia para 0 supstituti:v:b do Sr. Amaro 

.<:Java·lc'ant;i. • · · . · ,,, :·· · . ·· 
·'• ' 

.,. 



,. 

' 
P0sta .a: ve>tos a 28 part~ : ,do · l~equeri:q:li~nto do Sr. Braz Carneiro, 

não é ap~rova,do. 

· ' O Sr. Presidente - Vou subm~tter á votos o requerimento 
v:erb::iJ do Sr. Camp0s S€1-ll~s. . 

· flosto a voto~ o requerimen~o do Sr. Braz . Carneiro, · não· é ap-
• Jin:ovado. · · · 

.J. ' '\ 
..... 

Q Sr. Pin:heiroo · Quedes (p~la ordem) - · Sr. Presidente, sei 
que incomm.odo a v. Ex. c.om as minh'as Ob'?Brvações; mas; h a pouco,. 
gu~ndo pedi à' · p·alavra pela . ordem era para que antes d·à votação 
consultasse , á casa· sobre ·a 'prderencia para ser votado . o meu projecto, 
iristb ser o p'J.ais radical e convir . portanto . que mais promptamen•te 
·resolvesse 0 Senado sobre 9 mesmo projécto. < . .· ' ' 

. O Sr . . P,r'esid'ente _ ' E~ ·não podia, nei:n, devia · dar a p~lavra ' 
ao ., nobre, 'Sf)iÍ.ador; . po,rque a 'pediu exactamente quando ia proceder á 

·'cousvlta · ·sobry o ·requerimento do Sr. Campos ~alies. Sel'ia inter-
. r01rtper esta consulta, . e além disto era escusado, porque . eu estava 
. resolvido a guardar na consulta ao Senado a ordem de apresentação 
elos reg;t,J.erímt:;ntos conforme declarei. Assim fiz a consulta a respeito 
do requerimento do Sr. B1;az ,Carneiro e depois a ~·í'lspeito do requeri-
meu~'«> do .Sr .. Campos Salles, apresentados um d~pois do. outro. 

, 'Agora o nobre se~f\dOr re~queT preferenéia sobre 'o seu projecto 
substitutivo: vou, po.rtant0, ~onsultar o Syuado sobre esta preferencia. 
. Indo proceder-se á · votação da propo·sição com as emendas offe-

recidas, ,. verifica-se nã9 hav~'r :riumero·legH, e 0 Sr. Presideut~ manda 
prÇ>ceder . á chamada. ·· · . · 

Deixà1:p. de ·re<Sponder á m,esma chamada, por terem .se retirado do 
recintô, 08 Srs. · S'aldanha Màriuho, A; Cavalcanti, Firmino da Sil-
veira, João"' Neiv.a, Esteves Junior, Catmida, Rosa Junior, Ruy, Bar-
bos.a; :,Braz Carneiro, .Theod'!lreto Souto, Luiz Delfiu6, Elyseu Martins, 
La per, Oliveira, :· Gafvãio, Almeida· Barreto e} R.aul~no Horu. ( 16) 

' ' ~~. . . ' 

O s·~. P:reside~t~ --'... A votação deixa de realizar-se por 'tere:p:1 
1sahido do · salão, confol!me se verificou pela · chamada, que a~ aba de 
seor feit::t; • 16 Srs .. Senadores, cujos nomes foram lidos pelo Sr. 1 o 

seéret.ari:ó e os quaes serão publicados ná acta da •Sessão de hoje. · . 
· Estando, c0rrseguintemeute, o Senad9 impossibilitado de' cbnti-

uuar em, sêus trabalhos,. porque o nosso assumpto era a votaç~o inter-
.J!Ornpida, vou le;vantar a sessão. (*) 

Na. sessão •de 26 de Ma.io, poi; .deliberação do Senado, tomada 
· sobre o parecer 35, de 1892, da Commis.são de Finanças, · foi junta á 
proposição uma representação do ;Banco Emissor de Pernambuco. 
-----' •. 

( *) No dia 21 de Jane·iro ê encerrrud.a a sessã.o extraordinaria dÇ> 'congresso . 

'' 

, I 
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. SESSÃO DE 1 o DE AGOSTO 

O Sr. Presidente - Na ordem do dia segue-se em 3a discussão, 
com as emendas ofler~cidas, a proposição da Oatnara dos Deputados, 
n. 83, ele 1891, sobre em,issão, .resgate e conversão do papel-moeda · do 
Estado, do Bancó da Republica e dos bancos emissores, com as emen-
das. A 3a discussão desta proposição da O amara dos Deputados, como 
se. recordará o Senado, ficou encerrada na sessão extraordinaria do 
corrente anuo. 

