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ACTOS DO GOVERNO PROVISORJO 

DECRETO N. 165 -DE 1'7 DE JANEIRO DE 1890 

PROVÊ Á ORGANISAÇÃO DE BANCOS DE EMISSÕES 

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Pro
visorio da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil, constituído pelq 

· Exercito e Armada, em nome da nação ; · · 
Decreta: 
:Art. 1." Poderão emittir bilhetes ao portador os bancos, que se 

fundarem com autorisação do Governo, e cujo fundo social fôr consti
tuido com apolices da divida publica~ moeda corrente ou ouro, obser
vadas as disposições seguintes : 

i§, 1.0 O paiz dividir-se-ha em tres regiões, a. saber: 
a) a do Norte, comprehendendo desde o Estado da Bahia até ao 

do Amazonas; 
b) a do Centro, comprehendendo os Estados do Rio de Janeiro, 

S. P aulo, Minas Geraes, Espírito Santo, Paraná e Santa Catharina; 
c) a do Sul, comprehendendo os Estados ·do Rio Grande do Sul, 

Matto Grosso e Goyaz. 
;§ 2.0 A cada uma destas regiões corresponderá um banco, cujo 

capital será:· 

Norte, com séde na Bahia, até ............... . 
Centro, com séde no Rio de Janeiro, até .... , .. . 
Sul, com séde em Porto Alegre, até . ......... . 

150.000:000$000 
200. 000 :000$000 
100.000:000$000 

450. 000 :000$000 

Esse capital será realisado em prestações, nunca inferiores: a 
10 %, e convertido em apolices, as quaes se averbarão em nome dos 
respectivos bancos, com a clausula de inalienaveis. 

i§ ~-0 Os bancos terão succurss.es ou agenrias nos p'ontoB; que, de 
accôrdG COm O Governo, forem julga•dos CotlVenÍente's . 
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I§ 4.0 O banco que t!e~~constituir encarregar-se-ha de fundar, de 
accôrdo com o Governo; caixas filiaes em Estados fóra da sua cir
cumsc:ripção, no caso de nãQ se organisarem os correspondentes ás 
regiões respectivas. · 

§ 5." A emissão de bilhetes ao portador não poderá exceder á 
importancia das apolices, que constituírem o fundo social dos bancos, 
nem a sua circulação ultrapassar os limites da circumsc~ipção ter~ 
ritorial ·de cada um. Os bancos, porém, terão conta entre s1, para re
gularizar a pa!(sagem da · moeda de prata em praça. 

I§ 6.0 Quando a circulação for feita por um banco em região ex
tranha á sua circumscripção, ex-vi do .§ 4° do art. 1°, ·as respectivas 
notas, observ-adas as disposições do paragrap1w anterior, conterão 
um carimbo com as lettras RN, RC, ou· RS, afim de facilitar a sua 
'ifubstituição pelas dos re~ctivos bancos, logo que se fundarem. 
Feita a substituição, as notas inutilisadas restituir-se-hão ao banco 
emissor; e, dado que nem todas se apresentem, marcar-se-ha um prazo 
;para esse fim, sob pena de prescripçãó, devendo neste caso ser o 
banco em\issor embolsado da somma dess.as notas 1prescriptas pelo 
banco correspondente á região . 

§ 'l.0 Os bilhetes emittidos em conformidade com as disposições 
deste decreto serão recebidos, e terão curso nas estações publicas, go
gozando das regalias conferidas ás notas do Estado. 

1§. 8." Os bancos . poderão ter officinas proprias para impressão 
de seus bilhetes, as, quaes ficarão sob a fiscalização do Governo. Em
quanto, porém, não as houver; serã·o os bilhetes fornecidos pelo Go
verno, correndo toda a despeza por conta dos respectivos bancos. 

Os bilhetes conterão : 
_ O nome do banco emissor; 
À assignatura do ch(;lfe da emissão ou do seu súbstituto, e rubrica 

do fiscal por parte do Governo. · 
Os bilhetes serão dos mesmos valores que os actuaes do Estado. 
;§, 9." A falsificação de bilhetes e a introducção de falsificados 

serão punidas com as penas comminadas p.elo direito vigente' ao 
crime de moeda falsa. 

:§ 10. Os bancos ficarão sujeitos á fiscalização do Governo, espe
cialm{)nte no que respeita á emissão, substituição e resgate dos bi
lhetes, por intermedio de pessoas nomeadas pelo Ministerio da Fa
zenda, que lhes marcará attribuições fiscalizadoras e~ o respectivo 
vencimento, o qual não poderá exceder de 10 :000$000. 

•§ 11. O exeesso da emissão de bilhetes, alé:rl"t dos limites determi-
nados neste decreto, importará: · 

a) para os hancos; a revogação do decreto de .autorização e sua 
liquidaÇão · forçada e immediata; 
. . ~) para, os dire?tores e. ge:_entes, as pen~as do art. 173 do Codigo 
. Cr~;rm~al, alem da mde~1~"-zaçao ~as ;Pm:das e d~m11ôs ca1.1sadas aos 
aoo1omstas ; · 
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c) para os fiscaes conniventes em taes aitas, ou que, tendo de_11as 
conhecimento, não as denunciarem em tempo, as mesmas penas ac1ma 
mencionadas. 

1§ 12 . O prazo de duração destes bancos será de 50 annos, podendo 
ser prorogado, mediante autorização do Governo. , 

I§ 13. Dada a liquidação, forçada ou voluntaria, ante-S! ou depois 
de expirado o prazo de duração do banco - observadas as disposi
ções das leis vigentes - guardar-~-ha a seguinte ordem nas preíe
rencias, em relação aos credores: 

a) por notas em circulação que não tenham sido recolhidas ; 
b) o Estado pelas apolices que comportarem o fundo de re

constituição do capital do bane?, as quaes se:ã~ abattd~s do c.apit~.l 
e entregues ao Thezouro N ac10nal, sem direito a mdemruzaçao·. 
alguma; · 

c) os credores preferenciaes nos termos do Codigo Commercial; 
d) os credores chirographarios; 
e) os accion;istas. 
A assembléa geral do banco, com assistencia do fiscal do Governo, 

resolverá - quando se tornar necessario -a liquidação - o modo pra
tico de realizai-a, assignado os direitos e interesses dos credores e 
associados. 

:§ 14. Os bancos teem o direito de substituir as suas notas em cir
culação por outras, sempre que o julgarem converii;ente; fazendo para 
esse fim annuncios por editaes, publicados na ' i~prensa de todos os 
Estados da sua circumscripção, nos quaes fixará um prazo nunca in
ferior a seis mezes. As notas, que . deixarem de ser apresentadas, 
reputar-se-hão prescriptas, e as quaes forem 1111bstituidas serão incine
radas em presença do fiscal do Governo. 

Art. 2.0 Os bancos constituídos nos termos deste decreto poderão 
operar: 

1) e171 emp~estimos, descontos e cambios; 
2) em hypothecas ... a curto e longo prazo, emittindo letr-as hypo-

thecarias ; ' 
3) em penhor agricola sobre fructos pendentes, colhidos e ar-

mazenados; · 
4) em adeantamentos sobre instrumentos de trabalho, machinas, 

apparelhos e todos os meios de producção das propriedades agrícolas, 
engenhos centraes, fabricas e officinas; 

5) em emprestimos de caracter e natureza industrial para con
strucção de edifícios publicos e particulares, estradas de ferro e 
outras, cães, dócas, melhoramentos de portos, telegraphos, telephones 
e· quaesquer emprehendimntos industri11;es; 

·· 6) em oomprar e vender terras, incul~a, ou não; pa.roelle.I-S:s . e 
~'l'C'a'l-8!9; pttr ctUta ~a, o'U a:Yrt:l:ii~ J 
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7) encarregar-se de a§Sumptos tendentes á colonização, fazendo 
os adeantamentos necessatlos, mediante ajuste e contracto com os 
colonos, ou terceiros interessados; 

8) in&umbir-se, por conta propria ou alheia de deseccamento, dre
nagem e irrigação do -sólo ; 

9) tratar do nivelamento e orientação de tenenos, abertura de 
estradas e caminhos ruraes, canalização e direcçã{) de torrentes, la
gôas e rios, e facilitar os meios necessarios- mediante ajuste e condi
ções _..:. a qualquer cultura, criação de gado de todas as especiaes e 
exploração de minas, principalmente de carvão de pedra, cobre, ferro 
e outr{)s metaes; 

10) finalmente poderão effectuai· todas as · operações de commer
cio e industría, por conta propria ou de terceiros. 

Art. 3.0 E' concedido aos bancos fundados nos termos do presente 
decreto: 

a) cessão gratuita, á discrição do G1:>verno, de terras devolutas, 
na zona da sua circumscripção, para localisação de colonos e fundação 
de estabelecimentos industriaes de qualquer ordem; 

b) preferencia, em igulJ,ldade de condições, na construcção de es
tradas de ferro e outras {)bras e melhoramentos. projectados pelo 
Governo; 

c) preferencia em condições iguaes, para exploração de minas 
de qualquer especie, comprehendidas na sua circumscripção territorial, 
e bem assim para exploração de canaes e communicações fluviaes, que 
servirem ás ditas minas, ou dellas se avizinharem; 

d) preferencia em igualdade de condições, nos contractos com o 
Governo sobre objectos de colonisação e immigração na sua cir
cumscripção territorial; 

'e) direito de desapropriação nos termos da iei n. 816, de 10 de 
Julho de 1855, e seu regulamento, que baixou com o decreto n. 1.664, 
de 2'7 de Outubro do mesmo anno, e bem assi:di isenção de decimas, 
imposws e direitos aduaneiros para os estabelecimentos industriaes, 
que fundarem, emquanto os houverem sob sua administração, e ma
terial de. qualquer especie, que imp<!rtarem com destino e applicação 

1 a esses estabelecimentos, estradas de ferro, exploração de rios, minas e 
outras fontes de producção. 

Art. 4.0 Para que os bancos possam preteRder os favores do 
presente decreto, e gozar da faculdadé de emissão de notas, devem 
obrig-ar-se, em fa-v{)r do Estado: 

1", a reduzir, a contar do começo das suas operações, 2 % no juro 
das apolices, que constituírem o seu fundo social, e a augmentar esta 
porcentagem mais 1J2 % annual até a completa extincção. do referido 
juro; 

2°, a averbar como inalienaveis as apolices, que constituírem seu 
fundo sooie.l, das quaes não poderão dispôr, salvo Mcôrdo com o 
Gb\le'r'no ; 
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3°, _a constituir, com uma quota, nunca inferior a 10 % dos 
lucros brutos, um :fundo para repre.'lentar o capital em apolices, que 
ficarão annulladas, para todos os effeitos, no fim do prazo de dura
ção dos bancos. 

A essa quota serão contados, semestralmente, juros, na razão mí
nima de 6 · % · ao anno. Cess.ará a formação deste fundo, logo que sua 
importancia attingir ao respectivo limite; 

4°, a emprestar á lavoura e industrias auxiliares, a juro nunca 
superior a 6 %, oommissão de 112 % e prazo maximo de 30 annos, 
sobre hypothecas de immoveis ruraes, urbanos e indust riaes, e bem 
assim effectuar com ella transacções de penhor de p:roductos e outros 
títulos, que offereçam garantia, a prazo nunca s.uperiol' a tres annos. 

Para auxiliar taes. emprestimos, o Governo concorrerá apenas 
com as sommas que receber dos bancos a titulo de reducção da taxa 
de juro das apolices, que constituírem seu fundo social; e, depois 
dessas sommas attingirem á totalidade do juro, ficará este auxilio 
reduzido á metade. 

Com este auxilio os bancos formarão um fundo especial, para 
garant'ir o serviço das letras hypothecariaa, que emittirem em virtude 
de emprestimos á lavoura e industrias auxiliares; 

5°, a converter em espeçies metallicas, á -vontade do portador e 
á vista, são sómente as notas que emittirem, um anno depois do cam
bio attingir e manter a taxa par de 27, ou mais, tomando igual com
promisso quantó ás notas do Govern:o, que houver em circulação, sem 
direito a indemnização alguma. 

Art. 5.0 Desde que, nos termos do numero anterior, começar a 
convertibilidade das notas em especies metallicas, á vontade do por
tador e á vist~, os bancos terão sempre um encaixe metallico igual 
ás respectivas circulações de notas dessa natureza. 

O excesso da emissão, além dos limtes determinados pelo encaixe 
metallico acarreta as penas comminadas no art. 1 o, .§. 11, deste decreto. 

Paragrapho unico. A emissão de bilhetes sobre a base metallica 
não inhibe ·os bancos . de. continuarem a fazer a sua circulação sobre 
base de apolices. 

Art. 6.0 Os bancos actuaes de circulação metallica continuarão 
no gozo de seu privilegio, observadas as ·disposições legaes. 

Art. 7.0 Os emprestimos aos agricultores nos termos do art. 10 
da lei n. 3 .172, de 5 de Outubro de 1885, poderão ser feitos por 
prazo de um a tres annos, e ainda por escripto particular, assignado 
pelo devedor e duas testemunhas, cujas firmas serão reconhecidas· 
antes do registro; revogadas nesta parte o art 107 e ·§§ 2° e 4° do 
decreto n. 9.549, de 23 de Janeiro de 1886. 

Art. 8.0 Os bancos instituídos segundo este decreto ficarão su
jeitos ás leis vigentes, que regem a materia. 



Art. 9.0 Revogam-!le as disposjções em contrario. 
Sala das sessões do Governo · Provisorio, 17 de janeiro de 1á9ó, 

MANoEL DEoDoRo DA FoNSECA. 

Ruy Bar]!osa. 

DECRETO N. 190- DE 29 DE JANEIRO DE 1890 

CONCEDE AO BANC<1 DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL ~UTORIZAÇIÃO PARA 
FUNCCIONAR E APPROVA OS RESPECTIVOS ESTATUTOS 

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Pro
visorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituído pelo 
Exercito e Armada, em nome da nação, attendendo ao que requereu o 
Banco dos Estados Unidos do Brazil, concede, de conformidade com 
os decretos ns. 164, 165, 165 A e 169 A, de 17 e 19 do corrente mez, 
autorização ao dito Banco para funccionar e approva os respectivos 
estatutos. 

Sala das sessões do Governo Provisorio, 29 de janeiro de 1890, 
2° da Republica. 

MANoEL DE<1DoRo DA FoNSECA. 

Ruy Barbosa. . 

BANCO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

ESTATUTOS 

Da emissão 

Art. 8. o O Banco emittirá bilhetes ao portador e á vista até á im
portancia dos fundos publicos, que constituiiem o seu fundo social; 
não podendo a sua circulação ultrapassar os limites da respectiva cir
cu'mscripção territorial. 

' · O Banco, porém, terá conta com os das regiões Norte e Sul, para 
o f$ de regularizar a passagem da moeda de praça á praça. 

i§. 1.0 Quando a circulação fôr feita por este Banco em região es
.tranha á sua c:i,rcumscripção ex-vi do art. 7\ as respectivas notas, ob
servadas as disposições deste artigo, conterão um carimbo com as 
lettras R N ou R S, afim de facilitar-lhes a substituição pelas dos 
respectivos bancos, logo que se fundarem. 

Feita, a substituição~ as notas inutilizadas restituir-se-hão a este 
;Banco; e, dado que nem todas se apresentem a troco, marcar-se-ha um 
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iu'!1zb para tal ~im, sob pena de p1·escrip~ão; devendo neste caso ser 
o Banco embolsado pelos das respectivas regiões do valor de taes 
notas. 

A preseripção regular-se-ha pelas leis vigentes. . 
Art. 9.0 Os bilhetes emittidos de conformidade com as disposições 

elo decreto n. 165 de 17 de janeiro de 1890 serão recebidos, e terão curso 
nas_ repartições publicas, gozand<J das regalias conferidas ás notas do 
Estado. 

·§: 1.-o O Banco poderá ter officinas proprias para a impressão de 
seus bilhetes, as quaes ficarão sob a fiscalização do Governo. Emquan
to, porém, não as houver, serão os bilhetes fornecidos ~lo Governo, 
correndo toda a despeza por conta do Baneo. 

Os bilhetes conterão: 

O nome do Banco emissor ; 
A a_ssignatura do chefe da emissão, ou seu substituto, e a rubrica 

do fiscal por parte do Governo. . 
Os bilhetes serão dos mesmos valores que os actuaes do Estado. 
A falsificação e a intróducção de falsificados serão punidas com 

as penas comminadas pelo direito vigente ao crime de moeda falsa. 
§ 2.0 O Banco ficará sujeito á fiscalização do Governo, especial

mente no que respeita á emissão, substituição e resgate dos bilhetes, 
por intermedio de pessoas nomeadas pelo Ministerio da Fazenda, que 
lhes marcará attribuições ·fiscalizadoras e o respectivo vencimento, o 
qual não poderá exceder de 10 :000$000. 

1.0 O excesso da emissão de bilhetes, além dos limites determina
dos neste decreto, importará: 

2.0 P ara o Banco, a · revogação do decreto de autorizaçãd, e sua li
quidação forçada e immediata ; 

3.0 Para os directores e gerentes, as penas do art. 173 do codigo 
criminal, além da indemnização das perdas é damnos causados aos 
accionistas; 
· 4.0 Para os fiscaes conniventes em taes faltas, ou qne, tendo 
dellas conhe~imento, não as denunciarem em tempo, as me_smas penas /1 

a.cima mencionadas; 
5.e O Banco tem o direito de substituir as suas notas em circula

-ção por outras, sempre que o julgar conveniente, fazendo para esse 
fim annuncios por editaes, publicados na imprensa de todQe os Es
tados da sua circumscripção, nas quaes fixará um prazo nunca inferior 
a seis mezes. 
, As notas, que deixarem de ser apresentadas, reputar-se-hão pre
scriptas, e as que forem substituídas serão incineradas em presença 
do fiscal do Governo. 

A prescripção regular-se-ha pelas leis vigentes. 
Art. 10. O Banco obriga-se a converter em es:Mcies metallicas, IÍ. 

vontade do portador .e á vista, tão s6mente as notu que deixar de 



emittir, U!fi anno depois do cambio 'attingir e manter a taxa par de 27, 
ou mais, tomando igual compromisso quanto ás notas do Governo, 
,que houver em circulação, sem direito a indemnizaçãd alguma. 

,§. 1.0 Desde que; nos termos do numero anterior, começar a conver
tibilidade das notas em especies metallica·s, á vontade do portador e á 
vista, o Banco terá sempre um encaixe metallico igual á respectiva cir
culação de nota·s dessa natureza. 

§ 2.0 O excesso da emissão além dos limites determinados pelo en
caixe metallico acalTeta as penas comminadas no art. 1 o, '§. 11, do 
.decreto n. 165 de 17 de janeiro de 1890. 

I§ · 3.0 A emissão de bilhetes sobre base metallica não inhibe o Banco 
de continuar a manter a sua circulação sobre base de apolices. 

DECRETO N. 794 - DE 31 DE JANEIRO DE 1890 

CRÊA MAIS UM BANCO DE EMISSÃO SOBRE APOLICES E FIXA A IMPORTANCIA 

TOTAL DELLA NOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

. ( 

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Pro- ' 
visorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituído pelo 
Exercito e Armada, em nome da Nação, decreta: 

Art. 1.0 Para a emissão sobre apolices o Estado de S. Paulo consti
tuirá com o de Goyaz uma região com o seu Banco. 

Art. 2. 0 E' fixada em duzentos mil contos de réis a emissão total 
sobre apolices pelos quatro Bancos emissores, tocando cem mil contos 
á região do centro e cem mil contos ás outras. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo P rovisorio, 31 de J aneíro de 1890, 

2° da Republica. 
MANOEL DEI1,DORO DA FONSECA . 

. '• 
Ruy Barbosa. 

DECRETO N. 251 A - DE 7 DE MARÇO DE 1890 

DIVIDE EM TRES ZONAS DE EMISSÃO A REGI.Ã.O DO NORTE DO BRAZIL 

. O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Pro
visorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituído pelo 
Exercito e Armada, em nome da N ação, decreta: · · · 

Art. 1.0 Para emissão sobre apolices nos termos do decreto de 
17 de janeiro ultimo, os Estados do Norte constituirão tres regiões, 
cada uma com ·seu banco. 



' - 11-

A primeira se comporá dos Estados do Amazonas, Pará, Mara
nhão . e Piauhy; 

A segunda dos do Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba e Per-
na:nlbp.co ; 

A terceira jlos das .Alagôas, Sergipe e Bahia. 
Art. 2.0 E' fixada em 20.000 :000$000 a emissão de cada banco. 
Art. 3.° Ficam revogadas as rusposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisorio, 7 de março de 1890, 2° 

da Republica . 
MANOEL DEoDoRo ·DA FoNSECA. 

Ruy Barbosa. 

DECRETO N. 253 - DE 8 DE :MARÇO DE 1890 

ESTATUE ÁCERCA DA EMISSÃO SOBRE METAL E APOLICES1 CONCEDIDA AO 
BANCO DO BRAZIL, AO BANCO NACIONAL DO BRAZIL E AO BANCO 
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL 

O Marechal :Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Pro
visorio da Republica dos Esta:dos Unidos do Brazil, constituído pelo 
Exercito .e Armada, em nome da Nação: 

Considerando a necessidade immediata e inevitavel de ampliar 
largamente o meio circulante, attenta a extrema tensão do mercado 
monetario; 

Considerando, por outro lado, a conveniencia actual de conciliar 
as exigencias do regimen da emissão sobre ouro com as do systema 
de emissão sobre títulos da divida nacional, ambas estatuídas na lei 
n. 3. 403, de 24 de novembro de 1888 ; 

Considerando, emfim, a impossibilidade, manifestada pela expe
riencia, de manter a emissão sobre base metallica nas condições em 
que essa lei a prescreveu, e, por outra parte, a vantagem de aprovei
tar, nos seu!! orgãos mais consideraveis, os elementos de credito já 
organisados a beneficio dessa especie de emissão; 

Decreta: 
Art. 1. o E' autorisado o Banco do Brazil, assim como o Banco 

N acionai do Brazil, a emittir bilhetes ao portador até ao duplo da 
quantia de 25.000 :000$000 cada um, que esses estabelecimentos de
positarão em moeda metallica no Thezouro N acionai, por prestações 
convencionadas, de modo que o deposito preceda sempre á emissão 
correspondente. 

i§, 1.0 Os bilhetes desta emissão serão recebidos nas estações 
pub-licas. 

I§ 2.0 Esses bilhetes serão convertidos em ouro, á vontade do por
tador e á vista, quando o cambio se mantiver ao par ou acima ·ao par, 
durante um anno. 



-12-

Art. 2. o E' fixado, por emquanto, em 50.000 :000$000 o capital 
e a emissão concedidos ao Banco dos Estados Unidos do Brazil, po
dendo o Governo alargai-os, desde que as necessidades da circulação 
o reclamarem. . 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. 
1Sala das sessões do Qoverno Provisorio, 8 de márço de 1890, 2° 

da Republica. 
MANOEL DEoDoRo DA FoNsEcA. 

Ruy Barbosa. 

·' 
DECRETO N. 255 - DE 10 DE MARÇO DE 1890 

ESTENDE AO BANCO DO BRAZIL O ENCfRGO DO RESGATE DO PAPEL-MOEDA 

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo 
Provisorio da Republi.ca dos Estados Unidos do Brazil, constituído 
pelo Exercito e Armada, em nome da Nação: 

. Considerando a conveniencia de apressar o resgate do papel
moeda do Estado, confiado pelo contracto de 2 de outubro de 1889 
ao Banco N acionai do Brazil; 

Considerando que, em presença do decreto n. 253, de 8 do cor
rente, esse estabelecimento se acha jgualado ao Banco do Brazil 

· quanto á emissão sobre base metallica; 
Considerando a relação intima existente entre esse regimen .de 

emissão e o resgate do papel-moeda; 
Decreta: 
Art. 1.0 O serviço do resgate do papel-moeda fica entregue por 

igual ao Banco N acionai do Brazil e ao Banco do Brazil, estendendo
se a este as condições, faculdades e encargos de que esse serviço se 
acha commetido ao primeiro destes dous estabelecimentos. 

Art. 2..<> Revogam-se as disposições em contrario. 
1Sala das sessões do Governo Provisorio, 10 de março de 1890, 2° 

da Republica. 
MA.NoEL DEoDoRo DA FoNSECA. 

Ruy Barbosa . 

DECRETO N. 782 A - DE 23 DE STEMBRO DE 1890 

CONTÉM DIFFERENTES PROVIDENCIAS SOBRE BANCOS DE CIRCULAÇÃO 

O Marechal Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio 
constitui do pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, decreta: 

Art. 1.0 Os bancos de circulação creados em . virtude do decreto 
n. 165, de 17 de janeiro de 1890, são autorisados a effectuar sobre 
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ouro metade da sua emissão, nos mesmos termos da concedida ao 
Banco dos Estados Unidos do Brazil, não podendo, porém, encetai-a, 
salvo permissão especial do Yinisterio da Fazenda, antes de con
cluída a emissão sobre · apolices. 

Art. 2.0 E' elevada a 40.000:000$000 a emissão do Banco União 
de S. Paulo, a .,cuja região passam a pertencer os Estados do Paraná 
e Santa Catharina, obrigando-Se esse estabelecimento a fazer a.Qs 
Estados de sua zona, independentemente de garantia do Thezouro 
Federal, nas conaições mais favoraveis que a situação do mercado 
permittir, os emprestimos necessarois, para a reorganisação das suas 
finanças. 

Art. 3. 0 E' outorgada ao banco emissor que se organisar em Per
nambuco uma emissão addicional de 10. 000 :000$000, nos termos do 
decreto n. 253, de março deste anno, art. 1° sob a clausula e para 
o fim de realisar, logo de'Pois de constituído, um emprestimo de 
10.000:000$000 . a esse Estado, nas condições que o Yinisterio da Fa
zenda estabelecer, sem garantia federal. ' 

Art. 4.0 Os Bancos de circulação sobre ouro e os de emissão sobre 
títulos da divida publica são obrigados a receber as notas uns dos 
outros; pena de liquidação do estabelecimento que o recusar, nos 
termos da lei n. 3 .403, de 24 de Novembro de 1888, art. . 1° § 1°, 
n. IV. 

Art. 5.0 E' restabelecida ao Banco da Bahia a faculdade de emi~
são que lhe outorgaram os seus estatutos, até á quantia de dez mil 
contos sobre deposito em ouro na importancia de metade desse valor. 

Art. 6." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisorio, 25 de Setembro de 1890, 

2° da Republica. · 

MANOEL DEonoRo DA FoNsEcA. 

Ruy Barbosa . 

. 
Generalíssimo- Requer o Banco dos Estados Unidos do Brazil a 

faculdade de emissão no duplo do deposito de 25.000 :000$ em ouro, 
nos termos em que, pelo decreto de 8 de março, foi concedida ao Banco 
do Brazil e ao Banco N acionai. · 

Entende o peticionaria que essa pretensão assenta em incontetavel 
direito seu, e invoca em apoio della, além desse titulo jurídico, ne~es

. sidades urgentes do nosso mercado. 

Examinando attentamente o assumpto, parece ineluctavel o direito 
11.llegado e imperiosas circumstancias, em que. se funda a petição, cujo 
tleferimento vos propomos como conveniente ao bem· geral do paiz. 
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V arios, e cada qual mais concludente, são os motivos, em que es
triba a nossa convicção: 

Primeiro: 
O decreto n. 194, de 31 de janeiro do corrente anno, que fixou de

finitivamente a quota da emissão distribuída a cada um dos bancos 
regionaes, quinhoou ao Banco dos Estados Unidos a emissão de cem 
mil contos. 

Eis a sua disposição peremptoria, no art. 2°: . 
"E' fixada em duzentos mil contos de réis a emissão total sobre 

npolices pelos quatro bancos emissores, tocando cem mil contos á região 
do centro e cem mil contos ás outras." 

Esta prescripção não foi, até hoje, revogada, nem podia sel-o no 
tocante á região do centro, sem que simultaneamente o fosse para as 
•mtras. O contrario seria, não só desigualdade e desporporção, como 
inversão palpavel do senso commum, igual á de deixar menos favorecida 
a região incomparavelmente mais importante, das tres zonas bancarias 
em que se dividiu o paiz. 

Segundo: 
A reducção estatuída pelo decreto n. 253, de 8 de março de 1890, 

não importa derogação do artigo supra transcripto do decreto de 31 
de janeiro: representa apenas uma transacção proVisoria, cujo cara
cter de interinidade se acha expressallll6nte P,eclarado no lproprio 
texto. 

Diz elle, com effeito, no art. 2°: 
"E' fixado, por emquanto, em cincoenta mil contos o capital e a 

emissão concedidos ao Banco dos Estados Unidos do Brazil ... " 
Essa provisão, pois, deixou em vigor a do decreto de 31 de ja

neiro, modificando-lhe apenas momentaneamente a execução, de ac
côrdo com circumstancias cuja natureza passageira ficou assignalada 
no proprio contexto do acto legislativo. 

Terceiro: 
Esta intelligencia torna-se ainda mais clara, ante a clausula pela 

qual aca:ba o artigo, cuja primeira parte acabamos de citar. Essa clau
sula terminal reza : " . . . podendo o Governo largai-os, desde que as 
necessidades da circulação o reclamarem." · 

A providencia que agora vos aconselhamos, pois, não apresenta a 
importancia de uma reforma legislàtiva. E' simplesmente um acto de 
méra administração, de expediente f~anceiro, que se não pôde recusar, 
.quando o estão dictando as circumstancias, a que a propria lettra 
desse decreto nosso positivamente allude. 

Quarto: · 
A medida consagrada no decreto de 8 de março não se adoptou 

sinão a requerimento do Banco·dos Estados Unidos do Brazil, que, vin
do para esse fim ao encontro do Governo, suggeriu elle mesmo essa re
ducção temporaria nas vantagens asseguradas ao seu capital pelos seus 
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estatutos e pelo decreto de 31 de janeiro. Procedendo assim, esse es
tabelecimento serviu á administração publica, facilitando-lhe a con
cessão, que, com o auxilio desse espo:ntaneo concurso, então se fez, da 
~missão no duplo da base metallica aos outros dous grandes bancos 
desta Capital. 

E não seria "!'azoavel, nem justo, nem leal que, utilisando-~e desse 
serviço, o Governo o convertesse em prejuízo contra o instituto, de 
cuja espontaneidade nos aproveitámos na solução de uma crise. 

Quinto: 
Na conferencia celebrada, aos 8 de março, no Thesouro entre o 

Ministro da Fazenda, o _presidente do Banco dos E·stados Unidos do 
Brazil e o Banco N acionai; ~onferencia cujas deliberações servil'am de 
base ao decreto dessa data, ficou explicitamente reconhecido por nós 
e pelos representantes dos dous ultimos estabelecimentos o direito do 
primeiro a uma emissão á outorgada aos outros. 

Sexto: 
. Si não fosse a confiança dessa instituição, obra benefica do Go

verno republicano, no direito por que agora pugna, confiança, justifi
cada por compromisso explicito da •administração federal, o Banco dos 
Estados Unidos do Brazil não teria assumido as responsabilidades que, 
apoiado nos seus estatutos, assumiu, nem poderia ter cooperado para 
o admiravel movimento economico da nossa praça nestes cinco mezes 
com essa i:mmensa contribuição de forças, sem a qual esse movimento 
não se explicaria. 

Com uma emissão apenas de 50. 000 :000$ esse estabelecimento não 
poderia estreitar a sua existencia financeira, emprestando 10.000 :000$ 
a um só Estado, como emprestou, nem animar mediante a sua inter
venção directa a notavel evolução industrial, a que temos assistido, na 
,qual, si nem tudo é aproveitavel, ha, em todo caso, elementos incal
culaveis de prosperidade e renovação para o paiz. 

Desse estabelecimento receberiam animação consideravel os seus 
congeneres em S. Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Pará. 
Raras .são as emprezas lançadas este anno, aqui, ou em S. Paulo,, que 
não tenham sido efficaz _e poderosamente coadjuvadas pelo Banco dos 
Estados Unidos do Brazil e seus auxiliares. 

Sem contar a contribuição destes ultimos, a parte do primeiro, 
como accionista, nessas organisações, orça por algumas dezenas de 
milhares de · contos. A cerca de 5. 500 :000$ sobe o valor de seus em· 
prestimos á lavoura em lettras hypothecarias. Passa de 4.000:000$ os 
Beus creditos concedidos a descoberto. O seu saldo em -31· de julho, de 
emprestimos sob cauções e titulos bancarias, montava a mais de réis 
12.300 :000$000. . 

Ora, esse papel bemfazejo, vivificante, creador, não lhe seria pos
!livel, si o Banco dos Estados Unidos do Brazil pudesse dispor apenas 
de uma emissão restricta a 50.000 :000$; oSi não devesse_ firmar os seus 
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calculas na bôa fé da promessa legislativa, que estipulara no duplo 
dessa quantia as proporções da sua acção financeira e a importancia 
dos seus meios de desenvolvimento. 

Setimo: 
O valor dos bancos e companhias registrados na d unta c'ommer

cial desta cidade entre 8 de iulho de 1889 e 17 de agosto de 1890 ele
va-se a 1.148. 000 :000$, dos quaes mais de oitocentos mil contos per
tencem ao período republicano, que, a este respeito, se pôde datar da 
fundação do Banco dos Estados Unidos do Brazil. 

E nesse computo só entram as emprezas já legalmente matri
culadas. 

Ora, a necessidade da realização da quarta parte, supponhamos, 
desse capi~al, bastaria para impôr aos accionistas um desembolso ap
J?roximadamente de trezentos mil contos, quando a circulação dos tres 
bancos emissores, cujas cedulas teem curso nesta região, não excede á 
metade desse valor; cumprindo advertir em que só a emissão do Banco 
dos Estados Unidos do Brazil chegou ao seu limite, e a dos outros, 
gyrando pelo paiz todo, não se localisa sinão em parte do mercado 
da capital. 

Daqui se Beg}le que não estaremos seguros contra eventualidade:.J 
de crise; si não dermos largueza maior ao. meio circulante, e que a emis
!'ão addicional reclamada agora não tardará em ser absorvida pelas 
necessidades immediatas da circulação, ·sem sobrecarregai-a. 

Oitavo: 
A funcção eminente, que o Banco· dos Estados Unidos do Brazil 

presentémente exerce nesta praça, impõe-se irrecusavelmente a quem 
quer que alguma noticia tenha do seu movimento •quotidiano, no qual 
as nota:s desse estabelecimento são hoje o instrumento geral das trans
acções. A proporção do seu papel, comparado á massa actual da moeda 
bancaria nesta região, ascende talvez a 80 ou 90 °1°, encontrando-se 
apenas em quantidade mui exígua bilhetes de outra procedencia. 

A necessidade, pois, de dar á missão desse banco toda a elastici
_dade calculada, franqueando-lhe os meios de acção previstos no seu 
compromisso e no decreto a que se lhe devG a existencia, é das mais 
indeclinaveis . 

.À rapida assimilação de .todo o papel bancario emittido este anno, 
a fecundação que elle tro:!J-Xe ás industrias, a ascensão do cambio, ape
nas alterada recentemente por depressões passageiras sem causa apre
ú-avel, a conveniencia de ampliar o meio circulante na proporção do 
r.ugmento crescente de trabalho - ~munera.do, graças á extincção do 
elémento servil e ao desenvolvimento da immigração; as reclamações, 
que ultimamente não cessam de chegar ao :Ministerio da Fazenda, so
bre a urgencia de acudir á praça, mal provida de recursos para o bom 
exito de especulações fundadas nas mais legitimas espectativas, estão 

· dem'onstrando que não poderíamos retardar este passo. 
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A coexistencia da circulação sobre apolices com a emlSsao sobre 
ouro no mesmo estabelecimento de credito não é novidade, nem offerece 
inconveniente. Ella existe, entre nós, nos bancos americanos, e está 
adm.i.ttida entre nós, não só nó decreto n. 165 de 17 de janeiro, art. 5°, 
_que deu aos institutos emissores a sua organisação actual, como nos 
proprios estatutos do Banco dos Estados Unidos do Brazil, ·art. 10, §. 3°. 

Attentas estas considerações, temos a honra de submetter á vossa 
assignatura o decreto que .satisfaz a petição desse estabelecimento. 

Rio de Janeiro, 29 de ·agosto de 1890 . - Ruy Barbosa. 

DECRETO N. 700 A - DE 29 DE AGOSTO DE 1890 

REGULA A EMISSÃO COMPLEMENTAR ASSEGURADA AO BANCO DOS ESTADOS 
UNIDOS DO BRAZIL PELOS DECRETOS DE 31 DE JANEIRO A 8 DE MARÇO 

DE 1890 -

O Marechal Manoel Deod.oro da Fonseca, Chefe do Governo Pro
visorio, da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituído pelo 
Exercito e Armada, em nome da Nação, decreta : 

Art. 1.0 E' autorizado o Banco dos Estados Unidos do Brazil a 
cmittir bilhetes ao portador até 'ao duplo da . quantia de 25. 000 :000$, 
que depositará em moeda' metallica no Thesouro N acionai, nas mesmas 
conp.ições da concessão feita ao Banco do Brazil e ao Banco N acionai 
do Brazil pelo decreto ' n. 253, de 8 de março de 1890, art. 1° e seus 
paragraphos, e. fixado em 100.000 :000$ o capital do dito banco. 

Art. 2.0 Revogam-se às disposições em contrario. _ 
Sala das sessões do Governo Provisorio, 29 de agosto de 1890, 2° 

da Republica. · · 
MANOEL DEoDORo DA FoNsECA. 

Ruy Barbosa. 

DECRETO N. ~82 _A - DE 25 DE SETEMBRO DE 1890 

CONTÉM DIFF~RENTES PROViDENCIAS SOBRE BANCOS DE CIRCULAÇÃO 

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Pro
visorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituído pelo 
Exercito e Armada, em nome da Nação, decreta: 

Art. 1.0 Os Bancos de circulaçã9 creados em virtude do decreto 
n. 165, de 17 de janeiro de 1890, são autorisados a ~ffectuar sobre 

2 ' -
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ouro metade da sua emissão, nos mesmos termos da concedida ao 
Banco dos Estados Unidos do Brazil, não podendo, porém, encetai-a, 
~alvo permissão especial do Ministerio da Fazenda, antes de concluída 
a emissão sobre apolices. 

Art. 2.0 E' elevada a 40.000:000$000 a emissão do Banco União 
de S. Paulo, a cuja região passam a pertencer os Estados do Paraná 
e 8~::::.ta Catharina, obrigando-se esse estabelecimento a fazer aós Es
tados de sua zona, independentemente de garantia do 'rhesouro Fe
deral, nas condições mais favoraveis que 11- situação do mercaqo per
mitpir, os emprestimos necessarios para a reorgan~ação das suas 
finà:nças , 

"4Ft. 3." E' outorgada ao Banco emissor que se organisar em 
Pernambuco uma emissão addicional de 10. 000 :000$000 nos termos · 
do decreto n. 253, de 18 de março deste anno, art. 1°, sob a clausula 
e para o fim de realisar, logo depois de constituído, um emprestimo 
de 10.000 :000$000 a esse Estado, nas condições que o Ministerio da 
Fazenda estabelecer, sem garantia federal. 

Art. 4.0 Os Bancos de circu~ação sobre ouro e os de emissão sobre 
títulos da divida publica são obrigados a receber as notas uns dos 
outros; pena de liquidação do .. ' estabelecimento que o recusar, noij 
termos da lei n. 3.403, de 24 de novembro de 1888, art . 1°, .§ 1°, 
n. IV. 

Art. 5.0 E' estabelecida ao Banco da Bahia a faculdade de emis
são que lhe outorgaram os seus estatutos, até a quantia · de 
10 .000 :000$000 sobre deposito em ouro na importancia de metade 
desse valor. . 

Art . 6.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisorio, 25 de setembro de 1890, 

2" da Republica . ' 
MANOEL DEODORO DA FONSECA. 

Ruy Barbosa. 

DECRETO N. l.lM - DE 7 DE DEZEMBRO DE 1890 

AUTORIZA A FUSÃO DO BANCO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL COM O BANCO 

NACIONAL DO BRAZlL, SOB A DENOMINAÇÂ.O DE BANCO DA REPUBLICA 

DOS ES'l'ADOS UNIDOS DO BRAZIL, REGULANDO E EMISSÃO DO NOVO ESTA

BELECIMENTO E PROVENDO AO RESGATE DO PAPEL-MOEDA 

O Marechal Manoel Deodoro da Fon&eca, Chefe do Governo 
Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituído 
pelo Exerc:ito e Armada, em nome da nação: ·· .. 

Attendendo ·ao que lhe requereram o Banco dos Estados Unidos 
do Br11zil e o Banco N acionai do Brazil, 
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Decreta: . 
Art. 1.° Ficain autorizados a fundir-se, mediante as clausulas 

deste decreto, o Banco dos Estados Unidos do Brazil e o Banco Na
cional do Brazil, assumindo o novo estabelecimento o nome de Baneo 
da Republica dos Estados Unidos do Brazil. , 

Art. 2.0 O Capital desse banco será de 200.000:000$000; .s~a 
séde a Capital Federal; seu prazo . de duração 69 annos, prorogave1s, 
ai o Governo o houver por bem. 

Art. 3.0 O Banco da Republica dos Estados Unidos do · Brazil 
terá, durante o prazo de suas funcções, o direito da emissão de notas 
l:\.0 portador e á vista, com circulação . em todo o territorio da Re'pu
blica, na razão do triplo do deposito em ouro cuja somma poderá 
elevar-se á importancia equivalente ao capital do estabelecimento, re-
colhida ao Thezouro N acionai. · 

I§ 1.0 Essas notas -serão conversíveis em especie metallica, logo 
que o cambio se mantenha ao par no decurso de um anno-. 

;§, 2.0 Durante a existencia desta não poderá o Governo conceder 
a outras instituições de credito o direito de emissão-. 

·Art. 4.0 E' estipulado. o prazo improrogavel de dous annos aos 
bancos hoje dotados da faculdade de emittir, par-a completarem respe
ctivamente as suas emissões de notas ao portador e á vista, nos term<.~s 
das concessões outorgadas a cada um, não podendo estas alterar-se, 
modificar-se ou pro rogar-se. 

Nesta disposição não se comprehe:nde a emissão concedida a 
.favor do credito popular, a qual, pelo seu destino singular e pela na
tureza de seus fins, deve aer gradual e lenta. 

!§· 1.0 Os banco-s que não satisfizerem a clausula precedente deca
hirão do direito de emittir, incorporando-se este, com todos os privi
legias correspondentes, ao Banco da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil. 

I§· 2.0 A este poderão esses estabelecimentos ceder e transferir seus 
direitos e privilgios de emissão-. 

I§ 3.0 Nas hypotheses dos dous paragraphos antecedentes, o Banco 
da Re.publica dos Estados Unidos do Brazil substituirá por notas suas 
as dos estabelecimentos que perderam o direito a completar a sua 
emissão, ou o transferirem ao mesmo banco. · 

!§- 4.0 Emquanto não se effectuar essa su tituição o Banco da 
Republica dos Estados Unidos do. Brazil assumirá em· toda a sua 
plenitude a responsabilidade pelas notas dos bancos a que sucooder 
como si suas fossem, nos termos das concessões respectivas. ' 

Art. 5.0 N-as concessões actuaes, que se incorpo.rarem ao Banco 
da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo proprio acto da sua 
constituição, ou por factos posteriores, manter·se-ha a circulação 
sobre apolices, na parte já realizada sob as mesmas condições ora em 
vigor. · 
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Na outra parte a emissão far-se-ha sobre ouro, nos termos do 
art. ao. . 

Art. 6.0 Na hypothese do Banco da Republica dos Estados Un~
dos do Brazil adquirir a:s concessões actualmente feitas, o total de 
sua emissão nunca poderá exceder á importancia estatuída no art. ao, 

mais o valor do papel-moeda resgatado, salvo concessão ulterior. 
Art. 7.0 O Banco da Republica dos Estados .Unidos do Brazil 

fica obrigado a fazer gratuitamente, dentro em cinco ·annos,_ na pro
porção e sob as condições que o Governo estabelecer, o resgate de 
dua:s terças partes do papel-moeda do Estado, que acudir ao troco, 
incumbindo-se o Governo de chamai-o e recolhel-o nas épocas deter-
minadas. · 

:§. 1.0 Do resgate do outro terço incumbir-se-ha tambem o banco, 
recebendo em permuta apolices de 4 %. 

I§ 2.0 As notas resgatadas substituir-se-hão pela:s . do Banco da 
Republica dos Estados Unidos do Brazil, emittidas nos limites da 
circulação, que .se lhe faculta pelos arts. ao e 4°. 

Art. 8.0 Em caso de corrida, por effeito de crise, quando as 
notas forem conversíveis á vista em especie metallica, o Banco da 
Republica dos Estados Unidos _do Brazil terá o direito de só receber 
em pagamento notas de sua propria emissão, ou ouro, e de permutar 
imm~iatamente por notas suas ás dos outros _bancos, que possuir 
em caixa. 

Art. 9.0 O Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
será o agente financeiro do Estado, dentro· e fóra do paiz, nas con-
dições que, de accôrdo com elle, estipular o Governo. . 

Art. 10. O Banco da Republica dos Estados Unidos do Brá.zil 
operará em deposito de dinheiro e valores, emprestimos garantidos, 
descontos, cambios, creditas e metaes preciosos: · 

·Por conta de terceiros fará quaesquer operações commerciaes e 
industriaes, mediante commissão e com as precisas garantias. 

Art. 11. As operações hypothecarias por emissão de · letras, nos 
limites da concessão feita ao Banco dos Estados Unidos do Brazil, 
ficarão circumscriptas ao capital em apolices desse banco. 

i§· 1.0 Prevalecerá esta mesma regra no que respeita á,s faculdades 
hypothecarias dos bancos emissores, cujos direitos este banco adquirir. 

§ 2_.0 O Banco da publica dos Estados Unidos do Brazil poderá, 
entreta~to, cêder ao .,Banco de Credito Real do Brazil a faculdade de 
emissão hypothecaria adquirida pelo novo estabeleciment-o ao Banco 
dos Estados Unidos do Brazil, ou a outros quaesquer bancos emissores, 
em cujos direitos succeder, fil bem assim poderá transferir ao Banco 
Constructor do Brazil as concessões de natureza industrial, que ch·a
mar a si pela fusão, ou incorporação dos direitos . desses estabeleci
mentos; .sujeitas sempre essas transferencia.s á acquiescencia e appro-
vação do Ministerio da Fazenda. · 
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.A.it. 12. O novo banco submetterá, oppórtunamente, os seus 
estatutos á approv.a.ção do Governo. 

Art. . 13. Fica revogado · o decreto do Governo Pro viso rio sob 
o n. 255; de 10 de março de 1890, concernente ao resgaté. do papel
moeda, e bem assim rescindido o contracto celebrado a esses respeito 
entre o Govérno e o Banco N•acional do Brazil. 

Art : 14. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisorio, 1 de dezembro de 1890, 2° 

da Republica. 

MANOEL DEoDoRo D.A. FoNsEcA. 

·Ruy BarboBa. -

DECRETO N. 1. 208 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1890 

.A.PROV.A. OS EB'l'ATUTOS DO B.A.NCO DE CREDITO POPULAR 

O Marechal :Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo 
Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, constituído 
pelo Exercito e Armada, em nome da naçãp, attendendo ao que lhe 
requereu o Banco de Credito Popular, por intermedio de seus in
corporadores, resolve approvar os estatutos do mesmo banco. 

O Ministro e Secretario de Estado dos negocios da Fazenda assim 
o faça executar. · 

Sala das sessões do Governo Provisorio, 23 de dezembro de 1890, 
2° anno da Republica. 

MANOEL DEoDORO DA FoNsEcA.-

ESTATUTO DO BANCO DE CREDITO POPULAR DO BRAZIL 

CAPITULIJ VII 

Da ern:i.8são 

Art. 38. O banco emittirá bilhetes ao portador e á vista até á 
importancia de seu capital. Um quarto da emissão será sobre apolices 
a valor igual, e tres quartos, na razão dupla do deposito de ouro. 

As apolices e o ouro serão depositados no Tfhezouro N acionai. 



'§· 1.0 A emissão será iniciada por ouro ou apolices, ou simultanea
mente. 

~· 2.0 As notas serão do valor , das do papel-moeda· do · Estado, 
actualmente existentes em circulação, e gozarão dos mesmos favores 
conferidos ás dos outros bancos emissores e ás notas do Estado. 

i§· 3. o A directoria, de accôrdo com o Governo, poderá emittir 
notas de menor valor, principalmente para o serviço de suas succur
saes no interior, onde a moeda metallica subsidiaria for deficiente. 
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CONGRESSO CONSTITUINTE 

Pelo projecto de Constituição offerecido pelo governo pro:v~no 
ao Congresso Constituinte, art . 6° n. 6, ~'é da competencia exC'lusiva 
da União decretar" a instituição de bancos emissores. 

O art. 33, "das attribuições do Congresso", do mesmo projecto, 
dispõe no n. 8: "crear bancos de emissão, legislar sobre ella, e tribu-
tal-a." · · 

A Commissão dos Vinte e Um não 'alterou ~ ' dispositivo n. 6. do 
art. 6°. A emenda do Sr. Casimira .Junior ao art. 6° supprimindo o 
n. 6, foi rejeitada. 

O n. 8 do art. 33 teve a seguinte redacção: "legislar sobre bancos 
de emissão". 

Ao art. 65 n ; 2 - 1·ejeitar a moeda ,ou a emissão bancaria em 
circulação por acto do governo federal - a Commissão dos Vinte e 
Um apresentou a seguinte emenda: - diga-se sómente - rejeitar a 
moeda· legal . 

. Na sessão de 13 de Dezembro, na 1a di~cussão do projecto, o Sr. 
Meira de V a:sconcellos offerece uma emenda supprimindo o n. 6 do 
art. 6°. . . 

O Sr. Demetrio Ribeiro altera;' tambem por meio de uma emenda, 
nos ileguintes termos a redacção do mesmo dispositivo: "resolver sobre 
a instituição de bancos emissores, cessaudo todo regimen de privi
legio." 

O Sr. Oliveira Pinto apresenta a seguinte emenda ao n: 6 do 
art. 6°: 

· Art. Os bancos de emissão serão 01-eados pelos Es-
tados dentro das condições previamente estabelecidas pela 
União, até o maximo do capital fixado pelo Congresso para 
cada estado . 

I§! 1.0 O deposito ou garantia da emissão será reali.sado 
no Thesouro Federal, que emittirá bilhetes de odiíferentes va
lores; 'mas de typo uniforme e os entrégará aos bancos ~nus
sares, preenchidas as condições legaes, até á importancia a 
que ti\erem direito. 
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'§: 2.0 Para a execução destas disposições será reduzida a 
importancia da emissão dos actuaes bancos emissores á quota 
computada para o respectivo Estado, mediante indemnisação 
de 2 % da sua emissão, · embora não effectuada~ I 

:§ 3.0 Uma lei do Congresso estabelecerá o m9do pratic(l 
de se effectuar o deposito das emissões, a sua uniformidade/e 
a substituição dos bilhetes já emittidos pelos diversos bancos. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1890. - Oliveira 

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO 

O Sr. Julio de Castilhos ... A ·u~.lião se reserva as fontes de re
ceita do art. 6°. Taes são: impostos de importação, comprehendidos os 
marítimos, os do sello, as contribuições postaes e telegraphicas. 

No numero 6 e ultimo desse mesmo artigo, tambem se declara 
que compete á União instituir bancos emissores. 

Eu peço aos senhores do Congresso que permittam abrir ·aqui 
um parenthesis. 

Em primeiro logar, entendo que o assumpto · bancario está deslo
cado no art. 6°, porque ab.i •SÓ se trata de definir a competencia exclu

_siva da União em materia de impostos. 
Foi por isso que na commissão dos 21 opinei pelo alvitre de ser 

considerado o assumpto no art. 33, que menciona as attribuições do 
Congresso. · 
. Depois, devo manifestar a esta illustre aasembléa uma opinião que 
me parece ser inteiramente acceitavel. 

No dia 19 de novembro votám(l1!, e eu votei com toda a minha 
habitual sinceridade poJitica, uma moção, em que reconhecemos no 
Governo Provisorio todos os poderes ordinari()S, isto é, ·devolvemos 
ao Governo os poderes executivo, legislativo, ordinario e outras attri
buições que por emquanto lhe competem. 

Mas essa moção, na -sua propria lettra, dispunha de modo ex- -
presso que o Congresso reservava para si exclusivamente as funcções 
constituintes. . · . 

uMA voz - Nem póde deixar de ser assim. . 
O SR. JuLIO DE CASTILHos - Entretanto, nós, do Rio Grande do 

Sul, experimentámos a surpreza de ler ha dons ou tres dias, no Diario 
Official, um decreto sobre ma teria bancaria, · o qual envolve ma teria 
constitucional . (Apoiados. ) 

Senhores, nós, rio-grandenses, como amigos do Governo como 
amigos livres que sabemos reconhecer os seus meritos e sabem~s tam
bem proclamar os seus serviçQ;S e sacrifícios (apoiados), offerecemos-



lhe, como sempre, todas as demonstrações do nosso apreço e apoio,.e 
tributamo·s-lhe todas as . nDrssaa homenage.'liil; mas negamos franC\ll-' 
mente a -faculdade de decretar sobre materia constitucional, visto que 
está funccionaudo o Congresso Constituinte. (Apot{J,dos.) 

UMA voz- O Governo não tem corre~ondido a essa,s provas. 
O SR. JULIO DE CABTILHOS - Esse decreto assignado pelo illustre 

Ministro da Fazenda, cuja capacidade sou o primeiro a reconhecer, 
cujas nobres intenções merecem-me todo o acatamento, esse decreto, 
meus senhore&, envolve evidentemente materia constitucional, que est~ 
pendente do voto do Congresso (apoiados). Basta dizer que, em ui" 
tima analyse, e.sse decreto conduz no seu bojo o monopolio bàncario, 
(apoiados) . · · · 

. Ora, Congresso exclusivamente compete dizer agora se acceita o 
mtmopolio bancario ou se o repelle. 

Eis, portanto, um assumpto que está dependendo do voto da Con
stituinte; por isso mesmo é que entendo que o ministro da fazenda 
ultrl!.passou as attribuições conferidas ao Governo Provisorio na moção 
que aqui votámos. no dia 19, ao decretar S. Ex. a fusão dos bancos 
dos Srs. Mayrink e conde de Figueiredo e ao dar ao intitulado Banco 
da Republica, em. ui ti ma analy.se, o monopolio bancario. (Apoiados, 
1nuito bem. ) 

' Abri este parenthesis propo·sitalmente, porque, nós do R-io Grande 
do Sul, somos amigos do Governo e disto temos dado as mais abun
dantes provas, mas somos amigos livres ( (Lpoiados), que sabemos hás
tear bem alto a bandeira da Republica F ederativa, sem prejudicar 
de modo algum a obra da reconstrucção do paiz, para a qual temos 
todos o dever de concorrer. 

E já que alludo a este ponto, peço permissão para dizer que acho 
simplesmente destituída de patrioti-smo a acção daquelles que querem 
fazer opposição quand même, opposição systematica, a um governo 
que tantos sacrifícios tem feito pela Republica. ( N umJerosos apoiados; 
1itu~o bem; 111/UÍto bem. ) 

Fallo ass!m, porque entendo que aqui, pel-ante o Congresso, devo 
dizer aquillo mesmo que particularmente digo aos meus amigos. Sou 
amigo do Governo, como todos nós, representantes do Rio G1·ande do 
Sul, somos ... 

UMA vcJz - Como :todos o somos. . 
OuTRA voz - Como todo o Congresso. . . 
O SR. JULIO DE ÜASTILIJ;OS-. . . Mas, senhores, esta amizade, este 

apoio que lhe consagramos não importam a incondicionalidade. A 
incondicionalidade é o absoluto, e eu não reconheÇo o absoluto. 

UMA voz - Mas o patriotismo não é privilegio do Rio Grande 
do Sul. 