. l'Gr força ' da disposição da 2a parte elo art. 154 do regi n•.ento do 
Senado, entendi que devia dar para ordem elo dia, não a votação da 
ma teria, cuja discussão ficára encerrada, mais a continuação des~a 
discussão. 

O regimentd dispõe nesta parte o seguinte (lê) : 
"As ma terias, porém, encerradas que não forem decidida_s na 

~essão do anuo e ficarem para a do anno seguinte, considerar-se-hão 
como adiadas pam continuarem a ser discutidas de novo nos termos 
em ·que se acharem." · ' 

E' certo que o regimento falla em sessão do anuo; entretanto me 
parece que o pensamento do legislador é que o projecto cuja discussão 
:'icasse encerrada em uma sessão legislativa, na sessão legislativa se-
guinte considerar-se·ha adiada a discussão para continuar nos termos 
em ·que houver ficado. 

Interpretada assim a disposição do regimento, apezar de ter sido 
e!'1ta discussão encerrada na .sessão extraordinaria deste anuo e não na 
~ordinaria do anno passado, entendi dever submetter o assunípto a clis-
··ussão e não só a votação . 

. ~ntretanto, me parece conveniente, visto não ·estar o procedimento 
da mesa n:os termos expressos do regimento, que o Senado se pronuncie 
sobre o incidente, isto é, se deve considerai'-se encerrada a discussão 
e nesse caso proceder-se á votação, ou se deve c?ntinuar a discussão. 

O Sr. Ramiro Barcellos (pela ordem) diz que á vista da con-
sulta que o Sr. Pre>Sidente acaba de fazer, ao Senado, pediu a palavra,· 
pela ordem, para, fazer lembrar que, em uma materia complicada 
como é esta, cujas condições variam de anno . a anuo, ~ sempre. con-
veniente a discussão; o Senado . tem tudo a ganhar com ~lla, ( apoia-
dos), mesmo · porque ~ commissão de finanças deste anuo não é a 
mesma do anuo passa-do, e é de esperar que ella queira estudar as 
condições actuaes do projecto e ouvir o Sr. ministro da fazenda sobre 
o assum pto . 

Acha, pois, que deve continuar a discussão do projecto, parecen-
do-lhe isso mais consentaneo com o regimento, embora não esteja no 
espírito da lei. 

Oon;tinúa a 3a discussão da citada ' proposição, eom as emendas 
of:f..erecidas. 
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O Sr. R.amiro Barcellos - Como disse ha pouco, julga que 
tendo variado as condições e as circumstancias de anno para anno, 

Ja · discussão d'll 
provosição 83 

ha necessidade de que o projecto da Uamara, as 
emendas do Senado e igualmente o substitutivo 
apresentado sejam novamente examinados pela 
commissão de finanças, porque esta, attendendo 

ás circumstancias actuaes e ouvindo, como é de presumir, o Sr. minis-
tro da fazenda, fará os retoques que o projecto precisar. 

Por exemplo, tendo variado muito as condições do cambio do 
anno passado para cá, é muito natural que o projecto soffra modifi-
cação no ponto em que se refere ao cambio. Por isso requer ao Sr. 
Presidente que 1'3e digne consultar o Senado se o projecto deve ir á 
commissão de finanças para de novo considerai-o. 

"Requeiro que o projecto, emenQ_as e substitutivos sejam envia-
dos á commissão de finanças para interpôr paú~cel'. Rami1·o BaY-

oellos." 
R.equeritu:e<nto E' lido, apoiado, posto em discussão e sem 

<]e bate approvado. · , 
Fica adiada a discussão, indo, entretanto, a proposição e as emen-

das á commissão de finanças. 

Na sessão de 3 de Junho de 1896 é approvado o parecer da Com-
missão de Policia mandando archivar o projecto n. 83 por ter sido a 
materia delle constante regulada posteriormente pela lei n. 1. 836 de 
23 de setembro de 1893. 
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.APPENDICE I 

.EMISBÃD INOS · E ST A.,DOS U.N~DÔ~, ~OT.A.L J!! POR HABITANTE 

,, I I J;OR 
\t~ N NN QG TO'r AL I HABITANTE 

I' I 
I I 

. li 

. 1'~63 . ·"". " ""." "" .. ·.. ' .. "" . ... I 595.304 . 03 3 1· 
18 6 4. . . . . . - . • • . .. . . . . . . : . : .. . .. •..... . . . · . . . ... . . . . .. : . · 1 6 6 9 . 6 41 A 7 s 