OuTRA voz - Nem ningtrem disse isso. 
(H a outros apartes. ) . 
O SR. JULIO DE CASTILHos - Prestamos o nosso · consciente apoio 
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. ao Governo, · mas não podemos ficar silenciosos ou mudos ante esse 
desrespeito ao voto do Congresso, proferido no dia 19, desde que o Sr. 
ministro da fazenda, cujo talento admiro e de 'cujo patriotismo não 
duvido, entendeu que era de sua competencia decretar sobre mater.ia 
constitucional, pendente da decisão da Constituinte. 
. O SR. BARBOSA . LIMA - Pronunciamentos como esse teem sido 

taxados de opposição quand même. 
O SR. JuLI<J DE CASTILHos -Eu não a faço, eu a abomino mesmo, 

senhores, porque inspiro-me na doutrina de uma escola que entende 
que tudo quanto é construcção, por peíor que seja, é preferível á de 

•truição aysthematica. 

O SR. ZAMA - Colloquemo-nos nesta pu~:~1ção : não procuremos 
oober o que o Governo pensa de nós, mas o • ·~ e o paiz deve pensar_· do 
Congresso . (A powdos . ) 

· ü SR. JuLIO DE CABTILHOB- Eu, pela minha parte, não me pre
occupo com sll.ber o . que o Governo pe:, 1 la minha acção política 
e da acção ·poli ti c a de meus companheirtnS; o que constitue a minha 
preoccupação constante, o meu grande empenho, como político, é 
p1;ovar pelos actos que estou de accôrdo com o fecundo programma 
que por tanto tempo o partido republicano sustentu perante o paiz. 

· O SR . . ZAMA- E os que quízere~ fundar a republica hão de lem· 
b.rar-se .do programma 'republicano; senão, havemos de fundar tudo 
quanto quizermos, menos uma republica no Brazil. (Apoiados.) 

(H a outros apartes .. ) 
• !· • •••• o ••. •••• • . • . .... • . • ........... o o •• • •• ••••••••• o •.• • . • •• o .. 

SESSÃO DE 16 DE DEZEMBRO 

O Sr. Amaro Cavalcanti - Senhores do Congresso; venho 
occupar-me da ma teria do §· 6° do art. 6° do projecto de . constituição, 
o qual reconhece ao Congresso ou AO governo federal o direito exclu
sivo de legislar sobre bancos de emi~são. Não preciso dizer que trata· 
se de materia · da maior ponderaçã(); a sua importap.uia capital é sem 
duvida reconhecida de todos. · 

Tendo, porém, apresentado no seio da comrriissão especial, uma 
eme~da substitutiva ao paragrapho_ referido, estou no dever de, agora, 
exphcar quaes as razões que me diCtaram este procedimento . 

Quando, senhores do Congresso, apresentei a alludida emenda 
foi meu intuito precaver a hypothese de que, ficando ao Congress~ 
toda a latitude no modo de legislar acerca de materia tão importan~e, 
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est.e não adoptasae na legislação ban:caria do paiz o syet.enia do mo
nopolio. 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS - Não apoiado; onde está o mono-
polia ª . · 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Reputava e reputo, senhores ' do 
Congresso, altamente prejudicial para o paiz semelhante systema; e, 
além disto, com o apresentar essa emenda, estava, apenas, de accôrdo 
com a minha norma de conducta anterior, pois que, em frequentes 
discussões da imprensa, já tinha tido occasião de externar franca
mente o meu pensamento, em contrario ao regimen bancario dn mo
n(lpolio. 

Comprehende o Congreso, -que, dada a opportunidade de decidir
me agora a este respeito, como legislador, a mim ·se impunha o dever, 
sinão outro, ao m~nos aquelle de guardar a coherencia de minhas 
idéas, desde que, se me não antolhavam, nem factos, nem argumentos, 
que me fizessem repudial-as, por parecerem menos acceitaveis. 

No em tanto, senhores do Congresso, no momento me confesso um 
pouco coacto; porque aqui li o que eu deveria combater\ ·aqui como sim
ples hypothese possível, já, hoje, é um facto, uma organisa:ção de lei ; 
pois, todos ·sá.bemos, que wn decreto de 7 de dezembr~ corrente acaba 
de estabelecer implícita, mas effectivamente, o monopolio da emissão 
bancaria em favor de um estabelecimento para todo c pu~z. 

Esta circumstancia, senhores d · Congi'e,Ssú, que eu não esperava 
de modo algum, até certo ponto; r":fficulta a presente discussão, para 
a qual eu quizera a maior impL rcialidade, a maior calma da razão, 
sem que parecesse · ferir, de modo algum, a interesses pessoaes, : já ad
quiridos. 

Isto, posto, senhores, chamo para tão relevante materia toda a 
attenção do Conl!'resso, porque, si da discussão resultar que, de facto, 
nãó é o monopolio o systema bancario mais conveniente para o paiz, 
seja mesmo prohíbido por diepo.Sição expressa no nosso direito consti-
tucional. . 

A emenda, que apresentei, é concebida nestes termos (lê) : 
"Crear bancos de emissão de moeda-papel e legislar sobre os 

mesmos, denegada, porém, a competencia pará facultar a emissão a 
indivíduos ou associações particulares, com monopoliQ em todo o terri
torio da União ou mesmo abrangendo mais de · um Estado~- A. O ar 
valcanti. " · · 

. Vou por partes. Addicionei a expressao "moeda-papel", porque, 
outr'ora, quando se usava da expressão "bancos de emissão" ficava 
subentendido, que tratava-se de moeda-papel, sómente. Hoje' porém, 
já esta e_xpressão precisa talvez d~ uma restricti:ra,, pois ·que, pelo 
desenvolVImento do systema de credito, tem-se ·admittido outras insti
tuições, ás quaes se póde, e ae tem reconhecido, nru legislação de alguns 
povos, a faculd~de de ~mittir títulos pagaveis á vista· e ao portador, 
e bem se poderia suppor que as palavras "crear bancos de emissão" 

' 



oomo attribuição conferida ao Congresso, importavam a competencia 
exclusiva do mesmo para toda a especie de bancos de emissão. · 

T·alvez se · repute su'perflua semelhante restrictiva ;. mas, lembrando-a, 
desejo que aos Estados fique o direito pleno de legislar, digamos, 
sobre instituições de credito territorial ou agrícola, e que as respe
ctivas instituições bancarias possam emittir títulos pagaveis ao por
tador · e á vista, si as · circumstancias bem o · aconselharem, sem que · se 
veja nisso uma infracção da lei constitucional. 

Fique, sem duvida., ao Congresso, o direito de legislar .sobre bancos 
de papel-moeda. 

. O Sx. SEA.IIRA - Bap.cos de emissão de papel-moedaª l 
O Sn. AMARO CavALCANTI - Ou de moeda-papel. 
Sei distinguir as expressões, e a minha emenda 'mesmÓ o dir:. 

'Y.. Ex. faz questão de palavras e . eu faço questão de idé(ls. 
UMa voz- Na sciencia valem muito. 
O SR. AMARo CA v A.LCA.NTI - Se dizem alguma cousa; do contra

rio, valem nada. 
O Sn. SEAIIRa - Mas não é tão simples a differença, como V. Ex. 

suppõe. 
· O SR. AMARo CAVALCANTI- Srs. do Congresso, não desconheço 

que o regimen de banoos emissores p6de ser ou do monopolio, isto é, 
da unidade bancaria, ou da pluralidade, tambem dito da liberdade. 

As ·razões de pr'eferencia s~o controversas nos differentes autores, 
ácerca de tão importante ma teria: uns sustentam, por motivos que 
lhes parecem mais attendiveis, que o melhor regimen é aquelle de 
um s6 banco com monopolio exclusivo; outros, ao contrario, entendem 
que o regimen de liberdade será sempre · o de maior vantagem. 

Na solução dos pareceres diversos, o que se tem averiguado é, que, 
do ponto de .vista puramente dos princípios, nem o monopolio póde 
ser considerado como sendo de absoluta superioridade, nem tão pouco, 
o regÍmen opposto da liberdade. · · · · 

E' uma questão, dizem os autores, que deve ser decidida, guar
dadas as condições relativas ao paiz respectivo. 

Mas, senhores, é justamente por ser uma questão que se deve 
resolver, não pelos dictames da theoria s6mente, mas obedecendo ás 
razões do . facto, que entendo que a minha emenda representa uma 
necessidade das nossas condições. 

_ Si se tratasse de uma questão resolvida dentro dos princípios ri
girosos da theoria scientifica, já a minha emenda não teria razão de 
ser; mas, desde que trata-se de um systema, cuja utilidade, cuja su
perioridade ha de ser medida, ha de ser aferida pelas cÍJ,ocumstancias 
reaes do paiz, . a que ~aja d~ ser applicado; indispensavel é, que to
memos na deVIda cons1deraçao os argumentos pro e contra afim de 
que não tenhamos depois de pagar bem caro pela inadvertencia do 
nosso procedixp.ento. · 
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Para mim, ~i ha paiz algum eni que a liberd~de banca:;ia. seja UIJ?-a 
necessidade evidente, é incontestavelmente o BraZil. V os due1 por que. 

Em primeiro lagar, importa ·attender que, tratando-se d~ fundar 
um novo regimen político que se caracterisa por ser essencialmente 
adverso a tudo quanto é m:onopolio ou pri~legio, nã~ seria de admirs:r 
si esta só razão bastasse para que o reg~men da liberdade bancana 
devesse ser desde logo estatuído na lei consLitucional; entre confiar a 
um só individuo, á uma só instituição, todos os direitos, todo o mono
polia de tão importante industria, ou facultai-a, guardadas as prescri-
pções da lei . . . · 

O SR. SE.ADRA - Instituição bancaria não é uma industria. 
O SR. AMARo CAVALCANTI -V. Ex. ignora que é uma industria ~ 
O SR. SEABRA - Nunca foi industria. 
O SR. AMARO CAVALCANTI-: .. ou permittir a mesma faculd-ade 

a quantos se habilitem na fórma da lei; a ultima decisão em um re
gimen de liberdade, me parece de todo o ponto, a unica -acceitavel. 

Mas, este argumento póde ainda parecer do domínio da theoria. 
Baixemos, porém, os olhos sobre os proprios factos : temos um 

paiz immenso, immensamente extenso, com vias de communicação 
difficeis, com localidades grandemente distanciadas, uma das outras, 
nas quaes cumpre desenvolver ou mesmo crear ·elementos de . riqueza, 
indispensaveis ao seu bem estar e progresso; e ... 

O SR. SEABRA dá um aparte. 
O SR. AMARO CAv ALOANTI -. . . nada se poderia fazer de me· 

lhor nesse empenho, do que facilitar o dinheiro prompto e barato, 
afim de apressar semelhante desenvolvimento (apartes). 

A vantagem do regímen da liberdade é manifesta pal;'Íl o caso. 
Bancos nas localidades principaes do paiz, em communicação directa 
com as indmtrias, com os homens do commercio, com o conhecimento 
immediato da respeitabilidade dos seús mutuarios e dos elementos das 
industrias, que podem ser desenvolvid-as e aproveitada.S, facilitariàm, 
80bremap.eira, todas as transacções, todo o mo-vimento da ordem eco
nomica, e coni vantagem manifesta. 

O SR. SEABRA - E' o monopolio legal. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Seria, sem duvida, melhor, mais 

proveitoso e "de razão evidente, do que, senhores, obrig·ar, d'cira em 
deante, a que todos os Estados, todas as varias localidades do paiz, 
possuidoras dos mais abundantes elementos de commercio e riquezas, 
se curvem a estender mãos supplices á uma só instituição, senhora 
autocrata do monopolio bancaria, cujo beneficio despensará ao seu 
sabor, ou mesmo segundo os planos do puro capricho. . · _ 

O SR. SEABRA- O systema bancaria não tem caprichos. 
O SR. AMRO ·CAvALCANTI ___: Senhores, as caixas bancarias filiaes, 

ou as succursaes, ainda quimdo dísserninadas por varios pontos, não 
seriam capazes de bem 10atisfazer a toda.11 as necessidades economicas 
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com a desejavel conveniencia, desde que, subordinadas a Ulll_ centro 
director longínquo, careceriam, em muitos casos de autonoHUa para 
obrar e occorrer, confort:ne as exigencias do momento e das circumil-
tancias. · 

UM SR. REPRESENTANTE dá um aparte. . 
O SR. AMARo CAVALCANTI- Sem duvida, a faculdade de cunhar 

moeda pertence ~o poder central da 1! nião, e a emissão bancarl:a, 
tornando-se na circulação uma verdadeira moeda, deve a sua legts
lação pertencer ao Congresso; mas esta não é a questão; tambem 
não quero, que aos Estados se reconheça o direito de legislar sobre n 
emissão de moeda-pape!. 

O decreto ha poucQs dias promulgado pelo governo foi precedido 
de larga e bem elaborada exposição ... 

O SR. SEADRA - E brilhantissima. 
· O SR. AMARO CAVALCANTI - . .. sem duvida brilhantissima, mas 

excusada no caso. 
O SR. SEABRA - Historica e scientifica. 
O SR. AMARo ÜA v ALCANTI - Excusada, senhores, porque nem no 

seio da commissão, nem aqui, jámais passou pela mente de alguem 
entregar a faculdade de legislar sobre bancos de emissão a cada Estado, 
e. mais excusada ainda, si foi invocada como argumento para o refe
rido decreto de monopolio ; porque nem a Suissa, nem os Estados 
Unidos do Norte America servirão jámais para apadrinhar o mono-
polio bancario . · 
· O SR. Sru.JIRA dá um aparte. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - .Pela estatística do anno passado, os 
Estados Unidos teem 3.319 ·bancos de emissão, dessiminados por 
aquelle vasto continente, e todos os relatorios da fazenda são accordes 
em repetir que a elevação do credito, que a conversão da moeda me
tallica naquelle paiz, que o desenvolvimento das industrias por toda a 
parte impulsionadas, são outros: tantos resultados da liberalidade com 
que os bancos das diversas localidades, conhecendo a responsabilidade 
doa mutuarios e os elementos economicos de que dispõem, teem-lhes 
aberto as carteiras ás mãos largas. 

Eis o systema que quizera para o meu paiz, porque o reputo em 
condições materiaes, ou de ordem eoonomica, sem duvida, mais neces
sitado dessa facilidade de dinheiro, facil e barato, do que a America, 
actualmente. 
· Tendo incidentemente declarado que o exemplo dos Estados Uni
dos não convinha ser citado para apadrinhar o monopolio devo fazer 
rapidamente o historico do seu systema. ' 

Quando em 1789 os Estados ratificaram a constituição federal 
votada pela convenção de 1787, todos se achavam na posse do direito 
de legislar sobre bancos de emissão; e uma disposição da constituição 
alludida, que privara os Estados de emittir bilhetes de credito; na 
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pratica, não foi entendida como oorooandp aquelle direito dos mesmos 
Estados; todos continuaram a usar do mesmo. 

O SR. SEABRA - E as consequencias .~ 

O SR. Â.MARo CAVALCANTI- V. Ex. vae ouvil-as. 
Em 1791, o 1° ministro da Republica, o Sr. Hamilton, fez crear 

o banco dos Estados t:[nidos, como recurso, como instrumento de cre
·Hto publicQ, aliás contra o voto de estadistas respeitaveis, como 

•fferson e Madisoil; foi creado o bimco com uma carta por 20 annos 
e com um capital de 10 milhões de dollars . . 
. Subsistiu, porém, mal visto, de um lado pelos Estados,· porque, 
'Cllldo ó direito de circulação em todo o paiz,.' or·a recebendo, ora rejei-

tando as notas dos seus differ~ntes bancos, declarava, por assim dizer, 
1U:aes os dignos, quaes os indignos de credito; e por outro lado, porque 
J partido federal continuou a asseverar que a constituição havia sido 
violada, uma vez que, prohibindo os monopolios, aquelle do banco era, 
de facto, um; e ainda mais, porque, não havendo, :t~:a propria consti
tuição nenhuma disposição clara, que desse ao congresso a faculdade 
de legislar sobre bancos de emissão, a sua creação fôra admittida por 
uma interpretação ampliativa, afim de satisfazer ao governo federal. 

Terminada a carta em 1811, o Congresso não a · renovou; mas, 
surgindo novas difficuldades financeiras para o paiz depoiB de 1812, 
e sendo submettido ao ·Congresso, como meio; a creação de um novo 
banco nacional, como instrumento de credito, assim se venceu em 
1815; Ínas o presidente, ainda assim, entende~ pôr-lhe o véto. Um anno 
depois, fôra renovado no Congresso o mesmo projecto, e o presidente 
:Madison, o mesmo que lhe havia posto o véto, cedendo agora aos bons 
effeitoo apregoados, que o banco podia trazer para o crédito publico, 
sanccionou a lei, concedendo-lhe a carta por 20 annos e ,para um ca-
pital de 35 milhões de dollars. · · 

Terminada a carta em 1836, e já a esse tempo o paiz se achando 
inteiramente esclarecido e accorde, de que o monopolio em caso 
nenhum servia; o Congresso, afinal, resolveu não mais prolongai' a 
mesma carta; ~ o presidente J akson, mandando retirar do banco todos 
os depositas publicas, declarou-o insolvente e fraudulentamente admi
nistrádo. Eis como terminou o primeiro banco dos Estados Unidos da 
Norte America. · • 

Começou então a época de inteira e absoluta liberdade bancaria, 
de modo o mais inconveniente, sem duvida; cada Estado legislava á 
sua vontade, sem attender ás precisas garantias, e dahi a crise tre-
menda, que seguiu-se logo desde 1837 a 1839. -

Comprehende-se, que este facto não prejudica o meu argumento 
porque não advogo aqui o direito de cada estado poder crear banco~ 
de emissão. · 

Assim continuaram as cousas, com pequenas alternátivas de me
lhoras (não quero entrar em detalhes), quando a guerr.a d~ secessão 
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veiu demonstrar que a legislação bancaria precisava ser substituída 
por outra melhor. 

Um dos maiores defeitos deSBes bancos era, que a sua moeda era 
sómente regional, isto é, as suas notas não tinham valor além da respe
ctiva circumscripção. 

Quando em 1863 o secretario do thesouro, Salomon Chase fez 
reconsiderar, por parte do governo a mnteria, e pediu que o con
gresso tomasse uma medida de caracter federal a respeito dos ban-

. ·cos de emiSBão, elle accentuou, que a circulação · fiduciaria exis
tente dependia das leis de 34 Estados e 1. 600 estatutos de asso
ciações commerciaes; aquelles bancos que tinham menos capital reali
sado, eram, em regra, os que maia emittiam. 

Tal o estado a que tinham chegado com a faculdade, deixada aos 
differentes Estados, de legislar sobre moeda bancaria; e, é por isso 
que a opinião nacional, não obstante ser inimiga da centralisação, 
mostrou-se de accôrdo em que uma lei federal, mas sem monopolio, 
regulasse a ma teria, 

Dil.hi a lei de 25 de fevereiro de 1863, que creou os bancos nacio
nnes de emissão. No mesmo anno foram CI'eados 474 bancos de emissão 
com um capital superior a 40 milhões. . 

O pensamento do secretario Chase fora duplo: de um lado, esta
·belecer uma lei uniforme para o estabelecimento de bancos nó paiz, 
de outro, obter recursos para o thesouro; pois, como sabe-se, uma 
grande emissão de títulos da divida publica fôra logo feita, para servir 
de fundo de garantia dos bancos emissores referidos. 

Ahi temos um rapido esboço da historia bancaria dos Estados 
·· Unidos, e v~-se della, que jámais alli se consentiu Iio Jilonopolio da 
emissão. 

No anno passado esses bancos eram 3.319, como dísse, e si quereis, 
consultae a todos os escriptores americanos, que só ouvireis appalusoa 
e ~dmiração pelos grandes bens, que esses bancos teem prestado ao 
palZ. 

Na Suissa, senhores, tambem o regímen do monopolio nunca exis-
tiu. E para que invocar a Suissa ª · 

Na Suissa os bancos de emissão nunca foram verdadeiros instru
mentos de credito; porque, em regra,· as emissões dos differentes ban
cos cantonaes eram sempre aquem das suas reservas meta1licas · a 
moeda-papel servira, apenas, para facilitar as transacções. ' 

Na Suiasa, mesmo actualmente, ha varios bancos emissores se
gundo os seus cantões e as suas necessida4es: logo não favorece o 
monopolio. · 

E tratando de historia, f aliemos tambem da nossa: 
O primeiro banco que teve o paiz, foi creado em 1808 pelo Alvará 

de 12 de outubro, com o monopolio exclusivo de emittir moeda papel 
e praticar as operações mercantis de deposito e desconto. Convertido 
dentro em pouco, em .simples caixa succursal do thesouro real, quasi ~ 
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sua unica funcção· veio a consistir em fornecer fundos ao governo por 
frequentes emissões, que tinham curso forçado e sem a menor garantia. 

Fraudulentamente administrado . e sabidamente insolvente, du-
. rante a quasi metade da sua duração, o primeiro banco do Brasil, 

apezar de tantos favores · e privilegios de que fôra investido, foi dissol
vido por lei de 1829, tendo apenas servido, como exemplo de descredito 
para a industria . bancaria, e sobrec~rregado o th~souro. nacion~l . de 
enorme responsabilidade pela sua e!IllBsão, que a lei considerou diVIda 
publica. 

Foi tão má a impressão desse primeiro banco de monopolio que, 
a despeito de varios projectos, que foram .logo depois apresentados no 
Parlamento, alguns de recommendação ~xpressa do imperador, nin
guem queria acreditar na utilidade praticá de. instituição semelhante. 

Creado, embora, em lei de 1833, e não obstante os esforços do go
verno, a opinião publica negou-lhe todo o apoio para que . elle fosse 
uma ·realidade. 

Em 1838, porém, alguns capitalistas desta praça, convencidos da 
opportunidade de um estabelecimento bancario, reuniram-se com este 
intuito e, com effeito, fundaram o Banco Commercial do Rio de 
Janeiro. 

Este começou logo a funccionar e, mais tarde, teve os seus esta
tutos aprovados pelo governo. 

A' imitação do Banco Cotnmercial do Rio de Janeiro, com fins e 
organisação analogas, fundaram-se, seguidamente, outros na Bahia, no 
Maranhão, em Pernambuco, no Pará e nesta praça o segundo Banco 
do Brasil e o Rural e Hypothecario. 

Todos estes estabelecimentos eram de deposito e descontos, mas, 
emittindo elles vales a prazoo curtos (a 10 ou cinco dias de Vista) 
converteram-se, logo, em verdadeiros bancos de emissão, pois que os 
seus referidos vales corriam no commercio, como se fôra moeda. 

O uso de moeda tão imperfeita, sinão negativa, e o abuso que 
della começaram a fazer os bancos visando apenas os lucros de suas 
emissões, fizeram despertar a attenção do publico e do governo; e a 
este, parecendo remedio e solução razoavel, fez crear o actual. Banco_ · 
do Brasil, em 1853, ao qual foi conferido o monopolio exclusivo de 
emittir moeda papel nos termos e condições que lhe foram prescriptas. 

Este -monopolio foi exercido de 1853 a 1857, e digam os homens 
dessa .época si foi ou não verdade o conceito que vou reproduzir: 

C()nstituindo o · Banco do Brazil, como o reservatorio monetario; 
uni co do paiz, começou-se sem demora, a sentir a escassez, a . carencia 
de numerario nas varias praças do Imperio. E fosse isso devido em 
parte, ás grandes espeaulaçõ~, como affirmaram uns, ou fosse ad au
gmento da riqueza publica, como entenderam outros, o certo é, que a 
necessidade era real, patente a todos; e para remedial-a o governo 11ão 
só autorizou aquelle banco a elevar, a sua emissão . ao triplo do seu 
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fundo disponível, mas ainda mandou declarar a sua reso!ução 9-e au-
torizar que aquella fosse elevada ao quadruplo, sendo preciso. . . . 

Estas medidas da boa vontade do governo não foram, todaVIa, 
sufficientes · pois verifica-se que, tendo em abril de 1857 a emissão 
excedido ao' triplo do fundo disponível em so.mma superior, foi ainda 
assim mister que a directoria recorresse á nova elevação do juro, de 
maneira sempre progressiva, occasionando, desta sorte, as mais graves 
perturbações nas transacções desta e de outras praças. 

Na presença de uma tal situação (lê-se no Relatorio da Fazenda 
de 1858) a medida que ao governo imperial pareceu necessaria para 
occorrer aos inconvenientes expostos, foi a creação de mais alguns 
bancos de emissão na côrtft e províncias do Imperio. 

E neste pensamento approvou o governo por decretos os estatutoB 
de mais seis bancos emissores (de agosto de 1857 a ·abril de 1858), 
os quaes deviam operar, dous aqui no Rio de Janeiro e os quatro 
nas províncias do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e :Maranhão. 
Estes bancos tinham o seu fundo de garantia principal, em apolices da · 
divida publica ou em acções de estradas de ferro que tivessem garantia 
de juros pelo Governo, e, verdade seja dita, todos elles começaram 
logo o fazer sentir assignaladas vantagens para o commercio e as 
industrias • . ,· 

Pelos annaes das alfandegas verifica-se que a nossa producção 
e comrriercio assaz augmentaram. ·O cambio manteve-se, e o desconto 
regulou entre 8 % e 9 % . 

·Mas neste paiz, as questões vitaes, quasi nunca, eram decididas pelo 
lado pratico que devia ser encarado. A política envolvia-se em tudo, 
e tudo decidia nas circumstancias. 

Souza Franco, o i:ninistro que havia approvado a liberdade ban
caria, deixara o poder em dezembro de~ 1858. Sucéedeu-lhe o conse
lheiro Torres Homem, e logo depois Ferraz, ambos os quaes, seus 
antagonistas partidarios, viram de máos olhos o systema estabelecido 
pelo seu antecessor. 

Daqui, de um lado, o espírito de partido, e de outro, o empenho 
do Banco do Brazil de ver restabelecida a sua circulação com mono
polio, combinaram as forças, e supprimiram a liberdade bancaria, fa
zendo passar a celebre lei de 22 de agost9 de 1860, lei, que fôra qua
lificada por um economista da Europa, como lei de trambolho (loi 
d'entraves} contra a liberdade estabelecida. O governo teve medo do 
impulso da liberdade, da expansão que esta ia dando ás industrias e 
ao commercio. . . · 

Entretanto o que cumpria, não era d,esfazer, mas encaminhaJ• 
melhorar, corrigir, segundo as circllll+staricias. · ' 

A lei de 1860 exigia que todos _os bancos tivessem fundo metallico 
bastante para pagar seus bilhetes, desde logo,, · ao portador e á vi~:~ta · 
o que era impossível nas condições que atrav«:ssavamos. ' 
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Em 1862, todos os bancos desta praça, que eram tres, o commer
cial e Agrícola, o do Brazil e o Rural e Hypothecario se viram em 
taes difficuldades, que chegaram a um accôrdo, pelo qual o Oomme:
eial e Agrícola fúndiu-se com o do Brazil, e o Rural e Hypothecar10 
renunciou o seu direito de emissão. 

Eis de novo o Banco do Brazil na posse do monopolio da emissão 
nas províncias do Rio Grande, de S. Paulo e de Minas; e, logo depois, 
em todo o resto do paiz, por que os outros bancos não poderam resistir. 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS- Era a concurrencia. 
O SR. AMARO CAVALCANTI- Logo em dezembro de 1862, o Banco 

do Brazil apresentou-se ao governo, pedindo para elevar a sua emis
são ao triplo; o governo negou-lhe; mas, crescendo a pressão moneta~ 
ria, aquella faculdade lhe foi concedida, embora ainda depois retirada 
pelos abussos, que elle commetteu. 

Assim estava_J!l as cousas, quando, em 10 de setembro de 1864, 
.esta praça presenciou a maior crise da sua hiStoria, pela quebra de 
uma simples casa commercial. 

Usando da faculdade do governo e do seu monopolio, o Banco do 
Brazil augmentou a sua emissão até o triplo e, abusivamente, até 
a quintuplo; e nem por isso evitaram-se tremendos desastres. 

Ainda em abril de 1865, o banco, que só tinha direito a uma 
emissão de 26. 000 :000$, girava na praça com 82.000 :000$ de suas 
notas ! Factos semelhantes, tendo provado por experiencia que a lei 
bancaria era defficiente, que .o monopolio não satisfazia de modo al
gum ás necessidades da circulação, despertaram a attenção do parla
mento e este entendeu que devia revogar o monopolio de emissão como 
assim o fez por lei de 1866. 

Ahi temos em traços largos a nossa historia de emissão bancaria, 
e por ella se vê que o regimen do monopolio provou sempre ser in
efficaz para as necessidades da circulação fiduciaria. 

E, desde então, supprimido o monopolio do Banco .do Brazil, e 
posta de lado a lei bancaria de 1860, como imprestavel, quando tudo 
indicava a necessidade de termos um bom regimen monetario, subsistiu 
() paiz durante mais de 20 annos, sem a possibilidade legal de gozar das 
vantagens eéonomicas e financeiras dos bancos de emissão. 

Afinal, em 24 de novembro de 1888 foi promulgada uma lei espe
eial sobre a materia, a qual, trasladando para o Brazil o systema dos 
bancos nacionaes americanos, com fundo de grantia em apolices da 
divida publica, tambem consignou a faculdade de bancos emissores 
sobre fundo metallico (decreto de 6 de julho de 1889) não teve, por 

. Esta ultima reforma de 1888, a principio, se disse, _dissatisfacto
t"lamente regulamentada, careceu de prompta execução; e, depois 
interpretada no sentido da maior liberdade para a especie de bancos 
sobre fundo metallico, não inferior a um terço dos valores emittidos. 
circumstancias que todos sabem, opportunidade bastante para provar 
:a boa efficacia, de que ella podia ter sido capaz. 

Em occasião mais conveniente, f aliarei do assumpto. 
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Agora reatando o pensamento anterior, direi: Haverá neste Con
gresso algu'em que, preferindo ao regimen da liberdade o do monopolio, 
isto é que dá a um só individuo o direito exclusivo de fornecer, du
rante '60 annos, toda a moeda fiduciaria, precisa do nosso commercio 
e industrias? ! ... 

O Sx. AuGusTo DE FREITAS - Moeda? 
O Sx. ~o CAVALCANTI- Sim, porque o papel bancario·torna

se na pratica verdadeira moeda, principalmente em um povo, como o 
nosso, habituado ao regimen do papel. 

Não creio que haja neste Congresso quem se convença de que se 
deva conceder a uma só instituição o direito de emittir 600.000 :000$ 
durante tão longo período, como o regimen preferível ... 

Ninguem ousará dizer, que é preferível que todos os estados, 
todas as praças, podendo solicitar do Congresso a creação de bancos 
emissores, para as suas necessidades, devam, ao contrario, estender 
mãos supplices á uma instituição privada, que póde ou não attendel-os! 
Si isto é preferível, então nad!l precavejamos contra o monopolio; 
mas, si entende-se que a liberdade em tudo deve ser preferida, porque 
os seus proprios abusos serão corrigidos por ella mesma; então é mister 
que acceiteis a minha emenda limitativa da autoridade do Congresso. 

Dis~se no parecer, e com certa plausibilidade, que convinha 
deixar ao ongresso ci direito pleno de legislar sobre bancos: de emissão, 
sem nenhüma limitativa, porque a Constituição é para a vida e os 
systemas se podem modificar com as circumstancias. 

Não penso assim no caso sujeito; em primeiro logar, porque cada 
um de nós póde desde já verificar, pelas circumstancias manifestas 
do paiz, qual é o regimen preferível para uma nação immensa, como 
esta, sem communicações promptas, sem ligações faceis e de ora em 
diante regida pela fórma federativa, - si o regimen da pluralidade 
satisfará, ou não, melhor as condições econ.omicas, do que o monopolio. 
E para que não limitar, neste ponto, a acção do Congresso, quando o 
projecto da constituição está cheio de disposições limitativas sobre 
outros assumptos? Pois aqui não se limita, quaes os modos da eleição, 
ora directa, ora indirecta, não podendo o Congresso regular a materia 
fóra de taes princípios estabelecidos~ Aqui não se estabelece que o 
Congresso legislará sobre o commercio dos portos, mas não poderá, 
comq diz o art. 7°, legislar em favor de uns ·prejudicando a outros ~ 
Não se limita aqui que o ensino será gratuito, mas que será leigo. 

Nóe, a nação, poderemos delegar ao Congresso o legislar s-obre 
quaesquer ma terias; mas . nada impede que constitucionalmente tra
cemos limites, além dos quaes elle ~ão poderá passar. 

Tratando-se de materia tão importante, de um monopolio tão 
o~~so ~ tão preju<l!cial, ~u penso que o Congresso deve adoptar esta 
hnntatlva, porque e preciso não esquecer que um banco unico emis
sor, encarregado de resgatar o papel-moeda do governo ficará sendo 
o unico stock monetario, e póde, em um momento d~do, restringir· 
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as operações, trancar a sua c;1rt;eira, elevar o des:conto, e desta sorte, 
fazer de tyranno para o nosso commercio e industria. 

E' mister notar ·ainda, por outro lado, que a pluralidade dos 
bancos é ainda uma garantia maior contra as corridas. , 

Comprehende-se que, tendo varios bancos a mesma obrigação de 
manter uma certa reserva metallica, como base da jjllissão, serão 
todos elles os primeiros interessados ew evitar o appàrecimento do 
mal commum, auxiliando-.se reciprocamente no momento dado. 

'Entretanto, havendo um só banco emissor, todos os demais in
teressados apenas nos lucros das suru; operações mercantis, em vez de 
evitar, poderão correr sobre aquelle, caso lhes convenha, e daqui a 
maior possibilidade 'de crise; e então, .sómente restará o recurso de 
tornar as suas notas de curso forçado ! Argumento, senhores, suppondo 
que o monopolio énvolve a idéa de conversão metallica ; porque agora 
o que temos deante de nós já é o curao forçado durante 60 annos, em 
favor de um só estabelecimento! ... 

·Comprehende-se perfeitamente, que essa clausula de conversão 
depois do cambio estar ao par durante um anno, nada garante. Si o 
cambio est.Íver ao par, ninguem irá trocar a. nota ao banco, por des
necessario, e si convier melhor ao p.roprio banco privar que. o cambio 
se mantenha durante um anno ao par, elle, como unico si\Pck mone-
taJ.jo, o fará facilmente. . . ' 

UM SR. REPRESENTANTE- O cambio nunca dependeu de bancos. , 
O SR. AMARO C.A.V.A.LC.A.NTI - Artificialmente tem dependido 

nesta terra muitas vezes; sei disso, realmente. 
Mas, senhores, nãO quero discutir um decreto que .será sujeito á 

discussão do pàrlamenio ordinario; mas penso que a casa já entendeu
me bastante a respeito das razões por que o monopolio não 
nos convém, e, si assim é, eu acredito que a emenda é indi~pensavel 
para nos garantir, desde já, contra esse grande ob.staculo do progresso 
e desenvolvimento nacional . 

• • • . • • • • • o o ••• o • • o • • o •• o • o o • o ••• o o • o ••• ~ • o ••• o o o • • • • • " •• o ••••• 

ü Sr. Ruy Barbosa- ... Está, senhores, perto de findàr o tempo 
que me resta Acho-me, de mais a mais, fatigado e doente. Não posso, 
pois, ventilar de espaço o outro ponto da materia financeira trazido 
a debate pelo Titulo 1 o do projecto: a questão dos .bancos emissores. 
Entretanto, eni caso nenhum eu viria discutir, hoje, aqui, os actos do 
Governo Provisorio ligados a essa questão. Fal-o-hia com satisfação, 
dar-me-hia pressa em fazel-o, si, constituído já em legislatura ordi
naria, o Congresso, como poder legislativo, tratasse de examinar as 
deliberações legislativas da dictadura. Todas as leis revogam-se por 
olltras leis; e a mais que á categoria de leis não podem aspirar as me
didas reorganizadoras do Governo Provisorio. Está, porém, nas mãos 
do Congresso assumir dentro em breve essa autoridade: é concluir no 
mais curto espaço de dias a sua tarefa, mais 'alta, de constituinte. 
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No exercício, por emquanto, desta miasão, o que o Cong:esso 
aprecia, é o projecto constitucional; e são as disposições desse proJecto 
que me cabe defender. 

Não comprehendo, senhores, o pensamento da · commissão especial, 
nas duas emendas, que, em seu parecer, formula ácerca de bancos 
emissores. 

A . commissão considera essencial deixar ao governo federal, "ao 
seu poder legislativo ordinario, ampla liberdade, para adoptar", neste 
a-ssumpto, "os systemas, que entender mais adaptados ás condições 
economicas, políticas e sociaes da nação", optando pela cen,tralizaçãa, 
ou pela · descentralização bancaria, pela pluralidade, ou pelo monopo
lio, conforme o dictame "das circumstancias, complexas e variaveis". 

Ora, outra coisa não· faz o projecto. 
o que elle determina, com effeito, no art. 6°, §. 6°, que a com

missão propõe supprimir, é que pertence "á competencia exclusiva da 
União decretar a instituição de bancos emissores". 

O que elle preceitúa; ainda, no §. 8° do art. 33, que commissão 
deseja emendar, é que "compete privativamente ao Congresso Nacio
nal crear. bancos de emi-ssão, legislar sobre ella e tributal-a". 

A primeira dessas duas disposições fixa, entre a esphera da União 
e a dos Estados, qual aquella a que ha de tocar a materia dos bancos 
emissores. A ultima designa, d'entre os poderes da União, aquelle a 
quem compete o exercício dessa prerogativa federal. 

Nada mais. 
A comm.issão, porém, não sei como, viu alli, debaixo desse, outro 

pensamento. Aos seus olhos, esoos dous textos prejulgam, logo na 
constituição, o pleito entre a unidade e a pluralidade, "tir~tn.do aos 
Estados a faculdade de crear bancos emi.ssores, ainda me·smo sob as 
regras estatuídas em lei federal", e "envolvem des~ já a adopçiio de 
um syB'rtem:a de Qentralização bancaria". 

Mas, senhores, ou não percebo nada o valor das expressões ma1s 
vulgares, ou os eminentes membros da comm.issão· laboram no ma1s 
inexplicavel engano. 

Dizer que a competencia de "decretar a instituição de bancos 
emissores" oSe encerra privativamente na soberania federal, estatuir 
que a attribuição de "crear bancos de emissão, legislar sobre ella, e 
tributal-a" pertence exclusivamente ao Congresso federal, é apenas 
determinar que, a esse respeito, os Estados não podem fazer leis, e só 
a União, a tal respeito póde fazel-as. 

Onde, porem, nesses dous paragraphos, a clausula, que esconde no 
, seu bojo a centralisação bancaria? 

E' por meio de lei-s que o poder legislativo "decreta a instituição 
de bancos emissores, crêa bancos de emissão, legisla sobre ella, e a 
tributa". Além disso não resam de mais nada esses textos: não dizem 
si o poder legislativo fica adstricto á monoemissão por .um só banco 
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central, ã polyemissão regional por bancos federaes, ou, aos ?ancas 
de Estados livremente instituídos sob o regimen de uma legislação 
commnm, adaptada pelo Congresso. Estabelecem apenas que o Con
gresso íarã a lei, creando essas instituições, legislando sobre ellas, e 
tributanà.o-as. O que se diz, pois, alli, sob essas differentes expre~
sões, é o mesmo que a emenda da commissão condensa nesta proposi
ção perempto ria: "Compete privativamente ao Congresso federal le
gislar sobre bancos de emissão". 
· Yas porque, nesse caso, não nos limitãmos, no projecto, a essa 
formula simples? Para definir a prerogativa federal nas varias moda
lidades do seu exercício póssivel: estabelecendo bancos federaes por 
instituição _ directa e designaÇão especificativa da legislatura (crear 
bancos de emissã-o), autorizando, por leis geraes, a creação espontanea 
de bancos locaes, submettidos apenas ás condições de um regimen na
cional (legislar sobre emissão), e lançando impostos sobre a criculação 
dos bancos (tributar a emissão) . 

·A ultima dessas disposições, particularmente, inspira-se -na con
veniencia de prevenir, da parte dos governos de Estados, a pretensão 
abusiva, de que tivemos exemplo, em 1818, nos Estados Unidos, de 
tributarem os bancos de origem federal, pretensão que alli foi repri
mida por um aresto memoravel da justiça da União. 
· V ae a emenda além do projecto ª Não ; porque a emenda (o pare
cer expressamente o declara) não tolhe ã União o arbítrio de concen
trar toda a circulação fiduciaria do paiz n'um só estabelecimento 
emissor . Mas, por outro lado, ha o mais seria risco nessa emenda : 
porque, não obstante o parecer que a illustra, o facto de enunciar-se 
essa proposta como emenda ao projecto poderá dar ensejo a se suppôr 
que ella lhe altera o pensamento essencial, isto é, que distribue aos 
governos de Estado alguma das modalidades da preroga:tiva concer
nente aos bancos de emÍoSsão; a · que toca, por exemplo, ao ·direito de 
tributar. · . · 

Si reserváes ao governo nacional, á autoridade federal a atribui
ção privativa de legislar sobre bancos de emissão, ipso fq,cto conferia 
a essa autoridade a escolha entre o ·systema de permittir que esses 
bancos se _estabeleçam sob uma legislação analoga á dos bancos na
cioriaes nos Estados Unidos, ou o de concentrai-os em uma instituição 
bancaria exclusiva e privilegiada; o de autorizar os Estados a cre~
rem bancos locaes, sob o domínio de uma lei central, ou o de impedir 
absolutamente a organização de bancos de circulação locaes. 

. Não póde, portanto, haver divergencía entre o projecto e a com
missão, desde que a commissão, como o projecto, reconhecem que só á 
autoridade federal deve competir a funcção de legislar sobre bancos 
emissores . 

Sendo assim, não comprehendo os motivos, que teve a commissão, 
para offerecer a sua emenda. 
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Nesta questão, não é possivel ~rgiv:ersar: cumpre encarai-a de 
frente, e pronunciarmo-nos. A : expenencxa dos povos que n~s podem 
servir de padrão no assumpto, está nos mostrando não haver mcom~a
tibilidade entre a forma federativa e a unificação da moeda bmcana, 
dando-nos a ver, pelo contrario, na f6rma federativa mais descentr~
lizada noo governos de organização mais federalista, a tendenc1a 
cresce~te, a approximação progressiva para a nacionalização, para a 
centralização, para a unificação dos bancos emissores. 

Releva dizermos claramente si admittimos que as antigas provin
cias balbuciantes nos primeiros ensaios da f6rma federativa, possam 
cre;r bancos de circulação, si preconizamos a anarchia da moeda ban- · 
caria emittida por uma myriade de ~stabelecimentos particula~es, si 
permittimos aos Estados a attribuição de tributar os bancos nacwnaes 
ou o papel emittido por instituições de credito federal. 

A historia dos Estados Unidos não consente duvidas acerca deste 
ultimo ponto. E, si do projecto eliminardes a parte que veda ás auto
ridades locaes tributarem os bancos de emiesão federaes, oom o pensa
mento de reservar aos Estados essa faculdade, nisso ides crear um 
perigo o mais serio alcance para as instituições bancarias do paiz; 
porque o direito de tributar importa o direito de destruir, e, si as 
autoridades locaes ficarem armadas com essa attribuição formidavel, 
não é. ml!-ito que, dentro em pouco, vejamos abrir-se luta entre as 
institUiÇões federaes e os poderes locaes, cabendo a estes o triumpho 
inevitavel, desde que se rsolvam a obstar, por meio de impostos restri
ctivos ou prohibitivos, a circulação dos bancos federaes. (Apoiado:s.) 

E' necessario, pois, que o Congresso se manifeste francamente, 
terminantemente sobre este problema, e que a nação veja si aprovei
tamos a acerba experiencia dos Estados Unidos, dos desastres recen
tíssimos da Republica Argentina, ou si estamos dispostos a renovar 
aqui a historia calamitosa desses erros, em homenagem a precon
oopções aereas de theoristas, que nem a historia, nem a .aciencia, · nem 
a relatividade das circumstancias podem justificar. (Apoiados . ) 

Senhores, BÍ o projecto do governo tem erros, não será, com cer-
. teza, neste ponto. Tel-:os-ha noutros; mas certamente não são funda
mentaes. E maior. que todos esses erros seria, sem duvida nenhuma, 
o de sacrificar ao escrupulo da correcção absoluta a necessidade, sobre 
todas imperiosa, de encerrarmos a dictadura, e inaugurarmos a lega
lidade. 

Eu não comprehendo que haja republicanos pouco sensíveis á 
força dessa exigencia suprema, a qul.l não poderemos desobedecer 
Impunemente. 

Tambem a constituição americana de 1'789 era/ aos olhos de seus 
inimigos, um amontoado de errros e crimes contra o paiz; e os mais 
ardentes de seus amigos não lhe desconheciam defeitos. Mas como se 
exprimia, a esse respeito, Washington? Suscitara-se a idéa de ,convocar 
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segunda convenção federal, afim de rever a constituição adoptada na 
primeira e já ratificada por varias convenções de Estados. W ashin
gton, dirigindo-se ao povo da Virginia, respondeu : "Agora não nos 
resta outra alternativa, senão a constituição, ou a anarchia. A consti
tuição é a melhor, que ag~ra se poderia obter. A escolha, neste mo
mento, é entre a constituiçtío, ou a desuniiio. Si optarmos pela . consti
tuição, ficar-nos-.ha franqueada a porta constitucional para as re
formas, que se possam mais tarde resolver com calma, 6em desordem, 
nem sobresaltos". Depois, numa carta dirigida a tres dos adver-sarios 
mais insignes do projecto adoptado, insistia elle nesta lição de altís
simo bom senso a "Eu desejaria que a constituição proposta fosse 
mais perfeita; mas é a melhor que presentemente se podia· alcançar, 
e deixa a entrada aberta a emendas . Os interesses políticos deste paiz 
estão pendentes de um fio; e, si a convenção federal não tivesse che
gado a esse accôrdo, para logo se teria generalizado a anarchia, cujas 
semente-s estão _profundamente implantadas neste solo". 

Eu quizera, senhores, que estes conselhos, de uma actualidade 
evidentíssima, soassem nesta casa como um oraculo proferido pela 
sombra rediviva do pai da União Americana, no meio dos nossos de
bates, sobre o berço da nossa. Porque, ou me engano de todo, ou me 
foi de todo inutil este anno de dictadura em que eu supponho ter atra
vessado cincoenta annos de experiencia; <>u então, si quereis consultar 
() verdadeir<> amor da patria e as aspirações reaes della, haveis de 
meditar, no fundo da .consciencia, a lição memoravel de Washington. 
. (Muito bem, muito bem. O orador recebe f()licitJ.açiks gera.es e a 

s_essão inte'f'!rompe-se por algu~ mi111U1tos. ) ' 

O Sr. Ramiro Barcellos ... Quanto á questão da descriminação 
de rendas creio ter dito bastante. 

Si queremos fazer uma lei fundamental, estabelecer um regimen 
que ha de servir para os nossos filhos e para os nossos netos, não 
temos que ater-nos a factos que succederam hontem ou hoje, d~vemos 
ater-nos a princípios e doutrinas que precisamos estabelecer. ( .;4. pwr
tes). Eu ta~bem trouxe dados e tenho argumentado com elles. 

Passo agora a outra questão tambem envolvida n<> art. 6°, a 
questão bancaria. Ella tem sido tratada por varios membros deste 
Congresso e ultimamente pelo Sr. senador pela Bahia, que me pre
cedeu na tribuna. 

Até ao momento presente estou completamente im albis, em jejum 
a respeito de um facto sobre o qual ainda não ouvi uma. palavra nem 

. da imprensa, nem de particulares. 
E' o seguinte : como é que em um paiz em que a moeda legal é 

papel, o governo obriga o consumidor a pagar os impostos em ouro? 
De onde vem este ouro? 
Ainda não vi explicação para este facto. Como é que eu recebendo 

hoje o meu subsidio em papel, si amanhã quizer mandar vir uma car-
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ruagem de fluenos-Ayr~s, hei de pll;gaí· os direitos en:t ouro? N~o com
prehendco. Ma·s isto é um incidente, vamos á questão bancaria- Se
gundo o ultimo decreto as emissões hão de ser infall.ivelmente mono
polisadas, pelos dous bancos que se fundaram .debaixo do nome de 
banco da Republica _ Senhore·s, isto é a continuaçãü da luta do Centro 
contra as peripherias, é ainda e ainda o goso da pleuthora centraL 
Senhores com as emissões concentradas em um banco, e esse banco no 
Rio de Janeiro, serão devüradas por este minotauro que se chama 
praço do Rio de Janeiro· e que ainda hoje come e comerá ·quantas 
emissões lhe derem nas especulações da bolsa. 

Agora, vede, vós do Piauhy, vós do Rio Grande do Norte, vós do·s 
confins do Amazonas e de Goyaz, ou do Rio Grande, quando preci
sarmos do auxilio dessas emissões, quando precisarmos que nos . va
lorisem o nosso territorio, témos que vir, como muito bem disse o Sr. 
Cavalcanti, supplices, pedir ao centro, ao estabelecimento que teni o 
monopolio que mande suas agencias fazer negocios com os Estados. 
. Mas é muito provavel que a não virmos de madrugada, si viermo·s 

ao meio dia, nos diga ·o banco que já não ha dinheiro, que o dinheiro 
já está . convertido no jogo da . bolsa em papeis e títulos de toda a 
natureza. 

E' o que tem acontecido mesmo aos banco~<> proprios regwnaes. 
Eu cito até o da minha terra; é uma casa de juros altos, o dinheiro 
sahe por um preço exorbitante, de maneira· que ninguem quer hypo
thecar porque não pó de com as suas exigencias. 

Outra coúsa eu comprehendo; não é só o monopolio bancario, 
porque a Republica, digam o que quizerem, a Repriblica nunca póde 
querer o privilegio ou o monopolio; e, no dia em que a Republica en
tregar ás mãos de um banqueiro feliz os destinos do meu paiz, com 
m,aior razão podia entregai-os ás mãos de um homem para ahi assentar 
o ~eu thrüno. 

O monopolio bancario entregue ás mãos de um homem, por niais 
honesto que este seja, constitue um perigo para o ·paiz, porque embora 
não fosse um banco de especulação, poderia ser um banco partidario, 
um banco que, por sua natureza, deve estar sempre bem com o governo, 

o·s. bancos partidarios, já tem acontecido, só teem dinheiro para os 
amigos, para os adversariüs não ha. A opposição nunca tem credito 
só por estas razões; si outra·s não houvesse, eu votaria contra O· mono
polia bancario; mas existem outras razões e o monopolio ban
cario" pelo modo por que se vae eHectuar no paiz, si o Con
gresso não approvar as emenda~<>, trará as peiores consequencias para 
a economia nacional. - _ - . 

UM SR. REPRESENTANTE - Em relação á federação, não. 

O SR. RAMIRO BARCELLos - O monopolio é collocado no Centro; 
como· não ha de fazer mal aos Esta;dos federados? : · · 

O MESMO S:R. REPRESENTANTE - Elle pertence a todos. 
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O SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas o nobre deputado como vae 
fazer operações de credito no fundo di> Piauhy~ 

VozEs - Então o que quer o nobre deputado~ 
O Sx. RAMIRO BARCELLOS - Hei de dizel-o; estou agora fazend() 

a critica, mas, si quizer, direi antes de concluir estas apreciações. 
Quero a especie de bancos que não são nenhuma novidade, que existem. 
Não é caso novo, bancos que fazem seus depositos respectivos em ouro. 
Estes depositos não são gastos, elles os teem na sua propria casa fisca
lisados pelo Governo. Estes bancos que emittem no momento em que 
ie lhe traz uma ceàula sua e se lhes pede o dinhiro em ouro, ellell a 
convertem; e, sinão o fizerem, são considerados fallidos. Eis os banc()s 
que eu desejo. O que não for isto serão bancos filhos de theorias e 
de bons desejos de fãzer capital,· mas que nada teem de real. (Apartes.) 

Senhores, o Brazil tão· rico, como disse o Sr. Ministro da Fa
zenda, tão cheio de recursos, estará collocado em peiores condições 
do que o Estado Oriental? Quando em 1876 o general La Torre en
controu o papel convertivel valendo dous vintens por pezo de dous 
mil réis, fundaram-se bancos com fundo metallico que se obriga
ram á conversão permanente e em qualquer occasião de oSeu 
papel nioeda. Este homem, no fim de quatro annos, levantou 
o . valor do papel ao par. Entretanto, nós estamos a tropeçar 
para constituir theorias, para obrigar talvez amanhã ou depois, os 
nossos governos a procurar um porto de sahida para tantos privilegias 
que hão de ficar transformados em papelada na mão de -quantas com
panhias insensatas se teem inventado e ·se podem inventar para o 
jogo da bolsa; e na caixa dos bancos com as suas notas todas inverti
das em taes papeis que vemos figuràr ahi no jogo da bolsa. Dado o 
caso de qualquer desastre financeiro, sabemos que a maior parte destes 
bancos não terão para representar seus capitaes, sinão essa papelada 
que nada vale. 

UM SR. REPRESENTANTE - Então V. Ex. prete~de. matar todas 
as companhias? · 

O SR. RAMIRO BARcELLOS - Ao contrario. O _ que_ eu quero é que 
vivam aquellas que devem viver e não aquellas que so ser'\Tem para () 
jogo, para a especulação, para comprometter o nosso credito. O que 
eu não quero é que se concedam favores onerando-se' o nosso credito, 
compromettendo-o mesmo. 

Mas, senhores, a respeito da questão bancaria direi que o capital 
e o credito não são meras ficções. O credito é representado por um 
val?r material que representa sempre maior quantidade de que () 
capital procurado. Credito e capital não se improvisam. Tomar-se o 
credito do governo, utilisal-o e compromettel-o ne.sta montanha de 
bancos e companhias, eis o que eu condemno. (Apoiados.) 

Si não necessitamos de levantar emprestimos nas mesmas condi
ções precarias das republicas platinas, a continuar este ·systema, mais 
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tarde seremos obrigados a isoo. Dado o caso de uma guerra, como a 
do Paraguay, por exemplo, co,mprehendem os nobre.s deputados as 
difficuldades c'om que teremos de lutar para obter ouro para sus-
tentai-a. . 

. Que necessidade ha de comprometter,se o credito da União com 
emissão de uma quantia fabulosa, simplesmente para ter o prazer de 
sustentar-se um banco no Centro, um banco de privilegio, um banco 
diplomado com as regalias do papel moeda~ 

UM SR. REPRESENTANTE- Quem quer isso~ 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Quem quer iSiso ~ O decreto do Sr. 

· Ministro da Fazenda. Acaso V. Ex. julga que este decreto desmente · 
o que eu agora estou dizendo ~ · · 

O .MESMO SR. REPRESENTANTE - Mas o decreto foi publicado? 
O SR. RAMmo BARCELLOS - Pois não. V. Ex. leia-o. 
Senhores, a minha hora está esgotada e eu não quero abusar nem 

do regimento, nem da paciencia do Sr. presidente, e tão pouco da bene
volencia dos meus illustres collegas. 

V ou terminar com uma · phrase de um illustre paulista, amado 
pelos Rio-Grandenses. 

Venanció Ayres; quando encetamos a publicação da FedJeração, 
foi o seu primeiro redactor. 

Elle escreveu no frontespicio do orgão do partido republicano 
estas quatro palavras, que para mim são e continuam a ser os quatro 
pontos cardeaes da orientação republicana. Elle disse: federação, 
unidade, centralisação, desmembramento. (Apoiados, muito bem.) 

Sr. presidente, estou convencido de que si o Congresso não tiver 
o maximo cuidado em collocar na Constituição todas as medidas des
centralisadoras que precisamos (apoiados, muito bem), .a agitação fe
deralista, que já vem do tempo da monarchia, 'ha de c.ontinuar no seio 
<J.,a Republica, e ha . de levar talvez o Brazil ao esphacelamento (muitos 
apoiados), o que não· desejo, e ninguem deseja, ·mas que .sou obrigado, 
pelo meu patriotismo a annunciar áquelles que descuram deste as· 
sumpto importantíssimo. (Apoiados.) 