;m · :•. •• • •• • ··········-·••· •1 m m mr 

17.8 4 
19.67 
20 . 57 
18 . 919 
18.28 
18.39 

~ti ::::: :· • l· •: • • ~: : : •:· ::· :. ~ : :•:: •: • •.•:•).·: ··I· ~!ji l~l 
1877. .. ... .. ... .. . . . ........ .. .. . ..... .. . . · : ...... . ·I 122. 314.883 1 
18~8 .... ..... .. .... .. ........ . .. .. . .... ,' . .. :: , . ....... ·I 729 . 1 32 .6 ~ 41 
.1879 . .... ........ . . .. .. ........... .. . . :: . , .. .. ... . .. .. ·I 818 . 63-1.7931 
i~~~~: ..... ...... ...... ..... · ..... ...... ,·~.' . ~ ... ..... 1 973.382.2281 

· ;~~ •·•··• ; ·•· •··• : • •: • • • ··• : n . • • ··• • • • • • • •: • • • • • l ·l .~lfllt\ill 

17.60 
17.50 
18 . 10 
18 . 19 
18.04 
18.13 
17 .. 16 
16 ' 12 
15.58 
15 .•32 
16 . 75 
19 ..41 
2.1. 71 
22 . 37 
22.91 
22.66 
23.02 
21.82 
22. 4'5 

1888 ...•... . . • ..... . ... .. .... . . : .. . ....... .. . .. ..... 11.372 . 170.8701 
1889 . .. . .. ..... " .. . . " . . "." . . . . ,. . . .. . " .... " ' .. 1.389.361.6491 

22,.188 
22 . 52 ' " 189o. . .. . . . . . · . . ... . .. .... ... .. . . . . . . ............ . . . .. 11. 429. 2'51. ·27o 1 

.1891. ........ . ... . .... . ... ....... ... . . . . .... . .... . ·.' .. 1. •500.067 .5551 
' I I 

22.82 
23.45 
i " 

..•. 
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APPENDICE II 

REPR·ESSÁO DO J!OGD DE 'BOLSA PELO ESTADO 

«Já se deveria ter como evidenciado pela ex.periencia que não J;1a instituição 
economica, a ·Cujo respeito seja 1nais imp.roficua do que em relação á Bolsa a 
t.ngere-ncia da auto'ridade. 

'"Varias · vezes têm querido o Estado cohibir as · demasias da es·peculação, e 
obstar o jogo da !Bolsa. J'á em 1610 uma lei hollandeza prohibe a venda de 
acções a descoberto. Em 1697' uma lei Jngleza·. veda as transacções de mais de 
tres úias de espera; em 1734 o Barrw1·d's A.ot 1)rescr.eve as operações de premio 
sobre f.undos publicos ·e o pagamento de differenças; -em 1867 ·O Leeman'{ A!Ct 
reitera a •prohibição de vender a descobert<J acções d-e J3t~ncos. Em •França ti-
vemos as ordenações de 1724, 1785 e 1786, os arts. 422 e 423 do •Codigo Penal, 
até que a lei de 1885 veio reconhecer a validez das operações a pqtzo. Il!egaes 
declararam-se, na !Prussia, em 1836, -em 1·840, em 1•844. as transacções a 'PrazQ 
em títulos do Elstado •e acções de vias .ferreas; sendo a·brogada, . em 1860,' eliiSa 
disposicão legislativa, !JlOSto qúe ai·nda ·hoje oo a'<imitta a excepção • de dogo, 
Ta;mbem nos Estados Untdos se .registr!\m muitas tentativas d•e ' legisla\' a tal 
res•pe;ito. Por · acto de 1864 .foi defesa a especulação em ouro. Mas o •resu'ltado 
sahio avesso ao ·que se esperava: embaraça:da a especulação. o aglo sobre o 
ouro .cresceu ·cento por cento, baixando, pelo ·contrari-o, a 50 o/o logo a-pós · a 
a·press,;,da revogação dessa lei. iN'ão , surtiram melhor exito as medidas a:doptadas 
na Republica Argentina, quando se fec·hou a :Bolsa de <Buenos Aires, e ·se vedou 
cotar "' ouro, com .o que apenas se ·conseguia aggravar a depreciação d0 papel-
moed'l lO 8r. !Crispi •não ifoi mais hem su-ccedi(ko, invocando o apo•io do iCodJ.go 
Penal e da -policia cc;ntra os baixistas, na Italia ·: · 

«Surde mais uma. cruzada, no Parlamento allemã.o, do qual certo numero de 
membros intimam o Gover-no a elaborar um projecto de lei, ·que •embarace a jo-
gatina de .Bolsa, e vede as operações de simples dif.ferença, .corno si houvesse 
conhecr-nça d•istionctiva, por onde reco-nhecei-as. Não .ha, :nas transacções, cara· 
cterização objectiva; 26 ·O que as o.péra, pôde saber-lhe das intenções: a dis-
tincçã•J ê meramente subjectiva. 