Fazei a federação, fazei uma Constituição federalista, esmagai 
toda a especie de privilegios, esse mesmo que me pertence, o privile
gio de diplomado (muito bem; muito bem), e vereis que ll!ssim este 
povo poderá ser grande e cumprir os seus destinos. (Muito bem! 
.Muito bem!) 

(O orador é felicitaJ,do por muaos Srs. repr-esentantes.) 

Na sessão de 17 de Dezembro o Sr. Ivo do Prado apresenta a 
seguinte emenda: · 

6. 0 Resolve sobre a instituição dos bancos emissores, sob 
as condições seguintes: 
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a) estabelecer um banco emissor, pelo menos, em cada 
um dos Estados; 

b) entre os bancos emissores, não haver preferencias em 
favor de uns com prejuizo de outros; 

c) ser realizada no Thessouro Federal a garantia da 
,emissão; 

d) haver uniformidade de typos , para os bilhetes respe
ctivos. -Ivo do Prado. 

I 
SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO 

O Sr. José Hygino . .. O nobre ministro da faze.nda interpellou a 
commissão sobre uma emenda, que ella aprovára, relativa a bancos de 
emissão. Disse S. Ex. que não entendera bem o pensamento da com
missão, offerecendo essa emenda que pede a suppressão do art. 6° n. 6 
e a modificação do art. 33 §. 8° do projecto. E' facil explicar o intuito 
da co=issão. 

O art. 6° n. 6 do projecto declara que é da exclusiva competencia: 
da União crear bancos de ~missão; o art. 33 §. 8° precis:a que a com
petencia privativa para crear bancos de emissão e legislar •sobre ella 
pertence ao Congresso N acionai. A COrt;lmissão propõe que sómente 
fique consignado na Constituição o principio de que ao Congresso 
compete legislar sobre a emissão bancaria. , O intuito da commissão 
foi deixar ao legislador ordinario toda a liberdade paràJ adoptar o 
systema bancario que lhe parecer mais accommodado ás exigencias 
economicas do paiz ... 

O SR. JosE' AvELINO -Não apoiado . Isto deve ser fundamental; 
é uma que-stão que deve entrar na Constituição; é um principio antes 
de tudo . (H a antros apartes. ) · 

O SR. JosE' HYGINO - A emenda da. commiss•ão p1:oclama justa
mente, como principio fundamental e constitucional, a competencia 
privativa do Congresso para legislar sobre bancos de emissão . . 

>O SR. JosE' AvELINO- Mas convém que isto fique consignado na 
Constituição e V. Ex. disse que fica' reservado para o poder legislativo 
ordinario . 

O SR. JosE' HYGINo - Vejo que não me fiz comprehender. 

O SR. · JosE' AvELINO - Bem; o que é preciso é que este ponto 
fique bem esclarecido. · 
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O SR. JosE' HYGINO - Eu estava explicando o pensamento da 
commissão, quando propoz a emenda pela qual na Constituição deve 

' ser consignado pura e simplesmente o principio de que só ao Congresso 
compete legislar sobre bancos de emissão. 

O intuito da commissão é que se deixe ao legislador ordinario, 
ao Congresso N acionai, ampla liberdade para adoptar o systema que 
llie parecer maioS conveniente. 

O SR. JosE' AVELINO- Ahi divergimos. 
O JosE' HYGINO - Em que ponto? 
O SR. JosÉ AVELINO - Explicarei depois. Não quero interrom-. 

per a V. Ex. Hei de usar da palavra opportunamente. 
O SR. JosE' HYGINO - Não ha systema bancario que tenha um 

valor absoluto. Os systemas variam de paiz a paiz, e tem variado 
no mesmo paiz conforme a.g épocas e as circumstancias economicas ou 
financeiras da Nação. Ahi estão os Estados Unidos da America do 
Norte que teem oscillado entre os systemas de um banco nacional e da 
descentralisação bancaria. 

A Constituição é uma lei rija, não deve conter sinão theses geraes 
e liastante ela-sticas para acommodarem-se com a evolução social e 
economica dos povos, e isto não poderia acontecer si os preceitos con
stitucionaes consagrassem theorias dogmaticas e absolutas. Por isso 
entendeu a commissão, ao meu ver com perfeita razão, que, resalvado 
o principio fundamental de que sómente á União cabe · o direito in· 
contestavel e incontestado de legi-slar sobre a emissão bancaria, tudo 
o mais que se refere aos systemas de bancos entra na competencia do 
legislador ordinario. (Ap.oiados.) 

O principio fundamental da privativa competencia ·da União para 
legislar sobre a emissão bancaria creio que todos os membros deste 
Congresso acceitam, quaesquer que sejam as suas vistas quanto ao 
systema de monopolio ou pluralidade de bancos officiaes ou parti
culares, etc. Consignado simplesmente este principio na Constituição, 
a questão da organisação bancaria não fica prejulgada, mas adiada 
para ser resolvida definitivamente pelo poder competente, que é o 
Congresso, e em' occasião opportuna, e deste modo a emenda da com
missão facilita a solução provisoria de uma momentosa e melindrosa 
questão que, posta em outros termos, dividirá talvez o Congresso em 
dous campos opposto.s. 

O projecto como está concebido, restringe a liberdade do legisla
dor ordinario; exclue, por exemplo, a adopção de um regimen bancario 
identico .ao da Suissa. Alli, como V. Ex. sabe, os capitalistas, as 
companhias, os cantões podem crear bancos de emissão, mediante a-s 
condiç?es e gaTant~as estatuídas na lei federal . de 1881 e precedendo 
uma s1mples autor1.gação do Governo Federal. 
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Póde de ante-mãó assegurar que o desenvolvimento economico 
deste paiz não exija a adopção de um regimen de descentralisação 
bancaria, como o da Suissa, que libertará os Estados dos favores das 
caixas filiaes sujeitas ás instrucções de uma directoria central e das 
suas preferencias mutas vezes injustas? 

Por minha vez declaro que não pude comprehender o argumento 
de que se serviu o nobre ministro da fazenda para impugnar a emenda 
da commissão, invocando os factos occorridos noo Estados Unidos 
antes de serem alli creados os bancos regionaes. 

O SR. SERZEDELLO- E' o que póde acontecer entre nós. 
O SR. JosE' H YGINO - Na Federação N orte-'Americana os Es

tados que a compõem arrogaràm-se o poder de crear bancos de emis
são e de legislar sobre elles ,estabelecendo as condições e as garantias) 
e concedendo os favores que bem queriam. Surgiram cerca de 1.600 
bancos dos typos os mais diversos, cujas notas lançaram a desordem 
e a confuão na circulação monetaria. 

Mas, que relação teem esoos factos abusivos com a em,enda da con
mioSsão, que consagra em termos precisos e claros a competencia exclu
siva da União para legislar sobre bancos de emissão? Admittido este 
principio constitucional, segue-se que os E·stados não poderão legislar 
sobre bancos, e, si o Congresso lhes der a faculdade de crear bancos, 
essa faculdade não poderá ser exercida sinão de accôrdo e nos termos 
da lei federal. 

O SR. JosE' ÂVELINO- Já li em um discurso que os bancos dos 
Estados trazem dinheiro facil e barato. 

O SR. SERZEDELLO - Permitte o abuso. 
O SR. JosE' ÂVELINO - Certamente, tanto que se diz - dinheiro 

facil e barato. 
O SR. SERZEDELL<1 - O monopolio deste ou daquelle, .systema não 

deve consignar a Constituição. . 
UM SR. REPRESENTANTE - Mas só o Congresso é que legisla sobre ' 

bancos. · 
O SR. SE~ZEDELLO - Quando me for dada a palavra me occuparei 

deste assum pto. · 
U.M SR. REPRESENTANTE - Como me dá apartes, eu tambem lhe 

dou. 

O SR. SERZEDELLO - Mas os apartes interrompem o orador. 
O SR. JosE' HYGINO ~ O argumento do nobre ministro da fa

zenda é, pois, contraprodu.cente, visto como a emenda da commissão 
nega terminantemente · a competencia dos Estados para legislarem 
sobre a emissão bancaria e concentra essa faculdade no Congresso 
Nacional. 

Quanto ao melhor systema de organisação bancaria não é isto 
materia constitucional, mas deve ser .objecto de uma l~i ordinaria, 
que o Congresso décretará opportunamen te. (Apoiados.) . 
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E! lida a seguinte emenda: 
Ac~resoonte-se - exceptuado-s os bancos de credito real. 
S. R. - F. A. Rosa e SíZva. - Gonçalves Ferreira . .!- José lrfa-

7·ianno.- 'i'o~entino de Carvalho.-Juvencio de Aguiar.-André Cava~ 
cant-i.-: A lmeida Pernambuco.-Dr. J. Víeira.-José Simeão de Ol1r 
v eira.- Perei1·a de Lima.- J oéio de Siqueira.- Leite Oiticica.- Dr . 
Cantão.-Bellarmmo Canwiro.-Lopes Chaves.-Frederico Guilherme 
de Souz:a Siermno·.-Manoel Francisco Machado. 

N ~ sessão de 20 de Dezembro o Sr. Amaro Cavalcanti apre
senta a emenda seguinte : 

Si fôr mantido, como está no · projecto, acerescente-se, 
depois das palavras - banco·s emissores - sem inonopolio. 

Sala das sessões do Congresso N acionai, 20 de dezembro 
de 1890. - A. Cavalcanti. 

SESSÃO DE 22 - DE DEZEMBRO 

Ao -ser annunciada a votação do n. 6, art. 6°. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O Sr. José Hygino (pela ordem) diz que ha uma emenda apre-
5entada pela commissão a este respeito, que precisa explicar. 

Diz a emenda : 
"adiada a discussão deste artigo" 
I-sto quer dizer que a votação do n. 6 do art. 6° deve ser adiada, 

por isso que o art. 33, n. 8, diz: 
_"que é da competencia privativa do Congresso crear bancos de 

emissão, legislar sobre elles e tributal-os." 
Quando se di-scutiu o art. 6°, a commissão ponderou qué se de\ria 

tomar conhecimento desta materia, por ~ccasião da discussão do 
art. 33. 

ITend~ sido approvada a· emenda na commissão, pergunta si o 
Sr. p~esidente vae sujei tal-a á votação; no ca-so contrario, requer o 
adiamento da votação do n. 6, do art. 6°, plj.ra quando se votar o 
art. 33, §. 8°. · 

O Sr. Theodureto Souto (pela ordem) - Sr. presidente, a vota
ção do art. 6°, parece-me, nã~ deve ser adiada. Não ha para es'te 
a-diamento razão nem sob o ponto de direito constitucional, nem sob o 
ponto de vista pratico. 



No n. 6 do art. 6° trata-se de estabelecer a these absoluta, isto ~ 
é competencia da União para crear bancos emissores. A competencia 
não pôde ser contestl!da no terreno dos princípios. 

Não vejo, portanto, necessidade de adiamento, poioS que, estas 
duas disposições traduzem a mesma idéa e então não importa absoluta
mente nada, pelo contrario, convém que · fiquem bem expressas as 
duas disposições fundamentaes; que fique fazendo parte do direito 
incontestavel da Uniã<>, legislar sobre a unidade monetaria e de me
didas. 

O Sr. Ramiro Barcellos (peãa ordem) -A commissão não quiz 
confundir classificação de renda com aquillo que compete ao Con
gresso. 

O art. 6° refere-se ás rendae da União e o art. 33 refere-se á 
competencia da União para legislar sobre bancos emissores. 

Eis a razão por que a commissão pediu o adiamento do n. 6 para 
quando se tratar do art. 33, n. 8. 

O art. 6° trata sómente da P.iscriminação das rendas, e o que tem 
a emissão bancaria com essa discriminação? . 

A emissão bancaria fica bem collocada no art. 33, que trata das 
attribuições da União; por tanto, entendo que teem muita razão 
aquelles que pedem, como . o nobre representante, qile o art. 6° seja 
discutido quando se discutir o art. 33, que trata da competencia d<> 
Congresso e não da discriminação de rendas, que é do que estamos 
tratando agora. 

O Sr. Ruy Barbosa (ministro da fazenda) - Sr. presidente, 
peço á casa que me releve demorar por instantes a votação do proje
cto; mas é tão grave a ma teria encerrada neste paragrapho do art. 6° 
que considero de minha parte um dever de consciencia contribuir, 
quanto cabe em minhas forças, para um resultado que considero im
portantioasimo na votação da nossa carta constitucional. 

As razões adduzidas pelo nobre senador parece-me que não ca
lham. Funda~se o nobre senador em que não se deve manter uma dis
posição cujo resultado seria confundir em um mesmo artigo materias 
differentes, quaes as que se referem a bancos emissores e á competencia 
do Congresso. 

S. Ex. parte de um presupposto inexacto, e é que o contexto do 
art. 6° só se possa referir á classificação das rendas. (A partes. ) 
1\anto não é assim que o §. so, como bem suggeriu o nobre deputado 
pelo Pará, allude á creação de alfandegas, materia que não se refere 
á classificação de rendas. 

Si, por conseguinte, o Congresso já votou o §. 5°, não p6de por 
motiyo desta ordem transferir a dispooição do § 6° (Apoiados.) 

O que se pretende é determinar quaes as materiaSI da competencia 
exclusiva da União; e é occasião, nem vejo outra, de o Congresso de-, 
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clarar-se franca e pooitivamente sobre esta questão capital para as 
finanças da Republica. 

Ou o Congresso entende que póde liberalisar esta faculdade aos 
Estados e deve fazel-o francamente, porque convém que o paiz o saiba; 
ou o CongreSISo entende que ella pertence exclusivamente á U niãó. 

Não vejo inconveniente em que isto fique desde já assentado. 
(Apoiados .. ) . 

Considero inconveniente, Sr. presidente, permitta V. Ex. que 
diga, a proposta do nobre senador ; .e parece-me que o Congresso de
veria pronunciar-se immediatamente a este respeito. 

Quando tratar do art. 33, fica-lhe reservado o direito de acceitar. 
· óu repellir a emenda proposta. (Muitos apartes. ) 

Estou dizendo que o voto da commissão a respeito desta parte do 
art. 6° não prejulga em absoluto o que o Congresso tiver de decidir a 
respeito do art. 33. Aqui trata-se de definir apenas as attribuições 
da União, lá as attribuições do Congresso. (Apoiados . ) A eJMnda 
relativa ao art. 6" trata da faculdade da União legislar sobre bancos 
emissores; por consequencia, essa emenda não ·é contradictoria com a 
dispooição do §. 6° do art . 5°. 

VozEs- Votos! Votos! 

O Sr. Amaro Cavalcanti (pela ordem) - Creio que V. Ex. vae 
submetter á votação o §. 6° do al"t. 6°. · · 

VozEs- Votos! Votos! 
o SR. AMABo CAVALCANTI - Peço a attenção de v. Ex. para 

a minha emenda. 
VozEs- Votos! Votos! 
O SR. JuLIO DE CAsTILHOS- Peço a palavra pela ordem. 
VozEs- Votos! Votos! 

O Sr. Ju\lio de Casitilhos - Eu não sei porque alguns dos meus 
collegas não querem ouvir mais uma palavra que, embora obscura, 
é tão sincera como a do Sr. Ministro da Fazenda ; não sei porque se 
me quer tirar a palavra, quando acaba de ser ouvido um dos membros 
deste Congresso, cuja palavra póde ser muito respeita·da, póde expri
mir a sinceridade de suas convicções, mas com certeza, não é mais 
sincera do que a minha. (Apoiados e apartes. ) 

VozEs - Votos, votos ! F alie, f alie. 
O SR. JULIO DE CASTILHOS - Pois ouvimos silenciosa e attenta

mente a palavra· de S. Ex . , e, entretanto, os seus amigos pessoaes não 
permittem aos outros a liberdade de manifestar a nossa opinião. 
(Apartes.) 

VozEs- Votos! Votos! 
OuTRAs vozES - Falle, f alie. (Sussurro.) 
O SR. JULIO DE CASTILHOS - Oh! senhores, não nos deixemos do

minar pela paixão e muitos menos pela tyrannia da algazarra. (Muitos 
apoiados, apartes, swssurro.) · 



-51-

A algazarra nunca produziu argumentos e muito menos em uma 
questão como esta em que todos estamos deliberax:do cordia!mente, 
como representantes do paiz e em nome do bem pubhco. (.Apoiados.) 

Senhores, eu dizia que sou um dos que entendem que a compe
tencia para instituir bancos de emissão, deve caber exclusivamente 
aos poderes federaes; como aqui se entendeu que seria de effeito fu
nesto o alvitre de conceder aos Estados essa competencia? 

Nesse ponto, portanto, que é o ponto sub.stancial, estamos todos 
de accôrdo com o Governo Provisorio e principalmente com o Sr. 
senador pela Bahia, Ruy Barbosa; por isso mesmo a nossa questão 
em relação ao n. 6 do art. 6° não versa sobre a ma teria em sua base, 
ma.s sim sobre a declaração do assumpto no art. 6°. (.Apartes.) · 

Este assumpto foi discutido no seio da commissão dos 21, am
plamente; no seio dessa commissão triumphou quasi unanimemente, 
po·sso Çl.izel-o, o _pensamento de que á União exclusivamente devia 
competir a faculdade de crear bancos emissores. 
· (Trocam-se muitos apP.rtes. ) 

Quero manifestar a minha opinião. Não é com a vozeria, nem 
como tumulto que se me ha de tolher a palavra. (Rumor.) 

VoZEs NA BANCADA RIO-GRANDENSE - H a de f aliar. Está no •Seu 
direito. 

O SR. Juuo DE CABTILHos - Hei de fallar tão livremente como 
fallou o Sr. Ministro da Fazenda. (Rumor.) 

VozEs NA BANCADA RIO-GRANDENSE - Ha de f aliar, sim. 
O SR. Juuo DE CASTILHos - Hei de fallar, repito, tão livre

mente como fallou o Sr. senador pela Bahia. . . 
Ouvimos S. Ex., guardando o maior silencio, attendendo as 

suas sensatas palavras. Como, pois, os amigos exaggerados de S. Ex. 
não querem pepnittir que eu manifeste a minha opinião? (Rumor.) 

V <JzEs - F alie. Estamos aqui para ou vil-o; V. Ex. póde f aliar. 
O SR. JuLIO DE CAsTILHOs - Por que motivo os nobres repre

sentantes não me permittem que eu articule uma só palavra? 
(Rumor.) _ 

VozEs - Falle, falle. 
o SR. JULIO DE CASTILHOS - Mas, senhores, eu não estou mos

trando hostilidade :.ao Sr. ministro da fazenda. Não estou pondo em 
duvida os seus grandes meritos, que sou o primeiro a reconhecer. 
Como, pois, se me ha de negar a palavra para contestar uma opinião 
de S. Ex.? (Rumor.) 

Peço a V. Ex., si permitte, que solicite dos senhores deputados 
a finesa de me não interromperem (grande rumor que não deixa ouvir 
a voz do o~dor.) 

VozEs - Para a tribuna! para a tribuna! 
O SR. JuLro DE CASTILHOs- Apparece na tribuna. (Palmas.) 
9 Sr. presidente suspende a sessão ás 2 horas e 5() minutos da 

tard~, deixando a cadeira da presidencia. 
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A' .a 3 horas, o Sr. presidente occupa dé novo a sua cadeira e 
reabre a sessão. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O Sr. Amaro Caval·cant'i - Peço a V. Ex. que me mantenha 
a palavra pela ordem, porque eu estava f aliando. 

O Sr. Presilden'te - Continfta a sessão. Tem a palavra pela 
ordem o Sr·. Julio de Castilhos. (Levantam-se contestações.) 

O SR. AMARO CAVALCANTI- Eu estava com a palavra. 
O SR. BEVILAQUA - Peço a palavra para, uma explicação. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra para uma explicação. 
O Sr. Bevila.qua - Sr. presidente, V. Ex. que tem sempre re

velado a prudencia, que traz no seu proprio nome (1apoiados), V. Ex. 
que tem dirigido os trabalhos desta casa de um modo digno de todos 
os louvores ( muiJtos apoiados), foi levado agora por um engano 
quarrdo concedeu a palavra ao Sr. Julio de Qastilhos. 

Foi justamente o facto de terem asphyxiado a palavra ao repre
sentante Sr. Amaro Cavalcanti, que deu logar ao tumulto que de
terminou a suspensão da sessão . 

Sem razão nenhuma, ao que parece, foi asphyxiada como disse, 
a palavra ao Sr. Amaro Cavalcanti. Depois, como uma especie de 
represalia, foi tolhida a palavra ao Sr. Julio de Castilhos. 

Agora que V. Ex. está perfeitamente informado da verdade, e 
depois de termos ouvido attenciosamente a palavra ·do Sr. ministro 
da fazenda, V. Ex. resolverá, estou certo, do modo criterioso e digno, 
porque sempre tem procedido na presidencia. (Muitos apoiados. ) 

VozEs - Como costuma. 
O SR. PRESIDENTE - Quando dei a palavra ao Sr. Julio de 

Castilhos, tinha visto sentar-se o Sr. representante Amaro Cavalcanti 
e suppunha que elle havia terminado o seu requerimento. 

O SR. AMARo CAVALCANTI -Sentei-me, porque não me deixavam 
íallar. ' 

O SR. PRESIDENTE ---:- A' vista da informação que acabo de ouvir, 
vou restabelecer a ordem; e como não tenho força para restabelecer 
a ordem no Congresso (não apoiados) . . . 

VozEs - Tem toda a força. (A poiwdos. ) 
O SR. PRESIDENTE -.:. . . .sem o concurso de todos os seus mem

bros, appello para os Srs. representantes do paiz, afim de me auxilia
rem na manutenção da. mesma ordem. (Muito bem!) 

A sessão do Congresso em tumulto, como se convertia ha pouco 
dá uma triste idéa de nós. (NumenJ.sos apçr;rfÚ>· muito bem.) Ap~ 
pello, por consequencia para os Srs. membros do Congresso afim de 
que as discussões continuem com a calma desejada, em visia da im
po~.~~~.~a )do aesumpto1 de que àctuiJmenj;e !l,Q!l oooupamos .. (M1/itQ$ 
apo7JwaJvJ. . 
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· UMA voz - Como é dever de todos nós. (Apoiados. ) 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Amaro 

Cavalcanti. (Muito bem!) 

O Sr. Amaro Cavalcanti - Sr. presidente, tendo o Sr. repre
sentante pela Bahia, mostrado a conveniencia de ser votada desde já 
a disposição contida no § 6° do art. 6° do projecto de constituição, 
e não adiada para ser tomada em consideração quando se tiver de 
tratar do art. 33 do mesmo projecto, como se venceu na commissão 
especial, ·a mim, como autor de uma emenda relativa a esse § 6° 
cabia o dever de chamar a attenção de V. Ex. para queJ si de facto 
fo.sse desde já tomado em consideração e votado o referido paragra
pho, tambem o fosse a emenda limitativa que apresentei do mesmo. 

Era justamente para isto que eu havia pedido a palavra quando, 
antes de concluir o meu pensamento, fui abafado por vozes de toda 
a parte, e como não sei fallar a meio de gritos, nem de trovoadas, 
aliás excusadas em um Congresso onde está a educação (apoiados), 
·sentei-me. 

Nada mais, nada menos .preciso accrescentar. (Muito bem. ) 
O SR. PRESIDENTE - 'rein a palavra pela ordem o Sr. Julio de 

Oastilhos. 

O Sr. Julio de Castilhos - Sr. presidente, lamento o incidente 
que acaba de ter logar, e lamento porque entre aquelles que mais se 
interessam pela ordem de no.ssos trabalhos tenho a honra de estar 
comprehendido. (A poiadoos. ) 

·Si esse incidente sobreveiu, com certeza, culpabilidade não tenho 
por isso. Usava da palavra que V. Ex. me havia concedido, quando 
entendi que se procurava abafai-a e, si sou docil aos conselhos, ás 
exhortações prudentes, aos dictames daquelles que podem pensar me~ 
lhor do que eu, sou indocil, mesmo absolutamente indocil a qualquer 
violencia que me queiram fazer á liberdade em cujo exercício esteja 

. (muito bem.) 
Foi essa- a razão, Sr. presidente e Srs. do Congresso, porque, 

deante da vozeria que procurava abafar minha humilde palavra, 
entendi que devia procurar a tribuna para dizer a verdade com a mesma 
liberdade com que nosso collega, senador pela Bahia, Sr. Dr. Ruy 
Barbosa, havia manifestado a <lUa. 1 

E, já que esta illustre assembléa me ouve agora com uma attenção 
que não mereço, aliás (não apoiados), sinão pela qualidade que tenho 
de representante do paiz, opporei ás elevadas considerações do illustre 
ministro da fazenda a•s humildes considerações que me pertencem. 

Tive occasião, ainda ha pouco, de dizer que pertenço ao numero 
daquelles que entendem que a competencia para instituir bancos 
emissores de.ve caber exclusivamente á União. Considero funesto, 
conédero fatal o alvitre daquelles que opinaii,J. no sentido de, que essa 
í~a:d"a seja d:i:stribu.itla iudiWin~ammJ.te enm os · poderes da 
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União e os poderes dos Esta·dos; e este foi o pensamento que preva
leceu no seio da commissão dos 21, a qual entendeu que a disposição 
da Constituição sobre o exclusivismo da competencia era uma dispo-

. sição perfeitamente acceitavel . 
Ao mesmo tempo, porém, a commissão entendeu que essa mate

ria estava deslocada no art. 6°, que trata apenas de definir a com
petencia da União para lançar e. arrecadar seus tributos. O art. 33~ 
que define as attribuições -privativas do Congresso N acionai, é 
aquelle onde deve estar mencionada essa compe.tencia dos poderes da 
União; no art. 6° não, por que? Porque este artigo· .se refere unica
mente ao lançamento e arrecadação de t!ibutos; a installação de ban
cos emissores é cousa bem diversa disso. 

E, com tanto mais razão, pensou assim a commi.ssão, quanto é 
certo que a Constituição em tres disposições se refere redundante
mente ao mesmo assumpto. 

Portanto, a commissão, entendendo que a materia estava por 
demais definida, resolveu que fosse considerada no art. 33, que é 
justamente aquelle que trata das attribuições privativas do Congresso 
Nacional. 

Por esse lado, poi.s, parece-me de todo improcedente a considera
ção feita pelo illustrado Sr. ministro da fazenda. A ma teria sendo 
deslocada do artigo 6°, não fica prejudicada, vae ser considerada, e 
talvez ampliadamente discutida no · artigo 33. Nós, portanto, em ma
teria de competencia não estamos em opposição ás opiniões do Sr. 

· mini-stro da fazenda; concordamos com S. Ex. em que a sabedoria 
sobre este assumpto consiste em que só a União póde ter a faculdade 
de instituir bancos emissores. 

Em vista desSa.s considerações entendo, senhores, que a commis
são dos 21, que representa, por assim dizer, no Congresso, porque é 
composta da deputação ·de todos os E stados, ficará completamente 
exautorada perante esta assembléa ( rrY;uitos apoixuks e não apoiados), 
si o Congresso entender que a materia póde ser discutida duas vezes, 
isto é, no art. 6° e no art. 33. Estas commissões são de valor, por
que nós não elegemos aqui a co:tnmissão dos 21 para encher tempo; 
elegemol-a na convicção de que ella, na elaboração de seu trabalho 
havia de reflectir o pensamento predominante em cada uma das 
rspectivas deputações. 

Accresce mais uma circumstancia importante: é que a materia 
ao n. 6 do art. 6° não foi discutida exactamente, pela razão de que 
a maioria dos membros np Congresso .suppunha ,que deveria ser tra
tada nq art. 33 . (Muitos apoiaoXJS. ) 

E desde que assim o deHberamos, como vamos votal-a agora? 
E por que foi discutida? Porque a maioria dos membros do Con

gresso entendeu que ella estava deslocada, de accôrdo com a maioria 
da ctmlm.is!!ão. ( M u#o3 a,pomdos. ) 



-55-

A' vista disso, Sr. presidente, entendo que as observações do 
nobre ministro da fazenda, muito embora partam de um espirit~ 
illustrado como o seu, n_ão procedem, e, si é que S. Ex. procurou 
amparar-se no n. 5 · do mesmo artigo, não é menos verdade que esse 
amparo tambem não lhe aproveita, porque este se refere á creação 
de repartições destinadas á arrecadação de impostos de importação, 
que tem connexão com a ,ma teria; mas o n. 6 não tem c.onnexão de 
especie alguma. 

E, parece-me, si bem que não me seja dado devassar as inten· 
ções ·de qualquer pessoa e, muito menos, do cidadão a quem estão 
confiadas as finanças do Brazil, que, si o nobre ministro pensa · que 
deve ser votada já esta disposição porque desconfia que ha nesta as
sembléa um grande numero que entende que a faculdade de instituir 
bancos emis-sores não deve competir á União, peço-lhe que varra de 
•seu illustrado espírito semelhante idéa. 

Não medrará aqui um pensamento tão altamente prejudicial; 
penso que aqui ninguem diverge sobre este ponto capital de que a 
emissão bancaria deva pertencer á União, isto é, que em mataria de 
emissão bancaria devem predominar os principio& essenciaes da con
vertibilidade da moeda, a ausencia do monopolio e curso forçado. 

V v.ZES - :Muito bem. 
O SR. PRESIDENTE diz que vae proceder-se á votação do requeri

mento do Sr. José Hygino, para que seja votado o n. 6 do art. 6° 
por occasião de tratar-se do art. 33 § 8°. 

O Sr. José Hygino (pela ordem) - Sr. Presidente duas pala
vras para justificar o requerimento que vou fazer. 

Parece-me inteiramente superfluo o n. 6 do art. 6° porque diz 
justamente o que está repetido no art. 33 n. g . 

O que diz o art. 6° ª 
Que é da competencia exclusiva da União, crear bancos mms

sores. 
O que diz o art. 33 ª 
Que é da competencia do Congresso N acionai legislar sobre 

bancos de emissão e tributal-os. 
O art. 33, por consequencia, contém a mesma disposição do 

art. 6° com maior desenvolvimento. 
A suppressão, poi.s, do n. 6 do art. 6° não altera o pensamento 

do projecto constitucional. 
Cp.amo a attenção de V. Ex., Sr. Presidente, para este ponto: 

a commissão dos 21 membros, incumbida de dar parecer sobre. o pro
jacto constitucional, apresentou uma emenda ao art. 33, n. 8, no 
sentido de substituírem -.se as palavras: - crear bancos de emissão e 
legislar sobre elles - por estas palavras legis.lar sobre bancos de 
emissão. 
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Si passar o n. 6 do art. 6°, ficará prejudicada a emenda da 

commi,ssão ·sem ter sido nem discutida nem votada. 
Entretanto, o regimento da casa assegura á commissão o direito 

de que suas emendas sejam discutidas e votadas. 
Pela deliberação de V. Ex. fica coarctado o direito da com

missão de discutir suas emendas. 
Requeiro, portanto, o adiamento do n. 6 do art. 6°, sem pre

juízo da emenda apresentada pela commissão. 
O SR. RosA JUNIOR (pela ordem) - Parece-me, Sr. presidente, 

que as razões adduzidas, pelo nobre senador por Pernambuco, não 
procedem. · 

Tivemos occasião de discutir largamente o art. 6° e acredito 
que todos os membros do. Congresso viram que a materia contida no 
projecto constitucional era identica á do art. 33. 

Portalljto, parece que o adiamento é um meio de protelar a vo
tação. 

Por consequencia, peço a V. Ex. que mantenha as disposições, 
que se continue a . votar, como até aqui, com todo o criterio, afim de 
que não sejamos interrompidos em nooso trabalho. 

Si a materia devia pertencer ao art. 33, quando se discutiu o 
§ 6° devia-se ter pedido que este paragrapho fizesse parte daquelle 
artigo. 

Limito-me, pois, a pedir a V. Ex. que, mantendo estas disposi· 
ções, continuemos a votar, .sem que na votação haja embaraço. 

. Posto a votos o requerimento de adiamento, do Sr. José Hygino, 
é rejeitado. 

Procede-se á votação do n. 6 do art. 6°, sem E_rejuizo da emenda 
do Sr. Amaro Cavalcanti, sendo approvado o referido numero. 

E' posta a votos e rejeitada a seguinte emenda, do Sr. Amaro 
Cavalcanti: · 

"Si for mantido, como está no projecto, accrescente-se, depois 
das palavras - bancos emissores - sem monopolio." 

O Sr. Amaro Cavalcanti (pela ordem) requer votação nominal 
sobre a sua emenda. 

Consultado o Congresso, não é approvado este requerimento. 

O Sr. Amaro Cavalcanti requer a verificação da votação. 
Procedendo-se ã verificação, reconhece-se ter sido rejeitada a 

emenda por 118 votos contra 9 5. _ 
Ao n. 6 do art. 6° ha ainda uma emenda restrictiva do Sr .. 

Rosa e Silva e outros, que não ficou prejudicada. E' ella concebida 
nos seguintes ter;mos (lê) : 

"Accrescente-se - exceptuados os bancos de credito reaF'. 
Posta a votos, é rejeitada a emenda do Sr. Rosa e Silva e outros. 
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SESSÃO DE 23 DE DEZEMBRO 

O Sr. Pres~de'ltte - Ha um substitutivo do Sr. Meira de Vas-
concellos nos seguintes termos (lê). 

Substitua-se pelos seguintes: 
Art. 6.0 E' da competencia exclusiva da União decretar:· 
1.0 Direitos de entrada, sahida e estada de navios, sendo livre o 

commercio de costeagem ás mercadorias nacionaes, bem como ás es
trangeiras, que já tenham pago imposto de importação; 

2.0 Taxas de sellos; 
3.° Contribuições .postaes e telegraphicas; 
4.0 Impostos de títulos sobre rendas federae.s e sobre serviços 

creados pela União ; -
5." A creação e manutenção de alfandegas. 
Paragrapho unico. A execução de lei.s, actos e sentenças, ema

nados da União, poderá ser confiada a funccionarios dos Estados, 
mediante a denuncia destes. 

Prejudicada. 
6.0 Resolver sobre a instituição dos bancos emissores, sob as con

dições seguintes: 
a) estabelecer um banco emissor, pelo menos, em cada um dos 

Estados; 
b) entre os bancos· emissores; não haver preferencias em favor 

de uns com prejuízo de outros; 
c) ser realizada no Thesouro Federal a garantia da emissão ; 
d) haver uniformidade de ..... typos para os bilhetes respectivos.

! vo do Prado. 
Submettida á votação, é rejeitada a referida emenda. 

Não houve na 1a discussão do projecto da Con.stituição nenhuma 
emenda ao n·. 8 do art. 33. 

Na sessão de 13 de Dezembro foi lida a seguinte representa
ção dos Srs. Miguel Lemos e Teixeira Mendes: 

Ainda o - art. 6° - Considerando : 
1.0 Que, só o empirismo e os habitos peculiares ao regimen 

theologico-militar teem impedido até hoje collocar a industria banca
ria em condições de liberdade identica,s ás das outras classes indus
triaes: agricultores, fabricantes e commerciantes; 
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2.0 Que, a faculdade .de emlttu bilhetes ao portador e converti
veia immediatamente, á vontade doote, em moeda nacional ou outra 
preferida pelo mesmo portador, é indispensavel para que o banco 
preencha plenamente os seus fins; 

3.0 Que, os limites dessa faculdade são determinados pelo credito, 
que não depende só de condições materiaoo, mas tambem de circum
stancias mora,es e intellectuaoo que o governo não tem meios de aqui-
latar; ' 

4.0 Que, o tutelismo governamental, além de outros inconvenien
tes, possue .o gravíssimo de alimentar o preconceito de que a regula
mentação da industria póde ser conseguida por meios politicos, quan
do tal regulamentação só póde ser obtida por meios moroes e intelle
ctuaes que não estão nem nunca estraão, ao alcance do govern(}; 

5.0 Que, esse preconceito, constituindo a base das utopias com
munistll6, é um perigo para a sociedade que o g(}verno o entretenha, 
em vez de patentear pela sua attitude que, só a regeneração das 
opiniões e dos costumes, póde corrigir os defeitos da actual organiza
ção industrial; 

Supprima-se o § 6° e nas disposições geraoo estabeleça-se o 
seguinte: 

1.0 Que os cidadãos que se suj'eitarem a fornJecer ao gov'erno M 

garantias materiaes que foram exigidas dos bancos, cujo.s bilhetes teem 
hoje curso nas repa.'rtições publilJajS, goza:trão das rn:esmas regalias que 
esses baQ~,cos e nas mesmas condições,· 

2.0 Qwe, os cidadãos que não quizerem gozar de tril favor são livres 
de emittir notas ao portaclJor, imm'(3diatamente convertiveis, á vontude 
deste, em moeda nacional ou ouJ;ra, que o mesmo portador prre~ir, 
ficarddo os bam,cos respe;,ctwos sujeitos á legislação comm'ercial oraina
ria e os banquei.1·os obrigados a lkr todo o seu capiJta~ fSOlidario com• os 
estabelecimentos bancarias que dirigirem. 

SESSÃO DE 5 DE JANEIRO (1891) 

O Sr. Leopoldo de Bulhões - A intenção do Governo Provi
sorio é clara e evidente - apressar a organização dos estados, mas as 
boas intenções não podem justificai-o. (Apomdos e alguns aparrtes.) 
Seria preferível que tivesse feito desde logo política federalista, attenta 
a calma que existia no paiz. 
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Acho qu~ o Governo Provisorio tem exaggerado muito a sua fun
cção reorganizado r a (apoiados, mu.ifio bem), principalmente quanto 
a nossa vida economica e financeira, onde, aliás, tem prestado inol
ridaveis serviços. A exaggeração, porém, comprometteu as finanças 
e com finanças desorgani?Jadas não póde haver boa e sã política. 

Já tivemos oooasião de ver que o deficit é argumento em favol' do 
unitarismo, e que a solução do problema federativo tornou-se mais 
complicado por causa d·as difficuldades financeiras actuaes. Os esta
dos querem viver sobre si e saber o que é que lhes pertence; a vida, 
em commum com o centro não lhes agrada e justamente por causa de 
deficits, molestia chronica de que soffre e que é contagiosa. 

O Sr. ministro da fazenda, que tem estudado o nosso problema fi
nanceiro por muitas de suas faces deixou de encarai-o pela mais seria 
e importante, que é a conversão do meio circulante. 

SN!. o papel-moeda é uma das maiores calamidades publicas (apoiar 
dos) ; com ella não se póde comparar nem a guerra do Paraguay nem 
a secc-a do Ceará. 

O SR. SERZEDELLO dá um aparte. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O papel-moeda causa-nos tão 

grande prejuízo que o <Sr. ministro da fazenda em um dos seus notaveis 
trabalhos, em uma das suas brilhantes exposições ao generalissimo 
.disse (lê) : 

"A tabella junta mostra-nos que com o cambio a 22, temos um 
prejuízo annual de 227 mil contos, o que representa uma reducção 
maior -de 20 % : a) para os negociantes, nos lucros de suas operações, 
b) para os consumidores, no consumo, c) para o Estado, nos direitos 
iie entrada. E, si 0 cambio descesse a 20 esse prejuízo avultaria a 
30 %'· 

.Si agora encararmos essa influenc-ia funesta no tocante á for-
tuna publica em geral, os resultados são fabulosos. 

Calculando como já se fez plausivelmente, em 10.000.000 :000$000 
o capital nacional, chegaremos aos dados seguintes: 

16 de dezembro de 1889: 

,Ao par ....... . , ....... ·•· '· .,.'j. ...... .. . . . . . . . ro. 000.000 :000$000. 
24 de dezembro de 1889 : 

26 d. Perda 3,8 % ou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.000 :000$000 
23 de janeiro de 1890: 

25 d. P erda 8 % ou ....... , .. .. .. .. .. .. . .... 800. 000 :000$000 
8 de março de 1890 : 

23 d. Perda 17,4 % ou.. .. . .. .. .. . .. ... . .. .. 1. 7 4.0 . 000 :000$000 
22 ·de março de 1890: 

22 d. Perda 22,7 % ou. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 2. 270.000 :000$000 
15 de abril de 1890 : 

21 d. Perda 28,5 % ou. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2. 820:000 :000$000 
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Pois, senhores, o nobre ministro da fazenda em vez de encaminhar 
as causas no sentido de abreviar a existencia dessa desgraça nacional, 
tem pelo contr·ario, lhe fornecido os seus meios de vida, como nunc•a 
ella os teve em nosso paiz . 

O S:a. SE:&ZEDELLo - Não apoia9.o. 
O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕES - A ·conversão das notas banca

rias nas condições em que foi prevista ou determinada, não é mais do 
que uma illusão, que custa-se a comprehender como pôde ter sido accei
ta por um espírito tão lucido e tão preparado como o do Sr. Ruy Bar
bosa. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - E' mais que uma illusão. 
O SR. SERZEDELLO - Não apoiado. 
O SR. AMARO CAVALCANTI dá um aparte. 

O S:&. SERZEDELLO - Tem uma base, hei de demonstrar isto na 
tribuna. (Apartes.) 

O SR. LÉOPOLDO DE BuLHÕEs ~ Autorizar emissões do papel in
convertivel. .. (Ha div·ersos apartes.) 

UMA Voz - Ouçam o orador. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Autorizar emissões e mais emis

sões de papel ineonvertivel, e aguardar cambio par e que se mantenha 
,ao par por espaço de um anno para operar-se a conversão, é o mesmo 
que decretar-se o curso forçado das notas bancarias por tanto tempo 
quanto tenha de durar o banco - 60 annos. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Autorizou a emissão sem base ne
nhuma. 

O S:a. SERZEDELLO - Não ha tal, ha base, hei de liquidar isto 
na tribuna. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O primeiro banco do Brazil, fun· 
dado creio que em 1808, sob os auspícios do go~el'D.O, viu-se obrigado a 
suspender o troco de suas notas em 1819 e liquidando-se em 1829 le
gou ao governo e ao paiz a somma de 21 mil contos de papel-moeda. 
Já si vê que o microbio installou-se nos pulmões da nossa nacionalidade 
antes da proclamação da sua independencia. 

O mal vem de muito longe e si desenvolveu-se no tempo da mo
narehia, na Republica toma caracter muito sério e assustador. 

Tínhamos na circulação 200 mil contos que foram reduzidos a 170 
mil, ;3egundo cremos, pelas retiradas ultimas. Estamos ameaçados do 
duplo e quem sabe si do triplo ou quadruplo. 

·A substituição do papel-moeda da União por notas bancarias póde 
ter importancia para ella, porque só se obrigou a pagar por essa re
tirada um terço da importancia total das not.as em circulação ; mas 
nas relações economicas nenhum alcance póde ter, desde que continúa 
na circulação somma igual sinão maior de papel-moeda. 

Senhores, eu prevejo difficuldades muito sérias: o papel incon
:vertivel ha de depreciar-se dia a dia, a medida que fôr vomitado nos 
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canaes da circulação (apartes) ; ha de fazer baixar o cambio na mes
:ma proporção; os impostos pagos em ouro augmentando extraordina
riamente os preços dos generos de importação estrangeira tornando 
.as nossas tarifas quasi prohibitivas, exercerão sobre o com~ercio uma 
jnfluencia deprimente e alarmante. . 

' Não me apavoro, porque muito ·confio nas manobras inesperadas 
do general Ruy Barbosa. S .. Ex. tomou parte activa na revolução so
cial porque passou a nossa patria c{)m a liberta,ção dos escravos; cou
be a S. Ex., a gloria de influir na direcção da revolução politica 

• operada a 15 de novembro; feche S. Ex. o cyé1o revolucionaria, ope
rando a conversão d 0 meio circulante, supprimindo o .curso forçado. 
O 13 de maio libertou a lavoura do peso da escravidão; 15 de novem
oro libertou os estados da tutella oppressora do poder central; regist re 
S. Ex. uma nova data libertando o commeroio e a industria das flu
ctuações do cambio, oriundas do curso forçado. 

·Senhores, vejo desenharem-se nuvens pesa·da:s e negras no horizonte 
do .nosso mundo economico ... 

O SR. AMARO CA v ALCAN·TI '- E do nosso :m'undo financeiro. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - ... e do nosso mundo financeiro ... 
O SR. AMARO CAVALCANTI- A herança é terrivel. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - ... e, soldado recruta das filei

ras republicanas ( mttibos não apoiados), amigo e admirador do Sr. 
ministro da fazenda, percebendo proxima a crise, não posso dejxar de 
exclamar - General: alerta! (Muito bem~· muito bem. O orador é fe
licitado e abraçad!o por gmnde numero de Srs. 'l'epresentantes do Con
gresso.) 

SESSÃO DE 9 DE JANEIRO 

O Sr. R.amiro Barcellos . .. Mas não é este o ponto da discuseão; 
subi á tribuna para tratar de uma materia que é gravíssima. Si me 
fosse permittido externar uma opinião , particular, que póde ser parti
cularíssima mesmo, eu diria que é . a ma teria mais grave que está 
contida nesta Constituição. · 

Senhores, tr·ata-se da emenda da commissão ao art. 65, emenda 
referente a0 meio circulante. 

Pelo projecto de ·constituição se diz (lê): "E' defeso aos estados: 

i§ 2. o Rejeitar a moeda ou a emissão b'ancaria ·em. circulação por 
acto do Governo Federal." 
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A commissão propõe a seguinte emenda (lê) : 
"Rejeitar a moeda legal." 
Senhores e não sei se perdurarão as medidas de ordem financeira 

estabelecidas pelo Governo Provisorio a respeito da emissão bancaria; 
mas o que vos posso dizer plenamente convencido é que infallivel
mente, fatalmente obrigados pelas leis economicas reconhecidas em 
todo o mundo, o Brazil dentro em muito breve tempo, ha de abrir mão 
do curso forçado. 

O curso forçado é uma cousa hoje anachroni0a e não só anachro
nica, como perigosa, porque não ha nada mais simples do que impri
mir obrigações de credito sobre um papel. 

Mas o que é muito difficil é fazer com que este papel seja ac
reito como representação de um valor exacto e real, que seja reconhe- . 
·cido e aftmittido pelas fun0Ções de compra e venda se elle não tem 
atraz de si a real garantia do seu credito para valer o que elle diz re
presentar. 

Ora, ninguem é capaz de affirmar que credito seja uma cousa 
dependente de lei, que se possa impôr credito por meiQ1 de decretos 
quer sejam . de um governo provisorio, quer de um governo normal; 
o credito é sempre representado por dous factores essenciaes: o prin
cipal que é o valor material correspondente e o factor moral que é um 
addicional derivado do equilíbrio social e da boa fé que preside a har
monia dos sentimentos humanos. 

Este valor por si só não póde crear em absoluto o credito; e si 
lJão fosse assim, não haveria homem honrado pobre. 

Meus senhores, o curso forçado é 0 peior mal que se póde impôr 
a qualquer paiz; é uma calamidade, é uma calamidade de tal natureza 
que em nenhum paiz onde o curso tenha sido forçado systematicamente, 
se haja observado o desenvolvimento de um real. 

Tem-se visto prosperidades fictícias, que dentro de poucos annos 
são seguidas de crises e de crises tremendas. 

Eu não pre0iso, Senhores, apontar-vos o exemplo de nossos vizi
nhos; o que vos posso dizer é o seguinte ... (Ha um aparte.)_ 

Attendamos ás circumstancias diz o nobre deputado·; mas o que é 
attender ás circumstancias senão isto : que cada um gaste conforme 
aquillo i}Ue póde ~ . 

Não attendein ás circumstancias aquelles que gastam abusando do 
credito e lançam o papel representativo da moeda sem terem as ga
rantias sufficientes, confiantes na lei da inoonvertibilidade. 

Snhores, si no tempo do imperio ·eu já me manifestava contra o 
papel-moeda ... 

UM SR. REPRESENTANTE -As condições eram outras. 
O SR. RAMIRO BABCELLOS - As condições eram outras, mas não 

eram peiores ·do que as actuaes, ao contrario. 
O papel que ·aliás representa a som;ma de 180 e tantos mil con-
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tosz. e papel inconvertivel do imperio, mas que tinh·a atraz de si c~mo 
~arantia o credito, a riqueza de todo o territorio nacional, se este pa
,pel era uma das causas em nosso paiz de uma extraordinaria varia
bilidade do cambio, o que não será daqui ha alguns annos (apartes) o 
papel emittido em proporções oinco e seis vezes maiores, sem ter na 
realidade conversão nem esperança de conversão~ 

Senhores, consultae, lêde, procurae em todos os que teem escripto 
sobre economia política, e se encontrardes opinião que defenda o pa
pel inconvertivel dou por não dito o que tenho dito. 

O SR. SERZEDELLO - Mas ha de se provar que o papel que temos 
não é inconvertivel. · 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Nunca o provaria, porque a disposi
ção do decreto é um puro sophisma, é illusoria e vã. 

Sr. Presidente, o projecto que nos offereoo, o governo quer obri
gar os estados ao curso forçado, ao recebimento obrigatorio do papel 
bãncario, mas o proprio governo recusa esse papel a que quer subor
dinar os estados quando obriga a pagar os direitos aduaneiros em 
ouro á União. E' uma anomalia e uma injustiça (Apoiados. Muito 
bem.) · 

· Então ha dous systemas para o curso do papel: ha um que rege 
exclusivamente para a União, que não recebe este papel em suas alfan
d€gas, e ha outro mandando que os estados não possam recusal-os ~ 

O nobre representante que tantos apartes me dá ... 
O SR. SERZEDELLO - porque V. Ex. me permitte; 
O SR.. RAMmo BARCELLOS. . . concilie isto com o que está na 

Constituição. 
Senhores, ainda é tempo de remediar estes males, e o Congresso, 

•m o espero, fará. 
O Congresso votará eu o creio segundo os interesses naeionaes, 

tlisposições constitucionaes iguaes aquellas que estão consignadas na 
Iei fundamental da Suissa, isto é, a legislação sobre bancos de emissão, 
per!.encerá ao Congresso Federal, mas não será permittido nunca pri
' ilegio ou o monóplio nem tambem o papel inconvertivel. 

o SR. SERZEDELLO - Mas a Suissa está em condições especiaes. 
ps encaixes metallicos excedem sempre á emissão. E' preciso attender 
a isto. 

O SR. RAMmo BARCELLOS - Eu noto que no espírito de alguns, 
e especialmente no do illustre representante do Pará, ha uma confusão.. 
enorme a respeito d·a questão de credito e da representação e garantia 
de papeis de credito. . 

Para S. Ex. não ha mal algum em emittirem-se 800 mil de pa-
• pel bancario 'sem que a este corresponda o encaixe metallico corres
pondente. 

O SR . .AmsTIDES LoBo - Diz que não influe no cambio. 
O SR. SERZEDELLO - Não disse tal. 

- .J 
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O SR. RAMIRO BARCELLOS - Ivias o perigo é facil de prever. Em

quanto perdurar a situação actual em que estão centenas e centenas 
de emprezas em via de formação, em que as emissões bancarias estão 
servindo especialmente para jogo da bolsa de uma grande praça como 
a do Rio de Janeiro, não ha a menor duvida que, como os incorpora
dores de companhias, teem interesse de passar adeante os seus papeis, 
quanto maior fôr a emissão mais facilidade se encontrará na collocação 
dessas emprezas. (Apartes.) 

Não ha duvida que estas grandes emissões bancarias são favora
veis para o desenvolvimento da febre de actividade que se nota aqui 
na praça do Rio de Janeiro ; mas no momento em que estas compa~ · 
nhias forem obrigadas a intregalisar as suas acções que estão apenas 
_representadas por 10, 20 e 30 %, as cousas hão de mudar infallivel
mente, a crise se declarará e o paiz ha de sentir a falta de um avul
tado capital que estará. então immobilisado nos papeis que por falta 
de confiança não poderem mais entrar na circulação e jogo da praça. 

As boas emprezas hão de sentir então o mal e terão de ir procurar 
no estrangeiro o capital necessario á integralisação de suas 
acções. Como a moeda é uma mercadoria e como toda mercadoria au
gmenta de valor quanto augmenta a procura, certo será que chegare
mos fatalmente a uma grande depressão do cambio. 

Srs., não ha duvida alguma que essa crise se ha de dar. Para a 
realisação de tanta cousa promettida e engendrada nós havemos de ir 
procurar o capital que não temos real. 

O SR. SERZEDELLO dá um aparte. . 
O SR. RAMmo BARCELLOS - No momento em que ~ quer regula

risar tóda a vida publica, deve-se regularisar com muito cuidado a 
nossa vida economica, porque não ha povo feliz e respeitado sinão 
aquelle que guardar c·om muito zelo e cuidado o seu proprio credito; 
não vamos reduzir o Brazil a uma posição humilhante, áquella dos 
que são obrigados a bater ·a todas as partes em busca de dinheiro em-

, prestado. 
O maior acto de patriotismo que póde praticar este Congresso, é 

firmar · a~ bases em que se tem de desenvolver o credito para evita~~ 
n cnse. 

O SR. SERZEDELLO - E' preciso que V. Ex. seja ministro da Fa-
zenda. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não tenho pretenções a isso e nem 
me reconheço coro habilitações necessarias para ser ministro da Fa
zenda. 

O SR. SERZEDELLO -V. Ex. quer legislar em abstracto. 
O SR. RAMmo BARCELLOS - V. Ex. desconhece os dados que são 

communs a todos os povos; V. Ex. deixa de perceber que não- ha de
cretos nem exposições <le- mo_tivos que possam fazer artificialmente o 
impossível, isto é, o credito sem garantia real. 



6 papel inconvertivel é um perigo que nunca desejaria ver no meü 
paiz. (Apartes diversos.) 

, A emenda diz : moeda legal. 
A moeda legal é aquella que tiver o cunho da soberania nacional; 

fem isso não será moeda legal. 

UM SR. REPR]j!SENTANTE - O papel-moeda mesmo não é moeda 
legal? · 

O SR. RAMIRO BARCELLos - A moeda de um banco é uma nota 
promissoria que deve ser .convertida no momento em que fôr apre
sentada. 

Não é moeda legal porque ninguem é obrigado a receber forçada
mente uma promessa de pagamento como moeda legal; só é. moeda 
legal a moeda que tem o cunho da soberania naoional, repito. 

O SR. SERZEDELLO - E' mais facil dizer isso dO que fabricar ouro. 

Sr. Presidente, a respeito de circulação fiduciaria não queria en
tender ó Congresso que eu, · manifestando-me contra o curso forçado 
no meu paiz, seja ao mesmo tempo contrario aos grandes meios de 
circulação, que offerece o credito - o oredito quando é devidamente 
representado por garantias de ordem material e moral. 

Não ha duvida alguma que o nosso paiz resen:tia-se grandemente 
da falta de meio circulante, porque para um paiz vasto ·e extenso como 
o nosso, com uma população talv:ez de mais de 14 milhões, nós tínhamos 
ap~nas como meio circulante, a quantia de 180 mil contos. · 

O SR. SERZEDELLO - E que era absolutamente inconvertivel; essa 
não representava valor nenhum. . 

- O SR. CHAGAS LoBATO - Representava o oredito do Estado. 

O SR. RAMIRO BARCELLos - Senhores, a fundação .de estabeleci
mentos que atirem notas bancarias á circulação para facilitar as ope
rações de compra, de venda e de permuta, é uma necessidade, e é uma 
necessidade que já poderia estar attendida, e attendida pelo modo 
porque deve ser, porque não faltaram no Brazil estabelecimentos ban
carias, que própuzessem ao governo, mesmo ao governo da monarchia, 
vo Sr. Affonso Celso, fazer a emissão bancaria com. o fundo metallieo 
eorrespondente. Em relação á minha província, hoje estado do Rio 
Grande do Sul, posso dizer a V. Ex. que o velho e antigo banco da pro
vincia, logo que foi publicada a lei, propoz ao ministro da Fazenda 
(da monarchia) o Sr. Affonso Qelso, fazer a emissão com a respectiva 
garantia de oüro. 

O SR. S:imzEDELLO - Nas condições que V. Ex. determina, réis 
200.000 :000$ em ouro e 200.000 :000$ em papel? Sempre queria ver 

' . lSSO. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS -Mas, V. Ex. está fazendo uma con

fusão horrorosa. 
5 
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O SR. SERZEDELLO V.. Ex. foi quem disse isso, que a em1ssao 
só lhe convinha assim - 200 mil contos em ouro ·e 200 mil contos em 
papel. 

O .SR. RAMIRo BARCELLOs - Onde foi que eu o disse ? 
O SR. SERZEDELLO - N'um dos seus discursos anteriores. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não disse tal, nem podia dizer seme

lhante absurdo. 
O SR. SERZEDELLO - Então não comprehendo a sua cOlÍvertibi

lidade immediata erri um paiz que não tem circulação metallica. 
O SR. RAMIRO BARCELLos - Pois eu vou explicar e V.. Ex. verá; 

eu suppunha que não tinha necessidade de dar lições a este respeito_, 
porque é uma cousa comesinha. . 

O SR. SERZEDELLO - Vamos sempre ouvir a lição. 
O SR. RAMIRO BARCELLos - Senhores, está adoptado com o typo 

em todas as nações civilisadas e no espírito d~ todos aquelles que teem 
estudando esta materia, que basta a metade e em certas circumstancias 
menos da garantia em fundo metalico para que a emissão seja accei
tavel e acceita; porque? O porque é cousa muito simples: os bancos 
teem uma infinidade d~ operações em sua actividade commercial; teem _ 
carteira hypothecaria, teem carteira c'Ommercial, teem descontos, de· 
positos; contas correntes, cauções, etc. 

O SR. SERZEDELLO - Eu direi que V. Ex. não é feliz nem na sua 
proporcionalidade que não é essa. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Senhores, estou citando um facto.: 
isto não me pertence, pertence a todo mundo que ~studa esta materia. 

Pergunta-se: como garantem os bancos apenas com metade do 
fundo metalico das · notas que lançam? Garantem com os outros pa
peis de credito, garantem com todo o seu activo, garantem com os v a- · 
leres de suas carteiras. 

E está estabelecido, e sobe-se que, na corrente das opiniões, todas 
as vezes que o publico está informado sobre o credito · respectivo dos 
bancos, em geral não procura fazer a conversão, em geral a con
fiança mantem a circulação. 

E vemos (isto não · é cousa nova, é corrente em todo mundo, que, 
quando, _JJOr ventura, a desconfiança se quer estabelecer, os bancos 
geralmente completam o que é necessario para sustentar a corrida, de
positando os títulos que teem em carteira em outro banco, a troco de 
moeda para resistir aos apuros da desconfi ança. (Apoiados.) 

Isto está se vendo todos os dias em todas as praças. 
O SR. BELLARMINO CARNEIRO - Perfeitamente, muito bem de· 

monstrado. 
O SR. RAMIRO BARCELLos· - Senhores, eu votarei e, si duzentos 

votos tivesse, votaria sempre contra o papel inconvertivel. Não fica
rei tranquillo sobre a sorte do meu paiz em materia financeira, em 
quanto não vir partir do seio do seu governo, do seio do seu paria-
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inento, uma medida que acabe para todo o semp~e com. o papel incon .. 
vertivel. Não poderá ser de prompto, mas seja-o gradualmente. 

Já que cahimos neste mal e não podemos desarraigai-o de mo
mento, vamos estabelecer, e podemos fazel-o, uma serie de medid_as que 
vão gradualmente tornando convertivel o papl inconvertivel. 

Em qualquer hypothel!e, será de um alcance enorme para o fu
turo de nossa patria que a sua lei fundamental consigne 0 unico prin
cipio verdadeiro em relação a · esta materia. Esse principio ~ o que 
está sabia e patrioticamente firmado na Constituição da Suissa: Nada 
de monopolio banca rio, · nada de curso forçado. 

E ' por isto que me esforçarei, e direi mais a V. · Ex., Sr. presi
dente, que, emquanto eu puder concorrer no parlamento, já que fui 
honrado com um logar de senador pelo meu estado, ha de ser esta a 
minha dfflenda Oarthago emquanto houver papel inconvertivel, brada
rei para que tomemos o verdadeiro caminho. 

UM SR. REPRESENTANTE - Presta grande serviço ao paiz. 
O SR. RAMmo BARCELLos - Votarei pois pela sabia, prudente 

t> patriotica emenda da comrnissão que declara que os Estados não po
derão regeitar moeda legal; e assim votarei por que, no meu modo 
~e entender, moeda legal é só aquella que traz o cunho da soberania 
nacional . 

Em mat~ria bancaria votarei pàra que si estabeleçam os bancos 
necessarios, mas com garantia real e conversibilidade. 

UM SR. REPRESENTANTE- O que V. Ex. quer é um banco do go
verno. 

Ó SR. RAMmo BARCELLOS - Não digo tal, mas digo que. não ad
mitt0 emissões particulares Sem garantia real. Votarei, pois, por esta 
emenda, Sr·. Presidente. 

Antes de abandonar a tribuna, para não fatigar mais a attenção 
dos meus illustres collegas ( N iio apdiados), cabe-me dizer que eu e 
meus companheiros da representação do Rio Grande do Sul desej·aria
mos muito que de uma vez por todas se nos fizesse justiça. · 

Nós defendemos princípios que julgamos ser os da Republica fe
derativa; e, si na defeza desses princípios podermos de qualquer modo 
ferir interesses de um estado ou de estados do sul ou do norte, se nos 
perdoe isso pela intenção com que levantamos as questões. 

Nós não temos absolutamente outro fim sinão o interesse geral, 
o da Republica, o da Patria. 

UM SR. REPRESENTANTE - Acreditamos na sinceridade. 
O SR. RAMmo BARCELLOS - Si fôr preciso abandonar um ponto 

ou outro de nossos desígnios para o congrassamento geral do paiz, 
;1os prestaremos a isso. Sustentando nossas idéas, não qu~rem?s, entre
tanto, impôr nossa vontade ao Congresso, porque seria msensato 
aquelle que julgasse impôr aqui ou pela força de pulmões ou pela for
ça de argumentos, a um Congresso tão respeitavel como este. 
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Nós defendemos com o fogo natural da mocidade e com a con

vicção arraigada de homens que dedicaram largos · annos de sua exis
tencia a uma propaganda e defendem compromissos tomados. Nessas 
condições, pois, peça que não se veja nas manifestações da representa
ção rio-grandense nem má vontade do Oüngresso, nem má vontade ao 
governo, nem má vont·ade a quem quer que sej111 mas a expressão fiel e 
real de compromissos tomados perante o po,•o rÍ()-grandense e perante 
a opinião nacional. 

UM SR. REPRESENTANTE - 'fudo isso é thorico e não pratico. 
o SR. RAMIRO BARCELLOS - Bem, é 'uma outra objecção a que eu 

poderia responder; entretanto, quero ser eoherente com 0 qtte disse. 
A opiniã() do nobre representante é que nós somos só thoricos; ha
verá outros que nos julguem oollocados sob o ponto de vista pratico. 
Em que infirmei eu aqui o ponto de vista· pratico dizendo que não 
queria papel in0onvertivel em meu paiz? Para mim o que é pratico 
é procurar que o papel represente ou deva representar o valor real; por
que o papel não é moeda é representativo da moeda, não deve repousar 
sobre um valor fictício, arbitrario de quem decreta a emissão; o papel 
deve representar uma realidade um valor. Ora., si isto é ser theorico . . . 

O MESMO SR. REPRESENTANTE - Não é no terreno financeiro. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Si não é no terreno financeiro, não 

~ei em que terreno é. 
O MESMO SR. REPRESENTANTE - No de diversidade de legis

lação. 
O SR. RAMIRo BAJWELLOS - Não estou aqui tratando de diversi

dade de legislação. 
Resta-me, pois, desfazer no espírito do illustre representante do 

'Pará um juizo mal formado a nosso respeito. 
O SR. SERZEDELLO - Mas com a maior consideração. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Disse V. Ex. que queríamos ' ser 

mestres. 
Não t.enho a pretenção de ser mestre de ninguem e muito menos 

de S. Ex.; mas, vendo S. Ex. divergir em um ponto que é geralmente 
acceito, peço-lhe que não queira v~r, na resposta que dei uma lição, 
queira ver a espontaneidade de um pensamento que está muito radi
cado, não s6 na minha opinião, como na opinião de meus companhei
ros de bancada. 

V ()U terminar, agradecendo ao Congresso a bondosa attenção com 
que ouviu as minhas observações e pedindo que salve os princípios 
para facilitar a acção dos governos vindouros que teem de assumir a 
!'esponsabilidade, a grande responsabilidade dos destinos nacionaes. 

(Muito bem! Muito bem! O orador é comprimenthdo por diver
sos Srs. representantes.) 
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O Sr. Demetrio Ribe'i!ro - Srs. do Congresso, não. pre~umia 
ter hoje occasião de f aliar; níi,0 esperava ter opportunidade de discutir 
agora uma das partes da Constituição, que este Congresso deve votar 
e está elaborando ou estudando. -· 

Mas esta circumstancia, que, sem duvida alguma, vae tornar mais 
obscura a minha phrase, mais difficil a expressão de meu pensa
ment~, estou certo, não será motivo para que eu não tenha linguagem 
a mais franca, a mais sincera, a mais independente e a maís precisa. 

Senhores, representamos aqui um poder publico, ou antes, o Con
gresso deverá ser considerado o verdadeiro poder publico, em face 
da logica do proprio Governo Provisorio. 

Eis o que me será facil demonstrar, si me permittirem uma refe· 
rencia retrospectiva ao facto memorando de 15 de novembro, que insti
tuiu o governo dictatorial em nome da Republica, - a idéa trium
phante em ·que se apoiava, principalmente, o prestigio moral da au-
·autoridade surgida da revolução. (Apoiados.) . 

Instituído assim em nome da Republica, immediatarriente acceito 
pela nação inteira, este governo agiu legitimamente decretando e de
cidindo ~e accordo com o pensamento republicano. 

Por isto, nos seus primeiros dias recebia applausos e manifesta
ções de solidariedade, que emergiam, indistinctamente, de todos os 
pontos do paiz . . (Apoiados.) 

Parecia disposto a fundar a &publica. 
Comprehendeu depois, talvez bem, talvez erradamente, a meu ver 

Prradamente, que devia transferir para outros dias a organisação da 
patria. 

Declinou então de si esta competencia para a Constituinte, que 
convocou, segundo ficou manifesto no primeiro documento em que 
nppeUou para a nação, e outros actos successivos confirmaram. 

'Clarissimo era, pois, o ponto de vista em que se collocara o Go
verno Provisorio. (Apoiados-) 

Ainda ultimamente, quando nos reunimos em 15 de novembro ul
timo, era o pi-oprio governo que vinha declarar em mensagem, tra
zida a este Congresso por um emissario do chefe provisorio do Es
tado, que entregava os- poderes, de que estava investido, ao Congresso 
Constituinte. 

Sempre a mesma logica . 
Era natural que o Congresso acceitasse a mensagem ·como <>lia 

podia ser interpretada, isto é, como um acto de sincera homenagem 
a esta assembléa, a quem cumpria resolver sobre a continuidade da 
acção administrativa e governamental. 

Foi por isto que nos primeiros dias de sessão aqui se votou a 
moção em que se invocava o patriotismo do Governo Provisorio, afim 
de que. este continuasse a fazer o sacrifício, até á organisação consti
tucional, de proseguir á frente doo negocios publicas, ·e, ao mesmo 



-70- -

tempo, se lhe fazia perceber que das funcc;ões legislativas deveria 
usar com o mais meticuloso escrupulo. 

Para um governo, que é delegação da Republica e que se deve 
apoiar na opinião nacional; para um governo que, sobretudo, deve 
ter em vista o maior respeito aos cofres publico.s; para um governo 
que •se dirigira respeitosamente a esta assembléa e que bem devera 
comprehender a situação moral em que se achava - de ser um pro
visorio a terminar: não era necessario con.selho mais claro para que 
se limitasse a legislar sobre o absolutismo indispensavel, não o fa
zendo nunca, sem fiscalisação, sobre finança.s. (Apoiados.) 

Uma outra moção, porém, explicativa da primeira foi aqui apre
sentada e votada, restituindo ao governo todos os poderes necessarios. 
Foi em virtude deste acto do Congresso que o governo continuou inal
teravel a resolver como antes, não lhe sendo vedado, ao menos, o ter
reno financeiro, desconhecendo assim o destino primordial das as
sembléas regulares, sinão a attribuição inalienavel de uma assembléa 
nacional, como é esta . 

O SR. ZAMA - Deram-lhe esta faculdade. 
O SR. DEMETRIO RrBEmo - Exactamente é o que estou affir

mando. Nem estou fazendo censuras em nome' do Congresso; apenas 
faço reparos em nome da moral publica. (Apoiados.) 

E até estranho que daquelles que votaram a segund·a moção, ou 
a contra-moção, que a defenderam e do seu voto fizeram uma prova 

· de confiança ao governo, alguem se levante, sem perceber a incohe.
rencia que pratica, para censurar o Sr. ministro da fazenda, por 
haver S. Ex. decretado a fusão das duas instituicões de credito - o 
Banco Nacional e o Banco dos Estados Unidos do 'Brazil. (Apoiados.) 

:S. Ex. exerceu attribuição conferida pela maioria do Congresso 
{apoiados) ; são tardias as censuras que lhe fazem os mesmos que o 
autor isam a assim proceder. (Apoiados.) 

Não discutirei agora a questão financeira, nem o Congresso julga 
opportuno tratar deste assumpto; mas o paiz inteiro ouviu dizer e 
sabe que divergi profundamente da apreciação dos meus collegas de 
governo relativamente á administração financeira seguida pela di
ctadura. 

P areceu-me que commettia gravíssimo erro o governo em 
adoptar a emissão baseada em apolices, monopolisada, de papel in
convertivel. Pareceu-me não ser legitima a decreta9ão de medidas 
financeiras, por 50 annos, sem um unico motivo justificativo de um 
acto de prepotencia em ma teria financeira. 

\Entendi encerrar gravíssimo erro em seu conjuncto e em seus 
detalhes o decreto de 17 da janeiro . , 

Foi então que tive a ultima prova de que não me era possível 
continuar a collaborar directa e solidariamente com o Governo Pro
visorio, 
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. , Mas não preciso dizer hoje ao paiz que eu tinha toda a razão, 
porque antes de mim disto encarregou-se o próprio Sr. ministro da 
fazenda. 

Nem virei aqui criminal-o (muito bem.) cedendo ao arrasta
m~to de caprichos e odios, que não tenho quando se trata d<ls des
ti~~~ do paiz. (Muito bem.) 

Ao contrario, devo dizer desta tribuna que, si S. Ex. ainda erra 
hoje, é, comtud<l, fóra de duvida, que acerta mais do que a 17 de 
janeiro, pois já .se mostra disposto a corufessar os seus erros ..• 
(Trocam-se apartes. ) 
~ ................................................. ; ............ . 

SESS.Ã:O DE 12 DE JANEIRO 

E' submettida á votação o seguinte substitutivo da commissão: 

Ao n. 2 do art. 65 : D~~a-se sómente - regeitar a inooda legal. 
Reconhece-se ter havido empate na votagão, sendo 80 a favor e 

80 contra, pelo que o Sr. presidente declara adiada a votação. 

QUESTÃO DE <JltDEM 

O Sr. Vinhaes (pela ordem) - Sr. presidente, a emenda pas
,sou por tres votos. 

O Sr. Presidente - A mesa verificou; foram contados os votos 
dos que votaram a favor e depois dos que votaram contra. 

O SR. ViNHAES - Tambem contei. 
O SR. PRESIDENTE - Si o nobre deputado não acceita as decisões 

da mesa, é outra cousa. A votação está verificada. 
• I· I • ' fi · · , ·· ·--:--r~--,....~ 

O Sr. Cassiano do Nascimenlto (pelJa ordem) -Sr. presidente, 
parece que passou a emenda que acaba de -ser votada. Permitta-me 
que, sem pôr em duvida a honestidade dos cavalheiros que presidem 
o Congresso, faça uma advertencia: a emenda foi approvada, por
quanto na contra-prova, o· nosso collega Sr. Lamounier Godofredo, 
que não estava presente á votação, foi contado como presente, sem 
que o devesse ser . 

Ora, eu tinha contado o numero dos Srs. congressistas presentes, 
que rejeitaram a eme~da, na votação e na contra-:Prova, dei com o 
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engano na< veri.ficação, proveniente do facto que referi. 1 Pelo que par 
rece, para que não reste duvida, ser caso de verificação nomin~l 
sobre a materia, que aliás é importantíssima, no que peço que V. Ex. 
e a mesa não vejam desautoração á respeitabilida:de de que aão 
dignos. 

O Sr. Presildente - ·vou submetter a votos o requerimei).to do 
nobre deputado antes, porém, de o fazer não me posso furtar a uma 
observação. A mesa, por intermedio dos seus quatro secretarias; fez 
a contagem dos votos a favor e contra, achando 80 em um ·e outro 
sentido. 

E' admiravel que cada um dos Srs. membros do Congresso, oc
cupando suas cadeiras, tenha a pretenção (muito bem) de melhor 
poder proceder á contagem dos voto,s, do que os quatro secretarias do 
logar elevado que estão. Entretanto não é a P, 2a, 3a nem ultima vez 
que isto ha de acontecer. . 

Declaro que na hora em que o Congresso; por uma de sua<J vota
ções, desautorar a mesa, não ficará aqui nenhum dos membros que a 
compõem (Muito bem.) 

O SR. NAS CIMENTO :___ Declarei que estava longe de mim desauto
rar a mesa . . 

O SR. VrNH.AES - V. Ex. com essas palavras obriga o Con-
greso a votar contra. .. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção ! 

O Sr. Lamounier (pela m·dem) ·_Na verdade, quando o Con
gresso votava a ~menda da commissão, eu não estava presente; che
guei na occasião em que· se procedia á verificação da votação, e, jun
tamente commigo, tomou assento o distincto collega companheiro de 
bancada, Sr. Carlos J ustiniano das Chagas. 

Não sei como contaram o meu voto; mas declaro que voto pela 
emenda . · · · 

Posto a votos o regulamento de verificação por votação nominal, 
é regeitado, sendo addiada a votação da emenda para amanhã. 

O SR. VINH.AES- V. Ex. com as palavras que proferiu obrigou 
o voto do Congresso. 

O SR. P RESIDENTE - Attenção, Sr. Vinhaes! 

Na sessão de 13 é regeitada a emenda. 

t 
' 
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SESSÃO DE 19 DE JANEIRO 

Projecto da Constituição 

E' da ·competencia exclusiva 
da União decretar: 

1.0 Impostos sobre a importa
ção de procedencia estrangeira; 

2. 0 Direitos de entrada, sahi
da e estada de navios; sendo li
vre o commercio de costeagem ás 
mercadorias nacionaes, bem como 
ás estrangeiras· que já tenham 
pago imposto· de importação; 

3.0 Taxas de sello; 
4. o Contribuições postaes e te

legraphicas; 
5. o A creação e manutenção de 

Alfandegas; · · 
~-o A instituição de bancos 

emissores. 

Paragrapho unico. As leis, 
actos e sentenças das ~utorida
des da União executar-se-hão, · 
em todo o paiz, por funcciona-
rios federaes. ·-

Redacção para 2.. discussão 

E' da competencia exclusiva 
da União decretar : 

1.0 Impostos sobre a importa
ção de procedencia estrangeira; 

2.0 Direitos de entrada, sahi
da e estada de navios; sendo li
vre o commercio de cósteagem ás 
mercadorias nacionaes, bem como 
ás estrangeiras que já tenham 
pago imposto de importação; 

3.0 Taxas de sello; 
4.° Contribuições postaes e t~

legraphicas; 
5.0 A creação e manutenção de 

Alfandegas; 
~-o A instituição de bancos 

emissores. 
o§ 1. o Os impostos decretados 

pela União devem ser uniformes 
para todos os Estados. 

§ 2.0 As leis, actos e sentenças 
das autoridades da União exe
cutar-se-hão, em todo o paiz, por 
funccionarois federaes. · 

O art. 33 n. 8 não soffreu alteração. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões ... As soluções que o Sr. ministro da 
fazenda .te~ d!ldo a questão ban?aria e a do meio circulante me pare
cem pengosissimas, porque etermsam o papel-moeda e o curso forçado, 
determinando grandes fluctuações nos preços e nos cambios. 

O SR. SERZEDELLO - Não apoiado. 



O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Não me occuparei da multiplici
dade ou unidade bancaria; limitar-me-hei a analysar os actos do Sr. 
ministro da fazenda com relação á circulação e os cambias. 

Qual a situação economica e financeira que S. Ex. encontrou e 
qual a que creou· eni 14 mezes de governo? · Oonfrontemol-as. 

Ao inaugurar-se o novo regimen no paiz, o cambio estava ao par 
ou acima do par. 

O SR. SERZEDELLO - Artificialmente . 
O SR. LEoPOLD<1 DE BuLHÕEs - Admira que artificialmente se 

tivesse podido manter · o cambio ao par, desde janeiro a novembro, 
quando o Sr. Ruy Barbosa, com grande difficuldade só pôde susten- · 
tal-o por alguns dias. 

O cambio estava acima do par e existia um banco solidamente 
constituído,' de lastro metallico, emittindo notas convertiveis, á vista, 
ao portador. . . · 

O SR. SERZEDELLO - Thdo isto era phantasmagorico. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - ... tendo contractado com o go

verno o recolhimento de todo papel-moeda do Estado, dentro do prazo 
de cinco annos, e iniciado logo a operação. 

O · SR. SERZEDELL<1 dá um aparte. 
O SR. LEoPoLDO DE BuLHÕEs - O nobre ministro da fazenda em 

· sua exposição consignou o recolhimento de 4.500 :000$ de papel-moeda, 
á thesouraria geral, pelo Banco N acionai. Sobre isto não póde haver 
duvida, é questão de facto. 

As condições financeiras não eram difficeis: havia recursos nos 
cofres do thesouro, havia recursos na delegacia de Londres, para os 
nossos compromissos no exterior. O ministro da fazenda havia conse
guido levar _a seu termo uma operação importantíssima, qual a conver
são dos juros da nossa divida externa. 

Oonseguintemente, não podia ser mais lisonjeira a situação eco
nomica e financeira, ao inaugurar-se entre nós o Tegimen republicano. 
(Apoiados.) E si assim não fosse, como poderia ter vivido o actual 
governo sem novos impostos, sem operações de credito? 

Agora pergunto, Sr. presidente, por que razão a situaçã,o tornou
se outra e inteiramente outTa·? Então entravamos francamente no re
gimen da convertibilidade, e creio que hoje ainda estaríamos neste 
regimen, si outra tivesse sido a direcção dada ás finanças da Repu· 
blica. 

O SR. OrTICICA - Si continuassem. 
O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - Si o nobre ministro da fazenda 

em vez de crear essas fabricas de p-apel inconvertivel, tivesse, pelo con~ 
trario, ido em auxilio dos bancos, de conformidade com a lei de 18 
de julho de 1885, isto naquelle período de cont racção do credito em
quanto perdur~va o panico prod~zido pela revolução, creio, Sr. presi
dente, que ma1s tarde poder-se-h1a facilmente reatar a operação, con
t inuai-a e dar a.ssim á circulação a desejada base metallica. 
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Outras, porém, e muito ·q_iversas, foram as medidas tomadas: em 
vez de medidas de caracter transitorio , como os auxílios segundo a lei 
de 1888, o Governo tomou medida·s definitivas; em vez de medidas, 
senão tendentes ao resgate do papel-moeda, ao menos não aggravas
sem este mal, o governo tomou a peior das providencias que as cir
cumstancias podiam-}he suggerir, qual a de emittir em larga escala o 
papel inconvertivel, baseado s-obre apolices. 

Sr. presidente, nunca vi a circulação fiduciaria tão desenvol
vida, com caracter tão accen,tuadamente definitivo, entre nó.s, como 
agora, nas condições em que o Sr. Ruy Barbosa a collocou . 

Eis-nos, pois, em frente de duas escolas economicas, perfeitamente 
- distinctas: uma que considera o papel-moeda a divida a mais onerosa 

de um paiz, que o considera como uma calamidade publica . . . 
O SR. CHAGAS LoBATO - Si o paiz tem renda bastante, o papel

moeda não é um mal. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES- . . . como uma vergonha nacional, 

como cancro que deve ser extirpado por todos os mei_os, como um per
turba·dor constante dos cambios; a outra escola, e a esta me parece que 
se filia o nobre ministro da fazenda, entende que o papel inconvertivel 
é innocente, que é um excellente agente de circulação ... 

O SR. CARVALHAL - Justamente; até certa quantia é. 
O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - ... que nenhum inconveniente pro

duz, nenhuma influencia exerce nos preço.s e na taxa do cambio, ey 
finalmente que é uma salvação e uma gloria. 

Sr. presidente, a primeira e-scola economica, felizmente, é a que 
domina no paiz e tem tido continuamente, por felicidade nossa, repre
sentantes no governo do Estado. 

Em 1824 já o papel inconvertivel incommodava o governo, tendo, 
aliás, apparecido na circulação em 1819 : Em 1824 conirahiu-se um 
emprestimo externo de quatro milhões sterlinos para a conversão do 
papel-moeda. 

Infelizmente, porém. o desequilíbrio orçamentario, as despeza.s 
ordinarias do govern-o absorveram esta somma em prejuízo de séu 
destino principal. ' 

Em 1830, o Visconde, creio eu, . de Barbacena, ministro da fazen
da, dizia: "0 fatal inimigo que devemO·S combater e que uma vez ven
cido todos os outros des-apparecerão, e é o -papel-moeda." 

Em 1832, Bernardo Pereira de Vasconcellos, ministro da fazenda, 
refe!indo-se á nossa circulação monetaria dizia: 

"Cada dia que retardarn10s o remedio desse mal a profunda-se o 
abysmo que vae engolindo a fortuna publica e os meios de acudir ao 
seu progresso. " . 

Em 1833, o Sr. Araujo Vianna,, depois Marquez de Sapucahy, 
· sendo ministro da fazenda e dirigindo-se aos Tepresentantes da Nação, 
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_ que tinham sido convocados extraordinariamente, para resolver sobre 
as medidas tendentes a melhorar o meio circulante, e.screveu: 

"0 assumpto que vae o"ccupar-vos não póde deixar de ser muito 
mais amplo e de maior transcendencia do que á primeira vista se 
afigura; cumpre dar ao papel circulante uma garantia que o torne 
menos dependente das oscillações do mercado, até sua final amortiza
ção." 

Nesse tempo foi nomeada uma commissão de inquerito para es~ 
tudar os meios de melhorar-se o agente de circulação, e essa commis
são chegou ao seguinte nisultado: que se devia crear um fundo de · 
amortização para o papel-moeda na razão de 5 o lo ao anno. . 

O parlamento e o governo acceitaram este alvitre, com alguma 
modificação, e resolveram alterar o padrão monetario, passando o 
cambio par, que era de 67 d. por 1$, a 43 e 2110 d . por 1$000. 

Em 1846, continuando o papel-moeda a depreciar-se, viu-se o 
parlamento na continge;ncia de reproduzir a medida de que, sem van
tagem apreciavel, havia .lançado mão em 1833, isto é, alterou . de 
novo o padrão monetario, vindo o cambio par a ser 27 d. por 1$, e não 
mais 43 2110 d. por 1$000. · . 

Acreditava-se ne&Se tempo que a lei ecouomica, que regula as 
emissões de papel conversível, podia-se applicar tambem ás emissões 
do papel-moeda, e nesse falso presuposto o legislador, em 1846, auto
rizou o governo a ampliar ou restringir a circulação do papel, segundo 
as circumstancias, julgando poder assim evitar a sua continua depre 
ciação, o que não con,seguiu e jámais conseguiria. 

Em 1847, Hollanda Cavalcante de Albuquerque, como ministro da 
fazenda, escrevia em seu relatorio: 

·"Afim de evitar as frequentes oscillações do valor do papel-moe
,da, que alteram as relações entre credores e devedores causam perdas 
imprevistas e lucros indevidos, e tornam esta medida impropria para 
servir de unidade ou padrão de valores, dotastes ao paiz, senhores, 
em o anuo proximo passado com a lei de 11 de set!3mbro de 1846. 

Tudo quanto concorrer para tornar mais firme a estima e valor 
das notas do governo, que constituem a parte principal da nossa cir
culação, deve ser po•sto, em pratica, etc., etc." 

Rodrigues Torres, Sr. Presidénte, em 1857, dirigindo, as nossas fi
nanças, propôz ao parlap1ento o resgate lento e gradual do papel-moeda 
e em 1853, referindo-se áquella proposta, dizia: que não_ desconhecia 
ns difficuldades e perigos que encontraria na execução de tal medida, 
a não ser auxiliado por um banco, que •se encarregasse de substituir 
por suas notas o papel do governo; mas estava convencido de que se-

. ria irrealizavel a esse tempo a organização de semelhante estabele
cimento. 

As circumstancias porém, têm mudado de então para cá. À ri
queza publica e com ella a somma das transacções teem ere~cido; o 
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espírito ind:ustrial começa a desenvolver-se de uma maneira bem pro
nunciada, e por fim a insufficiencia do papel-moeda é attestada pela 
presença de 16 a 20 mil contos metallicos com que se acha augmen
tada a massa do meio circulante. 

Pa~ece, pois, chegado o prazo de crear·Se um bauoo de emi-ssão, 
que não só auxilie o governo no resgate do papel-moeda, mas ainda <> 
progressivo augmento do credito e da riqueza publica". 

Sr. Presidente, com · estas longas e enfadonhas citações, bem sei 
que estou abusand<> da benevolencia de V. Ex. e do Congresso; mas 
não posso prescindir dellas, porque criticando a gestãG financeira 
do Sr. Ruy Barbosa:, eu preciso pôr deante de S. Ex. autoridades de 
grande valor, de valor 'igual ao seu. 

Eu pretendo demonstrar que S. Ex. não encontra na historia fi
l!anceira do paiz a justificação de seus planos. 

Em 1853 fundou-se o banco do Brazil e posteriormente foram 
creados outros bancos de emissão no Rio de Janeiro e nas províncias. 
Como a lei facultava a conversão do papel bancaria em moeda cor
rente - ouro ou papel-moeda do estado - fluctuando o valor do pa
pel em relação ao ouro, é claro que os pagamentos seriam feito·s sem
pre em papel. 

Os bancos abusaram, inclusive o do Brazil, que de 24.000 elevou 
a sua circulação a 56 mil c·ontos, attingindo então a somma total do 
papel-moeda circulante a 90 mil contos, e determinando a emigração 
dos metaes preciooos: . 

Os novos bancos, fazendo emissões de papel convertivel em papel 
e baseadas em apolices, acções da estrada de ferro e em our<>, peiora
ram em vez de melhor:ar o meio circulante: "Tornamos atraz, dizia o 
ministro da fazenda de entã<> (1859), deste modo ao systema puro 
e simples do papel-moeda, de que nos procuravamos libertar, e acha
mo-nos mais. expo,stos de que nunca ás repentinas e incalculaveis os
cillações dos cambias e dos preços." 

Não parece, Sr. presidente, a histoúa da situação actual? Es
ses bancos, creados pelo Sr. Ruy Bar.bosa, e que, dia a dia, inundam 
os canaes dp. .circulação de papel-moeda, promettendo tran~formal-o 
em moeda~papel lá para as kalendas gregas, não são edições correctas 
e augmentadas dos bancos de 1859? 

Ouçamos, senhores, a palavra autorizada de Salles Torres Ho
mem, ViscGnde de Inhomerâm. Des.crevendo a .situa~ãi~ e®nomiica 
oue encGntrou em 1859, diz no relatorio que apresentou á assembléa 
gral: 

"A' ordem de f.actos, sobre que vou agora chamar vossa attenção, 
liga-se uma das questões mais graves e complicadas da actualidade 

"O estado de nossa circulação está longe de offerecer um aspecto 
animador, e reclama contra a ac"Ção de causas conhecidas, que tendem 
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.a peioral-a · progressivamente, providencias cuja efficacia depende do 
concurso esclarecido e firme dos poderes do Estado. 

"Ha quasi um terço de secu.4J que a industria do paiz resen~-se 
profundamente dos effeitos inherentes ao papel-moeda, perduravel re
líquia do naufragio do primeiro banco de circulação, que se fundou no 
Brazil. · · ' ~>,·t:;.lii li 

. . • " _.;fil:b'..illllt: 

"Todos os mi:r;tistros, que neste longo período teem dirigido nos-
Eas finanças, a"Ssignalaram em seus relatarias o que havia de arrisc:a
do, de calamitoso em um circulação de papel inconversivel e indica
ram a volta ·ao regimen da circulação metallica, ou da circulação mix- . 
ta,. como o remedio radical contra as grandes fluctuações dos valores. 

"'A opinião commum e uniforme desta successão não interrompida 
de governos illustrados era aliás sanccionada pela sciencia e apoiada 
na experiencia geral e constante das nações, que pela pressão dos 
acontecimentos extraordinarios se viram reduzidos a fazer uso tem
por.ario da papel como agente das permutações. 

"0 papel-moeda, não podendo corresponder á'S necessidades das 
transa·cções, produz grandes oscillações nos preços e nos cambios. Si, 
olém desta causa ordinaria de fl~etuações nov-as quantidades de 
moeda fiduciaria fossem discricionariamente accrescentadas á que já 
existisse, ou seja pelo Estado ou por bancos de emissão, sem lastro 
metallico e sem principio algum regulador, nesta hypothese, não po

·dendo o limite das exigencias reaes dos escambos ser mais reconhecido 
e respeitado, appareceriam em toda a sua intensidade as perturbações 
e desordens de um systema fictício de circulação feita em arterias de 
papel. 

"Adam Smith, o fundador da sciencia, as comparou a estradas 
aereas sem nenhum ponto de apoio na terra e arriscadas a baquearem 
ao primeiro sopro das tempestades co=erciaes." 

Sr. presidente, estes protestos vibrantes, estes gritos de alarma· 
contra a moeda fiduciaria, acompanhados de medidas prudentes, não 
deixaram de impedir o seu desenvolvimento e até de melhorar a cir
culação. 

Em 1864, José Pedro Dias de Carvalho, em -seu relataria, já re
gistra o facto dos bancos pag·arem em ouro as suas notas e insiste na 
continuação do resgate do papel-moeda, embora· com sacrifícios "por
que estes encontravam compensação na fixidez do cambio, na eco
nomia realizada nas remessas de fundos para o exterior. " 

Infelizmente, porém, a guerra do Paraguay, consumindo todo o 
ouro existente na circulação, absorvendo o proprio lastro doo bancos, 
determinando emissões excessivas de papel-moeda, precipitou-nos no 
abysmo em que até hoje nos debatem()S. 

De então para cá, o governo e o parlamento se teem empenhado 
em attenuar os effeitos do cur-so forçado, sem coragem p·ara com
batel-o directamente e tentar a sua completa extincção. 

Decretada a 13 de maio de 1888 a grande reforma que preoc-
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cupava a attenção· dos poderes publicas e monopolisava a actividade . 
nacional, dilataram-se como que por encanto os hori.z;ontes da pros-
peridade do paiz. . 

O ministerio de 7 de junho, organizando~se quando procuravam
se expandir as forças creadoras da industria e da riqueza publica, 
achou occasião azada para emprehender a obra colossal da consolidação 
do nosso meio circulante, correspondendo assim ás vistas e esforços 
das administrações anteriores e a uma necessidade palpitante de no-ssa 
vida economica. 

Começou o ministerio de 7 de junho estabelecendo nesta praça 
um banco emissor, cujo capital era de 90.000:000$, constituído de 
moedas de ouro nacionaes, inglezas e frailceza.s, e com elle contractou 
o resgate do papel-moeda. O banco que se chamou N acionai do 
Brazil, se obrigou a recolher á thesouraria geral 5 % da somma res
gatavel do papel-moeda, durante o anno de 1889 ; em 1890, 5 % ; 
em 1891, 10 %; em 1892, 25 %; em 1893, 25 %; em 1894, 30 %. 

De accôrdo, porém, com o governo, o banco poderia augmentar 
a proporção do resgate, recebendo em troca das importancias resga
tadas, apolices da divida publica de 4 %, ao par, sujeitas á amortiza
ção annual de 2 %. · 

O governo comprometteu-se a não emittir papel-moeda emquanto 
durasse o banco e reservou-se o direito de retirar as notas de 2$ e 
$500 por meio de moeda de prata, etc. 

O cambio mantinha-se acima do par e as condições economicas 
pareciam favorecer a operação em boa hora iniciada. Os bancos do 
Brazil, Commercial e do Commercio aprovisionavam-.se de ouro para 
fazer emissões convertiveis. 

Estavam as causas neste pé, Sr. presidente, quando rebentou a 
revolução. 

Subiu o Sr. Ruy Barbosa ao poder e com elle a escola do papel 
inconvertivel. Vejamos como S. Ex. aprecia a situação economica 
que encontrou, como expõe e desenvolve os princípios que professa. 

Diz S. Ex. na exposição a que me tenho referido, de 28 de 
dezembro, dirigida ao chefe do Estado. (Lê) : "A alta do cambio era 
necessariamente anomala, transitaria, insustentavel, etc. Todavia foi 
no presupposto, palpavelmente erroneo, da fixidez desse pheno~eno 
que o governo se estribou, para adaptar de preferencia a base metal~ 
lica no systema dos bancos de emissão, e eventurar-se ao resgate do 
papel-moeda por uma complicação de gravames e responsabilidades 
que hoje pesam sobre nós, tolhendo a liberdade a administração ~ 
obstruindo-nos de embaraços serias o caminho para o regresso ás boas 
normàs scientificas." 

Sr. presidente, não é exacto que o Sr. Affonso Celso se fun
dasse na elevada ta:x'a de cambio de então para crear bancoo de emis
são de base metallica e tratar do resgate do papel-moeda. Pelo con
trario, S. Ex. tratou desse resgate justamente para evitar as oscilla-
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ções do cambio, para evitar essa fluctuação continua e sem corre
ctivos a que o curso forçado dá logar. 

E' certo que para que se effectuasse a operação era indispensavel 
que a taxa do cambio estivesse ao par, mas ainda que ella estivesse 
baixa o nobre ministro da fazenda do gabinete 7 de junho não re
cuari~ . deante da difficuldade, não deixaria de emprehender a sua 
patriotica obra, podendo determinar por qualquer meio, como por 
um emprestimo externo, ·a elevação do cambio. 

O SR. ÜHAGAS LoB.ATO - A importação do ouro era menor que a 
exportação. (H a o~troo apartes. ) 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Responderei ao Sr. represen-
tante.- Uma complicação de gravames que hoje perom sobre nós!
Mas que era isso á vista das enormes vantagens que resultavam da 
operação para o commercio e a industria do paiz ~ 

S. Ex. o Sr. Ruy Barbosa, em uma das suas exposições de mo
tivos, calculou que perdemos annualmente cerca de 227 mil contos 
'por causa das differenças de cambio. (A parte-s . ) Operada a conversão 
do papel-moeda, extincto o curso forçado, cessam as differenças de 
cambio e portanto lucraremos annualmente tanto quanto actualmente 
perdemos - 227 mil contos. 

Poderíamos considerar grav'almes os oito ou dez mil contos que 
viriam a pesar sobre nós por tempo determinado, provenientes da 
operação que produziria aquelle lucro assombroso~ _. 

Quanto a obstrucção do cammho para o regre8'80 ás boas no'l'mas 
scientificas, eu ponderarei a S. Ex. : 

-O Sr. Affonso Celso, fazendo applicação dos princípios os mais 
incontestaveis, os mai-s sãos da economia política, não poderia obstruir 
o caminho para as boas n()rmas scientificas. Elle estava nesse caminho. 

O ex-ministro da fazenda creou embaraços, é verdade, para o 
regresso ao curso forçado e ás normas anti-scientificas. E foi pena 
que esses embaraços não fossem insuperaveis, porque hoje estaríamos 
livres dos bancos de emissão .sobre apolices. 

Oontinúa o Sr. ministro da fazenda: (lê) 
" O cam,bio não póde manter-se ao par sinão sophisticamente, em 

um paiz _onde o confronto entre o activo e o passivo, no movimento 
commercial e monetario com o exterior. nos mostrava, ainda ha dous 
annos, um deficit de 50. 000 :000$, etc. ;, 

Sr. pre-sidente, destas palavras do Sr. ministro da fazenda con
clue-se o seguinte: 
· 1.0 Que S. Ex. entende que a taxa do cambio só é determinada 
~lo balanço das nossas relações de debito e credito 'com o exterior. 

2.0 Que neste balanço dos compromissos -recíprocos ha um saldo a 
favor do estrangeiro e por consequencia o cambio sempre estará 
contra nós. · 

. Sr. presidente, a theoria dos cambios está hoie scientificamente 
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formulada, não adn;tittindo mais as presumpções e conjecturas com 
que outr'ora se exphcavam os phenomeuos de que se occupa . . 

Ella en.sina que a taxa do cambio é determinada pelo confronto 
da exportação e importação de mercadorias e valores de um · paiz, nas 

1 
suas relações internacionaes, e bem assim pelo confronto da moeda 
desse paiz com a dos paizes com que se râaciiona . E' o que os em~
nomistá..s chamam cambio real e cambio nominal . 

O cambio real é a confrontaÇão da importação com a exportação, 
é o que se chamava outr'ora - balança do- commercio; cambio nomi
nal é o confronto da moeda de um paiz com a do outro. 

Si importamos mais do que exportamos, si a nossa moeda está de
preciada em relação a universal - a de ouro, os cambios exprimirão 
aquelle deficit e a depreciJação da nossa moeda. 

Si a nossa circulação tive.sse base metallica, que nos facilitasse 
. saldar os nossos compromissos por meio de remessas de ouro, quando 

o cambio real pendesse co-ntra nós, a taxa de cambio teria limiteB 
certos, fixos, determinados pela despeza do frete e seguro que se teria 
de fazer com aquella remessa. A taxa do cambio entre P ortugal e 
Londres oscilla de 52 a 54, não póde descer a 51 e não ascender a 55, 
porque entre esses paizes não ha cambio nominal. 

Acredito-, Sr. presidente, que sendo a nossa importaçãO' inferior 
á nossa exportação, o cambia real devia estar a nossa favor, mas dada 
a hypothese que não esteja, attentas as remessas que se fazem con
tinuamente a particulares que residem ou viajam na Europa, e a dele
gacia do Thesouro em Londres ou agencias em outros pontos para 
pagamento dos juros de nossa divida externa, vencimentoo de funccio
narios e. compras do Estado, importancias estas que não entram no 
~omputo do nosso debito com o exterior, o cambio real não poderá 
oscillar abaixo do par, porque no calculo do nosso credito com o exte
rior não figuram os capitae.s que entram para o nosso paiz, á procura 
de emprego remunerador, as despezas que fazem em nossos portos os 
návios estrangeiros; a exportação de fundos publicos, cujos juros eão 
pagos em ouro, etc . 

Si se equilibram as nossas relações de debito e credito interna
cionaes, e a taxa do cambio apezar disto é baixa - devemo.s ver nesta 
baixa simplesmente a prova e a mú1iila da depreciação ilo nosso meio 
r.irculante, do nosso pa.pe"t.moeila. 

O cambio estava a 22, exprimia a depreciação do papel-inconver
tivel de 22, 7 %; hoje, depois das emissões dos bancos, e.stá a 19, 
exprime a depreciação de 42, 1 %. · 

Descerá provavelmente a 14, como no- tempo da guerra do Para
guay, traduzindo uma depreciação de 92, 83 % da nossa moeda fidu
ciaria, si os bancos emissores tiverem permi-ssão para esgotar a sua 
carteira emissora .. 

Não obstante, Sr. Presidente, o illustre Sr. ministl'o da fazenda 
parece acreditar que só influe no cambio o balanço dos nosso.s com-
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promissos com o exterior e assegura que nesse balanço ha deficit para 
o Brazil. 

Desejaria conhecer os fundamentos de sua opinião quanto a este 
deficit, que ainda mesmo verificado nos algarismos póde não exprimir 
a verdade . 

Quanto ás causas que determinam as fluctuações cambiaes, não 
se resumem por certo nas duas indicadas, mas estas são as principaes. 
E entre as menos importantes não enumero a que o Sr. Ruy Barbosa 
aponta e estygmatisa - a especulação, cujoo agentes, diz o Sr. minis
tro da fazenda "são notarias e alguns dos quaes devem receber oppor
tunamente a repressão que couber nas forças do governo". · 

A cambial é uma mercadoria como qualquer outra e como tal 
está sujeita á lei geral da offerta e da procura. 

Dar-se-ha acaso que haja no Rio de Janeiro alguma casa ou 
estabelecimento que faça mono polia da venda de cambiaes ~ 

Dizem os economistas que os commerciantes que menos lucros 
auferem são os que se entregam a esse ramo de negocio, e por i.sso me 
admiro de que os cambistas do Rio de Janeiro sejam uma das causa11 
da baixa do cambio e que no exercício de sua profissão se tornem pa-s
síveis de penas. 

. Mas, Sr. presidente, continúo a analysar a exposição do Sr. 
ministro da fazenda: 

"A emissão sobre base matellica, affirma S. Ex., está con
demnada pela contra-prova mais decisiva. Os bancos emissores retra· 
hem-se cautelosamente, pondo a bom recado o seu lastr<>." 

Este facto que o nobi;e mini.stro da fazenda registra, era muito de 
prever-se. 

Sempre que ha um movimento político, mormente uma revolução, 
ha naturalmente a retracção do credito. Os bancos de emissão 're· 
trahem-se sempre nestas quadras. Ainda mesmo que o resgate do 
papel-moeda já estivesse concluido, o banco se retrahiria e com mais 
fort-e razão acautelou-se, tendo iniciado a operação e sido victima de 
uma oorrida. 

Si <>nobre ministro tivesse .outra orientação teria, de accôrdo com 
a lei, ido ('\IT! auxilio do banco. (Apartes.) 

Mas, S. Ex. tinha outras idéas a realizar, achava inopportuna 11. 

conversão e muito opportunas novas emi&aões de papel inconvertivel. 
S. Ex. condemnou a emissão sobre base metallica, nas co-ndições 

do Banoo N acionai, mas dahi não se segue que este systema de banco.s 
esteja condemnado. ( Oonti111Úia a ler.) 

"O cambio firmar-se-ha espontaneamente ao par, quando a pros
peridade nacional <> levar a esse p<>nto, de onde não lograrão abatel-o 
especulações particulares. Só então será realmente poosivel, util, du
radoura a normalisação da moeda pela extincção do papel inconver
!ivel." 

Quando chegará esse dia abençoado 1 



I . 

-83-

Acha o Sr. m1mstro da fazenda que não serão precisos muitos 
annos para chegarmos a esse termo e que neHse meio tempo não lhe 
parece impossível estabelecer - "a for111JUla natural da nossa circula
ção fitPwciairia , ass-entando-a em baEe estavel e jusia". 

Sr. presidente, aquillo que não parecia impossível ao Sr. Ru;y 
Barbosa em 28 de dezembro de 1889, tornou-se muito possível e pra
ticavel a 17 de janeiro de 1890 - a creação de bancos regionaes, com 
~miss~o baseada sobre apolices, e calculada em 450. 000 :000$. Eis 
como a circulação fiduciaria recebeu a sua formula natural e ficou 
assentada em base estavel e justa. Os 450.000 :000$ de papel-moeda 
dos bancos com os 171. 000 :000$ do estado attingiriam a importancia 
de 621.000:000$000. 

E' por esta fórma que o Sr. ministro da fazenda pretendia, em 
poucos annos, fazer o cambio fixar-se ao par espontaneamente e nor
malisar a moeda pela extincção do papel inconversivel? 

S. Ex. timbra em contestar o que é incontestavel, o que a 
sciencia economica ensina e a experiencia dia a dia o confirma - a 
influencia do papel-moeda sobre os cambios estrangeiros, influencia 
que póde ser modificada ou retardada por causas incidentes e passa
geiras, mas que é constante, persistente, indestructivel. 

E' por não querer enxergar essa influencia malefica, é por não 
querer se convencer de outras funestas consequencias da moeda fidu
ciaria que S. Ex. pensou em beneficiar o paiz convertendo a sua di
vida interna, as suas apolices, em papel moeda, isto é, fazendo des
apparecer assim uma divida para crear outra muito mais onerosa, 
mais vexatoria, mais deprimente e acabrunhadora. E nem se diga 
que a maior somma de papel pertenceria aos bancos e não pesaria 
sobre o. Estado: as differenças de cambio recahem 'sobre o governo 
e ~obre os particulares; a depreciação da moeda, si influe nos preços, 
nos salarios, nos vencimentos, nos contractos, influe igualmente no 
imposto. 

E assim, Sr. presidente, o papel-moeda que foi sempre conside
rado um expediente pessimo, um perigoso meio de satisfazer necessi
dades imperiosas do Thesouro e de que só se lançava mão como ul
timo recurso, em casos extremos e nos strictos limites da necessidade 
a que se procurava attender, nas finanças da Republica foi transfor
mado em agente natural de circulação, facilitada a sua emissão, que 
achou afinal um assento estavel e justo. . 

A conversão das notas, Sr. presidente, tal como se acha estabele
cida no §. 5° do art. 4° do decreto de 17 de janeiro, só não será pla
tonica para quem não acreditar na influencia do papel inconvertivel 
sobre o cambio e na possibilidade dos interessados deixarem o cambio 
ao par ou acima do par por um anno·, sendo de maxima conveniencia 
para elles quebrar a fixidez do cambio ao menos por um dia o que 
lhes será facílimo. · . ' 

A precipitação com que o Sr. ministro da fazenda tem procedido 
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neste assumpto obrigou-o, por vezes, a reconsideração rle seus actos, 
dando logar a uma serie de decretos que indicam claramente ~aver 
S. Ex. assoberbado pelas difficuldades que o cercavam, perd1do a 

r norteação segura, que sempre o caracterisou. 
Pelo decreto de 17 de janeiro dividiu S. Ex. o pa1z em tres 

regiões, c01-respondendo a cada uma, um banco de emi·ssão : a do norte, 
tendo sua séde na Bahia, dotada com 150. 000 :OOO$ a do centro, ten.do 
sua séde no Rio de Janeiro, com 200.000 :000$; e á do sul, tendo sua 
séde em Porto Alegre, com 100.000 :000$000. 

A 31 do mesmo mez S. Ex. creou mais uma região bancaria, des
aggregando S. Paulo da do centro e Goyaz da do sul, formando com 
estes· dou~ Estados uma quarta região; e fixou em 200. 000 :000$, a 
emissão total sobre apolices, tocando 100.000 :000$, para a região do 
centro e 100. 000 :000$, para as outras. 

A 7 de março subdividiu a região norte em tres regiões, fixando • 
em 20. 000 :000$, a emissão de cada banco (sobre apolices) . 

A 8 do me.smo mez, considerando a necessidade de alargar o meio 
circulante e a conveniencia de conciliar as exigencias do regimeu da 
emissão sobre ouro com as do systerria de emissão sobre apolices, au
torisou os bancos Nacional e do Brazir a emittirem até o duplo da 
quantia de 25.000:000$ cada um, que esses estabelecimentos deposi
tariam em moeda metallicw no Thesouro, e reduziu a 50 . 000 :000$ o 
capital do Banco dos Estados Unidos, que e1'a de 200. 000 :000$000. 

A 10 de março dividiu o serviço do resgate do papel moeda entre 
os bancos N acionai e do Brazil, attenta a intima relação existente 
entre o regimen de emissão desses bancos e · aquelle resgate. Ha outros 
·decretos ampliando e restringindo a emissão de bancos regionaes e 
finalmente o que estabelece a fusão dos bancos N acionai e dos Estados 
Unidos e que assignala profunda alteração do plano do Sr. ministro 
da fazend,a acerca do a·asnmpto, isto é, a passagem do regimen da 
multiplicidade ele bancos para o da unidade. 

Calcula S. Ex. que o total da circulação não excederá · de 
486.000 :000$, não computando ·no calculo a · emissão do banco de 
Credito · Popular e acha que procedeu com parcimonia fixando-a 
naquella somma, visto como em 1888 a circulação poderia se elevar a 
600. 000 :000$, segundo a lei de 24 de novembro. O argumento não 
me parece procedente, porque a lei citada, si aut-orizava o governo 
a elevar a importancia das emissões sobre ouro a 600.000 :000$, cogi
tava do papel conversível, sem inconveniente alg11m, porque f acilmente 
se retrahe, ao passo que o papel inconvertivel não é susceptível de 
oorrectivos promptos. 

O Sr. ministro dB> fazenda incumbiu ao Banco da Republica, que 
resultou da fusão alludida, 'do resgate do papel-moeda, rescindindo o 
contracto feito para este serviço com o Banco do Brazil, compromet
tendo-se a pagar áquelle Banco um terço da importancia a resgatar~se 
em polices de 4 % . Que importancia poderá ter •semelhante resgate, 
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que afinal se reduz a substituição de notas inconvertiveis por outras 
igualmente inconvertiveis? Acreditará o nobre ministro que o papel 
bancaria levará vantagem ao do Estado, inspirando mais confiança, 
não incorrendo em depreciação? (Aparee:s.) 

O SR. SERZEDELLO - V. Ex . só aprecia um lado da medalha ~ 
não olha o reverso para ver o beneficio que de tudo i>Sso proveiu. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Desappareceu o papel-moeda do 
Estado e em lagar delle surgem 500 e tantos mil contos de papel
moeda dos bancos. (H a outros apartes. ) 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Curso forçado teem as notas e 
· terão~ Receio que venha succeder o que a<Jonteceu em 1819 e 1829 :
ver-se o governo obl'igado a liquidar os bancos encampando os seu!' 
compromil!sos, responsabili,sando-se pelas notas em circulação . 
(Apoiados, aparfie.s.) 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Não devo retirar-me da tribuna 
sem apreciar, ainda que perfunctoriamente, um acto do Sr. ministro 
da fazenda e que eu considero importantíssimo. Refiro-me á cobrança 
em ouro dos direitos de importação. 

Na expo,sição de motivos do decreto n. 804 de 4 de outubro do 
anuo proximo passado, que manda cobrar em ouro os direitos de im
portação ou consumo devidos pelas mercadorias estrangeiras despa
chadas nas alfandegas, o Sr . Ruy Barbosa faz suas as palavras de 
alguns industriaes brazileiros e commerciantes desta praça, expressas 
em uma representação que dirigiram ao governo, em favor daquella 
medida. Affirmaram os industriaes e commerciantee e com elles o Sr. 
ministro da faze~da, que a cobrança dos direitos de i.mportação em 
ouro era necessana : 

1 o, para firmar a legitima industria nacional; 
·2°, para fazer cessar as oscillações do cambio e o curso forçado_, 

do papel-moedà; 
3°, para supprimir a voracíssima verba orçamentaria dM diffe· 

renças de cambio; 
4°, para _constituir uma base solida ás operações comme'rciaes, e 

estabelecer a proporção razoavel entre · a importação e a expoi:-tação. 
E' claro, · é evidente que a cobrança dos direitos em ouro impor

tando uma elevação extraordinaria das nossM tarifas, tornando-as na 
quadra actual quasi prohibitivas, restringirá a importação de merca
dorias estrangeiras, e produzirá todos os effeitos d~ uma medida pro
teccionista. 

E' igualmente incontestavel que tal exigencia afastará o governo 
do mercado de cambias, poupando-lhe a>Ssim as despezas com a compra 
de cambiaes, isto é, 4 a 5 mil contos de réis. 

Si é certo tudo isto, é tambem certo, claro, evidente, intuitivo que 
em nada aproveita á alta e fixidez do cambio e â extincção do curso 
forçado, a cobrança dos direitos em ouro, tão preconisada pelo Sr. 
ministro da fazenda. 
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Ninguem ignora que no mercado o preço da cambial é equivalente 
ao do ouro e que, portanto, sobe e desce na mesma escala. Ora, o 
governo deixando de tomar cambiaes na importancif!- de 30 a 
35.000:000$ e _exigindo pagamentos em ouro de 95.000 :000$ concor
rerá duas vezes mais para a baixa do cambio do que si se limitasse a 
tomar cambiaes. E', pois, palpavelmente contraproducente, sob este 
ponto de vista, o vexatorio expediente a que se soccorreu o Sr. minis
tro da fazenda. 