"'·Moralistas e sociaJista.s de todos os matizes têm reclamad·o ora a interdicção 
absoluta de todas ~ ·O')lerações a prazo, ora a creação de direitos prohibitivos 
sobre todas as operações de Bolsa. Ora, é absurdo cas tigar na BQlsa a actiV'i·dade 
economica da nacão exercida no terreno do credito, dos B'ancos, d'a:s relações 
cam·bi!iéS, sob pretexto de que a Bolsa é -frequentada po·r es.peculrudores pouco 
e!!crupulosos, ~ dâ. o espectac';!lo de fortunas rapidamente levantadas· e dea-
manêhadas. 

«0 conjuncto das fortunas, que se centralizam na Bolsa, é indispensaver ao 
bem material e ao progresso das nações. A Bolsa é um instrumento de distri-
buição -dos -capitaes e do credito, a resultante, estabelecida péla força das -coisas, 
da div!são do traba'ho. Alli a ·economia, em •busca de ap.plicações remuneradoras, 
va·i er•contrar sabida -para as suas accumulações, os Estados o c!l!pital :necessa-
rio ii-s · despezas, que o imposto não pôde cobrir; e as emprezas, superiores â. for-
tuna de um ou muitos indivíduos, os recursoo indis·pensaveis ao seu desenvol-
vimento. 
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wA situação econol!',' , a e •politica •reflecte no complexo das cotaçõM da 
· Bols>t . Poderão dar-se t.,,.tações de Intervir, para tornar as imagens agradaveis, 

pa·ra arredar as sombras; mas, é sempre um jogo perigoso: corre-se o risco de 
falsear a rodagem ao mecanismo, de .provocar rea.cções mais tristes do que si 
não Re inter,ferlsse. ~ 

<<:Yão se façam leis de eJOcepção cont ra es·pecula.dores : seu repercutir !PO-
deria. .ser diverso do que se calculou_ Deixemos as disposições ordi.narias do Co-
digo Penal reprimir os meneios fTau:dulentos da especulação, quando assa.s ca-
racterizados. Não esqueçamos que· o proprio Estado acode, multas vezes, em 
auxilio da especulação, e qu e, por outro lado, os <Jstorvos creados ·por elle ao 
livre movimento <lo commercio of~erecem graves perigos.)) 

ARTHUR Jl.AFFALOVIOH: Le rna;rohé finllbLaiet• en 189'1. <Paris, 1892. J?.3.11:Jnas 
15-16 . 

• 
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l?RESSÃ>O IDOS BAu'!tCIOS ESI:I)R•ANGEll'ROS P.A;R A Â BcUXA 

'.f• 

Tabella do cam~io desde o dia 1 de D;ezemqro de 1889 até o did 17 de Abril 
de 1890, inclnsive 

DM·as 

2 ,\ , ...... . •,·. ' . . : ' .... ' . ::. 
... ·3 . . . .... . ' .... • ..... . • . ' : .. 

' 4 . ..... . · .. ' . ' ...• .. ' . .. ' .: . •,• 
' '5 .. . • . .. .• .. . . . '. ,' .. " •. ... ' 

6 ....... ' . .... . ' . •' . . . .... :· ' 
7 . . ' . . .. ..•. . ' ' .. .......... . 
.g .. ..• . .. . . . • . ' •• .. .• . .. · . . . 

10 ... • .. ·,• . ... .. . . . : ·,· • '· ... . 
11 ... . '• .. • .. . . .. .. ......... ' 
12 . ' . ... ; . .... . .. : . ' .. . ..... . 
13 ... .. ·, . .. .. ... , ... . : . ... .. . 
14. . .... . . . .. ... ... : . .. ... . . 
1·6' ...... . .. . . '' .. . ... . ... . . . 
17 .. .... ' . ..... .. .. . · . . 
1i8 .... • •.... • . ' .. . .• . .. · .• ' . ,' , 
19 ... . ' . . . . ·. ~ .. . .. . . . .. "~i . .. . 
20 ... .. . ... .. . . .. .. .. ; .. · ... . 

I 211. • • • • •,• .. 1, • • • • • •,,• • • • • •' • • • • 

23 .. \ . .. ..... .. ...... ... . ... . . . 
24 .. · . . . . . ' ..•.. . .. . ...... . . . 
26 .... . . ·. · ...... .. . ........ .. 
27 . · .. . :' . · ... ........ .. . .... . . 
28 . .. . ... .. . .... .. . .... . .. ... . 
30 ... . ... . . . ....... . . .. . : . . : . 
31 . . .. .. ~ . . . ... · ..... . . . . . . .. . 