Sr. presidente, a moeda fraca expelle da circulação a moeda forte, 
di·sse·o Thomaz Gresham, citado pelo Sr. Ruy Barbosa. Em virtude 
dessa lei economica, o papel-moeda expelliu o ouro e constituiu-se o 
nosso unico padrão monetario. · Os metaes preciosos não ci rculam 
como moeda, mas como mercadorias em nossas praças e estão sujeitos 
á lei geral da offerta e da procura. Ora, , o Sr. Ruy Barbosa, au
gmentando a procura do ouro na proporção ha pouco indicada, elevou 
o preço dest-e~ depreciando conelativament@ o tpape!l-;moeda,. com 
grande gravame para as classes industriaes e commerciaes e para os 
consumidor.ea em geral. 

O governo conseguiu, sim, suppnmu a voracíssima verba das 
differenças de cambio, mas auglilllntando a que pesa sobre os parti
culares e sem proporção .alguma com a economia realizada. 

A mOieda fiduciaria, dia a dia, a depreciar-se, o cambio a baixar 
contra todas .as pre~sões do Sr. ministro da fazenda, - eis a que 
chegou S. Ex., quando, entretanto, suppunha constituir uma base 
solida ás operações commerciaes, valorisar 01 meio cir.culante, pôr 
termo ás oscillacões do cambio ! 

Vou termiTI:ar, Sr. presidente, porque me acho fatigado; e ao 
. retirar-me desta tribuna, á qual por certo não tecei occasião de voltar, 
deoojava, não dar um conselho ao Sr. ministro da fazenda, para o que 
falta-me autoridade, mas dirigir-lhe um pedido. 

O SR. AMARo CAVALCANTI- Dê sempre, nós queremos ouvil-o. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Em nome dos mais caros interes

ses da patria, em nome da Republica nascente, peço a S. Ex. que 
abandone de vez os princípios dessa funesta e•scola economica, que 
recusa-se a ver na inconvertibilidade do papel-moeda a causa da sua 
depreciação, das fluctuações brus•cas e assombrosa.s dos cambios es
trangeiros., a fonte perenne de todas as graves perturbações da nossa 
vida economica. 

O SR. ÀMARO CAVALCANTI- Deus queira que elle lhe ouça . . 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - Peza-me que se faça um con

fronto de·svantajoso entre as finanças da Republica e as da momnchia 
e que se diga serem aquellas - finanças de papelorio, financas da 
jogatina desenfreada e que nos atiram aos abysmos do curso f~rçado 

. indefinido . . ,Tenho conclui de,. 
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SESSÃO DE 26 DE JANEIRO 

O Sr. Serzede!lo Correia - Eis-me, Sr. Presidente, chegado á 
questão bancaria .em relação á qual tenho compromisso solemne com 
este Congresso, sentindo que o tempo não me permitta occupar da 
questão judiciaria. 

Senhores, eu não tenho duvida em affirmar que a respeito da im
_ po~.tante questão de que ora me occupo o que passou na 1a discussão, e 
~e achava no projecto governamental, é o fructo da sabedoria, do es
tudo e de profunda meditação. (Apoiados e apartes.) Realmente com 
grande criterio e segura certeza não se consignou a adopção deste ou 
daquelle systema, deixando-se ·sempre ao Governo a adopção do 
systema que as circumstancias a conselharem. Sr. Presidente, 
f!abem todos os membros deste Uongresso que varios systemas se apre
sentam sobre bancos de emissão. O direito de emittir bilhetes a vista 
e ao portador póde ser dado a qualquer casa bancaria ou a um certo 
;numero de bancos privados que apresentem as condições exigidas por 
lei. E' o systema da concurren0ia - ha pluralidade de bancos de -emiS
são e por conseguinte liberdade que póde ser limitada ou absoluta. Ha 
p systema de um · banco nacional - é o systema da unidade, e ora 
o banco é uma instituição privada sob a immediata fiscalização e pro
_tecção do Estado ora é erigido em administração publica, é um ver
dadeiro banco de estado. E' o systema do monpolio. Ha finalmente o 
s'ystema composto de um banco nacional e de um certo numero de 
.bancos privados investidos do direito de emissão. 

Todos estes systemas, senhores, se acham espalhados entre os 
_povos cultos. O systema da pluralidade figurou mais de meio seculo 
;na Escossia, se o encontra nos Estados Unidos e na Suissa onde a ex
periencia da liberdade foi sempre tímida porque não se fez do bi
lhete um titl_l]o de credito desde que ahi o encaixe metallico excede 
sempre o importe das missões. Na Escossia a rêde estende-se por 
todo terri toriq e apesar de perto de 700 succursaes as notas são ape
,nas éonverciveis nos bancos mães. Até 1845 não havia limite para 
emissão que era feita sobre depositos em conta corrente, base fragi
líssima e que produziu sempre optimos resultados pelos habitos de 
honestidade desse povo. De 1845 para cá é que se limitou a emissão 
a uma somma invari avel. 

Nos Estados Unidos os bancos de emissão estão ainda colloca
dos em um theatro mais vasto. 

Aos primeiros. bancos privilegiados succedeu o Banco N acionai 
de 1790 tendo liquidado o ultimo banco nacional em 1836, dando logar 
a uma ~egulamentação que dependia do estado. Houve . então a maior 
diversidade. 
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Na Carolina do Sul ba11cc;; l:.e estado. Em outros estados do sul 
bancos privilegiados. Nos estados de leste Nova-Y ork e Pensylvania 
bancos em numero illimitado. 

Como consequencia a crise de 1838 e 1839, onde o credito retra
hio-se, a circulação dos bilhetes desceu de 150 milhões de dollars 
.a 60 milhões, a3. 000 fallencias, os descontos desceram de 492 a 286 
e perderam-se 500 milhões de dollars. 

Julgou-se, então, que a constituição dos bancos de emissão fosse 
ob1·a da legislação federal. Vieram as leis de 1863, de 1865, 18'f::l e . 
1875. Não ficou abolida a concurrencia, mas as restricções foram ri
gorosas, e muitos bancos deixaram de emittir. 

E' assim, que antes de emittir, o banco deve obter íundos pu
blicas dos Estados Unidos - bonds - correspondentes ao terço do 
capital realisado. 

Esses bonds são depositados no thesouro e o fiscal da circulação 
entrega bilhetes á vista para 90 % do valor corrente das obrigações 
dep_<?si tadas. 

E'' como diz um economista Úotavel o amoedamento da divida pu
blica, e que téve a vantagem, sem a unidade bancaria, de uniformisar 
;t circulação- dos bilhetes. Além di·sso, devem ter 5 % no thesouro em 
moeda legal, ao menos do importe das emissões e 15 % em especies 
dos depositas que recebem. 

A t~ndencia, pois, dessas leis restrictivas parece ser para dimi
nuir a concurrencia; estabelecer a unidade. 

O systema do monpolio está estabelecido em França, onde desde 
1860 desappareceram os bancos departamentaes, e, apezar dos pro
testos de Lavergne e Baudrillart estabeleceu-se com a palavra au·· 
torisada de Thiers o monopolio do Banco de França. 

O systema composto de um banco nacional e de bancos privados 
existe na Inglaterra, na Alleman.P.a, onde o banco do imperio foi au
torisado a annexar todos outros e onde só as snas notas teem curso 
em todo o paiz; na Italia, na Suissa e na Hespanha. O que a ex
periencia nos ensina é que nada ha de positivo a respeito do systema 
preferido, a não ser uma tendencia para a unidade. 

E', pois, segundo os habitos nacionaes, a extensão do paiz, a sua 
constituição economica, o estado de constituições de credito exis
tentes, que a preferencia deve ser dada a este ou áquelle systema. 
(Apoados; muito bem.) 

Nenhum systema se impõe universalmente por motivos de supe-
rioridade . absoluta. (Apoiados.) . 

O que é necessario ê dar á União a attribuição de crear, legis
lar e tributar ella os bancos de emissão com o fim de regularisar a 
circulação e uniformisar a moeda. Si só ella é que póde cunhar a 
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;moeda e dar-lhe nas occasiões de crise o succedaneo, só ella deve crear 
.os ba,ncos . ~e emi_ss~o, . cujos bilhetes devem circularem todo o paiz. 
Dar a U mao o duelto de crear e aos estados o de tributar como ca
pciosamente deixava entrever a emenda da commissão é dar a um 
!1 direito de crear, ao outro de destruir. (Apoiados; /nuito bem.) 

Sahindo um pouco do assumpto constitucional preciso referir-me 
flO ultimo decreto do ex-ministro da fazenda e abordar o assumpto 
de frente, porque estou convencido que aquillo que se fez não é um 
erro - não é a ruína, mas sim o que era de facto aconselhado pela 
experiencia de todos os tempos. (Apoiados e não apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE - O nobre representante está com a hora já 
concluída. 

O SR. SERZEDELLO - Ainda ha poucos dias o notavel represen
tante de Goyaz, Dr. Bulhões, dizia que S. Ex. devia ter feito a con
versão do nosso meio circulante, e atacava as emissões do ultimo de
creto, como a ruina, dizendo que S. Ex. devia ter estabelecido a cir
.culação metallica. 

Mas, Sr. Presidente, depois da revolução, quando a Republica 
teve dts enfrentar os capitaes e a fortuna publica, concentrados em 
mãos que não tinham confiança na Republica, e olhavam com des· 
prezo para ella por ter sido originada no exercito; quando os homens 
do ·antigo regimen apeados de suas posições políticas, encontravam os 
bancos abertos e o que não era presidente era director; quando ha
.via a conspiração surda dos capitaes internos contra o ministro da 
Republica; quando o nosso credito externo estava abalado; quando, a 
Inglaterra não nos reconhecia; quando os ban<Jos não podiam con
tmuar a em.ittir, querer a conversão do nosso meio circulante, é que
rer cousa superior ao esforço humano, e que outros não consegui
ram em época normal! Querer a circulação metallica é querer o que 
só póde dar a riqueza e o desenvolvimento das industrias e das gran· 
.des fontes de producção, e não a vontade de um homem! (Apoiados; 
,muito bem.) 

A Italia, só depois da tríplice alliança, pôde cuidar na conver
llão do papel-moeda; a lei do consortium em 1875, foi o primeiro 
passo, mas só em 1881 Magliani pôde propôr, depois de largos annos 
desse regimen, a lei suspendendo o curso forçado. 

Só conheço o exemplo dos Estados Unidos, depois da guerra da 
sessão, maÍs especialmente o da França em 1870, da conversão :r.a.· 
pida do papel-moeda. 

Mas, o que ·se deu em França, senhores; é simples. 
iDe 187 4 em diante o cambio conservou-se favoravel; era uma 

,exportação de metaes preciosos que havia dado logar ao papel-moeda, 
foi um movimento inverso que facilitou a ab~lição do curso forçado. 
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Isto é fóra de duvida, senhores: si o curso do cambio é favo-
ravel, o affluz do ouro tra~do pelas .r~açoo,s ·internacionaes, re· 
constitue, pouco a pouco, o stock metallico, e permitte a substituição 
do papel-moeda; si o cambio é desfavoravel, o curso forçado é 1m· 
prescindível porque dá-se a emigração do ouro. (Apoiados,· muito 
bem. Apartes.) 

Para S. Ex. o regimen do ultimo decreto é o do papel-moeda, 
P. o regimen do curso forçado, é o regimen do papel absolutamente 
inconvertivel; mas S. Ex. esquece que o papel-moeda do Estado é 
'Ima moeda falsa, não tem valor algum, denota apenas uma divida do 
Estado, nunca é conversível; ao passo que o papel-moeda do banco 
fl conversível em certas e determinadas condições, não é uma divida 
para o estado, tem o terço de seu valor em ouro e fundos publicas, e 
o resto garantido pelos títulos, pelas acções que constituem a car
teira do banco. 

S. Ex. não vê nesse papel sinão a ruína, e e·squece-se que elle 
salvou a Inglaterra na guerra da coalisão ; a Russia na guerra da 
,Oriméa; a Austria em 1859 e 1866; a França em 1870, e que Leroy 
;Beaulieu tem razão quando diz, que sempre que · um povo tiver em 
perigo os seus destinos, ver-se-ha obrigado a proclamar o c~rso for
çado. (Apd,iados e apartes.) 

E' verdade que o nobre representante do Rio Grande do Sul, o 
;Dr. Ramiro Barcellos, nos disse que preferia a esse papel acima de
scripto .0 papel-moeda do governo, porque tem atraz de si a honra 
;nacional .e a fortuna publica, esquecido que S. Ex. atacava a emis
são sobre apolices que é um titulo official, que tem por traz de si 
a honra do governo e a fortuna publica. (Apoiados.) 

Os nobres representantes que se teem occupado deste assumpto, 
teem sempre affirmado; - esse papel é a ruína, porque não é con
versível. 

O SR. OLIVEIRA PINTO - Estamos condemnados a não ter a con
versão, porque é necessario cambio ao par por um anno. 

O SR. SERZEDELLO - Eu sei, senhores, que o caracter essencial 
do bilhete é a convertibilidade, isto é, o reembolso immediato em 
moeda metallica, e que Molien tem razão qul!.ndo diz que um banco 
deve estar sempre prompto a liquidar. •Sei mesmo que ha certo perigo 
em acreditar que o bilhete do banco possa fazer funcção de moeda 
si tiver como garantia cousa diversa de metal; sei que o erro mawr 
da constituinte franceza foi · a garantia territorial · dos bilhetes; mas 
em um paiz como o nosso onde não ha circulação metaflica, onde 
Itão. havia mais quem quizesse emittir sobre apolices, como fazer 
emissões com a metade ou o terço em ouro e a convertibilidade abso
luta da nota com o cambio abaixo do par? Qual o banco capaz de 
fazel-o? Qual o que tentasse esse a,bsurdo que não fosse logo aniquila-
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do pela. tr~ca das ~otas? Seria preferível dizer ao banqueiro que .fa
.bricasse ouro. (Ap,oi:ados, muito bem.) 

Si não é assim eu ·desafio a S. Ex., eu desafio o genio mais po
rleroso em finanças, eu desafio o actual ministro da fazenda ·a vir 
estabelecer um banco com a convertibilidade immediã.ta. 

_Nas condições em que nos achamos ·pois a convertibilidade só 
póde ser estabelecida quando o cambio ao par durante algum tempo 
assegurar-nos a importação do ouro, isto é, a circulaçãe> metallica. 
Fóra dahi são situações ficticia.s que va.lorisa.m o papel uns meze11 
para depois a emigração do ouro nos reduzir novamente ao curso 
~or~ado. 

O que se attaca pois? E' a emissão tendo como ·reserva o terço 
em .ouro e em fundos publicos? 

.Mas ~ o que se dá na Inglaterra, na Austria, na Italia:, na Al
lemanha onde a lei do terço como dado de experiencia está consa
grada! 

Na Belgica vae·se mesmo abaixo e acceita-se até o quarto. E' 
-facto sabido senhores, que ao passo que o currency principle acceito na 
Inglaterra, na Allemanha, etc., limita ao triplo a emissão, limite 
acceito depois ·que se verificou que a lei de 1844 de que o bWl de 
Robert Peel era a mais completa consagração, não tinha a elastici
dade precisa; em França o principio acceito é o do banking prmciple 
.que deixa ao banco o privilegio de regular elle a emissão segundo a 
situação do mercado financeiro . 

.S. Ex. não fez pois nada mais do que acceitar os dados que a ex
periencia em toda parte tem sanccionado. (Apoi!ados.) 

.Mas não é só isto: S. Ex. estabeleceu o deposito em funde>s pl.l
blicos e em ouro e com tal habilidade que 150. 000 :000$ ficaram so
bre base de apolices, 450. 000 :000$ em ouro, e com o resgate do papel
;ruoeda ficará a emissão reduzida a pouco mais de 450. 000 :000$ 
,mui to abaixo de 600 . 000 :000$ a que . o decreto de 24 de novembro de 
1888 pP.rm.ittiu Pmissão conservando os 190.000 :000$ de papel-moeda. 

Tem-se aqui procur.ado attribuir esse joge> desenfreado da bolsa 
:ao plano financeiro. Quizera que aquelles que assim pensam me dis
:sessem até onde vão as ligações entre o plano financeiro e esse jogo. 

UM SR. REPRESENTANTE - E' a emissão. 
O SR. SERZEDELLO - Sobre apolioos i São inconsequentes os que 

isso affirma~ porque quando o Visconde de Ouro Preto estabeleceu 
a emissão sobre base metallica e produziu a valorisação fictícia. do 
pa.Pel essa. jogatina ascendteu a grandes Jftoporções, jog>atina que 
reputo immoral, Sr. Presidente, porque comprehendo que um titulo 
tle 200$ que hoje dá 6 % amanhã si melhorando a empreza der 12 % 
que ache quem o compre por 400$, mas o que não comprehendo. é 
que se jogue contra o que não se sabe, que se saque contra o futuro, 
porque amanhã quando esses títulos se localisarem e derem por e:xem· 
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plo juros correspondentes a 50$,· ao passo que foram comprados por· 
conto de réis, verão então os seus possuidores que em vez de réis' 
1:000$ tem cinco ou dez. (Apoiados, muito bem.) 

O que ha ·ahi pois, senhores, é a esperteza de meia duzia e a 
ignorancia de muitos. (Apoiados, mwito bem.) 

UMA voz - O que faz e alimenta o jogo é a emissão em excesso .. 
O SR. · SERZEDELLO - Senhores, não é exacto isto. Desde a ori

gem da economia política que Quesnay entreviu, Adam Smith susten
tou · e Say ·desenvolveu a .seguinte verdade : os habitos de um mercado 
não empregam sinã() uma certa somma de moeda, ainda que se lhe 
forneça mais. Basta ver que cada individuo guarda ·apenas o di
rheiro que precisa para suas permutas; si tem de mais aliena·o dando 
emprestado e effeetuando compras; .si tem de menos procura·o por 
meio de vendas ou tomando emprestado. E a razão é simples: a moeda 
não dá por si goso algum. Ora, a sociedade que não tem outra moeda . 
.sinão a somma das que possuem os particulares, está, pois, reduzida 
,'t uma somma limitada. E? ex:acto que quando um banco começa a· 
eririttir, augmenta a somma dos capitaes disponíveis, dahi a baixa 
temporaria na taxa do juro e estabelecerem-se novas operações in-· 
dustriaes que podem ser mal succedidas e conduzir a perdas; mas isso 
é devido á má collocação, ao máo emprego dos capitaes e não .á exis-· 
tenoia da emissão. Si, pois, alguem póde ser responsabilizado é o ex-
ministro da Agricultura, que fornece as concessões e o emprego para 
esses capitaes. (Apoiados, aparbes; não apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. já excedeu de muito a sua hora. 
O SR. SERZEDELLO - Vou terminar, Sr. presidente, fazendo um 

appello ao Congresso afim de não sacrificar por exaggero de federa
lismo os altos interesses da patria. E' necessario que constituamos, 
.s grande patria forte e digna. (Apoiadas.) 

·- Senhores, sabe perfeitamente o Congresso o que se passou com 
os est~J.dos da America do N arte. 

A principio constituíram uma confederação, em 1877, e delega
ram os estados em 20 artigos, algumas attribuições a U:rJ?. Congresso, , 
Cada . estado conservou a sua soberania, e eram ~aes os exaggeros de 
.soberania que cada estado pagava o seu delegado ao Congresso. Cada. 
fStad0 tinha um voto em todas ·as àeliberações. Mas em breve reco-· 
nheceram que era fragil essa União, e que se não fortüicassem os 
laços era impossível a vida da grande patria, - cahiriam na anàr-
.chia, na mina e na miseria. 

Foi então deante do grande perigo quando não havia poder exe- · 
cutivo respeitad(), sem poder judiciario, quando 0 exercitei ameaçava 
,revoltar-se porque não recebia soldo, foi então deante da bancarota . 
. que reuniu-se essa grande assembléa em 1887 e architectou . a obra 
colossal da qual tantas vezes 'desesperou Washington. 

Apezar . dos grandes erros, apezar dos abusos na administração, .. 
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<COnfio nos princípios, mantenho viva a crença de que a revolução foi 
a aurora de nossa liberdade, o inicio da nossa regeneração. (Apdiado&; 
.muito bem.) · 

Façamos a federação e deixemos tranquillos que a ordem per
.mittirá o desenvolvimento de todas as nossas grandes forças. 

Aereditó que grande· como esse rio que no meu estado sabe avassa-
1ar ·o oceano, ser~no e calmo. como o nosso céo estrellado, será o, pro
gresso da Repubhca Federativa - eterna em sua existencia, fecunda 
·em seus beneficios. (NurlitJ.rosos apoiaiks; muiito bem, muito bem. O 
.orador é felicitado e abraçado por todos oo seus collegas prestenées.) 

Na sessão de 27 de Janeiro foram offerecidas as seguintes 
emendas: 

Substitua-se pelo seguinte: 
E' da competencia exclusiva da União decretar: 
1.0 Direitos de entrada, sahida e estada de navios, sendo 

livre o commercio de costeagem ás mercadorias nacionaes, bem 
como ás estrangeiras que já tenham pago imposto de impor
tação. 

2.0 Taxas de sello em documentos de caracter federal; 
3. o Contribuições postaes e telegraphicas de caracter federal; 
4.° Creação e manutenção de alfandegas ou instituição do 

systema fiscal que melhor substitua o aduaneiro; 
E' ainda da competencia da União: 
5.0 Decretar · impostos sobre a importação de procedencia 

estrangeira ; . . 
' 6." Resolver sobre a instituição de bancos emissores, ces-

. sando todo o regimen de privilegias. 
· P-aragrapho unico. As leis, actos e sentenças das autori

dades da União, executar-se-hão em todo o paiz, por funcciona-
rios federaes; · · 

·Art. üs bancos de m~issão serão creados pelos estados. 
dentro das condições préviamente estabelecidas pela União até 
ao maximo do capital fixado pelo Congresso para cada estado. 

i§ 1.0 O deposito ou garantia da emissão será realizado no 
Thesouro Federal, que emittirá bilhetes de differentes valores, 

·mas de typo unifornie, e os entregará aos bancos emissores, pre
enchidas as condições legaes, até á importancia a que tiverem 
direito. · 

I§ 2.0 Para a execução destas disposições será reduzida ·a 
importancia da emissão dos actuaes bancos emissores na quota 
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computada para o respectivo estado, mediante indemnisação de· 
2 % da sua emissão, embora não effectuada. 

§ 3.0 Uma lei do Congresso est abelecerá o modo pratico de 
se effectuar o depo&ito das emissões, à sua uniformidade e a 
substituição dos bilhetes já emittidos pelos diversos bancos. 

Sala das oossões, 27 de janeiro de 1891. - O'~ive~ra Pinto. 
- Vimto de Medd0ros. 

Na sessão de Z8 de Janeiro foram apreoontada·s as seguintes 
emendas ao Art. 33. 

Substitua-se o n. 8 : 
Legislar sobre bancos emissores de moeda papel converti

vel, oom monopolio, nem curso forçado. 

Supprima-se o n. 8. · 

Ao § 8° do art. 33 accrescente-se: - guardando, quanto a: 
esta, o regimen da libl(rdade bancaria. - A. Camlcanti. - J. 
Bernardo. - Am.orim Garoi:a. - Oldtveira Galvão. - PedrO' 
Velho. 

Supprima-oo o adverbio - privativamente. 

Ao Art. 7.,: 
" 'Supprima-se o n. 6". 

' 

SESSJÃO DE 3 DE FEVEREIRO 

O Sr. ~residente __:__ Vão-oo votar as emendas ao art. 6• . 

. ~ .·· ~~ Sr. Barbosa Linia requer que o Sr. presidente consulte 0> 

Congresso oo conSente que seja dada preferencia na ordem da vota· 
çlio ao substitutivo apreoontado .ao art. 6° pelo Sr. Demetrio Ribeiro. 
L outros, substitutivo que, com o art. 8• e 12, forma um verdadeiro· 

. systeina iúcompativel com a acceitação de qualquer outro, caso ooja 
adaptado . . 

UM SR. REPRESENTANTE - Este .substitutivo é ao art; 7•. 
O SR. BARBOSA LIMA - Com effeito, verifico que a numeraçãO> 

~:stá erra'da, o substitutivo é ao art. 7•, B seu requerimento ficará para: 
quando se proceder á votação desoo artigo. 

· E' po_sta a votos e rejeitada a emenda modificativa do Sr. F:ran-· 
cisco Veiga . 

1São s~ccessivamente rejeitadas as emendas offerecidas pelos Srs. 
Leovigildo · Figueira, Meira de Vasconcellos e Gabriel ~e Magalhães_ 
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O Sr. Presildente anriuncia que vae pôr a votos as emendas of
ferecidas ao art. 7° e que de preferencia vae submetter á votação o 
:Substitutivo ao Sr. Oiticica, que é mais amplo por abranger os ar-
tigos 7° a 12. · 

O Sr. Barbosa Lima requer preferencia para o substitutivo do 
Sr. Demetrio e outros. 

Consultado, o Congresso não concede a preferencia pedida. 
Procede-se á votação do ·substitutivo do Sr. Oiticica, o qual é re-

jeitado. · 
São igualmente rejeitados os substitutivos dos Srs. Demetrio Ri

beiro e outros e Chagas Lobato. 
E' posta a votos e approvada a seguinte emenda dos Srs. Rosa 

e Silva e Annibal Falcão aO' n. 6 do art. 7° "accrescente-se - não 
comprehendidos os de ·credito real." 

•E' igualmente posta a votos e approvada a seguinte tJmenda do 
f' r. Arthur Rios ao § 3° do art. 7° "accrescente-se - nos actos e nego
c-ios da União." 

O Sr. Presidente declara prejudicada a emenda dos Srs. Oli
veira Pinto e Viriato de Medeiros. 

O Sr. EJ!yseu Martins (pela ordem) diz que a e~enda não está 
prej-q.<).icada. 

Posta a votos, a emenda dos Srs. Oliwira Pinto e Viriato de 
Medeiros é rejeitada. 

Ficam prejud~.cados o substitutli.vo do Sr. Julio de Oastilihos 
e ôu'tróá, a emenda supj>resaiva do Sr. Leovigildo Filgueiras, o ad
~ti-\ro d.o Sr. Alexandre s ·tockler ao n. 3 do ·art. 7°, e a emenda sup
pressiva do li.. 6 do mesmo artigo, offerecida pelo mesmo senhor. 

São rejeitadas as einendas suppreesivas parciaes do Sr. Fran
cisco Veiga ao n. 1 do art. 7° e § 2° do mesmo artigo. 

SESSÃO DE 14 . DE FEVEREIRo" 

Redacção approvada em 2" discussão do projecto de Constituição. 
Art. 7°: 
E' da competencia exclusiva da União decretar : 
1.0 Impostos sobre a importação de procedencia estrangeira; 
2.0 Direitos de entrada, sahida e estada de navios, sendo livre 

0 commercio · de costeagem ás mercadorias nacionaes, bem como ás 



-· 96-

estrangeiras que já tenham pago imposto de importação; 
3.0 Taxas de sello; 
4.° Contribuições postaes e telegraphioas; 
5° A creação e manutenção de alfandegas; 
6.0 A instituição de bancos emissores. 
§ 1.0 Os impostos decretados pela União devem ser uniformes 

para todos os estados. 
§ 2.0 As leis, actos e sentenças das autoridades da União exe

cutar-se-hão, em todo o paiz, por funccionarios federaes, ficando fa
<'Ultado ao governo da União confiar a execução aos dos estados me
diante annuencia destes. 

Emendas approvadas em 2a discussão: 
Ao art. 7° § 3° accrescente-se: 
Nos actos e negocias da União. - Arthw Rios. 
Ao n. 4. Nos correios e telegraphfrs federaes. - A. Stockler .e 

outro. 
Ao art. 7°, n. 6°, accrescente-se - não comprehendidos os de cre

dito real. - F. A. Rosa e Silva. - AnrUibal Falcão. 

O Sr. Presid'ente annuncia a votação das emendas ao ·art. 33. 

O Sr. Rrança Carvalho - Sr. presidente, á pagina 25 acha-se 
o seguinte 

Ao § 8° do art. 33 accrescente-se : - guardando, quanto a 
esta, o regimen da liberdade bancaria. - A. Cavalcanti e outr9s. 

Logo mais abaixo : · · 
Sendo da competencia privativa do Congresso N acionai -

art. 33, § 5° _,__ propomos que sejam alfandegados os portos do 
estado do Rio de Janeiro seguintes: Gargahú, S. João da Barra, 
Macahé, Busios, Nictheroy e Angra dos Reis. 

Sala das sessões, 28 de janeiro· de 1891. ~ D. Manhães Bar-
reto e outros. · · · · 

Visivelmente houve aqui um ligeirfr equivoco: este § 5° deve 
ser votado em referencia ao I§ 5° do art. 33 e não ao §: 8° do art. 33, 
si bem que me parecesse mais cabível nas disposiçõe,s transito rias; mas 
pôde ser votado agora e transportado depois para as disposições tran
sitarias. 

Senhores, o Rio de Janeiro nãfr tem portos. E' esta uma questão 
de vida; confio que o Congresso, quando a Capital Federal separada 
formar um estado á parte, ha de votar esta medida, ora proposta, 
porque os portos são imprescindíveis para o nosso engrandecimento. 
E, confio tanto no norte; como no sul, que acompanhamos hontem, . 
quando se allegou aqui a necessidade de vida, e se pedia o imposto 
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àos 15 % addicionaes sobre a importação. Entendemos que entre 
os interesses da União e dos estados não havia trepidar. Ouso, pois, 
hoje, esperar que o Congresso vote pelo -§ 5°, a que me refiro, para 
oor depois transportado para as disposições transitarias. 

O Sr. Presildente - As emendas ao art. 33 são avultadissimas, 
e a pressa com que foram organisadas impediu que se fizesse a 0lassi
ficação regular, collocando as emendas aos respectivos paragraphos. 

:Mas, para evitar esta omissão, eu vou submetter a votos as 
emendas correspondentes aos paragraphos na ordem em que estão 
impressas, embora não sejam correspondentes á ordem dos artigos, 
visto que essas emendas estão destacadas e nenhuma ligação teem. 

Começo sujeitando a votos a emenda do Sr. Veiga, propondo a 
suppressão da palavra - privativam.ente-; outra, em igual sentido 
do Sr. Zama. · 

·Posta a votos a emenda do Sr. Francisco Veiga inserta na pa
gina 24 do impresso, supprimind0 a palavra - privativamente -
do art. 33, é rejeitada, ficando prejudicada a emenda que no mesmo 
11entido offereceu o Sr. Zama e que se encontra na pagina 26 do im
presso. 

E' annunciada a votação da emenda suppressiva paroial do n. 1 
do art. 33, offerecida pelo Sr. Leovigildo Filgueiras. 

O Sr. Leovig'ildo Filgueiras observa que não lhe sendo possível 
fundamentar esta coino outra emenda que offereoou á sábia conside· 
ração do Congresso, porque, antes de caber-lhe a palavra pela ordem 
na inscripção feita pela mesa, foi votado o enoorramento da 2a dis
Cussão do projecto constitucional, e podendo parecer paradoxal a idéa 
contida nesta emenda, visto como não pôô.e offereoor outra comple
mentar ás attribuições do poder executivo, pede ao Sr. presidente que 
consulte ao Congresso si consente na retirada da votação desta 
emenda. 

ConsultaQ.o, o Congresso consente na retirada pedida. 
' E' annuncia:da a votação da emenda substitutiva do § 1° do 

art. 33, offerecida pelo Sr. Meira de Vasconoollos. 
Postas a votos separadamente as duas partes da emenda, é re

geitada a primeira e considerada prejudicada a segunda. 
Submettida a votos, e approvada a seguinte emenda substitutiva 

dos ns. 10 e 11 do art. 33, offerecida pelo Sr. Felisbello Freire: 
"Compete privativamente ao Congresso N acionai resolver defi

nitivamente sobre os limites dos estados entre si, os do Districto 
Federal e os do territorio nacional, com as nações limitrophes." 

E' rejeitada a emenda substitutiva do:§ 8° do art. 33, do Sr. Meira 
de Vasconoollos e outros. 
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Na sessão de 17 de F~vereiro, na votação das emendas appro
vadas em 2a discussão do projecto, a emenda dos Srs. Rosa e Silva e 
Annibal Falcão ao art. 7° n. 6 foi rejeitada: 

O n. 6 do art. 6° do projecto de Constituição ficou sendo o § 1 o 

n. 1 do ·art. 7° da Constituição, sem ter soffrido alteração. 

' O .§ 8° do art. 33 ficou sendo. o §I 8° do art. 34: com a mesma 
redacção do projecto. 

O art. 65 n. 2 não teve alteração. 
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NOTA: 

PROJECTO AMARO CAVALCANTI 

N. 3 

Em 25 de Junho o autor justifioo, o projecto. Approvado em P 
t!Mcu.ssa,o em 30. Em 14 de Agosto offereceu o m8Bmo autor urn 
Eubstitutivo acompanhado de uma exposição de motivos. Em 22 é 
pulJZicado o parecer da Oommissão de Finanças. Em 25 é encerrada, 
sem debate, a 2a discussão. Em 26 é appovailo o substitut!ivo. Em 
21 de Setembro entra -em aa diJscu.ssão. São lidas emendas. Fallum 
os Srs. Am'erico Lobo, Amaro Oavalcantli, Bamiro Barcellos, Theo
dureto Souto. Em 22 falla o Sr. El!iseu Martins, que offerece emen
das. E 'encerrada a discussão e approvado o projecto com emenM-s. 
E m 25 é' puWticada a redac-gão, que é approvado, em 26. O P"'ojecto é 
iemettido á O amara. 

I 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 25 DE JUNHO (1891) 

O Sr. Amaro Cavalcanti vae submetter á consideração do Se
nador dous projectos de lei consoantes com_ o nosso modo de entenc1er . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • .•••••• • · • ,J• ............. .. •. • •••• 

Um dos dous projectos que vae apresentar retere-se á cunhagem 
da moeda nacional, estabelecendo novo peso e valor, conforme o que 
for de1lerminado . 

Quando este projecto tiver de entrar em discussão, si ass1m re· 
solver o Senado, apresentará as razões qu.e determinaram o orador 
á sua considenação. 

Por ora limita-se a di~r que o actual systema monetario é isola· 
do, em nenhum paiz do mundo existe um igual ao do, Brazil. 

o seu projecto está assignado por numero de senadores quanto 
bastem para ser apoiado. 

O Congresso N acion.al resolve: 

Art. 1.0
. Terão curso legal e recebimento obrigatorio nas estações 

publicas e na solução de quaesquer pagamentos as moedas metallicas 
Pro}ec:to jepecificadas nesta lei, segundo o peso, valor e 

A maro condições que a mesma .estabelece. · 
. Art. 2.0 A unidade mínima ou basica do syste-

. CavaJcantJ ma monetario brazileiro continúa a ser o real, cujo 
s1gno menor estampado será o vintem (20 réis), moeda divisionaria Oll. . 
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de troco, que será cunhada com o peso de gramma 5.000 da liga 100= 
cobre 95 + estanho 4 +zinco 1. 

Paragrapho unico. O valor do real, como unid111de monetaria, cor
responde, nos termos desta lei, ·a gramma 0,00073 de ouro puro, ou 
ainda a gramma 0,00088 do ouro •amoedado ao titulo de 900/1000. 

Art. 3.0 As moedas de ouro de cunho nacional são: 
1) A libra braâleira com o valor de 10$000 nella estampado, pe

sando grammas 8,064 de ouro, ao titulo de 900, ou á razão de 1$237,5 
cada gr.amma, ou ainda á de 1,2375 real cada milligramma amoedado 
e a de 1,3777 real cada milligramma de ouro puro, áquelle titulo; 

2) A meia libra com o valor de 5$000 pesando 4,032 do mesmo 
metal; · 

3) A dobla com o valor de 20$000 e com o peso duplo da libra, 
isto é, gr. 16,128 de igual titulo. 

Art. 4.0 As moedas auxiliares de prata de cunho nacional são: 
1) o patacão, pesando gr. 25,000 ao titulo de 900 com o voalor de 

2$ nella estampado, ou $80 cada gramma de prata, áquelle titulo; 
2) O meio J.illt'aJCão ou 1$, pesando, ao mesmo titulo, a metade do 

a,ntecedente; 
. 3) O quarto d!e patacão ou $500, pesando gr. 6,25 de prata, ao 

titulo indicado. 
O recebimento obrigatorio na especie de moeda deste artigo não 

excederá de 10$ em oada pagamento. 
Art. 5. o Para servir de moeda divisionaria ou de troco, subsis

tirão: 

a) as chamadas de nickel} a saber: 
1) Uma do v•alor de $200 indicado na sua estampa, com o peso 

de 10,000 gr. da liga 100 = n?)clcel 25 + cob'l"e 75. 

2) Uma do valor de $100, pesando a metade do mesmo metal; 
3) Uma do valor de $60, pesando 3,000 gr. de identico metal; 
b) as de bronze, a saber : 
1) Uma do valor nella indicado, de $40, pesando 1 O. 000 gr. da 

liga 100 =cobre 95 + estanho 4 + zinjco 1; 
2) Outra do valor de $20 (vintem), pesando a metade do mesmo 

metal. 

Art. 6. 0 Ninguem será obrigado a receber em pagamentos, de 
uma só vez, quantia superior a 1$ nas moedas indicadas sob a lettJ.'a a 
do artigo antecedente, nem somma maior de $200 nas moedas indi
cadas sob a lettra b do mesmo artigo. 
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Art. 7.0 As moedas estrangeiras de ouro, não sendo de tituio iri." 
ferior ás do cunho nacio:rual, ou uma vez reduzidas a este, poderão 
ser recebidoo nas estações publicas e acceitas na solução ele quaesquer 
pagamentos, .á razão de 1$237,5 por gramma de ouro· puro, ou á de 
1,237 1·eal cada milligramma, despresadas as fracções menor.es. 

Art. 8. o O governo :5ará desmonetisar t'Odas as peças metallicas 
correntes, que não se acharem noo relaçõ.es estabelecidas por esta lei. 

§. 1.0 Todo o ouro 'levado á Casa da Moeda por particulares, de
pois de fundido e ensaiado, será comprado pelo seu p.eso, titulo e valor 
legal, o que equivale a sua cunhagem sem onus algum para os respe-
ctiv(}s proprietarios. · 

Para est.e fim, o governo habilitará o thesoureiro da Casa da 
Moeda com •as quantias que forem precisas. 

a) O pagament(} aos portadores de ouro, na fórma deste artigo, 
será feito em moedas desse metal até o valor menor das mesmas 
( 5$) e as fracções, em moeda·s, auxiliar e divisionaria relativamente 
á oada partida. 

b) si na occasião não houver em mão do th.esoureiro moedas de 
ouro de cunho nacional bastantes, o po-rtador receberá certifiJcados da 
importancia respectiva, que v.alerão ouro para todos os fins e, como 
tal, serão recebidos no.· Tt}!.esouro Federal e em quaesquer o.utras esta
ções publicas. 

;§. 2. o A transformação da . moeda estrangeira de ouro em moeda 
nacional, uma vez conhecida o seu peso . e titulo, será f.eita gratuita
mente na Cas.a da Moeda. 

Art. 9. o Ficam revogadas as disposições em "contrario. 
Camara do Senado, 25 ·de junho de 1891.-A. Cavalcanti.- Ruy 

Barbosa.'- José Berna1·do.- Cunha Junior.-Joao P{e'dro.-Gil Go'llr 
Zatr .. 

Na sessão de 30 de Junho é, sem debate, approvado em 1" 
discussão. 

·' 
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SESSÃO DE 14 DE AGOSTO (1891) 

O Sr. Amaro Cavalcanti justifica, manda a mesa e pede que 
seja · remettido a commissão de finanças com o projecto sobre cunha
gem metallica da moeda, que offereceu á consideração do Senado 
e já foi approvado em la discussão, o seguinte substitutivo acompa~ 
nhado de exposição de motivos: 

. O Senado j.á approvou em 1" discussão o projecto n. 3 sobre a . 
cunhagem da moeda metallic·a, que tive a honra de apresentar e ·su
jeitar á sua sábia decisão. 

Entretanto, verificando do mesmo projecto impresso, que se de
ram algumas .incorrecções typographicas e .certas omissões no pro
prio . texto, venho apresentar o seguinte substitutivo: 

O Congresso N acionai resolve: 
Art. 1.0 Terão curso legal e recebimento obrigatorio nas estações 

:publicas e na solução de quaesquer pagamentos as moedas metallicas 
Subsf/JtrJfivo espe?i~icadas nesta lei, segundo o peso, valor e 

condiÇOP.S que a mesma estabelece. 
Art. 2.0 A 1midade mínima ou basica do systema monetario bra

z}leiro continúa a ser o real, cujó signo menor estampado será o 
vinCern (20 réis), moeda divisionaria ou de troco, que será cunhada com 

·c. peso de gramma 5,000 da liga lOO=cobre 95+estanho 4+~nco 
1 (1). 

Paragrapho unico. O valor do real, como unidade monetaria, 
<'orresponde, nos termos desta lei, á gramma 0,00073 de ouro puro, 
ou ainda a gramma 0,00088 do ouro amoedado ao titulo de 90011000. 

Art. 3.0 As moedas de ouro de cunho nacional são: 
1) A libr{L bmzillei11a com o valor de 10$ nella estampado, pe

sando grs. 8,064 de ouro ao titulo de 0,900, isto é, á razão de 1$237,5 
eada gramma ou de real 1,3375 cada milligramma; ou ainda, á razão 
de 1$377, 9 cada gramma e á de real 1,3779 cada milligramma do 
metal puro, áquelle titulo_; 

2). A m.eia libra com o valor de 5$ pesando 4,032 do mesmo metal; 

3) A dobla com o valor de 20$ e com o peso duplo da libra, isto é, 
grs. 16,128 de igual 1Jitulo. 

(1) Este projecto devia ter duas disposições complementares: uma, elevan
do a taxa da fun-diç!Lo e toque do ouro na Casa da Moeda, quando taes serviços 
não forem feitos em vista ·da sua cunhagem; a ou.t11a, elevando igualemnte o 
Imposto de exportaçã·o daquelle metal não arnoeidaào. 

•Sendo, porem, rnateria de -ilmlpostos, ê da inidativa da outra Camara. 
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Art. 4.0
· As moedas auxiliares de prata de cunho nacional são: 

1) Uma de 2$, valor estampado, pesando grs. 25, ao titulo de 
0,900, ou á razão de $080 cada gramma; 

2) Uma de 1$000, pesando, ao mesmo titulo, a metade da ante
redente; 

3) Outra de $500, pesando grs. 6,25 de 
O recebimento obrigatorio na especie 

não excederá de 10$ em cada pagamento. 

prata, ao titulo indicado. 

de moedas deste artigo 

Art. 5.0 Para servir de moeda divisionaria 
tirão: 

ou de troco; subsis-

ra) as chamadas de nickel, a saber : 

1) Uma do valor de $200 indicado na sua estampa, com o peso 
de 12 112 grs. da liga 100=rtickel 25+cobr!e 75; . 

2) Outra do valor de $100, pesando 7 grammas do .mesmo metal; 
b) as de bronze, a saber: · 

1) Uma do valor nella indicado. de $040, pesando 10 grs. da liga 
100=cobre 95+ estanho 4+z~nco 1; 

2) Outra do valor de $020 (vintem), pesando a metllide do mes-
mo metal. · 

Art. 6. 0 Ninguem será obrigllido a receber em pagamento, de uma 
so vez, quantia superior a 1$ nas moedas indicadas sob a lettra a) 
do artigo antecedente, nem somma maior de $200 nas moedas indica
das sob a lettra b) do mesmo artigo. 

Art. 7.0 As moedas estrangeiras de ouro, não sendo de titulo in
ferior ás do cunho nacional, ou uma vez reduzidas . a este, poderão ser 
recebidas nas estações publicas e acceitas na solução de quaesquer pa
gamentos, á razão de 1$377,9 por gramma de ouro puro, ou á de 
real 1,3779 cada milligramma, desprezadas as f~acções menores. 

Art. 8.0 O governo fará desmonetisar todas as peças metallicas 
rorrentes, que não se acharem nas relações estabelecidas por esta lei. 

§ f.o Todo o ouro levado á Casa da Moeda por particulares, de
pois de fundido e ensaiado, será comprado, pelo seu peso, titulo e va
lor legal, o que equivale á sua cunhagem sem onus algum para os res
peotivos proprietarios. 

Para este fim, o governo habilitará o thesorreiro da Casa da 
:Moeda com as quantias que forem precisas até um limite fixado no 
exercicio financeiro. 

a) O pagamento aos portadores de oui·o, na fôrma deste artigo, 
~erá feito em moedas desse metal até o valor menor das mesmas ( 5$) ' 
e as fracções, em moedas, auxiliar e divisionaria, relativamente á 
cada partida. · 
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b) Si na occas1ao não houver em mão do thesoureiro moedas de 
ouro ' de cunho nacional bastantes, o portador receberá certificados da 
importa:ncia respectiva, que valerão ouro para todos os fins e, como 
tal, serão recebidos no Thesouro Federal e em quaesquer outras es
tações publicas. 

§ 2. 0 A transformação da moeda estrangeira de ouro em moed·a 
nacional, uma vez conhecido o seu peso e titulo, será fe'ita gratuita
mente na Casa da Moeda. 

Art. 9.° Fica prohipida a ljtmoedagem da prata por conta dos 
particulares. 

O governo proverá á acquisição desse metal e á sua cunhagem 
por conta do Estado, á medida das necessidades do movimento eco
nomico do paiz. 

Art. 10. Nía composição da moeda de ouro, a parte da prata em 
liga não excederá de 0,014. ·· 

. Art. 11. Ficam revogadas as dispooições em contrario. 

Oamara do Senado, 8 de agosto de 189Í. - A. Gavaloonli. 

A exposição de motivos do projecto supra, assenta sobre as r.azões 
e factos que resumidamente procuro desenvolver, analysando os itens 
seguintes: · 

I) A opportunida.de de termos ~a reforma monetal'ia compre
hensiva das differentes especies met~llicas; 

II) Tii'ar do isolamento o nosso s·ystema actual e pôl-o em cor
relação -com o systema fralicez, que parece . tender a tornar-se uni
versal; 

III) Fixar o valor dos metaes amoedado em correspondencia com 
·(' seu preço actual de mercadoria· e á vista d!as nossas relações .cam
biaes com o estrangeiro; e, conseguintemente, facilitar a cunhagem 
da moeda nacional. 

IV) Declarar na lei o naeto reclamado pela opinião dos . com
petentes, e pelas, circumstancias economico-financeiras do paiz. 

Tenho convicção inteira de que o estudo reflectido dos pontos in
dicados levará o legislador a concluir pela necessidade .de converter em 
lei o projecto que se discute. 
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I 

Nunca tivemos uma lei monetaria de caracter geral, que, adapta~
do-se ás condições do paiz, procurasse satisfazer á esta de suas ne
cessidades, sem duvida alguma, da maior importancia, como um dos 
elementos indispensaveis á consolidação e ao engrandecimento da pro
pria prosperidade. 

Bastará fazer uma resenha das principaes leis, que teem vigorado 
~obre a materia, para demonstrar a procedencia deste primeiro asserto. 

Até ao anno de 1833, não houve legislação do Imperio no intuito 
de fundar neste um systema ruonetario qualquer. Circulavam no Bra
zíl, como m:>eda legal, peç,as de ouro e de prata segundo o toque, peso 
e valores que as leis coloníaes lhes attribuíam. Para as moedas de ouro 
havia dous padrões, isto é, a oitava de ouro tinha neUas dous valores 
legaes differentes, segundo tratava-se da peça portugueza de 6$400 com 
oitavas, ou da moeda provinciia;l de 4$ contendo 2 1J4 oitavas daquelle 
metal, resultando, conseguintemente, para a primeira o valor de 1$600 
por oitava, e para a segunda o de 1$777 7J9. 

O valor da oitava de ouro de 22 quilates-1$600 era o fixado 
pela carta de lei de. 4 de agosto de 1688 oombinada com a de 4 de 
abril de 1722 . 

As moedas de prata, que circulavam geralmente até ao anuo su
pradito fie 1833, eram ainda as chamadas pafucas, com os valores de 
$640, $320, $160, $080, tanto as cunhadas em virtude de leis ou ordens 
anteriores, como aquellas que, sendo de $600, $300, $150, $075, pas
saram a circular com aquelles valores maiores, ex vi do alvará de 18 de 
abril de 1809. 

Tambem ciculavam os pesos hespanhoes, mandados recunhar e 
vale; $960 pelo alvará de 20 de novembro deste ultimo anuo. 

Si condemnavel era o systema, adaptando dous ,padrões le&'aes 
para a cunhagem da moeda de OUl'O de UID SÓ quilate, OOmO 'aCima 
se disse, mais condemnaveJ se mostrava ainda 0 mesmo systema, si 
tivermos em vista que as leis e ordens relativas á cunh·agem da prata 
haviam sido tão impensadas e diversas, que chegaram a crear nove re
lações differentes entre o valor legal de uma oitava de ouro e uma de 
prata amoedadas, como adeante se vê: 1-13,673; - 12,412; - 12,5; 
-14,821; - 13,653; - 13,75; - 14,97; - 13,79; - 13,8~8 . . 

Eis ahi quanto tínhamos até então, como regimen legal de moeda, 
após 13 annos de existencia do Imperio ~razilciro! E na pratica, o que 
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existia era ainda peior; pois o nosso meio circulante consistia no se
guinte·: a) notas do Banco do Brazil extincto;, as do velho e novo 
padrão; - e) moedas de cobre sem peso nem conta certa, falsificadas 
e, em gr·ande parte, introduzidas por contrabando, com curso obrigato-
1'io illimitado,· - i) cedulas do Thesouro, emittidas especialmente 
para o troco do cobre falso na Bahia; - o) conhecimentos emittidos, 
p1·ovisoriarn,ente, na falta das cedulas referidas. (1) 

Em 1833, além da lei especial de 8 de outubro que mandou re
colher a moeda de cobre circulante e reduziu o seu recebimento· obri- · 
gatorio até á quantia de 1$, e do decreto de 1 de junho desse .anno que 
mandou substituir definitivamente as notas do .extbicto Banco do 
Brazil por papel do Thesouro N acionai; tivemos ainda out:r.a lei de 
8 de outubro, promulgada no intuito de fundar o systema monetario 
brazileiro, ba.geado no valor de uma oitava de ouro d.e 22 quilates 
=a 2$500. · 

O art. 1 o dessa lei, e onde se contém a disposição geral e, póde-se 
dizer, unica, do systema fundado, ·reza assim : · 

"Na receita e despeza das estações publicas entrarão o ouro e a 
prata em barras ou em moed&s nacionaes ou estrangeiras, a 2$500 por 
oitava de ouro de 22 quilates." 

Com a presente disposição teve o legislador sem duvida em vista 
dar aos metaes amoedados um valor, correspondente, quanto possível, 
ao preço corrente do mercado para os mesmos; (2) mas tão incom
pleto é o texto da lei, encarada como reforma monetaria geral, que, 
referindo-se ao seu citado artigo a ambos os metaes, nem siquer de
clarou o valor da prata em correspondencia· com o fixado pil.ra o outro 
metal. 

Para supwir a deficiencia da lei, é certo, o ministro da fazenda, 
embora ao meu ver incompetentemente, fez baixar a provi,são de 18 do 
mesmo mez de outubro, na qual, não só estabeleceu a relação entre o 
ouro e a prata de 1:15 5j8, como tambem regulou em tal),ella annl3xa 
os differente.g valores, pelos qnaes podiam ser acceit·as as moedas es-

I 

(1) Foi a lei n, 53 ·G·e 6 ·de outubro de 1835, que genera:lisou o ".prupel-moeda» 
do Thesouro em todo o Imperio, em sou·bstituição d·efinitiva dos vario-s papeis 
<~~Cima indicadas, e hem ass·im, das nota:s depais emittidas· pelo me·8mo The
sour<:>, .para o resgate do ~obre, .nos termos da lei ·de 8 de outubro ode 1833. 

(2) As moedas portuguezas d ·e 6$400 tinham no merc<~~do cotação superior a 
10$000·. N<~~S relações cambiaes externas, o "par)) era então: 67 1/2 dinheiros 
ing!e-zes = .a 1~, tomando por •base a •«'PeÇa)) portugueza ·cl ita ; e 60 3!4 drs. 
ingl. = 1$ brazil. tomando ·pór base a «peça)) provincial de 4$000. Pela refoi'llla 
supra de 1833 o «cambio par>> passou a ser de 43 1/5 ds. = 1$000 . 
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trangeiraa, relativamente ao padrão estabelecido. (Vide tabella Â 
'nfra. (1) 

Nenhuma disposição da nova lei autorisava o governo a amoedar 
a prata. Entretanto, cunharam-se depois moedas desse metal com os 
valores de 1$200, $800, $400, $200 e $100 com os pesos de 7 1j2, 
5, 2 1j2, 1 1j4 oitavllJS e finalmente com 40 grãos, que não correspon
diam exactamente com a relação legal do valo-r estabelecido na pro
visão de 18 de outubro. 

Tambem entendeu o governo que, para completar ou antes encher 
as lacunas da sua reforma, devia estabelecer, como fez, por simples 
portaria uma senhoriagem de 6 1j4 % no ouro e de 15 1 j5 % na 
prata. 

A immfficiencia, ou improficuidade da reforma monetaria, que se 
teve em vista, se manifesta das simples disposições encontradas e in
efficazes que venho de referir. 

Or.a, no mercado não appareciam metaes preciosos por preço 
abaixo d() seu valor legal amoedado. Como, pois, podel-o adquirir 
para a sua amoedagem, tendo ainda de elev,ar-loos o custo de mais de 
6 1j4 para o ouro e 15 1j5 para a prata?_! 

(1) TABELLA A - PRO. DE 18 DE OUTUBRO DE 1833 

«1 8/8 DE OURO IGIU.AL A 15 5/8 DE PRATA DO :MESMO TITULO 

DlilNOMINAÇÕES DAS MOEDAS DE OURO OIT. GRÃOS TITULO 

P~a, B-razil ou PDrtugal. . . . . . . . . . . . . . . 4 
(A meia peça em proporção) .. ......... . 
Moeda de 4$, Brazil.................... 2 

· Soberano, Inglaterra, 1/2 2 e 5 em pro-
porção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Aguia, E. U. 1/2 e 1/4 em proporção . . . . 4 
Peça de 40 francos, França, 20 francos em 

proporção .. ~ . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3 
Onça, Hespanha, 1/2 em propor!lão....... 7 

Moedas de p1·ata 

Patacão, Braz i! : piastra, Hespanha. . . . . { 
\Mexico, .Peru', Chlli, E. <Argentinos, Dollar 7 
E. Untdosdo Nor.te, 1/2 e 1/4 em proporção 
Duas patacas, Brazi 1/2 e 1/4 de pataca 

em proporção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cruzado nDvo, Portugal .•. : . ... .'. . . . . . . . 4 
Peça de 5 francos, França, 1/2, 1 e 21 

francos em p·roporção:. . . . . . . . . . • • . . . . 6 
Shllling, Inglaterra, 2 1/2 e 5 em proporção 1 

18 

16 
6& 

43 
34 

0,917 

0.,900 
0,875 

36 0J895 a 0·,917 

9 

6.8 0,90·0 
40 O, 925 

VALOR 
EM DINHEIRO 

NACIONAL 

10$000 

5$<>25 

5$555 
12$083 

8$825 
17$830 

$80.6 
$660 

1$100 
$250 
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Além disto, dizia ~~IJfii, que as moed&s estrangeiras de ouro fossem 
recebidas á razão d.e 2$500 por oitava; entretanto, observa Azeve · 
Coutinho, ex-provedor da Casa da Moeda, para tornal-as n-acionae11, 
exigia-se uma senhoreageín de 6 114 % ! · 

"~arece, pois, que se não queria circulação monetaria com typ•) 
nacional. 

"E haveria probabilidade ele fazer, com tal expediente, entrar na 
circulação a moeda estrangeira? 

"Si a mooda nacional fôra da circulação expellida pelo domínio 
do cobre, entraria a moed·a estrangeira no mercado, quando invadido 
pelo papelª" . 