'l·' 

DEZEMBRO DE 1889 -'·· 

O cambio 
abr'io a 

27 1/2 
27 1/2 
27 1/2 

1/2 
1/ 2 
3/8 
1/4 
1i4 
1/4 
1/4 

27 
27 
27 
27 
•'4..7 
2.7. 
27 
27 i/4 
27 

'·~ 27 
26 3/4 
26 3/4 
26 3/4 
26 1/2 
26 1/4 

'<.26 ·1/4 
26 ' 
·25 
24 1/2 
24 7/8 
2.4 7/8 
25 

Ba1vcqs que atfixa;r"am 
tal:!ella.s á taxa· inje1·ior 

J.,ondon, 
lLondon, 
lL ondo.n , 
ILond,fln, 
iLondon, 

,:· 

En'glish , 

''\ 
:• ~ ). 

·' :~ ~ ''t 

lAI!e';não 

E n glis·h, 
English,, 

... 
En.glish, Allen1ão 
•Engl1s h, ÁÜe:riião 
::Eln-glish, Âliemci:o 
English, Allemão 
Elnglish, Allemão 

, ,. 

Allemão 

London, Allemã;o 
London, Allemão 

., ,, 

.,. 

·. ,,, 

•' 



)·· 
I 

\' 
I 
I 

·~·· 

Datoo 

2 . ..... . ' . . ..... . ... : . . .... 
3 .. . ........ . ........ • .. · .. .. . 
4 ... .. ....... ..... .. ....... 
7 ...... ,. ·: .. o ••••• • : ••• • •••• 

8 ...... . ............. . .. . .. 
9 .............. .. .....• . ... 

10 . ......................... 
11 . ... . ......... .. ........... 
·13 . ......... . .. . .... . .. .. ... 
14 . . . . . . . ... . . · .... . ......... 
15 .... . . ......... . .. ·'· ...... 
16 ... . ..... . .. . ..... . ........ . 
17 . ...... .. ............ . ..... 
18' ... . . ' ........... .... . ..... 
20 ... . ': ..... . . . ....... . ..... 
21 .... .. ... ' .. . . . . . ..... . .... 
22 ....•......... . ... . ..... .. 
23 .. . . . ...... . . . .. ... ·-· ... . . .... 
24 .... . ...... . .............• 
25 ..... . . . ... . ..... . .. .. .... 
27 ..... . . .. ·. ' ........ . . . . .. . 
28 .... . .... ' ... . . . .......... 
29 ...... . .. . .............. . . 
30 ..... .. ..... . . . ..... . '·· ... ·-·· 
:a ... . ...... . ... . .. . . . ..... . 

473 ........ 

JANBIRO DB 1890 

o aa1n.b~o B<Lm003 que afjixa1·am 
abria a tabellas á taxa ín\fdriO?· 

25 
25 
25 1/8 Engli.s·h, London, !Allernã,o 
25 1/8 English , London, !Allemão 
25 3/16 EJ'!g-lish, London, •Allemã:o 
2'5 1/4 'Eng·lish, London, Allemão 
25 3/8 IEngl:l.s·h, i!Jondon, Allemão 
·25 5/8 Eng,Jish, iLondon, Allemão 
.2·5 3/4 tEnglish, ILondon, Allemão 
25 7/8 'Elrnglish 
26 ~ngJ:t.s,h, 'London, Allemão 
26 EngJish, London, Allemã:o 
26 ®ngJish, London, Allemãv 
26 ILondon, Allemão 
26 'London, Allemã;o 
2•6 ·EngJ:I.s-h, London, Allemão 
2·5 7/8 English, Londru~, Allernã;o 
25 
25 1/8 ~E.ng:lish, London, Allémão 
25 
24 1/2 IEngJi.s,h, London, Allemã;o 
24 1/4 

' ' .24 ~/4 ' 
24 ·EngJish, London, Allemão 
24 



Datas 

i. . ..... .. .............. .. . 
3 ......................... . 
L ............. .. . . . .. .... . 
5 .. .. .... . ..... . .. . ... . ... . 
G • • •••••••• • •• • • • • • • ••• • •• • 
7 . .... . .... . .... . . .. .. . •... 
·8 ..•. .... ..... · ........... . . 

10 ..... •'• . ........... . . . . . . . 
11. . .......... .... .. . ..... . . 
12 ......... . ..•.... . ... . . . .. 
13 ... .............. . ..... .. . 
14 . . ... . . · .. .. . . .... . .... . .. . 
16 ......•.... . . . . .. ..... .. .. 
17 ...... . ....... . ... . ..... . . 
19 . . . .. .... ... .... . ..... . .. . 
20 . .. . . ..... .... .... . . .... . : 
21. .... ... •.... . ......... . ó. 

22 ... . . ..........•.... . . . .... 
24 •... : ..•.................. 
25 .......... ... ........ . ... . 
26 ....•..........•.. • •.•. . . . 
27 ...... . ....... ... . • .....•. 
28. - .... .... . .. ; - - ... . .. . ... . . 

o 
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FEVEREIRO 

OIWbbio Banc os que af'/'íxa.;·an• 
abr·i<J a tabellas á tax a i nfe;-io;· 

23 3/4 
24 · Eng lish 
24 1/ 4 English 
24 
24 1/4 Elnglis·h, London, Allemão 
24 1/4 
2·4 3/'8 
24 3/8 
24 3/8 Englia h 
24 1/4 Englis·h, L1mdon, Allemão 
24 1/4 English 
24 1/4 English 
24 1/8 Englis·h, L(}ndon, Allemão 
24 1/8 Englis·h, L(}ndon, Allemão 
24 
24 
24 
24 1/8 
24 1/8 
24 .1/8 
24 
23 7/8 
23 7/8 



Da.ta.s 

1. . . ... .. .. : . ........ . .... . 
ll . ........ . . . .. . . ..... . .. . . 
4 . . ..... . .• . ....... . . • ..... 
6 .. . . . ... . •...... . .... . .... 
6 .... . .. . . . ......... . ..... . 
7 ......... . .. .. ..•. . ...•... 
8 . . . . . ... . ..... · . . .. .. ..... . 

11. . ............ . ..... . ... . . 
12 ..............• . ......... . 
13 .. . . . ... . . . .............. . 
+i . .. . ...... . .. ... . .. . .. . .. ·. 
15 . ........ . ....•. . ........ . 
18 .................. . ... ' .. . 
19 .......... . ... . ..... .. .. . . 
20 .. . ..... •. ... . • ... . . .. . . . • 
Z1 ....... . .. ...... . . . ........ · 
22 ... .. . . ...•...... . ... . . .. . 
24 .. . ..... .. ... . .... . ...... . 
25 . . . . ...... . •... .. ...... • •. 
26 .......• ... .... . . .. ... ..• . 
27 ....... • .........•. . ... .• . 
2'8 ••....• . .••.•• . .•••.•. , •• . • 
29 . .... . .... . . . .......•..... 
31. . •....... . .............. 
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MARÇO 

o cambio 
abrio a 

23 7/8 
23 7/8 
23 7/8 
23 1/4 
23 1/4 
23 1/4 
23 
.2.2 3/8 
22 3/4 
22 3/4 
22 3/4 
22 ·5/8 
22 
.22 1/8 
22 1/4 
22 1/4 
22 
22 
22 
21 
.21 
21 
.21 
21 

7/8 
3/4 
6/8 
·5/8 
5/8 

Bancos q1M a!jix<l!ra.m 
tabellas á taxa w~ferto,· 

E.nglish, London, Alie mão 
Englis.h, London, Allemão 
E.nglish , London, Allemão 
Eng!Ú;h, London, Alie mão 
E.nglis·h , London, Alie mão 
Eng!lsh, 'London, Allemão 

English , London, Allemão 

English , London, Alie mão 
Englls1i, 'London, Alie mão 
Eng!lsh, London, Alie mão 
Nadonal, En.glish 
Nacion.a;I, London, Allemão 
Naciona l, London, AUemão 

Na-c'i<mal, English 
NaciOIIla! 
Eng!ish, LOIIldon, Alie mão 
English , Londori, A.llemão 
En.gli&h, London, Allemão 



i 
o c~mibio Bancos que ajfixara!7> 

DI1Jtas abria a tfhbellas á taxa w~ferior 

1. . . . ... .. . . .. . . ·. : . •'• .. .... . 21 3/4' ' 
' 2 .. . . :· . . . ............. ' ... . 21 7/8 Englis-h; 

5 . . ..... ~ ~ .. . . . : . .. • ... • ... . ?2 
7 ...... . .. . ... . ......•. . . .. .22 

:.: ; : :: : ~ · :: : : : : : :-:; .: < ; :: : :·: : 22 
'~<j '\ 

22 ' 118 A1lemão 
10 ... ' ........ ·.· . ..... . ..... . ,22 1/8 Allemão 
11. ' .... ·,· ·.· ... : . . ... . ...... . 
12 ,. . .' ·. ·. ' .. .... , .... ' . ...... . 