-De certo que não: a experiencia já estava feita. 
Na ,época da idependencia a média da relação entre o ouro e a 

prata, sendo de 1 :12,5 no paiz, quando na Europa era geralmente de 
1 :15,5, explica .a prompta sahida que .se deu (quando outras muitas 
causas não houvessem contTibuido) no nosso ouro, ainda então res
tante nas províncias. Veiu depois o cobre, cuja relação legal com· -a 
prata, devendo se1· de 1 :12,8, era, geralmente, de 1 :40; isto é, uma 
libra daquelLe metal, comprado no mercado por $400 (e até por $320) 
valia, depois de cunhada, 1$280; e dahi nm lucro de 157 % no seu 
troco pela prata, e, conseguintemente, a expulsão completa desta 
moeda! 

A reforma monetaria de 1833 visara um remedio de taes circum
stancias, todos sabem. 

Nada, porém, conseguiu, por ser inadequada>· ou antes, por não 
ter bem comprehendido o alcance . preponderante das mesmas Cll'

cumstancia.s. 
O mal-estar continuou, como d'antes, e para obstar o descalabro, 

1 
que a falta do meio circulante t raria ao desenvolvimento da vida 
nacional, sobretudo na ordem financeira, o legislador viu-se forç.ado a 
recorrer ao papel do Thesouro·, como sendo a moeda mais facil nas 
condições do paiz ... 

Com effeito a generalisação do papel do Thesouro, como moeda • 
nacional de curso illimitado, foi adoptada na lei, como um expedmente 
de occCL,Sião, o remedio que se offereceu aos olhos do poder publico. 

Si, ao contrario, recorrendo-se ao· mesmo, houvesse a convicção 
de que era ell_e a unica m}{)edh possível nas condições políticas e eco
uomicas do paiz naquella época ; penso que maiores e melhore.s have
riam sido . os proventos colhidos, e que foram aliás obstados pela des
confiança ou preconceito, não da Nação, mas dos homens do governo, 
contra essa e·specie de moeda. . . · 

Continuando a subsistir as causas, que impediam ao paiz ter uma 
circulação metallica e, ,conseguintemente, tambem persistindo as oscil

. lações desfavorav.eis do cambio externo; aquella de.sconfiança contra 
o papel-moeda - aug1nentou de razões ~em ou mal fundadas, - e ao 
governo pareceu que era indispensavel uma segunda reforma sobre a 
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~fl:nhagem da moeda metallica,-dentro do periodo de 13 annos, a datai' 
ã'a antecedente. 

Com intuito semelhante foi effectivamente promulgada a lei de 
11 de s.etembro de 1846, a qu==1I estabeleceu: 

1.0 ) que fossem recebidas nas estações publicas as moedas de ouro 
·~fde 22 quilates na razão de 4$ por oitava, e as ·de prata na razão que 

·o governo determinasse ; 
2°) que o governo ficava autorisado a retirar da circulação a 

somma de papel-moeda que fosse n.ecessaria para elevai-o ao valor do 
artigo antecedente, e nelle conservai-o. (1) 

Pelo decreto de 28 de novembro deste mesmo anno foi publicada 
a tabella, .segundo a qual deveriam .ser recebidas as moedas de ouro 
e . prata, nacionae.s ou estrangeiras, as d;e ouro na razão de 4$ por 
oitava e as de prata na relação de valor de 1 de ouro para 15 518 de 
prata. (Vide tabella B infra.) (2) 

A refo-rma monetaria de 1846 fôra, sem duvida, uma necessidade, 
sobretudo, no pensamento justificado de dar ao ouro amoedado um 
valor correspondente á a,lta, do seu preço, como mercadoria, a esse 
tempo no paiz. 

Entretanto, a preoccupação do poder publico de conservar o valor 
legal do ouro pela retirada da circulação Üe certa ·somma do papel 
circulante, a meu ver, foi, e é, a resVJUantie de um preconceito, que não 
resiste nem aos principios geraes que regulam a moeda nem á conclu
são dos factos do nosso proprio paiz em contrario. 

Já então argumentava-se que a·s oscillaçõ:es desfavoraveis do cam
bio externo e a falta ou impossibilidade da moeda metallica em nossa 
circulação era inteiramente devidas ao exai!:!SSO do papel-moeda cir
culante e á sua consequente !i!Jepr'eciação ,· e,, si bem que não houvesse 
uma demonstração scientifica, ou praticamente prooada, em apoio cre 
semelhante modo de entender; o certo é, que a referida lei ou reforma 

(1) Pelo p·reço lewa.I da oitava de ouro, o «cambio-par» ficou sendo ~7 drs. 
sterlinos = 1$ ,de noss-a moeda. 

(2) TABELLA B - DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 184ft 

Moedas de ouro 

Peças de Portugal e Brazil. ......... . 
» 4$ - Brazil •............... . . 

Soberano - Inglaterra ............ . 

(2/2, 2,5 em proporção) 

Moedas de prata 

Patacão - Bra,zil ................. . 
Pesos duros - Hespanha ....... • .... 
Duas pata.cas - BrazH ....... . .. . . •. . 
(1, 1/2, 1/4, em proporção.) 

Peso Titulo Valor nominal 

4 8/8 0,917 16$000 
9$000 
8$890· 

2 " 18 grãos 
2 » 16 D 

7,S6 1$920 

1$28() 



de 1846 fôra principalmente realizada .sob a influencia daqu~ a 
persuasão. ' . 

E' verdade que no anno da teforma e naquelles que se lhe. ge~
ram immediatos, o cambio externo conservou-se favoravel ao palZ, Isto 
é nas immediações do par estabelecido ou acima deste. Mas, para 
quem estudar o.s factos economicos e financeiros da época, resultará 
certamente a convicção de que o favo·r do cambio alludido fôra a con
sequencia de causas 'diversas, e não um dos bons effeitos da reforma 
monetaria . 

.Além do facto importantíssimo de ordem política- a Maioridad~, 
que operou -como razão de grande confiança para as causas publicas 
em geral, no pa:iz e fóra dieste, - podem ainda ser indicadas como 
causas da maior confiança internacional nas relações da ordem 
economica as seguintes: 

1) Regularidade no pagamento dos juros e amortisaç.ão da divida 
publica externa, que se achava em atraso; 

2) Reforma' da legisl ação fiscal, comprehensiva do~ impo1stos 
principaes, maxime das tarifas aduaneiras (1844 a 1847), do que pro
veiu augmento satisfactorio constante de rendas para o Thesouro; 

3) Varias ~lhoramentos realizado-s na ordem economica, nota
damente, no intuito de ·facilitar a viação interior do pàiz ê o movi
mento do ,seu commercio e ind11stria incipiente e, conseguintemente: 

4) .A.ugmento normal constante da producção nacional e da sua 
exportação para o estrangeiro, cujo producto tornara-se bastante e ás 
ve~s superior para fazer face ao valor da importação dos outro-s 
parzes. 

Mesmo no exercício financeiro de 1845-1846, a cifra total dos 
valores exportados excedeu em 3. 019 :564$ á dQS valore.s importados; 
em 1846-18.47 o valor total da importação foi contrabalançado pelo 
da exportação; em 1847-1848 os valores exportados excederam em 
9. 000:000$ -aos importados; em 1848-1849 a cifra dos primeiros ainda 
continuou a ser superior á dos segundos. Tambem não se ignora que, 
a datar de 1850, o paiz entrou realmente em larga via de desenvolvi
mento e prosperidade. 

De maneira que essa circumstancia e a prosperidade economica 
manifesta de que o paiz começara a gozar ao tempo da reforma mone
taria (1846) e que continuou nos annos seguintes, exp~icariam bastante, 
por si s'Ó's, a melhora do nosso cambio nas relações do commercio inter
nacional, independentemente da influencia benefica da mesma reforma. 

Não é, porém, esta a occasião mais opportuna de discutir ou de 
encarar o assumpto por este aspecto. No em tanto, importa ainda 
accrescentar que •a.s conclu-sões tiradas sobre este ponto estão de inteiro 
accôrdo- com a opinião do proprio ministro da fazenda, executor da 
lei de 11 de setembro, o qual, em seu relatorio de 1847, disse: 

"As circumstancias do paiz teem sido sufficiememenfJe prosperas 
para o que o cambio, que ao tempo da discussão da lei .se achava de 
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26 3j4 a 27, te:r'tha subido a 28 e 30 pence por 1$ nas prineipaes praças 
d.o imperio, elevando assim o valor do papel em relação ao dos metaes 
nobres, o que tem ·até agora tornado dispensavel a aurf;orisação conce
dida ao governo iJJe rdirar, po'l' mevo ifJe operações de creiJJito, qualq'llrl3r 
som ma iJJe papel criculante. ( 1) 

Quanto ao effeito directo, que <le devia esperar da reforma, no 
intuito de facilitar a circulação metallica do paiz,. não teve ella a 
efficacia desejada, e nem siquer houve desde logo a possibilidade da 
cunhagem das moedas de ouro e prata, nos termos do novo padrão 
estabelecido. . 

Como ·disposições complementares da lei de 11 de setembro foram 
depois promulgadas: 

1) A lei de 20 de setembro de 1847, autorisando o governo a 
cunhar moedas de ouro de 22 quilates com os valores de 20$ e 10$, e 
de prata de 2$, 1$ e $500; 

2) O decreto de 28 de julho de 1849, que fixou o toque, peso e 
valor ·das moedas mandadas cunhar pela lei anterior e nos termos da 
reforma de 1846, e declarou mais : que as moedas de prata não se
riam admittidas nas estações publicas, nem nos pagamentos entre p·ar
ticulares (salvo o caso de mutuo consentimento destes), sinão até á 
ouantia de 20$000. 
~ Não será mister advertir, que as moedas de ouro mandadas cunhar 
.deviam pesar 5, e 2 112 oitavas, e as de prata 7 oitavas e 8 gr.; 3 oi
tavas e ~O gr.; 1 oitava e 56 grãos. 

Âil outras disposições ou providencias legislativas que teem sido 
adaptadas no empenho de melhorar a circulação metallica do paiz, 
constam da breve resenha que se segue : 

a) Lei · de setembro de 1854, mandando cunhar moeda de ouro 
ele 5$ com o peso de 1 1j4 oitava, e moedas de prata de $200 (foram 
desmonetisadas por leis posteriores) ; 

b) Decreto de 24 de outubro de 1857, mandando reconhecer as 
libras esterlinas, como moeda nacional, com o valor de 8$890; 

c) Decreto de 2 de março de 1860, mandando entender por ~,917 
millesimos, tanto a expressão 22 quilates, como a de 11j12 dinheuos; 

d) Lei de 22 de ·agosto de 1860, a qual, além do mais, determinou: 
1) que fosse desmonetisada a moeda de ouro de 5$000 ; 

(1) Auxiliou, sem duvi·da, nessa obra de pr.ospe·ri.dade erescente a ci:eaçll.o 
de bancos de d'epru;ito, com o direito ·de emittir va.Ies, qu·e eoTriam c!Pmo 
moeda-papel nas praÇtls do Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão. 

De onde se vê, portanto, o augmento e não a dim inuição do papel, ser· 
vindo de moeda. 
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2) que fosse substituída a moed!J. de cobre circulante por outra 
de nova especie, debaixo das seguintes bases: 1 o, que o valor nominal · 
de cada peça não excedesse -a 10 olo sobre a importancia das despezas 
da sua liga e fabrico; 2", que os pagamentos na nova moeda só seriam 
obrigatorios até o valor da mínima moeda de prata, a qual devia ser 
de $500, logo que o governo tivesse desmonetisado a de $200, para o 
que ficava autorizado; 

3) que o governo só poderia permittir o cunho da prata aos par
ticul~ues, em caso de necessidade, devendo a senhoriagem pertencer á 
:Fazenda Publica. 

e) Lei de 26 de setembro de 1867, mandando lavrar moedas :au
xiliares de 2$ e 1$ com 25 e 12,5 grammas de prata de 0,900; e nioe
das de $500 e $200 pesando 6,25 e 2,5 grammas de prata de 0,835; 
e bem assim, fabric;ar !fiOedas subsidiarias de $020 e $010 da liga ter
naria ·de cobre, estanho e zinco (são as moedas actuaes de bronze, que 
o p_rojecto conserva) ; . 

f) Decreto de 30 de setembro de 1867, dando execução a lei an
terior sobre a cunhagem das moedas de prata e determinando a to
lerancia, p·ara mais ou para menos, no peso de taes moedas e na com
posição da sua liga. Este dec-reto manteve a disposição do de 28 de 
julho de 1849 ·sobre o recebimento obrigatorio da prata, isto é, fixou 
em 20$ para as moedas de 2$ e 1$, e em 10$ para os de $500 e $200; 

g) Decreto de 20 de novembro do mesmo anuo (1867), dando 
execução ás leis de 22 de agosto e 26 de setembro, supra referidas, 
isto é, mandando cunhar moedas de troco com 95 partes de cobre, 4 de 
estanho e 1 de zinco, estabelooendo o seu valor, peso, modulo e toleran
cia; e declarando que sejam dadas e recebidas ·até á quantia de $200, 
valor da moeda mínima de pr-ata; 
· h) Lei de 3 de setembro de 1870, mandando fabricar moedas de 

$200, $100 e $050 com 25 partes de nickel e 75 de cobre e com os 
}lesos de 15, 10 e 7 grammas dessa liga; que as moedas de prata cunha
das de ora em deante fossem de 25,5 12,75 e 6,37 grammas correspon
dentes aos valores de 2$, 1$ e $500; que fossem desmonetisadas as 
.de pr-ata do toque de 0,900 e todas as de $200, restabelecendo-se o to
que de 0,917; que finalmente as estações publicas acceitassem em pa
gamento a moeda de prata sem limitação de quantia, não sendo porém 
o seu recebimento obrigatorio para os particulares além de 20$000. 

Esta _lei foi regulada pelo decreto de 18 de novembro de 1871. (1) 

(1) A lei orçame.ntaria de 25 de agosto de 1873 autorisou ·a emissão de n-otas 
àe $500 para aupprlr a d'alta quasi absoluta da pequena moerda auxiliar de prata, 
e auto.risou jguaJ.mente a despeza {:Orno fabri{:O •no :paiz das -moedas de $040 de 
bronze, mand111ndo fixar prazo para o recolhi-mento do !Wtigo cobre cir{:ulante. 
O decreto ·d-e 19 de ~ovembro desse ·anno (11873) 1·egulou a materia contida na lei 
anterior. . , . . 

I 
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- Ahi fica, embora per summa capiCa, a legislação monetaria d~ 
imperio. 

!Si devassemos aferir o seu acerto, a sua opoprtunidade, em mais 
.de um caso, á vista dos resultados obtidos, quasi poderíamos desde 
logo, affirmar o seu inteiro insuocesso em relaçã<> ao pensame~to im
pulsor do poder publico nas varias reformas realizadas, a conversão 
metaUica do nosso meio circulante. 

O que se manifesta, o que tqrna-se evidente da resenha feita, é, 
que o im_perio careceu sempre de um reforma geral, completa sobre a 
materia, realizada como urn todo, e adaptavel ás circumstancias do paiz 
em um dado momento; contentou-~ de leis diversas c~inentes de 
medidas parciàes, isoladas, ás vezes app.rte das condições economicas 
e financeiras; e são estas que, bem ou mal, continuam a vigorar sobre 
materia tão relevante. · 

Estas leis não satisfazem ao momento historico actual do Brazil, 
nem podem corresponder ás aspiràções economicas da Republica fun
dada: este ponto, espero, ficará assaz elucidado pleos motivos que 
formam o {lOnjuncto da presente exposição. · 

rr 

Neste segundo ponto viso demonstrar que urge tirar do isolamento, 
em que se acha, o nosso systema monetario. 

Grande inconveniencia é, sem duvida, esta para as relações mo
netarias de· um povo, e por isso são accórdes os autores e com elles a 
e:xperiencia em que, uma das razões capitae.s para a reforma da legisla
ção monetaria, é a de tornar o systema na mais estreita relação ou 
correspondencia com os paizes estrangeiros com os quaes se mantem 
o commercio. · (P. Cauwés, Economie Politiqwe, I, pag. 496.) 

Ainda ha pouco, um dos nossos professores mais distindos, ( 1) 
escrevendo sobre a especie, observou: "é bem certo que o nosso padrão 
monetario não tem correspondente em nenhum systema monetario, nem 
mesmo no systema portuguez depois da lei de 1854 que accommodou o 
novo padrão ao systema inglez, admittido na circulação com o valor de 
4$500. O unico laço que liga o nosso systema ao inglez e a outros é 
o do toque, embora representado officialmente por 917 millesimos de 
ouro fino, quando geralmente o representam por 916 2!3 millesimos; 
portanto o facto real é, - que nos achamos isolados no que diz res
peito á moeda, o que prova que precisamos de uma reforma." 

(1) Dr. Bor:Ja OIIA!Itro, -Em publicações no "Jornal do 'Commercio", 1.8,89. 
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No intuito de attender a tão manifesta necessidade do systema 
monetario braz:ileiro, o projecto procurou adaptai-o convenientemente 
ao systema f:r.anoez, seguindo, neste caso, o exemplo de varias outros 
povos dos differentes pontos do globo. 

Como sabe-se pelas reformas successivamente operadas neste se
,culo, o systema metrico franoez já o é igualmente de 29 estados com 
uma população superior a 700.000. 000 de indivíduos. Por nossa par
te, tambem já adoptámos o mesmo systema para outros misteres; e, pois, 
logicamente estamos obrigados a fazel-o com relação á moeda nacional, 
e, não sem grandes vantagens, me parece. Não preciso demonstrar que 
o nosso padrão actual de 0,917 ou 0,916, 2j3 está em desharmonia ra
dical com o systema decimal de pesos e medidas, que é o ~egal do paiz, 
desde muitos annos. 

Talvez tenha servido de :r:azão principal para oonservar-se essa 
incongrueri.cia, a aMtincção de passwir o Brazil o mesmo toqwe da moeda 
ingleza... · 

Não admira si assim tem sido: nós somos um povo essencialmente 
vaidoso, -e por isso seremos talvez capazes de preferir uma moeda miais 
distincta (igual em toque á da rica Inglaterra!) segundo as disposições 
da lei; muito embora, por isso mesmo, não possamos tel-a, de modo 
algum, para os misteres da sua utilidade pratica ou real ... 

Entretanto, não se pense que o systema do projecto pretende cal
locar-nos em má companhia; ao contrario, Estados, que possuem a 
maior circulação metallica effectiva, como a França; nações das mais 
_ _poderosas e prosperas , do seculo actual, como a Allemanha e os Es
tados Unidos do N-orte-America, e outras, e que não subsistem, como 
o Brazil, sujeitas ao regimen exclusivo do papel-moeda, foram os exem
plos, qu~ me occorreram e que preferi para a sua elaboração. 

A prova material desta asserção · res11ltará da simples inspecção 
das -duas tabellas que se encontram aqui em seguida, sob as lettras 
C e D, uma official, e outra -por mim organisada conforme a do
C'Umentos offioiaes, 'e ouja veracidade não poderá ser posta em duvida. 

Dessas tabellas verifica-se: 1°, que o toque ou mtulo de 0,900 é o 
geral em toda Europa e America, salvo dons ou tres paizes na pri
,meira, tanto para as moedas de ouro como para as de prata; 2° que 
em alguns paizes esse titulo é ainda inferior; 3°, que o peso adaptado 
pelo p1'0jecto para :a libra brozileira torna esta em correspond~ncia 
exacta ou quasi exacta (a differença está nos limites da tolerancia) 
com as moedas de um grande numero de Estados, notadamente, e des
de já, com -a França, Italia, ·Belgica, Grecia, Hespanha, Austria-Hun
l!ria, Suecia, Suissa, Finlandia, Bulgaria, Roumania, Russia, Servia, 
Republioa Argentina, Perú, Venezuela, Hayti, etc., etc.; e que, final
mente, a sua comparação ou correlação torna-se ainda facillima com 
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os outros padrões, pelo meio das operações deeimaes, que forem appli
caveis, pelo systema do projecto. (1) 

(1) TABELLA C. -Das moedas de ouro estranreiras, com os valores por 
que poderão ser recebidas nas estações fisGaes do Ministerio da F azenda, 
em pagamento dos direitos de importação . 

ACOMPANHOU O DECRETO N. 391 C DE ·10 DE MAIJiO DE 1890 PARA O 
l.M'PO!S:'DO DE 20 o/o JllM OURO 

:;i ..... I~ ~ 

~ ~ 
" ::<! o 

PAIZEB DENOMINACÕES :2 ~ < 
lil s ~ 
g p 

~ lil ~ 
"' f< > 

I' ' I 100 
I 

fra,ncos ·················· 32,2581 _:o o/ 35,315 , r{ 50 ................... 16,129 17;657 
Fra.nca e Belgtca •••• 20 ·················· 6,4521 - I 7,063 

10 ·················· 3,22·61 - 3,531 
5 .................. 1,613 - I 1,765 

··············{ 
100 lira!! .................... 82,2.!>8) 900 35,315 

50 .................... 16,129 17,ii57 

Ita.lla 20 .................... 6,4521 7,0ii3 
10 .................... 3,226 3,531 

5 .................... 1,•6131 1,765 
I 

...... ·-·. ···{ 
Dobrão de l·911.bel ·(10 es-

8,3>871 cudos) ........... 900 9,181 
Hespa,nha 4 escudos .................. 3,3 551 3,672 

2 .................. 1,677 ~ 1,8&6 
Affonso (25 pezetas) ....• 8,06.51 

91-6,661 

8,828 

Inglaterra .......... 1 Sober.a;no .......... , ...... 7,988 8,906 
Meio so'berano ............. 3,9941 - I 4;453 

...... { I 
20 'Marcos ... .. ............ .. 7, ~651 900 1 8,720 

Allemanha. lO • •••••••• 00 o •••••• :f,982 
I 

4,360 
. 5 .................. 1,991 2,1.80 

10$000 
I 

916.ul 
...... . { ······················ 17,7351 19,775 

Portug.a.l. 5$000 .. . ................... 8,S68I 9,·887 
2$000 ······················ 3,5471 - I 3,955 
1$000 ....................... 1,77 41 -

11 
1,977 

u ........... j 
I 

. A.guia dupla ou 20 dollars . 33,4361 9001 36,604 
Aguia 10 doUars ......... 1-6,7181 I 18,302 

Eata.dos % Aguia 5 ......... 8,3.591 I 9,151 
3 dollars .................... 5,0151 I 5,491 

l . . * Aguia ·2% dollars ..••••. 4,1791 I 4,575 
1 dollar ....•.........••.... 1,6721 I 1,830 

Argentina .. l I 
Republiea Argentino ................ 8,()1641 9001 8,828 

:Medi o a.rgelntino ..•......• 4,0321 I 4,414 
I I 

ORSERVACÃ.O - Não serão receb!d.as as moedas que estiverem de!OI'!Ila.da.s :pqr 
~ol:pes, furqll ou outro qua.lquer de!elto, 
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Não é mister accrescentar que, pelas bases adoptadas neste, o par 

,de nosso cambio externo viria a ser o de 24 ds. esterlinos por 1$000 
brazileiro, ou o da nossa libra, igual a 25 francos, desprezada a fracção 
mínima de um millesimo amoeiAado, apenas. 

Dirão, talvez, que tudo isso assim é, ou ficaria sendo ; mas, como 
provar-se a efficacia da reforma, segundo as suas bases preferidas~ 

A resposta encontrar-se-ha na discussão dos pontos seguintes: 

III 

O ponto que se vai discutir é talvez aquelle que envolve a materia 
,do projecto mais directamente, isto é, estuda-o sob o aspecto da sua 
razão de ser e utilidade pratica actual. 

Anteriormente já invoquei, como argument'O em favor de qualquer 
reforma monetaria, a necessidade de pôr o systerp.a do paiz em cor
respondencia .com o das nações que alimentam o nosso commercio 
externo. Agora, cumpre attender á outra razão, quiçá mais relevante 
aos olhos dos ec()nomistas, - a variação de valor dos metaes preciosos. 

A moeda, ou si a considere simples medida commum 'de 1XI!Zor, ou 
um r<epresentativo ou equivailenCe de certa quantidade de riqueza, deve 
ter um valor constarvte nas permutas. 

: Não se affirma, que ella tenha sempre o mesmo e identico valor de 
maneira absoluta ou mathematica, como se dá nas medidas invariaveis 
do metro ou kilogramma, por exemplo ; mas, adoptando-se os metaes 
preciosos, ouro e prata, - para servirem de moeda - se teve 
em vista a uniforrwidade reLativa d() seu valor, ao menos, durante um 
certo período . 

O valor do ouro e da prata não póde ser considerado como inva
riavel; todavia, elle é, sem ·duvida, menos instavel do que o valor da 

, mór parte. das outras mercadorias. , 
"Não gozam, diz Leroy-·Beaulieu, de uma estabilidade absoluta 

de valor, mas de uma estabilidade relativa, não variam de valor sinã() 
lentamente por oscillações fracas e que se estendem sobre um certo 
numero de annos, o que é uma grande vantagem para uma mercadoria 
que deve servir de medida de valor de todas as outras, e de base a oon
tractos, que ás vezes podem durar dezenas de annos. " 

Esta é a verdade : o ()Uro e a prata, longe de serem o padrão de 
valor, sempre esfJavel e identico, das cousas, nem siquer podem comer
var o mesmo valor relativo entre si. 

O augmento ou dimnuição da sua producção annual, nu a sua 
maior ou menor procura em um ou mais paizes para o uso das artes 
ou para as necessidades norm!a,es crescentes, ou meram~nt~ aecidentaJe8, 
da circulaçã(), fazem variar o seu valor ou poder adquisitivo. . 

Isto posto, seja licito perguntar: - A experiencia, já bastante
mente feita do paiz, e os factos que a illustram, autorizam a conser-
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vação inalteravel do padrão monetario existente, baseado no valor 
legal de 4$000 = p-ma oitava de ouro de 22 quilates? 

TABELLA D. - Compara.ção do peso e tttnlos das ~oedas do projecto com . 
as dos outros Estados 

PROJECTO 25 FRANCOS ou 
Lill. JIB'rBBLINA (1) 

LIB. DO BRAZ. LIRAS 

7,257 grammae ouro puro 7,257 grammas ouro puro 7,322 grammas ouro puro (Litulo de 0,900) (titulo de 0,9u0) (titulo de 916, 6 6 

amoedado 8,064 gramma.s amoedado 8,065 gramma.s amoedado 7,98805 gramm · 
5 pezetas (Hesp.)) 

8 

2$000 do projecto 5 francoa ou l iras 25 grammas titulo 
Pra~a Prata de 0,900) (~) 

amoedada amoedada 
25 grarumaa (ti. 25 grammas (ti. 

de 0,900) , e0,900) 

Isto é: - os factos constatados no longo período de quasi 50 
annos, a datar da lei monetaria de 1846, comprovam a constancia 
desse valor nominal em cotrespondencia com o valor real, por que 

(1) Como sabe-se, feita a comparação {los milleslmos de ouro puro entrn 
uma · Lib. est. e a moeda franceza, a.qnella é igual a 25,2·2 francos ou ·= · lib. 
braz. do ,proiecto. 

Co·nferem com a França relativamente ao tit. de 0,900, ·e ao peso ~orres
vondente a 2.5 francos ou a 20 ditos, ditos, os seguintes paizes: 

Belgica 25 frs. ; Italia 25 liras ; H-esopanha 2 5 pezetas ; ·suissa e Grecia. 
25 'frs.; Russia 5 rublos= 20 frs.; Finla.ndia 20 marka·r = 20 frs.; Servia 
20 dinars = 20 frs.; Roumania 20· leY·SI = 20• frs.; Bulgaria 20 alexandres = 
20 frs.; Sue>ela 1 carolin=lO frs.; Austria Hungria 8 e 4 florins=20 e 10 
frs. ; Republiqa Argemtina 1 argenM·no = 2·5 frs. ; 'Peru' 5 sols = ·25 fr.s. ; 
Hayti 5 .g.urdes=25 ·frs.; Venezuela ·5 venezuelanos= 25 !rs.; Colomb!a 1 con
dor 50 frs. 

Quanto ao tlt. de 900, :é o .geral em todos os pa;izes d.a Amer!ca, ex·cepto 
o Brazil C(}m 0,917,e o Mexico, que tem moedas do tit .de 0•, 875 de ouro, e 
moedas novas de prata com o tit. de 0·,902 a 0,907. Na Eur·dpa todos os paizes 
teem o tlt . de 0,900, exceptuados a Inglaterra e Portugal e o Imperio Otto
m ano, que ·conservam o ·de 9Hi,66. Nos paizes da Asla e Africa, oomo Japão, 
Cochinchina, Tuni-s e Marrocos o tit. da moeda ·é de 900; no Egypto ê de 
875 e no Hong-Kong é de 80•0. Só a I·ndia e a Persia conseriam o tit. Jgua,l 
ao inglez. 

O que fica dito ·refere-se, em gero.!, tanto ao ouro como ã. prata, sendo 
ainda de notar, que em relação á moeda do ultimo metal, ha varios pa!zes 
que a teem de t!t. muito inferior ao de 900. 

(2) Conferem igualmente CJOm ess.e ·peso e titulo a moeda de prato. cha
mada peso na Ar gentina, ou, sob nome diverso, na Boliv.i.a, Colombia, Equador, 
Uru~ay, tHayti, Menez·uela, <Chile, •Peru', Ruman!a, <Servia, Sulgaria, Grecla, Fi-
lamdta, Hol!amda, etc., etc, · 
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correm entre nós o ouro e a prata, já como moedas, já como simples 
m ercadorias? 

Ainda mais, ·ou em. outros termos: _:.... O systema monetario brazi
leiro, fundado pela lei de 11 de setembro de 1846 e complementado 
pela de 20 de setembro de 1847 e o decreto do Poder Executivo de 28 
de julho de 1849, tem-se mostrado proficuo em relação aos intuitos do 
legislador; - servirá, no presente, para satisfazer, de modo conveni
ente, as nossas necessidades, ou para melhorar, com effícacia perma
nente, as condições más do meio circulante nacional? 

Da resposta ou discussão dessas perguntas, acredjto, resultará a 
ufíilídade ou não uUidíade do projecto. 

Mas, ·antes de entrarmos em matería, assim stríctamerde limitada, 
lancemos as vistas para a tabella seguinte, para o fim de bem verificar
se qual o augmento do v:alor, que o projecto se propõe a realizar, no 
ouro e na prata amoedados. 

TABELLA R.-Comparação d~s moedas de ouro aotnaes com as do projecto 
..., ..., <OI -c '" -<1 <OI ::> ~ .. 

~~ \ "' "' 
~ 

"' "' fll ::.1 ~ · 
-<1 :ao o .... =-c'"' ,, 

~êl "'~ ~ ~~ s~;! ~ -<1~ ..,:a o ::e o. ~~ e:: oi <I ~"!il :a :!i t>= 
-<1 '"''"' " '"' ... = = . 
" " -<1 ~ --- --- - -- ~ - ...... 

20$000 1,441 17,92° 0,9lí 1$216.4 l$115,5 Leis de 1846, 1847 e 1849. 
)) i4,515 16,128 0,9011 1$377,979 1$237,5 Project.o n. 3 de 1891 do Senado. 

10$000 1$llii,5 Leia supracitadas. 8,~20 8 ,964, 0 ,917 l$216,4 
)) ,257 8,064 0,900 l$377,979 1$237,5 Projecto citado. 

5$000 4,110 4,482 0,917 J$216,4 1$115,5 Lei de Setembro de 1854. (I) 
» 3,628 4,032 0,900 1$377,979 l $2:l7,5 Projecto citado. 

Comparação da libra do projecto oom a libra st. e oom 26 francos 
-

10$000 7,257 8,064 0,900 1$377 1$237 . 
(') Lib. st. 7,322 7,988 0,916,66 1$366 1$251 

25 fr. 7,257 8,065 0,900 1$377 1$238 

(1} Ma.ndada rk>smone:tiS'a1' pela lei de 22 de agosto de 1860 . 
(2) R epa rtida-s as grams. da lib. por 10$, dão esses quocientes; mas mul

tipl1011!da.s as mesmas pelos >preços do ,projecto, temos: ouro fP'Uro 10$08•2; ouro 
amoedado 9$881. E' dever 'llil.o omittir que nesta COID>Pa:raçã,o d<o ouro amQeo
dado de titulos <UverS0'8 nil.o se lev<>u em conta a d!fferença de vaWf' que re
sulta de 0,900 para 0,917. MM, segundo os valores d!stincd:os do metal puro 
daa peçaa respectivas, ·é fac!l achar a dlfterença real, 'Para mais ou para 
menos, em cada. especie, 
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Moedas aotnaes de prata e o projeo to 

2$000 23,ll8:1 25,5 
I o 917 85,5 78,4 rs. J,eia de 1849 e 1870. 

D 22,5 25 0,900 88,8 80 rs. Projecto citado. 
1$000 11,691 12,75 0,917 85,5 78,4 rs. Leis ci tadas, 
» 11,25 12,5 0,900 88,8 80 rs. Projec;o citado. 
$500 5,845 6,375 0,917 85 ,5 78,4rs. J,ei citada. 
» 5,625 6,25 0, 900 88,8 80 rs. 1 rojecto cita elo. 

Niokel 

I 
~ !;;] <I <1;'1 E< E< 

;] 010 

"' 
1'11:> "'~~ r1l :!IA "' <I o <I o ., OI :!I"" A ooA ~ ooOI 1:> "'<>~ ê'J..,A OI 

~.li: "'"' E< ~'~:.~ :;1"'1'1 o );lO o :!I o o 

~ ,.;~ E< ~<I >"'~ 
~ ~ >~ A 

o 

$200 """··! 15 gr. Lei de 1870. 
» ... ..... 121/2 D } Liga : '?5 de cobre e 25 { Projecto de 1891. 

$100 
:::::::: I 

10 » de nickel Lei citada. 
» 7 » Projecto citado. 

I 

Bronze 

$40 12 gr, 

} ~ 
Lei de 1873. 

)) 10 » Liga: co~re, bronze Pr.•jecto . 
$~0 7 » e zmco Lei de 1867, 

)) 5 D Projeeto. 
I 

Na analyse, que cumpre agora fazer, será de vantagem tratar, 
primeiro, da moedarouro; até mesmo porque, no Brazil, a prata oc
cupa apenas o papel secundario de moeda au:rtilJiar, de curso limitado. 

Conforme o padrão legal existente desde 184:6, uma gramma de 
ouro puro é igual a 1$216,4: e a mesma gramma amoedada ao titulo de 
0,917, vale-1$115,5. 

Pelo projecto, a gramma de ouro puro é igual a 1$377,9, e a 
mesma gramma amoedada vale 1$237,5. Resulta, pois, que no primeiro 
caso o valor do ouro é levantado de $161,5 e no segundo caso de $122, 
afóra~. differença do titulo. 

Será essa elevação no preço do ouro j1Mitificavel ou .necessaria após 
uma experiencia de quasi 50 anuos? Eis a questão. 

\ 
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Não se esqueça na materia - que uma das razões basicas para 
qualquer reforma monetaria é tornar o valor do metal cunhado na 
maior correspondencia possível com o preço corrente do mesmo, como 
mercadoria. 

Para satisfazer semelhante necessidade, foi entre nós fundado 
em 1833 o systema monetario do imperio, baseado, como já disse ante
riormente, no valor de 2$500 por oitava de ouro de 22 quilates. 

Pensou-se que esse valor legal, reconhecido ao ouro, bastaria para 
f.azel--o correr e conservar-se no mercado. 

O insuccesso não podia ser maior; e a sua razão provinha do de
feito da propria lei. 

Oo:m effeito, si o preço do mercado de uma peça portugueza do 
valor nominal de 6$400 attingia a 12$ e até a mais, e o da peça 
brazileira do valor nominal de 4$ era regularmente de 6$ e mais, es
tava manifesto que o novo padrão jámais teria efficacia ba·stante para 
o desejado intuito; pois que, ·conforme a este, a lei só reconhecia os 
valores de 10$ e 5$625 para aquellas duas moedas. E' de crer que o 
legislador, fixando o valor legal do ouro no m~'rz~mo pelo qual occasio-
nalmente se podiam eutiio obter essas duaS' moedas, suppoz, talvez, que 
'esse valor nominal da lei pudesse vir a ser real no mercado, pelo favor 
da importação do metal ou pela sua producção no paiz e ·consequente 
augmento da ·Cunhagem nacional. Taes cálculos eram, porém, de
masiado infundados, porque nem as condições políticas da época nem 
as circumstancias economico~financeiras do Estado, que nem siquer 
podia pagar os juros da sua divida externà, offereciam margem· para 
tão lisongeiras esperanças. 

Tamberp- fôra muito para attender o facto da crise ou escassez 
manetaria, que por esse tempo se dava na Europa. 

Por outro lado, a industria da mineração do ouro ' se achava entre 
nós inteiramente abandonada. 

A consequencia foi que, no mesmo anuo da fundação do novo 
padrão, a 1?-oeda-ouro subiu logo de mais de 90 % e assim continuan
do, as duas peças legae:s correntes daquella especie attingiram nos 
annos seguintes a estes preços: 

Peça Peça 
portugueza btazileira 

1834 ••• o •••• o •••• o. o o •••••• • o o o 12$400 6$000 
1835 o. o o o •• o. o o o •••.• o o. o •• o ••• o o 12$600 6$500 
1836 . ......... ·r· o o •• o •• o •• o •• o\.o 13$800 7$100 
1837 o o. o. o o •••••• o ••• • • o. o o o o o. 15$600 8$650 
1838 •• o •••••• o •••••••• o. o •• o .. o. o 15$600 8$650 
1839 ••• o o o o ... o. o ••.• o o o •••••• o., •• 15$750 8$300 
18,40 ••••••• o •• o •••• o •• o o ••• o o ••• 15$35.0 8$150 
1841 ........................ o ••••• o. 14$500 8$150 
1842 o 'fi o O o 0 o Ot O ' O o o o o I o O o o 0 ~ • o o O o 0 16$800 . 9$500 



1843 
1844 
1845 
1846 
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••••••••••••••••••••••••• j ,. 

18$300 
18$450 
18$900 
18$000 

9$400 
9$600 

10$000 
9$500 (1) 

I 

A simples inspecção das cifras que ahi ficam indicadas convence~ 
ria ácerca da improficuidade da lei. 

Si agora consultarmos tambem o curso do cambio externo, ver
se-ha igualmente que a ~ua média do anno de 1833 fôra apenas de 
37 1j2 ds. por 1$ e esta taxa continuando em baixa constante descera 
mesmo a 27 e 26 n() quinquennio subsequente; de maneira que,_ nem 
um só instante siquer, viu-se confirmado pelo facto o novo par de cam
bio estabelecido de 43 1j5 ds.=1$000 da nossa moeda. 

V eiu a reforma monetaria ou o novo padrã-o de 4$000 por oitava 
de ouro de 22 quilates, e a seu respeito importa desde logo accentuar: 
que o preço legal reconhecido ao metal amoedad-o se achava occasio~l
mente em correspondencia exacta com o preço corrente do mercado; 
isto é, o valor resultante para as peças de 6$400 e 4$, devendo agora 
rer respectivamente de 16$, e 9$, não era inferior á sua cotaçã() com· 
mercial. .. 

Com effeito, oompulsando as estatísticas da época, verifica-se que 
a primeira de taes peças corria pelo valor real de 16$ a 16$500, e a 
segunda por 8$ a 9$000. 

Além disso, o cambio externo equilibrava-se então nas immedia
ções da taxa (27 ds. 1$000) que fôra estabelecida e que, graças ás 
condições da prosperidade economica do paiz, pôde ser mantida du
rante algum tempo após a reforma realizada. 

Entretanto a reforma de 1846 foi, como já tive occasião de allu
dir,.- realizada no intuito de manter -o valor effectivo do papel cilr
culânte na razão de 4$ deste, igual a 1 oi.tava de ouro. Nem do texto 
da lei, nem da discussão a que o seu projecto deu logar no parlamento, 
se póde concluir que estivesse na mente do legislador fund•ar um novo 
systema monetario oompleto e capaz de subsistir com os requisitos de 
adaptação conveniente ás nossas condições peculiares sobre a especie. 

:Melh-orado o cambio externo, não em virtude da lei, mas das con
dições economicas occurrent6s, e, consequentemente, cesSiada a de
preciação do papel-moeda circuilanee (então, como agora, se aDredita 
erradamente, que a baixa do oambio externo tem por causa o excesso 
do papel-moeé!Ja e a sua consequente depreciação), o pooer publico 
quedoUrse, julgando ter alcançado todo o successo da reforma operada. 

Não podia durar muito essa illusão, e a insufficiencia daquella 
não tardou, com effeito, a demonstrar-se pela logiDa das suas pro
prias consequencias. 

(1) Pr.eoo .excepcional n~se anno e com tendene!a. mlllllifesta. pa.r& me!J.OII. 
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Ao fixar o valor-padrão do ouro-moeda, o poder publico não in
quirira bastante si o preço corrente do mercado era a expressão real 
das circumst,ancias normaes. ou accidentaes do paiz, e, nem ao menos, 
soube tomar as devidas tprecauções para conservali aque/tle p~ço, 
aproveitando o feliz ensejo das circumstancias. · 

A deficiencia da reforma áoorca desta precaução, aliás basica nos 
intuitos de toda reforma monetaria, foi tamanha, que, nem ao menos, 
estabeleceu, de modo positivo, o monomJetaTMmw em ouro, como se dfr. 
prehendia da lei de 1833, nem tampouco estabeleceu e regulou, desde 
logo, o bimetwlismo (ouro e prata}, si isso parecia de melhor nas con
dições existentes. 

Primeira consequencia de tão prejudicial imprevidencia, foi que 
(lê-se no relato rio da fazenda de 1848) : "fixando-se na razão de 
1 :15,625 a relação entre as moedas de ouro e de prata, entraram estas 
em tanta abundancia na circulação, que difficultaram os recebimen
tos, e deram occasião a queixumes e representações. 

"N 0 mercado da Côrte foi onde mais se sentiu esta abundancia de 
moeda de prata, que embaraçou as , estações publicás e grandes casas 
de negqcio, dando logar a que a commissão da Praça do Commercio, 
em un1a representação, pedisse providencias, e lembrasse o deposito 
·da moeda de prata na Caixa da Amortização, em garantia de igual 
somma em vales recebiveis nas transacções publicas e particulares. 

"Por outro lado, accresoontara o ministro da fazenda1 tem-se 
sentido nestes ultimos mezes grande falta de moeda de trocos, pelo 
desappareçimento das pequenas moedas. de prata e escassez das de co
bre, pelas quaes se continúa a pagar premio de 2 a 8 % no mercado. 

"Estes factos, continúa o mesmo, podem indicar a necessidade de 
melhor reg'UJ.lar o cunho e emissão dM moedas e de reduzir as de prata 
ao emprego nos pagamentos de peq'UJ.enas somma.Y, entre o ouro ou papel, 
destina'~o ás grandes tran.sacções, e cobre, que só tem proprio logar 
nas pe<f e:nas oompras diarias e trocos menores. · 

"N ste intuito não são sufficientes as disposições do decreto de 
20 de sêtembro, que limita Ó mínimo das moedas de prata á de $500, e 
não ~eclarou a quantia até á qual seria ella legal e obrigatoria nos 
pagamentos. 

"E com tudo, são talvez indispensaveis estas duas medidas, porque 
a moeda de $200 em prata é exigida pelas necessidades de troco nesta 
especie, e porque, d•a limi'tação do ma.ximo pagavel e reoobivel nella, 
depende principalmente o desapparecimento dos embaraços occasiona
dos pelos. grandes pagamentos, em que é sobremodo incommoda, e 
dos manejos da agiotagem. 

"E' preciso não perder tambem de vista a conveniencia de ohamar 
ao mercado com preferencia o ouro, que é producto do paiz, á prata . 
toda de lavra estrangeira, e de recorrer ao recunho da moeda de prata 
actualmente em circulação, sem . gravame dos cofres publicoa por um 
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lcid?, ~.sem q~e, da ~oração à.o valor ~ntrinseco das moedas de prata, 
em1tt1das em substltmção, resulte a mtroducção da moeda contra
feita e illegal. 

~ .................... , ............................ ...... . 

"A relação legal actualmente fixada entre o valor do ouro e da 
·prata, comquanto seja média entre as dos principaes Estados do orbe, 
póde ser alterada para outra de mais conveniencia. Porque, si a re
lação 1 :15,626 teve por fim continuar o mais ajustadamente possível 
o valor dos dous metaes em moeda, o não satisfez. , 

_"Si, porém, a differença entre a relação legal 1 :15,625 e a mé
dia do mercado, teve por fim compensar as mais avultadas despezas 
do cunho das moedas de prata sobre •as de ouro, tambem não satisfaz, 
por insufficiénte. 

' 1E na hypothese do recunho de toda, ou de grande parte da moe
da de prata brazileira actualmente circulante, acarretaria aos oofres 
publicas despezas avultadas. 

-"A relação, port-anto, que deve regular o cunho das novas moed-as 
de prata, e servir de base a providencias ulteriores sobre o recunho 
de toda a moeda nacional desta especie, cumpre que seja tal, que deixe 
ao Thesouro senhoriagem mais elevada do que agora se tira, tomada 
a differença entre a relação fixada 1 :15,625 e a média do mercado. 

" E, como para esta providencia está o governo autorizado, são mi
nhas vistas adopt-ar a relação de 1 -:15,15, que dá ~ oitava de prata 
amoedada o valor de duzentos e s,essenta e qwatro réi.s, e a differença 
de 26rca de c.inco por cento para a relação média do mercado, premio 
!!ufficiente p·ara cobrir as despezas do cunho e recunho." 

Eis ahi como aos olhos do proprio governo se havia mostrado de
feituosa a sua propria obro prima, já analysando as suas consequen
cias verificadas, já prejulgando de outros resultados, que seriam de 
esperar... _ 

No empenho de prevenir a continuação de semelhante estado de 
oousas, o Poder Executivo promulgou, depois, o decreto ·de 28 de julho 
de 1849, que, r~gulando definitivamente a cunhagem do ouro e da 
prata, nos termos do padrão de 1846, reduziu, ao mesmo tempo, a 
regunda destas moedas ao simples papel de auxiliar de custo limitado. 

Posteriormente a este dec.reto foi, com effeito, encetada a cunha
gem das novas moedas; mas, como se vê, depois de 4 annos a datar do 
novo padrão, e quando se havia, por assim dizei;, chegado á convicção 
da sua insufficiencia para resolver, ou, ao menos, facilitar a alme
jada solução do problema da nossa circulação metallica. 

Ainda no proprio anno de 1846, os preços correntes dos metaes 
(ouro e prata) tornaram-se superiores ao fixado n-a ' lei; no anno se
guinte de 1847 continuou a alta dos mesmos ·preços; em 1848 . accen-
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tuou-se mais esta, .. <le maneira que as peças do ouro, que pela lei de
v~m valer 16$ e 9$, respectivamen.te, corriam no meroodo por 18$500 
a 19$ e por 9$800 a 10$200, e se mantivera nessas immediações na 
maior parte do anno seguinte. . , 

Por sua vez a moeda de prata, o pabacão, que, pela relação fixada 
para com o ouro, devia valer 1$920, correu sempre no mesmo período 
com accrescimo de valor de 98 a 109 % no mercado, apezar da sua 
affluencia neste, em competencia com a moeda de ouro. 

Agora não é preciso accrescentar que, nas circumstancias, dous 
resultados negativos foram colhidos da .reforma monetaria, a um só 
tempo: 1 o, que a prata, emquanto durou com cwso íl71imitado, e:xpelliu 
da circulação o ouro ahi existente; 2°, que, em vista deste facto o do 
preço dos metaes no mercado ser superior ao da lei (além da senhorea
iJem que subsistiu •até 1849), impossível fôra a cunhagem de moeda 
nacional, á medida das necessidades. 

E' verdade que com o anno de 1850 começou para o Brazil um 
decennio de notavel · prosperidade, e o augmento do commercio e da 
producção n-acional vieram supprir, com relação ao nosso meio cir
culante, as grandes lacunas ou defeitos da legislação em vigor. 

Cessou a exportação, póde-se dizer, totalmente, da nossa moeda 
para o estrangeiro, no 1° quinquennio de 1850, e ao contrario, tornou
se abundante a importação, sobretudo da moeda de ouro, para o paiz. 

A estes factores favoraveis, resultantes das condições prosperas 
do paiz, addicionemos mais um outro, que devia ter influído de modo 
decisivo, para que houvesse importação facil de ouro, e este se con
servasse em nossa circulação uos primeiros cinco annos do decennio 
de 1850-1860: - refiro-me ao augmento e:xtraordinario da producção 
deste metal das minas descobertas na California. 

' Sabe-se o grande alarma que este facto despertou na Europa! Os 
vaTios gove~nos desta receiaram tanto dos males da inundação desse 
metal, como moeda, e da sua consequente depreciação inopinad-a, que 
em uns dos paizes europeus se tratou logo· de refundir a moeda cir
culante, afim de retiral-a da circulação ou reduzir a sua quantidade; 
em outros se legislou mesmo, 'como na Belgica e na Hollanda, ilesmone
fJisando o ouro e reconhecendo a prata por unica moeda legal. 

O economista Michel Chevalier, levado a affirmar pelas abstra
cções scientifioas, que uma menor quantidade de moeda é mais van
tajosa ao paiz do que uma maior, soltou o forte brado: "que os preços 
iam dobrar, o que traria uma perturbação economica profund-a, e, 
conseguintemente, era indispensavel expulsar o ouro da circulação e 
adaptar o padrão da prata". Esse modo de ver, que os factos, mais 
tarde, vieram desmentir, produziu grande impressão nos governos, e a 
conducta destes concorrendo para mais baratear o ouro; .a sua expor
tação da Europa tornou-se, não só fa<fj,l, como até ambicionaila lá, por 
algum tempo ... 

-' . ~ .. 

I 
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Ahi temos mais uma outra causa do atfluxo daquelle metal para o 
Brazil, aparte dos effeitos da reforma de 1846 . 

''Ilaes factos explicam bastante, e por si . sós, o favor do cambio 
externo., ·de que, por então, gozámos. 

Deante delles, o governo acreditou mesmo que havia chegado a 
opportunidade de .ser effectuada a conversão met·allica c()mpleta da 
nossa moeda, e com esse bello intuito foi promulgada em 1853 a lei da 
creação do Banco do Br·azil, o qual, com o monopolio exclusivo da 
emissão de moedarpapel, havia tomado a incumbencia do resgate do 
papel circulante do Thesouro. . 

Todos s·abemos que o intuito do governo foi ainda uma vez niallo
grado: de um lado o Banco, constituído unico sto.clc mo'Tli8tano de todo 
o paiz, não tardou a mostrar-se de mais á mais impotente para satis
fazer as necessidádes crescente do nosso desenvolvimento; .de outro 
lado, bastou que a balança dos compromissos externos pesasse contra 
o paiz, para que novamente ,se désse a sahida da moeda metallica, que 
de facto havia começado a apparecer e a augmentar na nossa cir
culação·. 

Sabe-se . dos grandes esforços empregados pelo Banco do Brazil 
para manter nesta os metaes preciosos, chegando mesmo a importai-os, 
por meio de diversas operações, na importancia de 21.651 :637$433, 
nos quatro annos de 1855 •a 1858; todo este esforço sómente serviu 
para comprovar mais uma vez que a acção das leis economicas inde
pendente da vontade dos homens. 

O ouro importado na primeira quinzena de um mez, para ali
mentar ou melhorar a nossa circulação, voltava ás vezes na segunda 
quinzenà, pelo mesmo paquete que o havia importado, . e as .oscilla
ções càmbiaes obedeciam ao movimento das circumstancias do balanço 
internacional, como ·dantes. 

Reconhecido pelo facto que o monópolio, conferido ao Banco do 
Brazil, nem havia ()perado com efficacia no intuito de obter a cir
culação metallica e nem tão pouco no· de satisfazer ás necessidades 
geraes da moe·da no commercio e industria nacional, mesmo tendo 
elevado a sua emissão ao triplo do seu capital disponível; pareceu ao 
governo que, ao menos no empenho de occorrer á ultima de taes ne
cessidades, seria acertada a creação de mais alguns bancos de emissão. 
. Foram com · effeito creados nesta praça do Rio de Janeiro e em 
outras das províncias do Imperio seis novos bancos emissores, os 
quaes, sem duvida, começaram a pre-star relevantes serviços ao com
mercío e índustria do paiz; no em tanto, como quer que não houvessem 

. melhorado -as condições ·do nosso meio circulante; o . mesmo governo, 
sempre dominado do mesmo preconceito, acreditando .que a causa do 
mal estava nesse augmento . do papel bancario, resolveu des!Í·azer 
quanto havia feito· nessa direcção. de liberdade e, de cogitação em co
gitação, pensou ·acertar com a p,romulgação da lei de 22 de agosto de 
1860, a qual, se propondo a regular o direito das sociedades anonymas 

9 
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ein geral, 'se propoz ao mesmo tempo concorrer para o restabeleci
mento d-as boas condições do nosso meio mop.etario. 

Não é mister pôr mais nada na carta a respeito dessa lei que, no 
dizer de um dos nossos publicistas, teria sido um crime si não fosse 
uma lei, e a qual mereceu de um economista fr·ancez o qualificativo 

·severo de lei trambolho (loi illentraves) ! 
Tudo isto não obstante, a lei de 1860 permaneceu em vigor com 

todos os seus effeitos e consequencias sabidamente más, até o fim do 
anno de .1888, quando sómente fôra revogada! . 

Os factos a que ~nho alludido mereciam por certo uma analyse 
mais minuciosa, si o escopo do presente trabalho não fosse inteira
mente limitado á ma teria estricta do projecto. 

Entendo tambem que não preciso entrar em. demonstrações espe
ciaes para provar que os effeitos ou resultados da nõssa legislação 
monetaria vigente não teem sido satisfactorios ; muito ao contrario, o 
paiz inteil'o dá testemunho de que nessa materia quasi tudo está por 
fazer, de um. modo que corresponda cabalmente ás suas aspirações. 

Resumido, pois, o pensamento que tive em vista, no ligeiro re
trospecto que acaba de ser feito, penso que estou habilitado a ' affir
mar as seguintes conclusões : 

1.a Que a legislação monetaria vigente tem sido e é incapaz de 
dotar o paiz com uma circulação metallica, duradoura ou permanente; 

2.a Que o valor le~al do ouro, segundo o padrão de 1846, tem 
sido e é normalmente inferior ao seu preço no mercado ; 

a.a Que este preço do mercado só accidentalmente tem sido igual 
ao valor do metal amoedado; 

4.a Que, como consequencia das condições anteriores, não tem sido 
possível haver no paiz cunhagem da moeda de modo a satisfazer as 
exigencias da ordem economica. 

Bastaria attender para os motivos desta ultima conclusão, para 
cada um convercer-se de quanto tem sido improfícua a no~sa legisla

. ção sobre a especie. 
Corroborando a affirmativa que . se contém na mesma conclusão, 

ainda pedirei a attenção sobre um facto concernente : é que no período 
de 40 annos que vem de 1849 a 1888 (quando se começou a .am.oeda
gem, pelo padrão 'de 4$000·= 1 oitava de ouro) toda a somma de 
ouro cunhado no p'aiz dá apenas uma média annual de 1.110 :000$ 
e a de prata cunhada no mesmo período pouco excedeu ue 500 :000$ 
annualmente. 

Estou persuadido de que quanto ficou dito e considerado autoriza 
a responder pela negativa ás perguntas que foram formuladas ao 
encetar a discussão do pre!JCnte ponto, e, d-ando resposta directa a 
uma dessas perguntas, penso igualmente poder affirmar, que o 
systema monetario em vigor deve ser substitUído, sinão pelo do pro
jecto, certamente por algum outro, que se offereça de maior utilidade 
nas circumstancias, · 

~·· ~ ~- .;r. ··~ :1> .~·~~ 
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O projecto, elevando o preço dos metaes amoedados pelo ~baixa
mentq do titulo, e pela diminuição do peso das moedas, subordinou-se 
a duas condições basicas do systema: la, pôr o valor legal em co:res
pondencia com o valor commercial dos respectivos metaes, e amda 
igualme-nte em correlação com as moedas dos povos com os quaes 
temos frequente commercio; 28

, crear a possibilidade ou augmentar a 
facili·dade da acql).isição dos mesmos metaes, para ·a fabricação da 
moeda nacional. 