22 E nglish 
21 3;4 

1 4; .... , . . ....•... . '····· ..•. ' .. 21 5/8 
f '5\ .. : . t'' , • • •• • · . ,, o .. • : •. ~ . · ... . . : •21 
:16. - ~· ... . ... : . .. .. ' .. . ... . . : .. . •20 3/4 
17 .. ' . . ' .. ·.· .... ' ... ' .. , . .. ... . 20 3/4 

'I•'• 

REOÀJPr.TUIDAÇ.ÃIO 

OS BANC6s ESTRANGEIROS AFFI~AMM' TABEIJLAS A PREÇOS MAIS BAif(os 
, J:Hm~NTE': DIAS UTEIS 

Mezes ' 'Dioo. u~e'is 

~:~=~~-!'~ ... :: :· :': >:: ::::::: :':::: 
ffi'.ev·ereiro. ' ... . .... . ' .. . ' ....... . 
!Março. 

o • • ·~ ~~ ~~ • • ; • • • • • •••• : .; .' • • ! • • • 

!01 dias ·em 4 mezes. 

26 
26 
2·3 
26 

1 01 

8 
17 

4 
17 

30 I 

65,38,· 
17 ;4~ 

6-5,-38 

178",16 " 

o/o 
o/o 
o/o, 
o/o i 

: .. ]I"·Adia.: durante 'os 4 mezes: 44,50 'o/o. •Sem co~·tar os tBamcos estra-ng.etros 
'--''ldos:· que affixar~m t!!JbeHas mais •baixas. 

•,, j 

o~ I 
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AP:t;>ENDICE IV 

TAlBE.kLA' DE ICAMB]Q ElM 1891 
' ./).. 

(DE JANEIRO A • OUTUBRO>) 

DATA T,AXA DATA TAXA 

· Jan·ei'ro. 2 ' 20 3/4 F evereiro. :- .. .. .. 3. 19 1/4 e 3/.8 
\. •20 1/4 )) 4 19 1/4 .. . . . . ... . .. .... . 

' ' ))' ~ .... . ... ,. 20 3/4 )} ~· 5 19 1/18 , . 20 1/2 )) 6 )) 

·" 7 20 ''1;2 )) 7 19 
' )) 20 1/ 4 9 

9 11 » 
.>? •10 ·" »' 12 )) 

)) 'l.2 )) 13 » , "' ......... 13 20 14 »•· ... 
(. )) ' 14 ' 19 7/8 16 19 1/8 '· .. ······. 
L 

)) ' ' ' l,' ' '' • • • • 15 )) 17 )) 

.. . .. .. . . 16 19 3/4 :.i• )) 18 1>9 
( ' .,,, )) i7 19 5/8 ' 19 19 1/ 8 
~ 

.. .. ... . . ,, 

...... •/ •. 1 ~ 1!1 3/4 )) ' 20 19 •1/4 
f ... .. . . . . ' 20· 1•9 1/2 » .···· . . . 21 )) 

I ...... · •·'• ·"21 ,•. 19 )) ·23 I 
I 22 ' { .1 .... .. ·24 ·.' .. .;, ,l .• . . . » )) .... 
I· ' 23 I .)) ... , . . . .. . )) )) • • o • ~ • • 25 

>i ······· ... '24 1·8 3/4' 26 19 3/4 
)~ .. . .. . .. " 26 )) 27 19 3/8 
)) ...... ... 27 )) · )) 28 r9 1/4 
» ....... .. 2•8 19 :Março. • •• • • ••• o 2 )) 

» . ~ ,· . . ... : 29 19 7/8 )) ·········· 3 18 7/8 
)) .. . .. . ... 30 )) . ········· '•4 ' )) 

' ·I 
18 •518 .. » ... ..... . '31 )) )) . .... ... .. 5 

''.' 

~ · 

( 

,. 



Março. 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» . )) 

)) 

)} 

)) 

)) 

)) 

)) 

A-bril. 
)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

' )) 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

» 
)) 

DATA 

lo8 1/2 
7 18 3/!8 
9 18 1/4 

10 18 
11 17 7/8 
12 
13 18 
14 )) 
16• 17 7/8 
17 17 3/4 
18 17 5/8 \ 
19 17 5/8 e 3/~ 
20 17 3/4 
21 )) . 
23. )) 
,2.4 )) \ 
25, 17 1/2 
28 17 1/~ e ·5/3 
·30 17 5/8 e 3/4 
31 'f7 3/'t 

1 17 3/4 e ' 5/8 
2 17 5/8 

)) 

4 )) 
6 » 
7 )) 
8 » 
9 

10 
11 
1'3 
u 
115; 
16 
17 
18 

)) 
~ 

». 
». 