E' intuitivo que oo metaes amoedados devem ter um valor, .sinão
superior, .ao menos igual ao custo da sua acquisição no mercado; pois 
não se comprehende a possibilidade de adquiril-os para a amoedagem 
em um paiz em que, como o nosso, elles, como mercadorias ou não 
amoedados, já teem no mercado um preço normal superior. 

Ainda mais : esse preço superior do mercado do metal não amoe
dad~ tem de ser elevado entre nós pelos direit(}S de 2 112 %, quanto 
se cobra na Casa da Moeda pelo trabalho da respectiva amoodagem. 

O projecto contém a abolição desses direitos; e, como é de suppor 
que a maior importação de ouro para o Brazil continue a ser de 
moedas estrangeiras, ahi tambem se estabelece a gratuidade da sua 
transformação em moeda nacional. 

E' excusado talvez notar, que o titulo de 0,917 da nossa mood:a 
subsiste igualmente como um obstaculo para obter mais facilmente e 
transformar o ouro dos diversos . paizes que, em geral, tem o titulo' 
de 0,900. , 

Importa tambem attender (vid. tabella E), que embora se tenha 
dado ás novas moedas pesos determinados no intuito de tornai-as cor
respondentes ás do systema francez; todavia, a tole'l'ancia foi sempre 
calculada em favor daquellas, de maneira que o seu menor valor in
trínseco servirá de obstaculo a sua exportação para o fim de ser 
transformada em moeda estrangeira equivalente. Foi igualmente com 
esta idéa de precaução que se acha inserida no pr(}jecto a disp(}sição 
constante do seu art. 10 relativamente á parte de prata que deve 
entrar na liga da mooda de ouro. · 

Não sei si precisaria dizer, que o projecto consubstancia, ao 
mesmo tempo, um meio de rend·a certa para o Thesouro N acionai; 
este ponto me parece de excusada demonstração . 

Voltando ao levantamento projectado no valor legal do ouro, 
sobreleva ainda reconsiderar a materia, embora ·de mooo summario. 

Interrogarão talvez : - Como, nas condições tão variaveis do 
preço do ouro no mercado brazileiro, fixar com segurança ou acerto 
o valor legal que deva subsistir para padrão monetario ? 

Difficil é, sem duvida, a resposta á semelhante questã(}. Mas ella • 
deve ser procurada e achada nos factos da nossa propria experiencia'. 

Si o valor legal de 4$ = 1 oitava de ouro de 22 quilates é normal
mente muito inferior ao valor real desse metal, é tambem verdade que 
como padrão monetario, não deverá ser adoptado o de 7$ e mais; 



como teve logar ainda na ultima quinzena do mez de julho deste 
anno, quando o cambio externo baixou a 15 ds. (1) 

A prudencia em tal mataria é, sobretudo, indispensavel, e, an
lysando. os factos de accôrdo com os dictames della esclarecidos por 
longa experiencia; parecerá, sem duvida, razoavel o meio termo ad

. optado no projecto, isto é, que a oitava de ouro amoedado tenha o 
valor de 4$500 (2), o que ,nas relações cambiaes, corresponderia, 
como acima se disse, a 24 ds.= 1$ da nossa moeda. 

Esta idéa de fixar o no.sso cambio-par na relação proposta já 
tem sido lembrada diversas vezes por mais de um dos nossos estadistas 
e outros individuos conhecedores da ma teria. 

Estou convencido que adoptado o padrão proposto, e melhoraqas 
as condições da producção nacional, talvez dentro em pouco, pela 
expansão industrial que ora se observa em todo o paiz, nos fosse pos
sivel chegar á opportunidade de importar metaes precioso.s bastantes 
para alimentar a nossa circulação de modo constante, e eapaz de 
firmar, em bem do paiz, as nossas relações cambiaes com as praças 
estrangeiras. 

Quanto á cunhagem gratuita do ouro, que o projecto consigna, 
penso que não haverá a este .respeito nenhuma objecção séria: é esta 
a opinião do director actual da Casa da :Moeda, repetidamente mani
festada na sua correspondencia official com o governo, como medida · 
de grande alcance; e com refere:ncia á especie, lê-se no relatorio do 
:Ministerio da Fazenda de junho ultimo o seguinte topico: "A cunha
gem gratuita do ouro não prejudicará a União; reduzindo-se a questão 
a ser onerado directamente o dono da mercadoria ou do metal entregue 
á cunhagem, ou a ser esse onus distribuido em quantidades infini
tesimas por toda a população, em fôrma de imposto. Da abundancia 
de moeda de ouro no paiz, a vantagem seria geral, não send'O, portanto, 
de mais exigir que a communhão concorra para isso em minima pro
porção." · 

Na Inglaterra, os encargos da amoedagem correm por conta do 
Estado; uma barra- de ouro do mesmo titulo e peso vale tantos sobe
ranos quantos lhe sejam correspondentee na Casa da :Moeda. No im
perio da Russia segue-se a respeito o mesmo systema da Inglaterra, 
e ·assim tal)lbem, actualmente, nos Estados Unidos da America; e, 
em geral, nos paizes onde se cobra direito de fabricação da moeda, é 
este relativamente insignificante. · 

· . Na França, por exemplo, um kilogramma de ouro levado á cunha
gem reverte ao portado.r 3,100 francos, dos quaes, apenas 6,70 cen
timos são retidos, como despeza de fabricação. 

A tendencia geral é para a cunhagem da moeda inteiramente 
gratuita. 

(1) -E ainda agora repete~ o mesmo. 
(2) Segundo o pr()jecto, o valor exacto de uma olta.va ae ouro amoedado ficaria 

. sendo 4US8, e de ouro puro 4$932. • 

I 
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No ponto em questão, resta ainda dizer algumas palavras sobre 
a cunhagem da prata em particular. 

O projecto não funda, como alguns suppõe.m, o mono-metaliismo 
em ouro no Brazil; este já existe como systema legal desde o decreto 
de 28 de julho de 1849, o qual reduziu a prata ás condições de moeda 
auxiliar e fixol,l. em 20$ o seu recebimento obrigatorio em cada paga
mento., 

O projecto, é certo, determinou que· aqueHa somma ficasse limi
tada a 10$ sómente; mas, assim fazendo, teve em vista ser esta somma 
igual ao valor da libra brazileha (do projecto) e ficar nesta parte 
o systema de accôrdo com o de ·outros povos, notadamente o inglez, 
que só obriga o recebimento da moeda de prata até certa quantia 
igual á moeda de ouro (YL libra) que forma, pOT assim dizer, o ·typo 
do systema. · • 

Não se nega que se poderia tambem ter preferid{> no projecto o 
systema do lti-metallismo. Nada, porém, me convence da sua superiori
dade, como systema monetario, nem da sua maioT utilidade ás cir
cumstancias peculiares do Brazil, que, além, do mais, não possue 
minas de prata descobertas no seu territorio. 

Apezar do calor com que alguns Estados interessados na questão 
sustentam as vantagens do segundo systema, a verdade é, que a maiOTia 
dos autores de boa nota lhe são contrarios. 

"0 padrão 1uplo ou bi-metallismo, diz Leroy-Beaulieu, offereca 
um inconveniente fundamental que obriga a repellil-o: é contrario á 
natureza das cousas. 

'"Repousa sobre a hypothese que a relação do valor dos dous me
taes póde permanecer 'sempre a mesma." 

"Decretar que uma gramma de ouro valerá sempre nem mais 
.n.em menos do que 15 112 grammas de prata (é a relação do syatema 
francez), é como si se decretasse que um hectolitro de trigo valerá 
sempre exactamente dous hectolitros de aveia, ou que uma libra de 
lã se trocará sempre exactamente por duas libras de algodão." 

Uma das consequencias más do padrão duplo é que o Estad.ô está 
sempre ameaçadõ de perder a sua moeda mais preciosa, isto é, aquella 
cujo valor Se achar em alta relativa no mercado. · 

Com effeito, desde que não póde haver uma propo'l.·ção uniforme 
na producção dos dous metaes, nem na sua procura para o ueo das 
artes e para os misteres commerciaes; é impossível ser guardada entre 
ambos a relação legal estabelecida. E daqui, desde que uma das duas 
moedas abunda mais no paiz e, conseguintemente, diminue de preço 
em face da outra, ou que o metal d!illa, barateando no esfJrangwo, 
torna lucrativa a ~ua importaQão, a outra moeda, cujo valor :real tende 
a subir, deixará o paiz fatalmente. 

:E' o que se tem verificado por toda parte, e ee deu entre n6s em 
1847 ~a 1848, .quando 1!- prata tinha cmrso illimitado, e de que se fez 
mensao antenormente . 
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"Usar de dous metaes que não teem nem podem ter uma relação 
d.e valor fixo, em um paiJJ.rão duplo, dizia R. Peel, é diminuir as van
tagens e a utilidade do padrão. )4:as o padrão é simples, melhor vale; o 
proprio nome indica unidadee simplicidade. 
. E' uma medida de valor ; e porque não ter uma só medida de 

valor, como se pratica com a medida de longitude e de capacidade?" 
Referindo-se á especie, accrescenta Y. Guyot, actual minist.ro. da 

Republica . Franceza : "Entretanto, desde o seculo XVII Wllham 
Petty e Lock haviam mostrado que é absurdo tomar, por medida de 
valor commercial, cousas, materias que não guardam entre si uma rela
ção fixa, invariavel, e que não deve haver em , cada paiz sinão um 
metal unico, que seja a m;peda de conta, a garantia (gag.e) das conven· 
ções e a medida dos valores. 

" "Certos governos não têm comprehendido e·sta verdade tão simples, 
a França entre outros ... " 

Um dos defeitos ou difficuldades do b'i-metalismo é que elle, nas 
condições monetarias actuaes do mundo civilisado, só pód:e ser adopta
do com proveito, mediante convenção interna:cional dos principaes 
povos que tenham commercio entre si; é o que- confessam os seus 
partidarios mais competentes e esforçados (1). De maneira que só 
esta condição significa para muitos uma grande inferioridade, em com
paração com o monometalismo . 

O ministro da fazenda nos Estados Unidos, Daniel Manning, re
ferindo-se á questão, em seu relatorio de 1885, diz: " Bimetlíalism is 
Mthing if not intemational ... It is oly possibl'e with the cooperation 
o f other natipns. " 

E, analysando a historia monetaria do seu proprio paiz, faz ver 
que a 'l'atio fixada em 1792, sendo de 1 de ouro para 15 de prata, 
quando na Europa era de 1 :15,5, o ouro foi exportado para adquirir 
maio:r somma de prata; e em 1834, passando a mesma ratio a ser de 
1 de ouro para 16 de prata, dera""Se a hypothese contraria, sendo então 
a prata exportada, por valer mais, no estrangeiro. 

A historia recente da União LaJ.tiJna serve para illustrar o caso. 
Em 1865 quatro paizes, a França, Italia, Belgica e Suissa, no intuito 
de salvaguardarem a sua moeda, baseada no padrão duplo, form~ram 
uma convenção monetaria, que recebeu o nome de União Latirw. 

As moedas desses paizes deviam ser cunhadas com o mesmo typo e · 
ter curso legal sobre todo o territorio dos Estados contractantes . · 
- O systema da União Latina era, como disse, o do padrão duplo, 
com a relação de 1 de ouro para 15 1j2 de prata .. 

Em 1871, tendo ' augmentado consideravelmente a producção da 
pra,ta, e logo :depois, o Imperio .Allemão (em 1873), tendo adaptado 
o ouro, como padrão unico, e, conseguintemente, dando-se em larga es-

,(1) :Veja-se a respeltç «iLe Problême moneta.lrei> por G. M. Bolsseva.ln, Par!;; 
...,. t891; tiL~ ~Otl:aJe et le B'!m.etall.s'roe»; ppr · E . de Lf.l,'l"e·J$, P'a:tis - l 8,9L; 
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cala a sahida da sua prata; desses factos resultou uma 'grande baixa 
no preço deste ultimo metal, o qual, concorrendo, cada vez mais, nos 
mercados dos Estados da Umião LatirLa, começou a . expulsar a moeda 
de ouro corrente nos mesmos. . 

Ameaçados de perder todo o seu ouro, os Estados referidos viram
.se ·forçados a tomar energicas resoluções: a principio, limitara,m a 
quantidade de moeda de prata que seria permittido a cad:a um delles 
cunhar; e depois, não tendo bastado a primeira medida, resolveram 
impor-se a condição da não cunhagem !absoluta daquella moeda. De 
maneira que, observa Leroy-'Beaulieu (1): "o syàtema do padrão duplo 
foi, de facto, abandonado pela União !Jatina sem ser adoptado o pa· 
drão unico do ouro". 

Isto' e, ~ardam o padrão duplo em theoria, sem a possibilida4e 
da sua patna! . 

T>al é a situação pertwrbada e incerta daquelles Estados, no dizer 
do autor citado, e . cujo desfecho favoravel só poderã provir de du as 
soluções: ou adoptaram definitivamente o padrã() unico em ouro, ou 
conseguirem que os Estados preponderantes na mat<'lria; como a Alie
manha, a Inglaterra e os Estados Unido!'! da America queiram assi
gnar igualmente os termO!'! de uma convenção monetaria em favor do 
bi-metaliism:o . .. 

Não ignoravam, de certo, factos semelhantes aquelle~ que estabe
leceram o systema do padrão unico no pai2; ; e de facto, consultados o~ 
documentos officiaes relativos, verifica-se que ao acto precedeu ma
duro exame sobre o assumpto. (2) 

Mas, reduzida a prata ás condições de moeiJa de koco ou au:riliar, 
é mister fornecei-a em quantidade bastante, já para não crear diffi
cu:J.dades ao movimento do commercio, já como meio de renda que dahi 
provém, pela differença de valor entre o metal adquirido no mercado 
e o metal emittido d'epois de amoedado. E' o que se chamava (e ainda 
subsiste o.nome) o direúo de s-enhoriagem da prata. 

Pela nossa legislação esse direito é de 9,86 % (25,25 réis); isto 
é, o valor real da oitava de prata sendo $256, o oseu valor nominal 
amoedado é de· $281,25. 

Entretanto, duas ci~cumstancias occurrentes têm privado o Estado 
de colher boas rendas desse seu direito excl!usivo de emittir esta espe
oie de moeda: primeira, a faculdade deixada aos particulares de tam
bem fazer cunhar moeda de pnata na Casa da Moeda, no caso de '11ieces-
sidade,· segunda, o preço legal insufficrente des~ metal. . . 

O projecto procurou attender e remediar a difficuldade de taes 
circumstancias . 
. A cunhagem da prata, nas condições da lei do paiz, deve ser exclU

swa do Estado, como se dá em outras naçõeil e com a maior vantagem 
dos cofres publicos. 

(1) Br<'!cis d':0conomie Poli tique, Paris - 1889. 
(2) Vida 't'elat~>:rlos da F.az-eml;a de 1845 e ·18l50, app'e>nso D. 
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No relatório do Sr. · Charles Freni.antle, the Deputy~Mas1er da 
Casa da Moeda de Londres, do anno de 1890, lê-se o seguinte: 

"Nos onze annos de 1880-1890 o augmento liquido da moeda de 
prata fôra de~ 4.828.957. 

"0 preço regular da prata comprada na. Casa da Moeda fôra de 
48 11/16 ds. por onça,, e como fôra emitt~Via a 66 ds. por onça, deixou 
umlucro de 17 5/16 ds. por onça ou 35 1J2 %." 

Accrescenta-se ahi: "Este lucro foi pequeno em relação aos annos 
anteriores que deram: 1885 - 36 %; 1886 - 41 13/16 %; 1887 ~ 
48 %; 1888-53 3J4 %; 1889-54 %; 1890 - 35 1J2 %. 

"A alta do preço da prata explica o menor lucro havido . Em 
1889 o lucro em libras esterlinas fôra de ~ 800.037; 'em 1890 libras 
321.000." 

Eis ahi um bom exemplo a imitar. 
Mas pelo ·preço legal da nossa ·legislação · vigente, impossível 

fôra ao Estado poder adquirir prata para a cunhagem, a não ser com 
prejuizos enormes dos cofres publicos; daqui dons males ao mesmo 
tempo: ·a grande necessidade dessa moeda nas transacções, e a perda 
para o 'Thesouro em vêz dos lucros que podia aliás auferir. 

E, entretanto, o mal é antigo, e já denunciado pelos com,petentes! 
Já vimos anteriormente quanto fez ·sentir a este res~ito u~ 

dos nOssos ministros da fazenda no seu relàto.rio de 1848. 
O muito distincto ex-provedor da Casa da Moeda, Azeredo Cou

tinho, não deixou de reclamar, durante a sua administração, contra a 
permanencia desse obstaculo legal prejudicialíssimo. 

Tomando para prova as proprias cifras daquella repartição de~ 
monstrou, oomo a média do preço da prata comprada em sete exer
cícios (1849-1856) fôra superior ao legal, isto é, de $267 por oitava, 
em vez de $256. Mostrou mais: que nos tres exercícios seguint~s esse 
preço· chegara a ·attingir ao norn!inal e excedel-o, isto é, áquelle pl:llo 
qual deveria ser feita a e.;r.nissão. 

Continuando o seu estudo nos oito annos seguíntes, e toma11.do 
para base da operação o custo da prata em Londres e calculada a des
peza de saques, remessa e outras, apresenta este resultado : -

Exercidios 

1859 - 1860 .... . . .. . ... .... ... . . .. .. . •' • ... . 
1860- 1861. •.• ........ . . . : . ... . . . . ·'· ... . ..• 
1861 '·-'1862 ... : ..... . ..... : . . .. . .. . .... .... . . 
i862- 1863 .... ....... .. ... ... . ... .. ... .. . 
1863- 1864 ......... ... .. . , .. ... . . . ... .. · .. . . 
1864- 1865 .. . ..... •.• ..... •.• ... .. . .. . ... · .. .. . 
1865- 1866-·. ': . ... . ...... .. . . . ; .. : . . : . . . · .. . 
1866- 1867 ..... .... .. . .. ............. ..... . 

P'l'eço méJJio 
da oi&iva 

270,708 
269,395 
265,754 
269,310 
269,616 
268,478 
273;461 
265,240 
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"Desta tabella segue-se que a oitava de prata nos oito exercícios 
nella designados sustaria ao governo, ao cambio de 27 ds. st. por 1$, 
268,995, quantia esta ·que com seu premio durante seis mezes montaria 
a 277,061,85, á qual juntando 2 %, se elevaria a 282,606,147. 

"Mas <l cambio durante os oito exercícios foi, termo médio, pro
ximamente de 25,32 ds. por 1$; logo, a oitava de prata posta na al
fandega custou, preço médio, 286,843, e, carregando nessa quantia 
3 % de premio por seis mezes e 2 % de cunhagem, elevara-se ella a 
301,3572558- . 

"Comparado este preço com o da emissão, isto é, 281,25 por oitava, 
segue-se que houve um prejuízo de 20;1072558 para o governo." 

A' vista de dados tão eloquentes, e mesmo assim, depois de muita 
hesitação, resolveu-se o governo a fazer cessar o mal economico e o 
prejuizo do Thesouro, promulgando a lei de 26 de setembro de· 1~67, 
a qual, fazendo baixar o titulo e diminuindo 0 peso (em termos iguaes 
ao projecto) da prata, offe!ecia, ·sem duvida, margem bastante para a 
sua cunhagem por conta do Estado. · · 

No emtanto o Sr. Zacharias, o ministro da fazenda que fizera 
passar aquella reforma á instancias do provedor da Casa da Moeda, não 
tardou a ser substituído no poder pelo Sr. ·de Itaborahy, . cujas idéas 
oppostas, em política e finanças, inutilisaram logo os intuitos da-
qu~lla. . · 

Graças á arthodoxia mone~, a lei de 1867 fôra revogada, e res
tabelecida em todo vigor a legislação anterior sobre a moeda de prata. 

Referindo-se a estes factos, disse o Sr. Rio Branco em relatorio 
do Ministerio da Fazenda de 1872 : 

"A moeda de ouro, nosso padrão monetario, não apparece na cir
culação, bem eomo a auxi'biar de prata. 

"A propria moeda de prata subsidiaria, que, por seu valor intrín
seco e extrema divisão, era destinada a preencher as funcções de bi
lhão ou moeda de troco, tambem tem desapparecido, e seria preju~ 
dicial cao Thesouro proseguir na cunhagem, porque o valor real exce
deria o nominal segundo o preço desse metal precioso nos mercados 
que o fornecem e o estado desfavoravel do cambio. 

"A lei n. 1507 de 26 de setembro de 1867, art. 37, tendo em con
sider!lção aquellas circumstancias, alterou as condições da moeda de 
prata, dando á auxiliar de 2$ e 1$ o toque de 0,900, e á subsidiaria 
de $500 ~ $200 o de 0,835, a exemplo do que a França ~ putras nações 
suas lim.itrophes adoptaram por uma convenção. 
· - "Ainda assim, não se conseguiu o fim desejado de cunhai-as sem 
gravame do Thesouro e de mantel-a.s oo cilrctt..J.a,ção; e, pois como obter 
outro resultado, voltando-se, como se voltou em 1870, em viftlide da 
lei n. 1817 dé 3 de setembro, ao ·syslema creado pelo decreto n. 625 
de 28 de julho de 1849 ... ~ · 
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"O facto é o que acabo de expor-vos, e, emquanto perdurarem as 
mesmas causas, não esperemos que nosso systema monetario saia das 
condições actuaes, em que a unica moeda circulante· é o papel-mo,ed.a." 

Não é preciso advertir, que e/Ma(! causas legaes de embaraço perdu
raram, e subsistem ainda hoje. 

Mesmo si, no momento actual, quizesse ' eu reproduzir os argu
mentos do Sr. Azeredo Coutinho, veríamos que as nossas condições 
são talvez mais exigentes da reforma, nesse empenho. 

Os preços correntes da prata, na ultima semana de maio, foram de 
44,9 !16 ds. por onça (1) ; dahi para cá tBm subido até 46 ds. Tome-se, 
porém, para base do calculo o custo de 44 ds. por onça e supponhamos 
que o nosso cambio va~ ~ttin l?= ir a 17 1 !2 ou $057=1 penny. A este 
cambio, 44 ds. valem 2$508, aos quaes addicione--se: 

Juros da cambial, commissão, transporte, etc., etc. 
em tres mezes para ser aqui entregue á Casa 
da Moeda, ·7 % ou ....................... . 

Custo da moedagem .......................... . 

Teremos: custo da onça de prata aqui . . ....... . 
Divída esta por 31,100 grs., sahiria cada uma a 

$117, os quaes multiplicados por 25,5, peso da 
actual moeda de 2$, importariam no valor 
total de .... . .................. ,. ........ . 

$525 
$606 

3$639 

2$983 

Isto é, um grande prejuízo para o Estado na cunhagem da moeda. 
Agora não é mister accrescentar, ·que, adoptado, porventura, o 

preço legal 'do projecto que estabelece o valor de $286,8 para uma oi
tava de prata moedada, além da differença favoravel resultante do 
titulo de 0,900 para o de 0,917, as hypotheses da operação acima feita 
deveriam dar resultados oppostos, e da maior vantagem para o nosso 
paiz. 

'Si assim o ê, façaniol-o. 
\' 

IV 

. . O · proje~to não contém, por assim dizer, umua novidade estranha; 
muito ao contrario, a reforma no mesmo contida já tem sido por ve
~e8 suggerida e reclamada por aquelles que conhecem da materia, como 
indi~pen~avel ás circumstancias economioo-financeiras do paiz. 

Quanto á vantagem de ser baixado o titulo da moeda brazileira 
para p,900, afim de tornai-a cor1·esportdente nesta parte aos systemas da 
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maioria dos povos, além de outras autoridades competentes, bastaria 
citar a do actual director da Casa da Moeda, o Sr. Dr. Ennes de 
Souza. (1) 

Mas, seja-me licito invocar, não só sobre este ponto, mas tambem 
sobre todo o plano seguido no projecto, as opiniões e suggestões de 
outros funccionarios, aos quaes não se póde negar inteiro conheci
mento e juizo autorizado sobre 0 ·assumpto. 

Em 1888, o Sr. Dr. L. A. Corrêa da Costa, (2) distincto em
pregado da Casa da Moeda, discutindo é demonstrando a necessidade, 
que tinha o Raiz de urgente reforma monetaria, formulou e sustentou 
pela imprensa' um projecto, sobre bases quasi identicas ás daquelle que 
ora se discute. ·' 

Então disse: "O . decreto de 28 de novembro de 1846 estabeleceu, 
que seriam recebidas em pagamento as moedas de ouro e de. prata, na 
razão de 4$ por oitava de .ouro de 22 quilates, observando~se entre os 
valores_ dos dous metaes a relação 1:15 5j8. · 

"Por esse decreto ficara o cambio-par .fixado em· 27 ds., valendo 
o soberano 8$890. 

"Ainda hoje todos. os pagamentos realizados pelo governo, nas 
praças estrangeiras, são feitos segundo o valor fixado por esse decreto 
para o soberano, embora; ha muitos annos, não seja esse o valor dos 
soberanos. 
· "Ou seja devido á abundancia do papel-moeda, ou ao augmento de 
valor do ouro, o facto é, que desde muitos annos deixou esta relação de 
estar em harmonia com os factos, e nem é possível que queiramos con
servar como immutavel uma relação estabelecida, ha 42 annos, quando 
outras eram as nossas condições economicas." 

Passando á analyse do seu projecto, adduziu mais: 
"Pelo art. 1° do projecto fica o cambio-par fixado em 23 5j8, valen

do o soberano 10$169. 
"A moeda de ouro do valor de 10$ terá; segundo o nosso pro

jecto, o peso de 8 grammas e sendo do titulo de 900, a quantidade de 
ouro puro que contém é de 7 grms. 322 . · 

"Comparad<• com a moeda que propomos, vemos que o peso desta 
é superior ao do soberano em 12 milligrammas, sendo, porém, de 
916,66 o titulo do soberano, e de 900 o titulo da moeda proposta; terá 
esta 122 milligrammas de ouro puro de menos que o soberano, diffe
rença que eleva o preço deste de $169. 

"A differença é, pois, insignificante e essa circumstancia é mais 

(1) Esboça.do o «projectol'l em qUe!tlo·. submettl-o ao juloo esclaree!do 
de~e funccionario, qu~. approvando-o em todas as suag partes, mostrou·•me .es
crlptos seus, onde a'llvogava· a necessidade do titulo de 0,900 ·para a nossa moeda., 
-1 medida, que jA. havia proposto ao governo, si não me falha a memorl11. 

(2) E' «engenheiro de minas», d'oi, dez aal.IlQll, «ellsai.a.dor» Goll. Ç<l.!l,a da Moeda. 
e, ~GJ)Ois; «a.1UDitlD.te» do ~1 ~. · 
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uma vantagem, porque permittirá a circulação do s~berano, quando 
houver escassez da nossa moeda. 

"Passando agora á nnalyse do art. 2°, vemos que o preço de $080 
nelle estabelecido para a gramma de prata de 900 millesimos é de
duzido do preço da gramma de ouro (1$250) estabelecido no art. 1°, 
adaptando-se para os valores dos dous metaes a relação 1 :15 5!8. 

• o o • o o •• • • • o • o •• o o • • o o • • o o o" o o o • • • o • • • o o • • i •I• o o. o •• o ••• • • • • o o o • 

"Limitada a monetisaÇão da prata aos seus justos limites, póde 
o governo annualinente ter um elemento constante de receita sem occa
sionar na circulação embaraços, que não são de temer por ora, roas 
que infallivelmente chegarão a dar-se, a continuar por algum tempo 
a cunhagem da prata ·em larga escala. '_ . · 

"No projecto que apresentámos veem consignadas disposições ten
de'lldo a evitar esses inconvenientes. 

'
1 As moedas de prata do . projecto são iguaes em peso e titulo 

ás das nações sul-americanas, nossas vizinhas, e iguaes ás dós paizes 
que adopta:Pam a Convenção monetaria (França, Italia~ Belgica e 
Suissa) .- Não foi, porém, adaptado o tit. de 835 millesimo"s para as 
moedas fraccionarias; conservei para todas o mesmo titulo de 98.0. 

"Essa uniformidade de moedas, com os paizes limitrophes vai im~ 
pedir o escoamento da nossa moeda para aquelles paizes, tal qual se 
tem dado até hoje. 

"Nos Estados .do Prata, a nossa moeda de 2$, que pesa 25,5, e 
que é do titulo de 917, corre na circulação como equivalente do peso 

_(moeda) que, não só pesa menos, como é .do titulo de 900. 
"0 titulo de 917, adaptado pàra as nossas moedas, é tambem uma 

antigualha, que precisa ser reformada. 
"Dos paizes com circulação metallica, só a Inglaterra conserva 

esse titulo. Na America somos o unico povo a adoptal-o, tendo todas 
as nações adaptado o de 900.'' 

Como se vê, o projecto do Sr. Corrêa da Costa, tres annos antes, 
era, mesmo mais exigenile ácerca da elevação do preço do ouro amoe
dado,· porque, segundo pensava, e certamente muito bem, sómente desta 
sorte poderia ser realizada com vantagem a cunhagem da moeda na
cional. E não · se diga, que elle, talvez, se deixasse levar pela baixa do 
cambio de então, ao fixar o valor da oitava ·do ouro em 1$250; pois a 
publicação do seu trabalho na imprensa fôra feita em junho de 1888, 
e a esse tempo o nosso cambio exterp.o se achava firme entre. 24 e 25 
dinh~iros por 1$, e com tendencia manifesta para a alta, que, logo 
depois, accentuou-se, chegando ao par, e · execedendo-o até. 

Em 1889, achando-se as nossas condições monetarias, em appat
rencia, assaz satisfactorias, capazes de gerar as mais lisongeiras espe
ranças, a questão da necessidade de 11ma reforma da legislação maneta~ 
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ria vigente fôra, de novo, trazida á imprensa, e desta vez discutida 
e illustrada sob differentes aspectos, por um dos illustres ·professores 
d_a nossa Escola Polytechnica, o Sr. Dr. Borja Castro. -

iEm uma série de artigos publicados sob o titulo de Moedas Brazi
leiras, analysara elle a necessidade da reforma, baseada ·· esta na ele
vação do valor do nosso padrão monetari.o, não só para o fim de tor
nai-o em relação mais directa com os systemas de outros povos, mas 
ainda, no intuito de fac~mtar ao paiz os beneficios de uma circulação 
metallica. Referindo-se a factos e circurnstancias analogas de · outros. 
paizes, dizia elle : 

"São medidas identicas ás que precisamos actualmente. 
"Não é que o nosso paiz passe hoje por uma crise monetaria; lon

ge disto, o cambio tem subido além do par e na circulação apparece 
furtivamente a moeda metallica; mas é preciso não deixar passar esta 
occasião excepcional para exterminar de uma vez o papel-moeda ... . 

"Ora, as medidas, que temos apJl'.ilcado até hoje pura tal fim, além 
de insufficientes são prejudiciaes. 

"Pretendemos, com effeito, que uma moeda estrangeira muito 
acreditada e cosmopolita, como é o soberano, entre na circulação com 
a nossa moeda metallica em pequena quantidade e com o papel-moeda 
em grande quantidade; mas, dando-se-lhe valor inferior comparativa
mente á moeda nacional, e isto nas melhores condições do peso e do 
toque (1)... · · · 

"Esta circumstancia, só por si, basta para mostrar que a medida 
é inefficaz, ainda mesmo com o cambio par ...................... . 

"Portanto, .si ha de nossa parte a idéa de executar alguma refor
ma no systema monetario, cumpre attender ás vantagens, que resul
tam de um accôrdo com ·o systema francez ou inglez, · adoptando a 
moeda de ouro de 20 frs. ou o soberano 'ou finalmente creando uma 
moeda do valor de 25 frs. 

"A moeda de 20 frs. tem a seu favor 0 grande numeró de nações 
que a adoptamJ o soberano a vantagem da enorme circulação, e a moe
da nova 'de 25 frs., desde que fixarmos o · valor do kilogramma de 
ouro plfrO em 1$377,777, correspondente ao valor do fr. de $400, a 
particularidade de que o SfU valor nominal será de 10$, pouco inferior 
á do soberanó ou libra esterlina. 

"Em fevereiro deste an:rio, M. de Malarce apresentou á Academia 
de Sciencias de Pariz uma importante communicação sobre o desen
volvimento que vai tendo o systema monetario francez entre varias 
nações . . 

"Nos Compf:es rendus da sábia correspondencia se diz, que são 
cinco os Estados que formam a união monetaria latina de 1865, a sa-

(.1) Referia-se ao valor olegai de 8$8'90 da libra esterlina no ' Bra~l, qua·ndo 
pelo ouro puro, que ella contém, o seu valor exacto >ê de 8$910. 

\ 
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ber: França e colonias, Belgica, Italia, Suissa e Grecia, que adhe
ríu em 1868 .. 

"A população destes cinco Estados é de 111 milhões de pessoas. 
"Na Austria-Hungria, Marrocos, Finlandia e Roumania as moe

das são, conforme o systema francez, admittidas em França por deli
beração do governo; sendo que a população desses Estados monta 
a ,144 mi)hões de pessoas. · · 

"Quatro Estados da Europa, um da Africa, um da Asia e nove 
da America, a saber: }4lpublica Argentina, U ruguay, Chile, Bolívia, 
Perú, Colombia, Venezuela, Hayti e Nicaragua adoptam moedas, que 
concordam com as do systema francez, computando-se a popul~ção de 
todos estes Estados em 56 milhões. 

"Portanto, póde-se calcular em '311 milhões 9 numero de pessoas, 
que já empregam moedas conforme o systema francez ou concordantes, 
admittidas ou não admittidas, com qurso legal em França, o que cor
responde _a 23,7 para 100 da população do mundo civilisado, compu
tada em 1,311 milhões. 

"Quanto á moeda de 10$ com o valor de 25 frs., notamos que se
melhante mooda offerece a vantagem de ligar-se por uma relação sim
ples ao systema francez, porque a peça de· 20 frs. c01-responderá a 8$, e 
ao. systema inglez, porque o soberano terá valor pouco superior ao da 
nova moeda de 10$ e o schilling o de 500 réis." · 

- Confesso que, quando elaborei o p1·ojecto em discussão no Se
nado, não tinha conhecimento das publicações do. Sr. Dr. Borja Cas
tro; mas, obtido depois este conhecimento, muito me apraz poder in
vocar a sua autorizada opinião em apoio de minhas fracas idéas. 

'Até aqui os pareceres dos co_mpetentes para julgar da ma teria; 
agora, ainda um pouco, sobre as condições economicas peculiares do 
nosso ·paiz. 

E' facto sabido, que este não tem moeda metallica na sua circula~ 
ção, e que, para conseguil-a, é mister recorrer, si não a ambos, ao me
nos, a um destes dous meios : ou adquirir os metaes preciosos :R_ela pro
ducção destes das minas do paiz, ou adquiril-os .pela importação. 

Ninguem ignora que o Brazil possue ricas minas -de ouro, d!is 
quaes se extrahiu outr'ora grande quantidade annualmente; mas tam
bem se sabe que, no presente, o producto destas minas .tem sido, e con
tinúa a ser, relativamente insignificante, e que esse mesmo, em vez de 
oor amoedado, é na quasi totalidade exportado para o estrangeiro. 

Quanto á prata, é escusado dizer que, si existem minas deste me-
tal no-territorio do paiz; ainda não foram exploradas. . 

Nestas circumstancias, parece que o meio mais prompto ou, actual
mente proficuo no empenho de dotar o paiz com circulação metallica, 
seria a importação dos metaes em condições de poderem ser trans
formados ~m moeda nacional. 
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Mas, si é certo e não se contesta, que a importação dos metaes 

só póde ser effectuada, ou como o resultado directo da exportação do 
paiz, isto é, como saldo dos productos nacionaes vendidos no estran
geiro, ou como producto de emprestimos externos, tambem não o é 
menos, que a elevação do seu valor legal no paiz poderia chamai-o ao 
mercado, e influiria para sua conservação no mesmo, em virtude da 
propria lei economica, que faz affluir as mercadorias para o logar 
onde se lhes offerece maior preço. 

Não é preciso accrescentar que esse levantamento do preço do 
ouro operaria como um estimulo benefico e animador da propria mi
neração nacional. 

Mém disto, importa levar em conta o facto da producção total do 
ouro, que para nós é o principal, nos diversos paizes actualmente. 

As estatísticas publicadas a este respeito não teem uma exactidão 
rigorosa; mas acceitando como verdadeiros os dados fornecidos pelo 
professor Soetbeer, que é reputado a autoridade de maior competencia 
na materia, verifica-se que a producção universal do ouro nos ulti
mos decennios, si não tem diminuído, tambem não tem augmentado, 
sendo ainda para notar que, calculada em 160,000 kilogrammas a pro
ducção annual do ouro, conforme as informações daquelle illustre pro
fessor, tres partes desta somma são absorvida-s pela ourives-aria, fican
do apenas 40. 000 kilogrammas para augmentar o stock destinado, á 
circulação . 

. Ainda esta somma, cerca da metade é annualmente exportada 
para o Oriente, onde vai ficar enthesourada. De maneira que, da 
simples apreciação de taes factos deve resultar a convicção de que o 
levantamento do preço do metal-ouro se imporá por toda parte, como 
uma consequencia resultante da sua producção insufficiente para os 
varios misteres. 

E nenhuma reforma monetaria projectada no momento actual 
póde deixar de attender a essa razão, uniiverrsalmente preponderante, 
ai~da quanto fossem diversas as condições, ora desfavo:raveis, do nosso 
palZ. 

Em referencia á car~tia patente do metal ouro pQr toda parte, 
escreve o Sr. E. de Laveley em um livro recente "La Monnaie et le 
Bimetallisme" : 

"O balanço da producção e do emprego do ouro prova claramente 
que a quantidade deste metal é insufficiente: 

Producção actual. . . . ...•........ : . . . . . . . . . . fr. 
Emprego industrial segundo Soetbeer l 

(90 . 000 kilog. ouro puro) .•... 306.000.000 
Exportação para o Oriente. . . . . . . . . . . 100. 000.000 
Perdas, enthesouramento, safado das J 

moedas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . 000 . 000 

. · 

500.000.000 

426.000.000 

.. 
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"Resta, pois, disponivel, para fazer face ás necessidades do mun
do inteiro, ·cerca de 74 milhões, quando a Am.erica do Norte, a Ame
rica do Snl, a Australia, reclamam cada anno quantidades consideraveis 
para as suas populações que progridem tão rapidamente em numero 
e ·riqueza.. · . 

"Segundo ::M. Giffen não sobra mais ouro para a amoedagem. 
"A procura de ouro, escrevia elle recentemente, para outros mis

teres, que não a amoedagem, parece quasi igual á toda sua producção 
annua!l." 

O · citado autor faz em seguida detalhada resenha ·do ouro cunha
do em varios paizes, rios dous ultimos decennios, e conclue por de
monstrar e affirmar que na maior parte delles a cunhagem tem tido 
diminuição notavel e em alguns cessou absolutamente, por não ser 
possível a acquisição do ouro para aquelle fim. 

Talvez convenha accrescentar, que para o Sr. de Laveley o re-
medio para .semelhante ra:refmcção do ouro e de sua inevitavel crise mo

' netaria, só poderá ser encontrado no bimetaUsmo &!.ternacional. 
Póde ser que o futuro lhe dê razão ... 
Com relação especial á acquisição da prata para a cunhagem na

cional poderia suppor-se, que não seria tão justifi~ada . a sua elevação 
de preço legal; primeiro, porque a sua producção tem, sem duvida, 
assaz augmentado no ultimo decennio, e conseguintemente, havido 
baixa constante de preço no mercado ; segundo, porque não sendo essa 
especie de moeda de curso illimitado, a sua relação maior ou menor 
para com o ouro não, poderia influir até ao J?Onto de expellir - o 
ouro da circulação . 

Oom. effeito, ao determinar o valor legal da prata no prajecto e 
. a sua relação para com o ouro, não tive em mente esses males possi
v·eis, resultantes da concurrencia dos dous metaes no mercado; pois, 
não sendo permittida a cunhagem da prata aos particUlares·, esta só 
será cunhada, segundo o .criterio do governo, á medida das ·exigencias 
da . circulação . 

O preço da prata e sua relação estabelecida obedeeem 'ás duas 
razões ou intuitos differentes: primeiro uniformisar, tambem nesta 
parte, o ·systema do projecto relativamente aos padrões adoptados por 
varios povos, notadamente da Europa; segundo, deixar larga margem 
de lucro para o Thesouro N acionai na acquisição do metal prata para 
ser moedado. 

Esta segunda razão foi preponderante, porque já ficou demon
strado anteriormente, que, não obstante o preço relativamente baixo 
da prata nos mercados estrangeiros, ainda assim guardado o titulo e 
peso do padrão ora vigente, o Estado não poderia adquiril-<o para 
cunhar, sem grande prejuízo para o Thesouro. . 

Além disso, uinguem póde, no momento, affirmar que essa pro
ducção abundante da prata continue. 

O que na Europa se considera relação par entre os dous metaes é : 



1 de ouro ' para 15 112 de prata, ou 60 718 ds. esterlinos por uma onÇà 
standart. 

A datar de 1874 para cá, esta relação tem sido muito maior no 
mercado, em· virtude da depreciação da prata. Mas ultimamente, a 
tenden·cia deste metal é para a alta,- por factDs e· ·circumstancias que 
parecem da maior preponderancia, notadamente, as ultimas reformas 
monetarias dos Estados Unidos da Norte America e do Reino de 
Portugal. 

Duas circumstancias se teem dado no paiz, que não teem deixado 
ver o valor exacto da moeda metallica : 1) o uso, cada vez mais desen
volvido, dos · varias instrumentos de credito, facilitandC? os movimentos 
do commercio, independentemente da moeda; 2) a emissão, de mais 
a mais, auginentada do papel-moeda. 

Si não tivessem occorrido taes circumstancias, isto é, si a moeda 
metallica devesse ter, por si só, desempenhado a sua funcção de motor 
das permutas ou de vehJicw'lo dos valores; - o seu justo ptreço se teria 
revelado a todos, altamen~e étespropor.cional com aquEille que lhe . dá o 
padrão vigente. 

Veríamos talvez, que o seu valor real ou o seu poder adquisitivo · 
como moeda, tinha muitas vezes dobrado e que, mesmo normalmente, 
uma oitava de ouro vale 50 % mais do que o fixad·o em 1846. E é isto, 
a que somos sem duvida obrigados a concluir, do preço corrente do 
mesmo ouro, reduzido, em nossos . mercados, á condição de simples 
mercadoria. . . · 

Cumpre, finalmente, considerar que <> valor legal e a relação 
deste entre a prata e ,o ouro foram calculados no projecto, de modo a 
impedir que aquella seja facilmente expor tada, para o fim de ser trans
formada em moeda estrangeira, e, igualmente, no de facilitar qualquer 
convenção_ monetaria · internacional que por ventura se haja de fazer. 

Supponho ter dito bastante sobre ·.este ponto. 

v 

. Antes de conCluir, occorre-me ainda tomar em consideração . o ar
gumento, de que a reforma prcAjectada vae influir no valor· dos contra
ctos, sobretudo nos feitos a prazo, - acarretando, por ' coiisequenCia, 
graves prejuízos aos particulares e ao · proprio Estado... · · 

- Para mim, não é de grande peso esse argumento, mesmo con
siderado sob o ponto de vista · geral; porque, modificado ou não por 
alguma reforma monetaria occori'ente; o· facto é, que o valor da moe
da de um ,paiz, nem sempre é o me;srrt.o, isto é, nem· sempre mantém 
idenhlco poder adquisitivo na sua permuta pelas outras mercadorias. 

·A moeda, vwta de perto no corre·r das transacções, ora vale mais . 
ora vale menos realmente ; muito embora conserve inalteravéi o seu 
valor nominal estampado. Essas alterações, para mais ou para menos; 
no · valor da moeda, · são subordinadas (cOmo· no · de qualquer outra 
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mercadoria) ao augmento ou á dilnin.uição das transacções, á alta ou 
baixa dos preços das cousas em geral, e á sua maior affluencia ou es
cassez no merca·do . 

Ninguem póde affirmar, que o valor real da moeda de 10$, por 
exemplo, de hoje será exactamente o mesmo de amanhã, independente
mente de qualquer reforma, que lhe altere o valor: E nem podia ser 
de outro modo; todo o valor é instavel pela relatividade da sua natu
reza, e, portanto, a moeda, como tal, não póde escapar dessa condição, 
que lhe é essencial. 

E si este facto, sendo uma condição geral da moeda, perde o valor 
de uma objecção; na.s circumstancias actuaes do Brazil todo o receio 
da reforma proposta por esse lado, seria no todo infundado, maxime, 
pela razão sabida de que não temos, presentemente, nenhuma circula
ção me.tallica effectiva. 

Esta circumstancia é, sem ·duvida, favoravel para o caso, e outros 
povos a teem sabido aproveitar para fim identico, notadamente a In
glaterra, para a sua reforma mono-m-etal'Uica de 1816. 

E' puro engano suppor-se, que as transacções do Brazil são regu
ladas em vista do valor de 4$=1 818 de ouro, ou ainda pelo de prata 
= $281,25; o papel-moeda, e sómente este, é o regulador de nossos 
preços, o repre&entatitvo de valor em todas as transacções da ordem 
economica ; e, conseguintement.e, a reforma não traria mal algum a 
semelhante respeito. 

Si pela reforma viessemos a conseguir a circulação metallica, 
dahi por ·deante, os contractos ou obrigações seriam subordinados ás 
condições rl;e valor da nova moeda; si, porém, a sua efficacia não fosse 
bastante, e continuasse o regivrn:{m do papeV; -está visto, que tambem 
não haveria difficuldade nova occorrente, a evitar ou a resolver ... 
' Quando em 1833 se tratou de fundar o padrão monetario do Im
perio, não faltou, igualmente, quem lembrasse a supposta objecção dos 
males provenientes da alteração do valor da moeda. Mas o Sr . Vianna, 
Ministro ·da Fazenda naquella época, retorquindo, disse : 

"Não temais, senhores, que a fixação do novo padrão monetario 
importe uma alteração na moeda legal, affectando, por esta maneira, 
os contractos; os metaes preciosos a que tal padrão se refere não 
teem presentemente curso livre no mercado, e por conseguinte, ne
nhuma relação com as t ransacções 'de hoje: pelo contrario a alteração 
do antigo padrão monetario será tanto mais justificavel, quanto ella 
níais se approximar do est!!ido presente das cousas. Tão pouco deveis 
receiar que falleçam os metaes preciosos para os pagamentos exigidos 
nesta especie ; o commercio, a quem isso interessa, os fará prompta
mente apparecer em quantidade sufficiente." 

E' d'o interesse de todos, e até característico essencial da moeda 
que o seu valor real seja igual ou o mai\9 approximado do seu valo: 
comm~rcial. . . i! n; ~t. ~j ~~~ 

81 exammarmos o que se passou por occaBião da reforma do pa-
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drão monetario de 1846, veremos que os mesmos ·receios se levantaram, 
como outros tantos pretextos contra a mesma. 

Os partidarios do statu quo acham sempre mil defeitos em toda a 
tentativa de progresso ! 

Si a elevação do valor da moeda de ouro, que ora não intervem 
no mercado para regular as transacções occorrentes, póde prejudicar 
os interessados, então com razão maior se deveria dizer que o valor 
instavel da mooda de qualquer eapecie falsêa em regra toda.s as per
mutas ou obrigações. Mas, si com effeito existe alguma verdade em 
ambas as hypothe·ses, dahi não se deve logo concluir que as suas con
sequencias se revelem, como um mal para os interesses da communhão 
em geral. 

De uma transacção entre dou.s indivíduos isola:damente poderá re
sultar prejuízo para um delles pela depreciação ou ele11ação imprévi.sta 
no valor da moeda; mas encarados ambos os aspectos da questão no 
todo das transacções de um povo, - não, absolutamente não; porque 
a repercussão dos effeitos, em um e outro caso, bons ou máos, affe
ctaria ~odas as obrigaçõe-s pecuniarias, todos os interesses da ordem 
econonuca. 

Um povo, sob o ponto de vista economico, se compõe de credores 
e' devedores, de productores e consumidores, ou ainda, de vendedores e 
compradores, e todos elles tiram alt.er11LU!amente a sua compensação 
respectiva nos factos diversos, em que entra a moeda boa ou depreciada. 

Quero mesmo convir em que um decreto, inopinada'TJU!In,te promul· 
gado e executado, effectuando alteração consideravel no valor da 
moeda circulante, seria, sem duvida, ·suscejptivel de prejuizoo, até 
graves e funestos; mas uma reforma legal, p8!ssada pelos seus varios 
tramite-s e levada á execução, com toda a opportunidade (marcando
se mesmo um prazo razoavel para entrar em vigor), não poderá ser 
acoimada de semelhante defeito. 

Si o receio desses suppostos males devesse subsistir, como objecção 
preponderante, - a conilequencia seria a inopportuniJdade absoluta, 
para jámais poder realizar-oo qualquer reforma monetaria. Tanto 
mais depreciada estivesse a moeda de um povo ( supponha-se o papel 
de curso forçado), quanto maior seria a força da objecção tirada dos 
prejuízos certos, que uma moeda forte teria de occasionar, em substi
tuindo áquella na circulação geral. · 

Argumentos que provam de mais, nada provam. 
Deixo de analysar sin,gularmente as ·outras disposições do projecto, 

como, por exemplo1 as referentes ás moedas de nickel e de bronze, por 
considerar que as especies contidas em taes disposições são, em si 
mesmas, claras e procedentes quanto aos seu.s fins. 

Assim pois, analysando e discutindo como fica o projecto que ora 
pende da deliberação do Senado, concluirei a -presente exposição de 
motivos affirmando que, entre os elementos do seu progresso eco
Mmico-f'ÍJrulmJeeiro, o Brazil carece de uma boa reforma moMtaria. 
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Si a do projecto não satisfaz, é mister que os de maio~· . comp~ten
cia procurem, quanto antes, satisfazel-o de modo correcto e profícuo, 
bem considerado e attendido o estado precario de nossas actuaes con
dições. 

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO 

. A commissão de finanças, tendo examinado o projecto n. 3 sobre a 
moe4a metallica, approvado em primeira discussão, e bem assim o 

substitutivo apresentado pelo Sr. senador Amaro · 
Parec·er Oavalcanti, é de parecer que o substitutivo entre 

em 2a discussão e E?eja adoptado. 
. Sala das commissões, 21 de agosto de 1891. - José Antonio Sa
raiva. - JoatJ.uritm · Saldanha Marinho. - U. do Amaral. _..,.. Braz 
Carneiro.- Estev~ Junior. 

SESSÃO DE 25 DE AGOSTO 

· · O ·sr. Presidente diz que vae entrar em· discussão O projecto 
offerecido pelo Sr. Amaro Cavalcanti, sobre moeda metallica, com o 

substitutivo que o mesmo offereceu ao estudo da 
z· 'discussão do commissão de finanças, a qual é de parecer que o 
projecto n. 3 mesmo substitutivo seja adoptado; e, · portanto, 

consulta ·ao ·Senado si prefere para base da dis
CUS§ão o substitutivo, considerando-se, no caso affirmativo, retirado 
o projecto primitivo. 

•Consultado, o Senado approva a preferencia. 
Entram successivamente em 2a discussão, a qual fica sem debate 

.encerrada, os arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 e 11 do projecto 
substitutivo. 

Na sessão -de 26 de Agosto é approvado o projecto em 2a dis
cussão. 

SESSÃO DE 21 DE SETEMBRO 

O Sr . Am!erico Lo·bo -'- Sr. presidente, a primeira idéa que te· 
nho ao ver este projecto é a de louvar o nosso illustre companheiro pelo 

Rio Grande d.o Norte, cuja illustração e trabalho 
tem-se engrandecido nesta casa. Ja discussão ·d-o 

projecto n. 3 Vej0 que S. Ex. -não é alheio a nehum dos 
problemas sociaes e procura .soluções para todos; 

talvez .nesse desejo de servir o paiz offerece até um primor esthetico 
como -este projecto. 
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Digo primor esthetico, porque, ~ndo nós o curso forçado por 60 
aruios, a moeda entre nós . toma o papel de luxo em · casa de pobre: 
por isso a primeira observação que merece é a de ser obra de luxo. 

Si. a lei em discussão conseguisse melhorar a nossa moeda, seria 
isso só um desserviço, . porque o metal seria immediatamente expulso 
pelo curso forçado: Devo. decl~rar que o unico prbjecto financeiro que 
póde salvar o Brazil · é o apresentado pelo nobre senador. pelo Rio 
Grande do Sul, que já passou hoje em 1 a . discussão. 

Todos os mais são paliativos proprios para estender a escravidão 
ao curso forçado. 

As . própostas de S. Ex., direi desde já, são melhores do que all 
que as apresentadas pelo ministro da fazenda na sua mensagem ao 
Senado; o projecto do nobre senador pelo Rio Grande do Sul é, dos 
apresentados, o unico possível, o uníco pratico, traz dentro em si o 
cunho do patriotismo. · 

Obmo disse, o projecto do nobre senador pelo Rio Grande do 
Norte parece antes uma obra de luxo ou de bellas-artes, e como S. Ex. 
mesmo declarou na exposição de motivos, é incompleto, porque os com
plementos são da iniciativa d·a C amara dos Deputados; e S. Ex. fez 
bem limitar sua iniciativa deante do' direito que tem aquella camara. 
Eu acceito a proposta como uma experiencia, visto que este projecto 
é uma apparencia, uma visão, para nós outros que· navegamos atê aqui 
em balde á conquista do ouro. . ·· ' 

: Mas desde que vamos· dar á nossa moeda o seu justo valor, por, 
que não substituir a uuidade puramente imaginaria para outraª 

O art. 2° f.alla na unidade minima (LO 
Ora, o real é uma herança: de portuguezes, quasi hespanhola, por 

ser peninsular, e fictícia que serve apenas para o jogo e o mcom
modo de escripturação. 

Sei de uma companhia que no jogo dos reaes ganhava uma im
mensidade de dinheiro, porque' cobrava,. com augmento de reaes at~ 
perfazer 20 rs. e ·pagava com desconto dos reaes addicionaes a empreza 
que 'tinha de receber afinal. Devemos procurar outra cousa fóra desta 
Lespanholada. 

Portanto se o real n~o existe, devemos crear ontra unidade que 
sirva para a facilidade das operações. Um estrangeiro, por exemplo, 
ouvindo f.alla:r em 900$ julga logo que o seu possuidor ~um millionario. 

· ~ão ha sómente a falta de verdade na unidade proposta, como augmen
to de difficuldade nas operações e na escripta. 

Por isso offereço emenaas, reduzindo .o nosso .systema ao systema 
decimal; e creando para o valor de 2$, uma moeda que se póde dividir 
em decimos e centimos. (Lê.) 

O nobre autor do projecto, querendo. fazer um accôrdo ·com o pas
sado e submetter-se á rotina, declara que o vintem é a menor moeda de 
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troco, pois bem, o centimo de minha emenda cbrresponde á essa moeda 
subdivisionaria. 

Se não fôr adoptado o projecto do nobre senador pelo Rio Grande 
do Sul, ficaremos com innundação de papel-moeda e com o ouro, como 
se acha hoje, em plena alça e evacuação. Creio que 0 projecto do no· 
bre senador pelo Rio Grande do Norte, ora em discussão, só por si 
nad-a fará; mas acompanhado de outras medidas póde ajudar a desen
volver a nossa circulação monetaria e 0 noso credito. 

Deixo de ler as emendas, que são extensas, por me achar fatigado 
e mando-as á mesa. 

Ao art. 1° e seu paragrapho. 
Substitua-se: 
A uniidade basica do systema monetario brazileiro será o cruzeiro 

equivalente á moeda actual de 200 réis. 
Paragrapho unico. Esta unidade se subdividirá em decimos e cen

timos, correspondendo o valor do centimo, nos termos desta lei, á 
0,00146 (cento e quarenta e seis decimos millesimos de gramma) de 
ouro puro ou 0,00776 (setece:qtos e setenta e seis decimos millesimoe 
de gramma) de ouro amoedado. 