17 3/4 
)) 

)) , 
» 

" ·20• , 
22 l'l ·iil 
23 ·· 1'1' 1/i 
2~ H' ~/11 
26 )} 
27 » 
23 , 
29 )) 
30 " 

·' 
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Maio. 

)) 

)) 

DATA 

J> l .• ••••••••••• 
)) 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

' .... . .. . . . . 

Junho ..... .. .. . 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

» ' .. . .... ... . 
)) 

))· 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

' .. .. .. .... 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 

TAXA 

17 1/4 
17 1/8 

)) ' 
17 · 
17 3/4 
16 1/2 

)) 

)) 

16 3/4 
)) 

14 16 5/8 
)) 15 

16· 
18 
19 

16 1/2 
16 1/4 

.2~ 1.6 
21 

)) 

" 22 
23 
25 

16 e 16 1/3 
16 1/ 8 
16 

26 
27 

16 1/4 
)) 

2·9 16 3:18 
30 16 1/~ 
1 16 l/2 
2 17 
3 )) 

4 )) 
5 )) 
·6 17 1/4 
8 )) 
9 .17 1/4 e 3/1 

10 17' 3/g 
11 17 1/2 
12 » 
13 18 
15 )) 
16 )) 
17 )) 
18 » 
19 )) 
2;(} » 
22 17 3/{ 
23 ,; 
25 )) 
26 )) 



- 479 -
DATA TAXA DATA TAXA 

Junho. ..... .. .. 27 17 3/4 Ag·osto: 29 14 3/ 4 
';; . ... . . ... 30 17 5/8 e 3/4 )) .. . .. .. . . 31 )) 

Julho. .. .. ... . . 1 17 3/4 Se temb ro . . ... . . 1 14 3 / ~ 

.. . .. . .... 2 

. . . . . . . . . . )) 

)) ... .. .. . .. 4 17 5/8 )) 

...... .. . . 6 )) 15 

. ••• ' • . . . . . 7 17 1/2 9 15 e 15 1; . 

... .. . . . . . . 8 17 1/4 10 15 1 / ~ 

. .... . .... 9 11 

. .. .. .... . 10" 12 

..... .. .. , 11 14 

.......... 13 17 15 
)) . .......... 15 16 3/4 16 15 3/8 

.. . ... . ... 16 16 1/2 17 15 1/2 
····· ... . . 17 )) 18 )) 

.... . .. .. . 18 16 19 15 •5/8 

..... . . ... 20 » 21 15 3/4 
)) .......... 21 » 22 » 

... . . ... .. 22 23 » 

.......... 23 24 » 

... .. .... . 25 15 1/2 25 15 ·5/8 
)) ·.· ........ 27 15 3/4 26 15 1/ 2 

28 )) 
. 28 » .. . . . ..... 

......... . 29 » 29 

. . ........ 30 )) 30 )) 

.... .. . ... 31 15 1/2 ( lutubro. 1 15 5/8 
Agosto. .. . . . .. . 1 15 3/4 )) .... . ..... 2 15 3/8 

. .. . ..... 3 )) 15 1/4 

.... . . ... 1 15 1/2 e S/4 '5 15 

.... . .. .. ·5 1,5 1/4 e 3/4 6 1-4 3/i 

.. . .. . . . . » » )) • • •.• · : i 7 H 1/2 

... . ~ .... 7 15 e 15 3/4 8 14 1/4. 

. ... .. ... 8 » » H 1/2 

... . ..... 10 15 1/4 e 3/4 10 14 5/S 
)) ... ... ... 11 15 1/2 ·6 3/4 13 H 3/4. 
)) ..... . . .. 12 )) )) H » 
)) ······ .. . 13 )l » 15 )) 

)) .. . . . . ... H 15 1/* e s;• 16 » 
» ...... ... 17 '16 e 15 3/~ 1f u 1/2 

. . . . . . . . . 18 16 1/8 • 3/t 19 H 1/4 

. . . . ..... 19 16 e 16 3/4 20 u 8/4 
)) ~o 14 7/3 • 31' u u 1/.2 •' .. .. .. .. . 
)) . .. . .... . 21 » Z2 » 
» .... . .... u u S/~ .J!3 H 1/4 

' 24 H 1/2 H H » .. .... . . . 
.. .. . . . . . 25 14 5/8 ... . . ... . 26 » 

)) . . . .. .. . . 26 14 7/8 27 ll 
)) .. . ..... . 27 » » 29 13 1/2 
)) .. ... .. . • ' 28 14 3/4 

J!l]l\( :QO .. 21) V01,'Q1ME .. , 
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