Ao art. 3°, alinea P. 
Substituam-se as palavras 10$ pelas seguintes - 5 cruzeiros ou 

meia dobla: - e supprimam-se todas as palavras desde - isto é, etc. 
Alinea 2a. ' 
Substituam-se as palavras - 5$ pelas seguintes -- dous e meio 

cruzeiros ou dons cruzeiros e cinco decimos. 
Alinea aa. 
Substituam-se as palavras - 20$, pela seguinte dobla ou dez cru

zeuos. 
Ao art. 4°, alinea la. 
Substituam-se as palavras 2$ e 80 réis pelas seguintes - cruzeiro 

e quatro centimos. 
Alinea 2a. 
Substituam-se ás palàvras - 1$ pelas seguintes - ci_ncg decimos 

c•u cincoenta decimos . 
A~inea aa. 
Substituam-se as palavras - 500 réis, pelas seguintes - vinte 

r cinco centimos. 
Substituam-se as palavras do periodo final - 10$, pelas seguin

tes - cinco cruzei1·os ou meia dobla. 
Ao art. 5°, a, aT!ineJa '1"'. 
Substituam-se as palavras - 200 réis - pelas segui_ntes - um 

decimo ou 10 centimos. 
A.Zinea 2•. 
Substituam-se -as palavras 100 réis - pelas seguintes - cineo -

centimos. 
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Lettra b, allinea 1". 
Substituam-se as palavras - 40 réis - pelas seguintes dous 

centimos. 
Alínea 2". 
Substituam-se as palavras - 20 réis (vintem) - pelas !leguintes 

- um centimo. 
Ao ·art. 6°. 
Substituam-se as palavras - 1$ e 200 réis - pelas seguintes -

cincoenta centimos e dez centimos. 
Ao art. 7°. 
Substituam-se as palavras - a razão de 1$377,9 - pelas· seguintes 

Oouro,53,779 (ou cincoenta e tres centimos, setecentos e setenta e nove 
m~llesimos) . 

Supprimam-se as palavras - ou á de real, 1,377,9 _ 
Ao art. 8°, lettra A. 
Supprimam-se as palJI.vras - 5$000. 
Sala das sessões, 21 de setembro de 1891_ - Americo Lobo. 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão. (*). 

O Sr . Ramiro Barcellos não vem impugnar de modo algum o 
projecto -apresentado pelo illustre collega, tão comp.etente nestas ma
terias. 

Sympathisa profundamente com as idéas enunciadas por S. Ex. a 
este respeito, porque comprehende que o paiz está mantendo uma ve-
lharia em todo o seu systema de moeda. , 

Apenas deseja apresentar algumas observações ao illustre autor 
do projecto, observações que, de modo algum, vão influir sobre o fundo 
da materia; mas, apenas, envolvem questão de fôrma. 

Estas observações resumem-se, principalmente, na divisão da 
moeda, proposta pelo nobre senador. Si _prevalecessem as observa-:
rões que S. Ex. fez e que, aliás, o orador acha muito precedentes, de 
- a divisão da moeda brazileira pôr-oo de accôrdo com a maioria das 
nações civilisadas do Occidente, entende que devia-se fazer o ponto de 
partida semelhante· ao ponto de partida das outras moedas desses paizes. 

Acha tarubcm desnecessaria a creação da dobla. Tem-se notado que 
rodas as moedas muito pesadas, e de volume grande são incommodas, 
··, em geral, não teem a mesma circulação que teem as moedas mais 
i.eves e de peso menor. 

N.iestas con~çõeS. \fiCha 1que poder-.se-hia ·pavar na Illloeda d'O 
valor de 10$, a que poder-se-hia chamar Cruzetiro, nome que está ad
aptado como symbolo da nacionalidade brazileira, e deve fa?.er parte 
esse symbolo astronomico da cunhagem da moeda. 

Pôde-se ficar, repete, com o Cruzdiro, do valor de 10$, como moe-

(•) Falla em seguida o Sr. Amaro Cavalcanti, c\l'jo discurso .não consta dos 
At111oae8. 
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da de ouro; e as de prata podem ser o cruzado e -os multiplos do 
cruzado, ficando assim de accôrdo tambem com as moedas menores 
de "nickel e. de bronze, porque a moeda de nic)rel já representa mew 
cruzado e um quarto de cruzado. 

pesta maneira, · ter-se-ha -uma organização perfeitamente har
moniCa. 

Assim, a fracção que o projecto conser'Va da moeda de 500 r~:;., 
devia ser uma fracção egualmente decimal, de 400 rs.· para .-pôl-a de 
accôrdo com a moeda franceza, italiana, etc.; e, como estas moedas 
estão baptisadas nesses paizes, proporia que se voltasse ao nome an-
tigo. Esta moeda mesmo é tradiccional no paiz. Houve o cruzado. 

Pois.· bem; o -cruzado póde ser a nova moeda, e adoptado o typo 
de 25 cruzados, poder-se-hia -chamai-o Cruzeiro,· em logar de libra, 
mesmo porque a palavr-a libra é uma palavra já desusada, que sahiu 
dos habitos do paiz quando mudou o systema de medidas. 

A palavra libra pareceria · mais uma imitação da moeda ingleza, 
com a qual a . moeda brazileira não tem relação nenhuma; seria até 
uma denominação impropria. 

Acha, pois, que o nobre autor do projecto poderia acceitar esta 
modificação, que .parece melhorar, de certo modo, o seu projecto. 

Si o nobre autor do projecto estivesse de accôrdo... · 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Acceito a idéa. 
O SR. RAM:mo BARCELLOS. . . apresentaria uma emenda relativa a 

esta divisão, julgando q_ue fi-cava assim mais de harmonia coni a jus
tificação que S. Ex. fez do seu projecto. 

Algumas outras observações poderia fazer mais longamente, si a 
hora não estivesse tão adeantãd.a, observações que talvez . pudessem 
ainda influir no animo de S. Ex., porque são pequenas modificações, 
que não· alteram a essencia do projectq. · 

Assim, por exemplo, o nobre autor do projecto diminue de um 
millesimo o fino do ouro da moeda nacional; e; comparada com a 
libra ou com outra qualquer moeda, a brazileira tem uma inferiorida
de de valor, mínima é verdade, mas que não deixa de ser uma infe-
rioridade. · · . 

Entende qué 'não havia necessidade de fazer esta differença, e por 
uma razão muito simples. Desde que fosse equiparada, que em logar 
de 864 se tivesse 865; nenhum perigo háveria mais de desmonetisação 
da moeda, porque a desmonetisação sempre importa algum trab~o; 
li') além disso; ·toda a moeda, que tem circulado um pouco, perde, pelo 
attrito, um pouco do seu peso. . 

Ora, desde qub houvesSb igualdade, mmca haveria conveniencia 
na desmonetização. · 

O SR. AMARo CAVALCANTI - ·E' a lei franceza que diz que as 
moedas estrangeiraf) são recebidas com a toler.an~ia até 2 1!2 milesi
rrios; de maneira que a nossa estava dentro da tolerancia. 
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O SR. RAMIRO BARCELLOS responde que não havia necessidade 
dessa toler.ancia; e essa tolerancia mesmo refere-se áquillo que a moeda 
tenha perdido pelo attrito. Mas uma moeda que Já é cunhada com 
uma diffrença, e com a perda pelo attricto, ·.não póde mais entrar nos 
limites da tolerancia; dentro em pouco tempo perde o seu valor, não 
póde correr no estrangeiro, porque no acto de ser cunhada já levava 
uma differença de tolerancia. Ora, si ella corre um pou!JO, vae além 
dessa tolerancia. · 

Portanto, é apresentar á moeda nacional já uma condição que 
vae tornar impossível, ou, pelo menos, difficultar o seu curso no es
trangeiro. Isto é uma questão em que se póde chegar a um accôrdo. 

O SR. AMARo CAVALCANTI- Desejo mesmo que ella seja urq pouco 
inferior. 

O SR. R.A.Mmo :BARCELLOS diz que não ha vantagem alguma. Pensa 
r> nobre senador que a moeda terá de perder a tolerancía, e, no calculo 
que se faz, é o que ella perde pelo attrito. Ora, si ella já sahe da 
cunhagem com um perda, mais tarde o attrito tira-lhe uma pa:rcella 
que devia pertencer á tolerancia e ella não será mais tolerada, não 
terá curso no estrangeiro. Foi o erro da Republica Argentina. 

O orador é de opinião que não haveria perigo algum, e que, pelo 
contrario, haveria vantagem em dar o mesmo typo de 865, porque 
ainda que dtlpois perdesse alguma cousa, ella estaria dentro dos limi
tes da tolerancia admittida pelas nações da União Latina. 

Eram estas as observações que tinha de' fazer sobre o -projecto, o 
que parecem juatas; e si S. Ex. está de accôrdo, .apresentará, tambem 
neste ponto, uma emenda ao seu projecto. 

O SR. AMARO Q.A.V.A.LC.A.NTI - Com muito prazer; estou . de per· 
feito accordo com V. Ex. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS responde que nesse caso vae mandar á 
mesa as suas .emendas. 

Ao art. 3° A. Em vez de libra brazileira-cruzeiro 
Emendas com o valor de 10$000 nella estampado, pesando 

8,065. . 
2. 0 Em vez de meia libra - diga-se: meio cruzeuo. 
3.0 Elimine-se. , . 
Ao art. 4°, n,. 3. Substitua-se o cruzado ou 400 réis. 
S. R. Ramiro Barcellos. 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão. 

O Sr. Theodureto Souto diz que a materia do projecto, que se 
discute, é uma das mais graves· e das mais transcendentes que se p6de 
deba~er em uni parlamento, e deve dizer, ao Senado que, no momento 
actual, uma resolução do Congresso, que não fôr pautada pelos ·prin-



-154-

CipiOs de extrema prudencia, póde acarretar graves prejuízos de or
dem material, economica e financeira. 

O projecto versa sobre a mudança fundamental do typo da moeda 
nacional, e o orador não tem sinão . que admirar e render home
nagem ao autor deste projecto ... 

O SR. NEIVA- E merece. 
O SR. THEODURETO l::!ouTO. . . sobretudo pelos conhecimentos pra

ticos que revela da .sciencia monetaria e das condições da sua circula
ção; mas acha que, quando o Congresso está empenhado na discussão 
de grandes medidas ímanceiras, da organisação bancaria e da eircula
ção fiduciaria, e quando o Senado nem siquer ainda iniciou, porque 
ain,!l.a não vieram da Oamara, a discussão dos orçameptos da 'H.epu
blica e principalmente do orçamento da receita e despeza geral; quan
do tantas questões economicas e financeiras, por consequencia relacio
nadas com a circulação monetaria, se acham na tela de uma discussão 
que, por assim dizer, corre simultaneamente na Oamara e no Senado; 
quando isto se dá, é de opinião o orador que não se deve proceder pre
cipitadamente, sem pleno conhecimento das cousas, sem o estudo per
feito da circulação monetaria nas suas relações internas e externas, 
de maneira a votar desde já um projecto de lei sobre a mudança radi
eal do typo da moeda nacional. 

O honrado senador, autor do projecto, assignalou uma circumstan
·C'ia que realmente é de grande peso e é a seguinte: a de achar-se o 
Brazil qua..si isolado no meio do systema monetario do mundo civili
sado, do mundo occidental. 

_Antes de tudo, esta_ phrase q~ir isolado não está perfeitamente 
drl accôrdo com a verdade; o systema monetario do Brazil, ainda que 
não seja inteiraménte harmonico com o systema monetario da França, 
e é esta uma preoccupação que parece predominar no espírito do no
bnl senador em razão de ser a .J:t, rança o paiz que iniciou o systemu 
metrico decimal, está de accordo com o systema monetario da In
glaterra . 

. E o Senado sabe que é sobre tudo com a Inglaterra que o Brazíl 
mantem as suas relações economicas e financeiras; que a Inglaterra é 
.a sua grande credora, tem sido o seu grande mercado de capitaes, é o 
seu fornecedor de dinheiro, é quem se acha para com elle em rela
ções que estabelecem a obrigação de pagamento de juros sobre empres
·.imos que lhe tem feito para serviços extraordinarios e até para ser
viços ordinarios de administração. 

Esta consideração, só por si, além de outras, deve pesar no es
pírito dos nobres senadores para não tomarem uma resolução precipi
tada. 

O SR. NEIVA- Mas ella não recebe a moeda de outros paizesl 
O SR. THEODURETO SouTo accrescenta que o seu objectivo é es-

sencialmente requerer o adiamento desta materia. · 
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O SR. NEIVA- Mas V. Ex. veja que este projecto tem o n. 3 é 
um dos primeiros do Senado; não ha precipitação. ' ·. 

· O SR. 'l'HEODURETO SouTo respono.e que não importa; este proje· 
•!tO está hgado por diversos laços a outras questões economicas, e .o 
~enado sabe o etfeito que produzem estas medidas. 
. Ainda ha pouco não viu o Senado que uma simples mudança feita 

pelo governo de l'ortugal em relação ao seu typo de moeda, quasi im
portou na liquidação d.aquelle paiz ~ 

O 8R. AMARo CAVALCANTI - Isso é cousa diversa; tratava-se de 
uma crise de numerario. · 

· O SR. THEODURETO SouTo pergunta si é neste momento, quando 
l!e agitam tantas questí?es importantes, quando, por assim dizer, tra
tll.-~ da reorganização da vida economica do paiz ... 

O SR. NEIV.A.- E' o que estamo!? fazendo. 
O SR. THEODURETo SouT.o. . . que o Senado vae de coraçãq ligeiro 

fazer uma alteração tão importante no typo da moeda nacional1 
Não está adeantando nenhuma idéa fundamental contraria ao 

px·ojecto do nobre se,nador; está apenas tratando de uma questão a.e 
fórma. · 

Desejava que a materia fos!*l bem estudada pelos Srs, senadores, 
, pediria mesmo a SS. Exs. que se dedicassem á apreciação de todos os 
~tffeitos que seme~ante resolução póde produzir. . 

E' 11or isso que pede um ·adiaménto da discussão, por 48 h01'as, 
até porque_ a commissão de fazenda está tratando de um projecto re
lativo á circulação fiduciaria, e a circulação fíducíaria tem relações 
.de _dependencia com a circulação monetaría. 

Acr~dita que, por si só, esta consideração pesará . no espírito do 
honrado ·senador para concordar com o orador neste adiamento. 

A circulação fiduciaria ha de basear-se, em definitiva, na circula
ção metallica; ainda que se crê um estado provisorio, ou antes trans
itorio, no qual a circulação fiduciaria, por exemplo, se baseia na apo
Iice de ouro ; aind:... assim a circulação fiduciaria está intimamente 
ligada á circulação metallica. · 

O SR. AMao CAVALCANTI- Veja V. Ex. como tocou em um 
ponto que eu tive em vista; sei que as notas da emissão bancaria actual 
!lão conversíveis quando o cambio se mantiver ao par de 27, e appro
Kimo essa conversibilidade adoptando o typo de 24. 

O SR. THEODURETO SouTo diz que· o nobre senador está vendo que 
a materia é connexa, e note S. Ex. que qualquer resolução do Senado 
não se circumscreverá aos limites das paredes do salão: ha de ter uma 
repercussão muito viva, cujos effeitos S. Ex. mesmo não póde calcular 
no mundo · financeiro. 

O SR. AMARo CAVALCANTI - Os effeitos deste projecto posso cal
c-alar. 

O SR. THEODURETO SouTo entende que o adiamento, por tanto, ao 
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menos por 48 horas, teem como justificativa que alguns honrados col
legas podem estudar a ma teria; pede .mesmo a SS. E:xs. gue a estudem, 
porque ella é digna de toda attenção. . 

Pede ao Sr. Presidente que consulte a casa sobre o seu requeri
mento. 

Não havendo no recinto numero legal fica prejudicado o reque
rimento. 

À discussão fica adiada pela hora. 

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO 

O Sr. Elyseu Martins não impugna o projecto e suas observa
ções, bem como a emenda que pretende apresentar e submetter á con
sideração do Senado; refere-.se apenas á denominação da moeda bra
zileira, porque julga que effectivamente a expressão usada pelo pro
jecto não é tão conveniente, tão adequada aos costumes do paiz e á 
linguagem moderna quanto póde ser, adoptada com uma nova deno
minação. 

De facto a dobla é uma expressão portugueza muito antiga, em 
desuso lá mesmo e no Brazil quasi desconhecida; -póde-se, pois, substi
tuil-a pelo cruzeiro, assim como em logar de libra, deve-se tambem 
usar da mesma expressão cruzeiro. 

E' uma denominação exclusivamente do paiz, tirada do facto que 
diz respeito a elle, e caracterisa bem e melhor a moeda, entrando com 
a maior facilidade possível na linguagem commum. 

Portanto, manda á mesa emendas neste sentido. 
' Emenda ao art. 3°, n. 3: Em vez de - dobla ' __ 

Emendas diga-se - duplo cruzeiro,· e em vez de libra - diga
se - cruzeiro. 

Sala das sessões. - Elyseu Martins. 
E' apoiada e posta conjunctamente em discussão, a qual encerra

se sem mais debate. 

:Procede-se á votação com o seguinte resultado : 
Não é approvada a emenda do Sr. Àmerico Lobo substitutiva 

do art. 2° do projecto, considerando-se prejudicadas ' as outras emen
das do mesmo autor. 

São approvadas as emendas do Sr. Ramire Barcellos aos ns'. 1 
e 2 do art . 3•. 



- 157 

Não é approvada a emenda do mesmo Sr. Ramiro Barcellos sup
pressiva do n. 3 do art. 3°. 

E' approvada a emenda do Sr. Eloy Martins a este numero. 
E' approvada a emenda do Sr. Ramiro Bar

A pprovação do cell<>B ao art. 4° n. 3. 
projecto E' o projecto, assim emendado, approvado e 

remettido á commisaão de redacção. 

SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO 

O Congresso N acionai decreta : . 
Art. 1.0 Terão curso legal e recebimento obrigatorio nas estações 

publicas e na solução de quaesquer pagamentos, a.<! moedas metallicas 
especificadas nesta lei, segundo o peso, o valor e 
as condições que a mesma estabeleCe. 

Re<da:cção final Art. 2.0 A unidade mínima ou basica do .sys-
tema monetario brasileiro continúa a ser real, 

cujo signo menor estampado será o vintem (20 réis), moeda divisaria 
ou de troco, que .será cunhada com o peso de gramma 5,000 da liga 
100=cobre 95+estanho 4+zinco 1. 

Paragrapho unico. O valor do real, como unidade monetaria, cor
responde, nos termos desta lei, á gramma 0,000'73 de ouro puro, ou 
ainda á gramma 0,00088 do ouro amoedado ao titulo de 900!1000. 

Art. 3. 0 As moedas de ouro de cunho nacional, são : 
1) O Cruzeiro com o valor de 10$ nelle estampado, pesando gram

mas 8,065 de ouro ao .titulo de 0,900, isto é~ á razão de 1$239,'74 
cada gramma ou de real 1,339'7 cada milligramma: ou ainda á razão 
de 1$3'79,'7 cada ,cn'amma e á real, 1,39,53 cada milligramma de · metal 
puro, áquelle titulo; . 

2) O meio cruzeiro com o valor de 20$, e com o peso duplo do 
cruzeiro - com o valor de 5$ pesando 4,032,5 do mesmo metal; 

3) O duplo cruzeiro com o valor de 20$ e com o peso duplo do 
cruzeiro, isto é, grammas 16.130 de igual titulo. 

Art. 4. 0 As moedas auxiliares de prata de cunho nacional, são: 
1) Uma de 2$, valor estampado, pesando grammas 25, ao titulo 

de 0,900. ou á razão de $80 cada gramma; 
2) Uma de 1$, pesando, ao mesmo titulo, a metade da antece

dente; 
3) Outra de cruzado ou $400, pesando grammas, 5 de prata, ao 

titulo indicado. 
O recebimento obrigatorio na especie de moeda.s deste artigo não 

excederá de 10$ em cada pagamento . 
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Art. 5.0 Para srvir de moeda divisaria ou de troco, •subsistirão: 
a) as chamadas de nickel, a saber: 
1) Uma do valor de 200 réis indicado na sua estampa, com o pezo 

de 12 112 grammas, da liga 100=nickel 25+cobre 75; 
2) Outra do valor de 100 réis, pesando 7 grammas do mesmo 

metal; 
b) as de bronze, a saber : 
1) Uma do valor nesta indicado de 40 réis, pesando 10 grammas 

a liga 100-cobre 95+estanho 4+zinco 1; 
2) Outra do valor 20 réis (vintem) pesando a metade do mesmo 

metal. . 
Art. 6.0 Ninguem será obrigado a receber em pagamento, de 

uma só vez, quantia superior a 1$ nas ~oedas indicadas sob a lettra 
a) do artigo antecedente, nem somma maior de 200 réis nas moedas 
indiçadas sob a lettra b) do mesmo artigo. · 

Art. 7.0 As moedas estrangeiras de ouro, não sendo de titulo in· 
ferior ás de cunho nacional, ou uma vez reduzidas a este, poderão ser 
recebidas nas estações publicas e acceitas na solução de quaesquer 
pa~amentos, á razão de 1$379,7 por gramma de ouro puro, ou á de 
real 1,3953 cada milligramma, despresadas as fracções menores. 

Art. 8.0 O governo fará desmonetizar todas as peças metalllcae 
correntes, que se acharem nas relações estabelecidas por esta lei .· 
· :§ 1.0 Todo o ouro levado á Casa da Moeda por particulares, depois 

de fundido e ensaiado, será comprado a seu peso, titulo e valor legal, 
ou · que equivale á sua cunhagem sem onus algum para os respectivos 
proprietarios. 

Para este fim, o governo habilitará o thesoureiro da Casa da 
Moeda com as quantias que forem precisas até um limite fixado no 
exercício financeiro. · 

a) O pagamento aos portadores de ouro, na fó:rma deste . arti~o, 
~rá feito em moedas desse metal até o valor menor das mesmas ( 5$) 
e as fracções, em moeda auxiliar e divisionaria relativamente a cada 
partida; 

b) Si na occasião não houver em mão do thesoureiro moedas de 
lJuro de cunho nacional bastantes, . o portador receberá certificados da 
jmoortanCia respectiva, que valerão ouro para todos os fins e, como tal, 
serão recebidos no Thesouro Federal e em quae'squer outras estações 
publicas. ·· 

§ 2.0 A transferencia da moeda estrangeira de ouro em moeda 
nacional, uma vez conhecido o seu peso e titulo, será feita ' gratuita· 
mente na Casa da Moeda. 

' Art. 9.° Fica prohibida a moedagem da prata por conta dos par-
ticulares. . · 

O governo proverá a acquisição desse metal e á sua cunhagem 
por conta do Estado, á medida das necessidades do movimento eco
nomico do paiz. 
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Art. 10. Na composição da moeda de ouro, a parte da prata em 
liga não excederá de 0,014 . 

Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrario . 
Sala das commissões, 24 de setembro de 1891. -Americo Lobo.-

{ ava;res Bastos. • 

Na sessão de 26 de setem1bro é approvada a redacção e o pro
jacto remettido á 'Camara. (*) 

(•) Este projecto tomou na 'Camara. o n. 2l(. Não consta da Synop&e dos 
trabalhos da Camara 0 seu andamento na ~ommissão de Fazenda. 





NOTA: 

.1891 

PROJECTO IM COMMISSÃO DE FAZENDA E INDUSTRIAS' 

N. 49 

Em 23 de Julho é publicado o pMecer e projecto ila Oorrvrlr:f.ssão 
rk Fazenda e Industrias. Em 25 entra em 1a d~cussã·o. Falla o Br. 
Bampaio Ferraz. Em 27 falla o Br. Oiticica. Em 28 falla o Br. Ber
zedello Correia, em. 30 f(JJllam os Brs. Arislf:ides Maia e João Pinhei1·o, 
e?n 31 fallam os Brs. Antonio Olyntho e O'iticica. Em 1 o de Agosto é 
rejeitado o projecto. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 23DE JULHO 

Limita á SOrnm1JO, actualmente exi8ten6.e no paiz; a circulação dos bi-
lhetes de bancos e do Thésouro, não convertiveis em metal, e de
clam 7Jivre a erntiJssão de notas ou bilhlet~ de banco, sujeita a r~
gras que estabe~ece 

A commissão de fazenda e industrias da C amara dos Deputados:· 
Considerando que é insustentavel para o paiz a situação da praça, 

em virtude da baixa extraordinaria do cambio e da desconfiança que 
• nella reina de modo a. produzir abalo profundo 

Parecer em todas as relações commerciaes, entendendo 
com a vida de todas as classes pelo augmento 
eonsideravel do preço de todos os generos de 

consumo importados e até os da producção nacional. 
Considerando que essa perturbação da vida normal é devida, em 

parte ao excesso da nioeda fiduciaria existenté com má distribuição, 
em párte á falta de confiança por e,ssa moeda inspirada aos mercados 
estrangeiros pela ausencia da garantia effectiva que essa moeda de
vera ter no deposito confiado ao Thesouro Nacional; 

Considerando mais que essa moeda foi levada á depreciação pela 
imposição do curso sem obrigação de convertibilidade, o que, de um 
lado, priva de todo o con-ectivo a má applicação dada aos bilhetes 
emittidos, permittindo aos emissores entregarem-se ao jogo em titulas 
de companhias industriaes, operações a longo prazo, que desvirtuam 
a tarefa dos bancos de emissão, e de outro lado não estabelece limites 
ás emissões, regulando-as pelas necessidades reaes do mercado, de 
modo a garantir a sua acceitação pela effectividP..de das garantias in
spiradas pelos emissores de tanta moeda iiduciaria quanta fôr pedida 
pelas transacções e aos bancos que mais confiança merecerem; 

·Considerando, ainda que, nas actuaes circumstancia.s ·do paiz, au
gmentada como tem sido, em grande proporção, a receita publica, des
envolvendo~se as industrias proporcionadoras de excellente collocação 
para os capitaes, promettendo farta remuneração aos capitaea attrahi· 
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dos, não estando a nação br~tzileira a braços com guerra externa ou 
interna, nem ameaçada deste flagello ou sob pressão de alguma cala
midade publica, antes gozando de amplo desenvolvimento da sua pro
ducção que augmenta, dando testemunho franco da riqueza nacional, 
nada autoriza a-s oscillações tão fortes -do mercado do cambio, a não 
ser a depreciação da moeda pelo máo regimen da emissão, autorizada 
com curso forçado; , 

Considerando que a experiencia do regimen de emissão em -vigor 
trouxe para a nação os prejuízos incalculaveis do estado presente, 
acarretando a baixa dos títulos brazileros nos mercadoo estrangeiros; 

Considerando que a continuação de tal estado de cousas produzirá, 
mais e mais, o descredito da nação, prejudicando a confiança de que 
ella sempre gozou com a satisfação de todos os •seus compromi·ssos, o 
que prova a urgencia de corrigir os defeitos do systema adoptado; 

Considerando, finalmente, que é da mais urgente necessidade ini
ciar ·as boas praticas e:ntre as quaes avulta abolição do curso forçado, 
de tantos e incalculaveis prejuízos para os paizes que o adoptam: 

Tem ·a honra de ·submetter á consideração da Camara ·dos Srs. 
Deputados o seguinte projecto de lei, para b!Uie de uma reforma do 
systema monetario, afim de fhmal-o. em fundame;ntos solido.s e capazes 
de restabelecer o credito e a confiança na Republica. 

Sala das sessões da commissão de fazenda e industrias, de 
julho de 1891.-Astolpho Pio .-Leite Oiticica.- Mu1·sa.- Bezerril.
Antonio Olyntho. 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1.0 E' limitada a somma actualmente existente. no paiz, a 

circulação dos bilhetes de banco e do thesouro, não conversíveis em 

Projedto 

metal, emittidos de conformidade ás disposicões 
do decreto n. 165 de 17 de janeiro de 1890 e 
legislação vigente. 

· .Art. 2. 0 E' livre na Republica a emissão de 
notas ou bilhetes de banco, sujeita, entretanto, ás seguintes regra-s: 

• 1§ 1.0 As sociedades anonymas, constituídas · para exercitar as 
• funccões de ·banco, deverão, para alcançar do governo a faculdade de 

emittir bilhete-s, ' depositar no 'Dhesouro N acionai valor correspondente 
a 30 % do seu capital social em ouro, em apolices da divida publi ca 

. ou. títulos quaesquer do Estado. 
~~ 2.0 Receberão do Thesouro N acionai 9 % do valor dos titulos 

publicas depositadoo, em bilhetes do valor correspondente,; ou até o 
dobro do valor depo.sitado, quando este for ouro. 

~§· 3;o Apresentarão, annualmente. um relatorio exacto do estado 
do banco ao Tribunal de Contas do 'Dhesouro, afim de dar a conhecer 
o' valor das suas transacções e o computo da garantia existente em 
valores para os bilhetes emittidos. 
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·§ 4. 0 Restringirão a circulação ou augmentarão o deposito de 
garantia, quando exigido pelo Tribunal de Contas, por verificar ~ 
insufficiencia das garantias existentes. 

Art. 3.0 E' vedado aos bancos de emissão tornar-se possuidore& 
de acções de bancos e companhias industriaes . . 

Art. 4.0 Os bancos ou associações bancarias, que se organizarem 
depois da presente 'lei, com o fim de gozar do direito de emissão, serão 
obrigados a trocar os bilhetes emittidos ao portador e á ·vista por 
ouro ou prata, importando a recusa uma .suspensão de pagamentos e 
a subsequente liq'Q.idação do banco pelo governo, com a venda dos tí
tulos ou valores depositados no Thooouro, para a satisfação 

1 o, dos portadores dos ·bilhetes; 
2°, dos credores do banco; 
3.0, dos accionistas, . 
Art. 5.0 Os bancos, que actualmente gozam do direito de emissão, 

ficam obrigados a entrar para o regimen da presente lei. 
1.0 Os que teem deposito em ouro e emissão no triplo, limitarão 

a ci-rculação dos seus bilhetes ao duplo do deposito ou augmentarão 
a sua garantia dentro do prazo de sei.s mezes da data da lei. 

2. 0 Os que teem deposito em apolices retirarão da circulação quan
tidade de bilhe'tes correspondente a 1110 do capital depositado no 
Thesouro, ou augmentarão de 1110 o deposito em apolices, dentro · do 
prazo de quatro mezes. 

3.0 Tanto uns como os outros dos bancos de emissão de que tra· 
tam os numeras antecedentes, deverão trocal! os seus bilhetes por 
outros que lhes serão fornecidos pelo Thesouro e que soffrerão, para 
ser de novo lançados em circulação, o carimbo ou signal do banco que 
os -receber, de mo"do que, dentro do prazo de um anno da data da pre
sente lei, esteja feita a completa substituição da moeda fiduciaria dos 
differentes padrões hoje existentes, .por um padrão unico, das notas 
fornecidos pelo Thesouro N:" acionai. . 

· 4.0 As notas ou bil'hetes dos bancos, su jeitas ao troco, em . virtude 
do numero antecedente, serão, logo no acto . da substituição, picadas 
perante a junta da Caixa de Amortização, de modo a receberem, im
mediatamente ao recolhimento, o signal de inutilisadas para todos os 
efíeitos. . 

5.0 Para os bancQs com lastro em · ouro ou em apolices, a obriga
ção da conversibilidade entrará em vigor no prazo de dous annos da 
data da presente lei, entrando em liquidação aquelles que o não fize-
rem a essa data. · . 

Art . 6.0 O ~hesouro Nacional retirará da circulação os seus bi
lhetes ou moeda papel, substituindo-os por outros da quantia corres
pondente ao triplo de um fundo metallico, que no Thesouro se consti
tuirá, tendo esses bilhetes a clausula expressa da . conversibilidade ao 
portador e á vista, dentro igualmente do prazo de seis mezes da data 
da presente lei. 
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Paragrapho unico. Esses bilhetes serão completamente extinctos 
dentro do prazo de um anno antes dt~ entrarem os bancos no regimen 
da circulação estabelecida pela presente lei. 

Art. 7.0 Dentro de um anno, da data da presente lei ou antes; se 
melhorarem as condições do mercado de cambio, o Thesouro N acionai 
receberá a totalidade dos impostos em ouro, em bilhetes conversíveis 
do proprio Thesouro ou dos bancos organizados no regimen desta lei, 
eífectuando todos os seus pagamentos com os mesmos bilhetes ou com 
o proprio ouro, como julgar mais conveniente. · 

Art. 8. o E' prohibido ao governo; .sob qualquer pretexto, dar auto
rização para emissão sobre deposito outro que não o da presente lei, 
assim como dispor, em qualquer emergencia, dos depositos feitos pelos 
bancos para garantia da.s suas emissões, salva porém a hypothese do 
art. 4°. · 

· Paragrapho unico. O governo próvideuciará para que, do ouro 
existente no Thesouro e do que for sendo arrecadado, da percepção 
dos direitos de importação pelo regimen actual, se deduza uma quota 
para ser levada á conta dos lastros dos bancos possuidores de bilhetes 
em circulação por garantia em ouro, e observadas as restricções do 
§ 1 o do art. 5° ·desta lei, de tal modo que, dentro do prazo de um 
anno; esse lastro esteja completo, e effectivamente depositado em 
cofre para a garantia a que é destinado. 
. Art. 9.0 E' revogada a clausula de inalienabilidade para as apo

lices depositadas no Thesouro, por conta do lastro para a emissão dos 
bancos, podendo o governo dispor dellas para os effeitos do art. 4° 
da presente tlei, podendo igualmente dispôr das apolices em ouro, do 
emprestimo interno de 1889 e já resgatadas, para o fim de completar 
o lastro dos· bancos na f6rma do artigo ·antecedente. 

Art. 10. E' revogado o contracto ·para o resgate do papel-moeda 
feito com bancos e hoje a cargo do Banco da Republica dos Estados 
Unidos do Bra;zil; o governo entender-se-ha com esse banco para a 
liquidação do papel já resgatado, entregando-lhe ·a somma correspon

. dente em notas do mesmo banco existentes no Tlhesouro, da receita 
publica ou, no caso de falta destas, em notas do Thesouro conversí
veis; aquellas dentro do prazo de seis mezes e estas s6mente depois 
que o banco entrar para o novo regimen. . 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da commissão de fazenda e industria.s da Camara dos Depu

tados, 23 de julho de 1891.-Leite e Oiticica.- Mursa.- Bezerril.
As-tolpiho Pio.'-Antonio Olyntho, com restricções. 



· - 167 

SESSÃO DE 25. DE JULHO 

O Sr. Oiticica (pela ordem) diz que este projecto envolve aBBum· 
pto de magna importancia, e o Sr. presidente comprehende que, tendo 

elle sido impresso hontem, e distribuído hoje, não 
1" t#iscussão do houve tempo para estudai-o. . 
projecto n. 49 o SR. .ARTHUR RIOs - Só ha um meio; é 

V. Ex. fallar e occupar toda a hora. 
O S:R. ÜITICICA acha que é o caso em _que a ~esa deve tomar por 

sí uma deliberação. A ma teria é muito grave, para ser discutida 
quasi ao encerrar da ,sessão. Espera, portanto, que ó Sr. Presidente, 
tomando em consideração a sua reclamação, adiará o projecto para 
segunda-feir-a : · _ 

O SR. PRESIDENTE - Não ha n~mero para votar o requerimento 
de. V. Ex. 

O Sr •. Gabino Bezouro (pela ordem) - Comquanto não haja 
uma disposição clara e ·precisa -a respeito. da reclamação do nobre 
deputado, eu entendo que elle tem toda a razão, i>edindo o adiamento 
independentemente de. votaçã.o da C amara. Tomo a liberd!lde d~ lem
hrar a V. Ex. a reclamação feita ha dias pelo nobre deputado pelo 
Pará, pedindo que os pareceres fossem impre.ssos e distribuídos com 

. 24 ou 48 hora<~ de antecedencia antes de serem dados para ordem do 
dia. A mesa ficou de providenciar a respeito·; e eu fazendo hoje minha 

· esta reclamação, entendo que V. Ex. póde por si mesmo satisfazer. o 
pedido do nobre deputado pelas Alagôas . 

. O SR. PREsiDENTE - A Camara comprehende que eu não posso 
satisfazer a reclamação dos nobres deputados, porque o regimento 
m'o veda. Si a hora dos trabalhos estivesse a terminar poderia. adi~r 
a discussão pela hora; mas ha ainda uma hora para trabalhar; além 
de que uma deliberação da mesa podia dar logar a abusos. 

O Sr. Sampaio Ferraz ~ Sr. presidente, estou inteiramente · de 
accôrdo com as júdiciosas considerações feitas pelo nq}lre deputado 
pelas Alagôas, que tanto se preoccupa com aBBUmptos desta natureza; 
e ao encetar este debate, sou obrigado a declarar a V. Ex. que não 
contava com esta discussão neste momento. · 

·Confesso que vou fallar sobre o assumpto, apenas . tendo por ponto 
de partida algumas ligeiras notas que tomei na minha bancada. 

O SR. PRESIDENTE - O projecto foi julgado objecto de delibera
ção, publicado no Dliario OffvâJal e hoje distribuído de novo. Além 
disso, a la discussão é unicamente sobre a utilidade geral do projecto. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ ·- Quero apenas pedir a V. Ex. e á 
Camara desculpa de não tratar o assumpto como elle merece e de nãó 
cogitar das hypotheses que elle vem levantar, com o desenvolvimento 
que . r~clamam as diversas disposições do projecto, 



-168-

E', Sr. presidente, uma grande verdade, que o esta~o finance~ro 
do paiz deve ser a preoccupação de todos nós, e não cons1dero a cr~ae 
política e social, que atravessa o Brazil, tão grande como a cnse 
financeira. (Apoiados.) 

Sabemos que depois da gloriosa lei de 13 de maio, o trabalho 
agrícola entrou em uma crise permanente, abalado como ficou, Sr . 
presidente, no regimen passado, não tendo ainda sido reconstituído 
pela Republica, porque, todos conhecem que para isso não tem sido 

- sufficiente o auxilio da immigração, e que só devido aos grandes re
cursos de tres ou quatro Estados, é que o Brazil apresenta um certo 
aspecto de prosperidade, bem como _a sua lavoura, que aliás, como 
sempre se diz, é o elemento principal da riqueza publica. 

Si assim é, .se se acha o paiz em uma erise permanente, crise, 
que vem do antigo regimen, que vem do tempo das instituições mortas, 
e devidas aos desregramentos, aos esbanjamentos propositaes e syste
matieos, á incuria das administrações publicas antecedentes; si é certo 
que essa crise não podia deixar de aggravar-se com o estabelecimento 
de instituições de credito, tal como o Bflnco da Republica, dotadas de 
privilegios ·e de concessões, que incontestavelmente ir!am embaraçar e 
perti.ubar ainda mais a marcha de nossas finanças, tambem é por isso 
mesmo, Sr. presidente, legitima a nossa preoccupação e justo o nosso 
interesse em abordar estes assumptos • 

.Mas, si por um lado, isto é exacto, por outro não é menos certo 
que o decreto institucional desse banco está em plena execução, não 
é menos certo que já emittiu mais do que pretendia fazer em pouco 
tempo, pois que tem cerca de 200. 000 :000$ de suas notas em circula
ção; e isso faz ver que as 'bases com que elle foi creado relacionam
se com grandes interesses publicos, formam um systema financeiro 
completo. O que não se póde negar é que o nobre ministro da fazenda 
do governo provisorio tivesse abandonado as idéas que .adoptava quando 
expediu o decreto da creação do banco, porque nos primeiros tempos 
S. Ex. proclamou, por importantíssimo relatorio de sua elaboração, o 
systema da unidade bancaria, da emissão sobre lastro exclusivo de 
ouro, sobre fundo mctallico, e posteriormente acceitou a pluralidade da 
emissão, com ramificações de bancos, lastro de papel e apolices da 
divida publica. 

Arrojei-me, Sr. presidente, a tomar a palavra sobre o projecto, sem 
;JOrupetencia alguma (não apoiados geraes) e apenas por amor que te
nho a estes estudos, a esta ordem de . questões; e como em dias passa
dos apresentei um requerimento sobre assumpto que se prende ao pro· 
jecto lançado pelo meu nobre collega, tomei a liberdade de pedir á ge
nerosidade da Camara alguns momentos de .attenção para expôr ao ta
lentoso deputado pelas Alagôas, as duvidas que em meu espírito sus
cita o seu importante trabalho, certo de que S. Ex. as dissipará com 
o brilhantismo com que costuma fallar nesta casa. 

O que é uma verdade, senhores, e que desde logo se comprehende, 
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é. que do projecto em discussão, de seus cousiderandos e de suas dispo
SIÇÕ~s, deprehende-.se que o Banco da Republica vae ser inutilisado, 
~1ue o Banco da Republica vae ser extincto. , ~ 

O S:a. 0ITICICA - Não apoiado. Si daqui a dous annos puder en
trar no regímen da eonvE;rsão, continuará. :o S:a. SAMPAIO "FERRAZ - E' verdade que uma das disposições do 
proJecto, dá dous annos para a liquidação do Banco da Republica e 
para a liquidação de todos os bancos que tenham .a emissão facultada 
:pelo deereto de 17 de janeiro. Mas, não é menos verdade que o projecto 
foi além das garantias e dos privilegias concedidos áquelle estabele
<'Ímento pelo seu decreto institucional, porque este dá um verdadeiro 
rurso forçado ao papel emittido pelo banco depois de 12 mezes de cam
bio ao par, isto é, as notas emittidas só serão conversíveis depois de um 
anno ininterruptamente de cambio de 27 dinheiros por 1$, ao passo 
que o projecto estabelece dous annos de curso forçado para todos os 
bilhetes de bancos, com la-stro em ouro ou em .apolices e que tenham 
a emissão facultada pelo govern~. 

O SR. MANOEL FuLGENCIO - O banco da Republica não póde ser 
bru~amente ataca<Io. . · 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - O nobre representante. de Minas diz e 
diz judiciosamente que . o banco da Republica é um estabelecimento que 
não póde ser bruscamente atacado. . . · 

O S:a. MANOEL FuLGENCIO - Sob pena de grande desastre. 
o SR. SAMPAIO FERRAZ -. . . sob pena de grande desastre, sob 

pena de promover-se um 'craclc enorme nesta praça ·e · é dever de todo 
'O homem publico, é dever de todo o patriota evitar as consequencias 
que !actos dessa ordem podem produzir. 

Eu, Srs. deputados, sou inteiramente contrario áquelles privile
gias, áquellas concoosões .amplas feitas ao banco da Republica no de-
creto que o instituiu. , 

Não tive com S. Ex., o Sr. ministro da fazenda do governo pro
visorio, nem aiquer a solidariedade do pensamento, e mentalmente 
combati as bases e. os planos em que taes privilegias e taes concessões 
se assentaram ao .ser organi.sado o hanco. Mas o que é exacto, é que o 
banco já fez sua emissão, <> que é exacto é que elle está funccionando; 
·O que é verdade é que organizou-se de tal modo esse estabelecimento 
de credito, que, como ha poucos dias tive occasião de vos dizer, é elle 
üm verdadeiro estabelecimento do estado, desde que a sua organização 
official foi, por assim dizer, o que instituiu o seu credito. 

Sou contrario, repito, a esses privilegias e a essas concessões. To
davia, o decreto foi executado e agora somos obrigados a nos submetter 
s todas as consequencias, ·até. certo ponto desastrosas, de semelhante 
instituição. Não podemos atacar de frente e por uma fórma radical um 
decreto que está em plena execução, e parece-me antes que d!3v~mos 
com todo o criterio, com toda a reflexão e com todo o patriOtismo 
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acompanhar os dias amargurados que esse ,banco tem , trazido a todo o 
paiz, empenhando os mais vivos esforços para obviar os males que nos 
assoberbam. 

lDevemos cogitar 'de outros meios que alliviem os males que pezani. 
sobre a nossa vida financeira. 

O SR. 0ITICICA - Não ha outros. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Desejo pedir aos competentes que se 
inspirem nos sentimentos que todos devemos ter, os de servir ao paiz 
eom pat~iotismo. 

O Banco da· Republica não poderá ser organisado em outras bases? · 

O SR. 0ITICIC.A. - Ninguem impede que se apresente uma emenda 
nesse sentido. · 

O SR. SAMPAIO FERRAZ __:. Não tenho intimas relações pessoaes 
e<n:n o Sr. Mayrink, digno presidente daquelle banco, a quem tributo 
muita consideração, e conheço apenas tres dos directores, seus compa
nheiros, mas creio, como. disse, ha. poucos dias, que o Sr. Mayrink é 
a pessda mais attrióulada com o estado daquella instituição bancaria. 

<Creio que a . situação do Banco da Republica não é devida á inex
periencia, nem á falta de patriotismo e de criterio des·se illustre ca· 
valheiro. 

- Se não ,só o banco da Republica, como todos os bancos, não teem 
tido_ apoio do governo, nas suas difficuldades, si é verdade que todo 
esse pessoal que se ingere nos assumptos financeiros do paiz não en
contra apoio na governação publica, porque 'raião, dominados pelo 
sentimento de bem servir ao paiz, não havemos de lembrar medidas e 
planos de qualquer especie, que não sejam a extincção brusca de um 
estabelecimento que encerra em si tão grande somma de interesses? 

O SR. 0ITICICA - O projecto visa unica.mente á abolir o curso 
forçado. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ -Diz-se que a nossa circulação é exagera
da, . que o paiz não comporta mais moeda papel, mas, essas observa
ções atteem-se á uma ligeira e ~SUperficial inspecção do nosso estado 
economico. · 

Antigamente o agricultor, quer fosse rico ou pobre, tinha na pes
so·a do commissario o seu pequeno banqueiro, pois era elle quem pa
gava todas as sua·s despezas por mais variadas e numerosas que fos
sem. Hoje dá-se exactamente o contrario, o fazendeiro· tem neces
-sidade de possuir papel moeda em sua propriedade agrícola para oc
correr de prompto a todas as necessidades. 

Hoje o salario é pago ao colono com frequencia e promptidão e 
sobem os Srs. deputados que o quanto este se esforça até fazer um 
pequeno peculio -com o qual ou compra um ped,aço de terras, ou se 
retira p~ra a Europa. 
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Logo, só por este motivo, se póde proclamar que grande parte do 
papel-moeda não circula e imm()bilisa-se _ 

Esta questão -da em!ssão do papel-moeda é muito séria e assenta 
c;;m uma engrenagem difficil e complicada. 

Existem no mundo dous bancos principaes de emissão que teem 
atravessado crises políticas medonhas, o Banco de França 'e o Banco 
de Inglaterra · sempre a salvo de fallencia e de liquidação. 

O Banco de Inglaterra é -citado eomo o banco depositario de todo 
o dinheiro vadio das praça.s da Europa, é um banco que recebeu aquella 
grande somma da França e da Allemanha no tempo da guerra Franco
Prussiana, e que em um momento dado as entregou sem abalo nem 
perturbação. 

( TT'ocarnJrse diversos apartes). 
O Banco de França tem atravessado mutações até de regimen po

lítico, como fossem d~as restaurações e duas revoluções, sem deix~r de 
prestar os grandes serviços que nesses criticos momentos exigem a se
gurança geral e a tranquillidade publica, tudo devido á firmeza de sua 
engrenagem e á sabedoria de sua organisação. 
, Uma directoria que representa o interesse geral dos accionistas e 
um presidente que é nomeado pelos governos, eis o segredo principal 
da sua permanencia feliz e robustecida, desde a sua fundação por Na
pol~ão I. . 

Repito, senhores, parece-me que devemos cogitar de uma reorga
nisação prudente e criteriosa, e não acabar com essa instituição de um 
modo brusco, quando se sabe que a emissão feita j-á se eleva a somma 
consideravel. 

Senhores, o paiz está prospero ; ha industrias novas que se desen
volvem. 

Houve, é certo, o levantamento febril de em prezas e companhias; 
porém, o que é, verdade é que muitas dessas em prezas ficam e permane
~em; outras hão de fundir os seus interesses mutuos. 

Nestas condições, quando não nos-é dado negar a prosperidade do 
paiz e podemos dizer que felizmente a lavoura atravessou a crise de 
trabalho sem soffrer os grandes males que poderiam ter occorrido ; 
quando podemos dizer que neste anno a producção do café se eleva 
talvez a oito milhões de saccas; por que razão havemos de manifestar 
pariico, e nos submetter ·inteiramente · aos graves prenuncios de uma 
depressão cambial, que incontestavelmente, em grande parte, é só de
vida á especulação ~ 

Não ha urii. motivo unico que explique resoavelmente a depressão 
medonha do cambio neste momento. O nosso café é a nossa libra 
t~terlina; temos uma producção enorme este anno, e é justamente quan
do o cambio está á baixar!! Falla-.se em crise aguda da Pral{a, mas 
não é porque os bancos não estejam regorgitando de depositos, e sim, 
porque não querem emprestar dinheiro, e querem pretextos para esta-

t 
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belecer commissões, que não existiam nem devem existir em operações 
de credito. Os bancos têem quantias enormes á sua disposição, e não 
.t.~ utilizam com receio dos jogadores e dos especuladores. 

Ora, se os bancos teem dinheiro, é porque os particulares o teem, 
uma vez que parte do numerario dos bancos é representado justamente 
pelos depositos. Qual a razão desta sêde de dinheiro~ 

Esse phenomeno provém mais verdadeiramente do poucu criterio 
.com que o governo perm.ittiu que se levantassem emprezas de toda a 
orde:rp., algumas das quaes se caracterisavam pelo mé.ro intuito de lucro 
dos seus organisadores. 

( Trocarrr"r$e differentes apar6es.) 

O que me WLrece que está no espírito de todos é justamente que 
ú cambio está obedecendo a essa depressão por motivos que não estão 
inteiramente explicados, por motivos mysteriosos, talvez pela simples 
especulação dos jogadores. 

Não sei .a que systema financeiro o nobre relator da commissão 
.allia o seu espírito. Si S. Ex. entende que o Banco da Republica deve 
~er inutilisado, dando-lhe apenas dous annos para a sua liquidação, 
mas dous annos de; curso forçado, por que razão ef1tabelece que os fu
turos bancos de emissão tenham a sua base em ouro, em apolices e em 
títulos~ S. Ex., por conseguinte, não é pelos bancos de fundo metallico 
tão sómente, e acceita a emissão bancaria baseada em papel. 

S. Ex. estabelece no art. 1° a liberdade de emissão, mas, as res
tricções que lhe faz mais adeante, são de tal ordem, que melhor poderia 
dizer-se: não é livre a emissão de notas de banco. 

No § 1° S. Ex. diz que os bancos deposit-arão no Thesouro 30 % 
do seu capital. Mas eu pergunto: é isto garantia sufficiente, quando a 
emissão póde ser feita tendo por base ouro, apolices e até outros tí
tulos~ 

·S. Ex. o explicará. depois, com a proficiencia que tem demonstrado. 
Mas, em .seguida S . Ex. diz, no § 2° : "esses bancos receberão 

do Thesouro N acionai, em bilhet,es, 9 1110 % d<> valor d-os títulos pu
blicos deposi tados ... " 

Ül"'a, pergunto, qual é o lucro das sociedades anonym.as que vão 
~xercer funcções de bancos 1 qual é a gar antia para q possuidor de 
bilhetes~ Si o projecto perm.ittisse aos bancos e ás sociedades anony
mas que funccionrussem como bancos, possuíssem títul-os de outra na
tureza, que não <>s do Estado, explorassem todos os horisontes da espe
culação licita, criteriosa e prudente, poder-00-hia .ainda suppor que o 
nobre deputado atirava o projecto ·dominado por boas inwnções em 
relação aos portadores das notas da emissão bancaria, . e com relação 
aos accionistas dessas emprezas. . 

'Em seguida, porém, no art:. 3°, S. Ex. diz que é vedado aos ban
cos de emissão tornarem-se possuidores de acções de bancos e compa-
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nhias fndustriaes.' A que fica reduzido então o lucro d,a sociedade ano
nyma? em que oper·ações vae ella situar os seus capitaes ~ 

O SR. 0ITICICA - V. Ex. não encontra isto que quer, nem no 
Banco da França, nem no Banco da Inglaterra. 

O SR. SAMPAIO F~RRAZ .- Eu quizera que outros collegas, compe
tentes em assumptos fmanceuo.s, como é o nobre autor do · projecto, me 
àissessem si a disposição do art. 3° é ou não inteiramente prohibitiva 
da existencia dos bancos ? 
· O nobre deputado diz que as sociedades anonymas, que quizerem 

exercer funcções de banco, depositarão 30 ~~ do seu capital. 
Em primeiro logar, não vejo razão para que se limite o deposito; 

ein segundo logar·, esse deposito ri.ão é garantia, ao contrario, é insigni
ficante, desde que é constituído por 30 % do capital; em terceiro lo
gar, nem siquer a emissão é feita no valor do deposito, porque, diz o 
§ 2°, do art. · 2°, que o Thesouro Nacional dará em bilhetes 9!10% 
do valor depositado. 

o SR. 0ITICICA - 90 %· 
O SR. SAMPAIO Fn:&A.Z - Ou 90% é a mesma oousa, conforme 

tomarmos a expresl}ão. 
Accrescenta, porém, o nobre deputado: .as sociedades anonymas 

que exercerem funcções .ae banco não poderão de modo algum possuir 
acções de bancos e de emprezas industriaes. Quaes são as operações, 
qual é o negocio, a especulação licita, o grande objectivo dessas so
ciedades anonymas? Sua acção ficará mais do que limitada, seus I u
rros muito reduzidos e conseguintemente menos garantias offerecerão 
aos port ~j.dores do seu papel. 

Póde ser que com uma explanação maior do seu pensamento, o 
nobre deputado explique mais ampla e completamente esse ponto, que 
me parece muito obscuro, perdõe-me que lhe diga e isto sem offensa; 
assim como, sem duvida S. E x. explicará outras disposições que tam-
bem me pareceram confusas. . . • 

Por exemplo, diz o projecto, que os portadores do papel dos ban
cos receberão ou em ouro ou em prata o valor da nota. P ·arece-me que 
o nobre deputado 'devia em differentes artigos estabelecer disposi
ções connexas, harmonicas, homogeneas com seu pensamento e não em 
uma só disposição dizer: em ouro ou em prata, sem estabelecer uma 
base, •sem estabelecer .a porcentagem em que essa conversão se póde fa
zer, de modo que a prio'Ti não se sabe em que moeda é feita a con
versão. 

Estou analysando rapidamente as disposiçÕes do projecto, ·porque, 
como disse, fui surprehendido por esta .discussão e só pude ler o pro
jecto hoje nesta casa. 

Pelo §' a que acabei de referir-me e por outras disposições, 
' o que parece é que o Thesouro N acionai é quem emitte todo o papel 

dos bancos, seja qual fôr a somma 9, emittir. 
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Suppõe-se, lendo o projecto no art. 2°, que é a livre emissão; 
no entanto, elle estabelece posteriormente restricções que fazem des
apparecer a perspectiva dessa liberdade. 

_Uma creação extraordinaria do projecto é a faculdade que dá 
ao Tribunal de Contas com relação aos bancos de emissão. O Tribunal 
de Contas, senhores, é um verdadeiro espantalh~ para rus sociedade-s. 
banearias que quizerem emittir, fiscalisa os bancos, chama a contas os 
a cci~nisoos ... 

O SR. OrTICICA- Não, senh<>r. 
O SR. SAMPAIO FERRAZ - ... restringe a circulação, quando en

tender necessario e conveniente, exige aug)Dento de deposito, quan
do da mesma maneira entender conveniente e necessario, pratica uma 
r.erie de actos verdadeiramente dictatoriaes de modo que, não têm es
ses bancos o ministro da fazenda por seu superior hierarchico. Esses 
estabelecimentos, ereação do nobre deputado por Alagôas, não podem 
ter vida propria, porque o Tribunal de Contas é quem ha de dirigil-os, 
contrariando suas idéas financeiras, sabendo si elles P?dem emittir ou 
não emittir; no Tribunal de Contas é que elles vão beber inspirações 
para seus negocias, encontra,r amparo para seus planos, e o juiz su
pre]DO de seus actos. E' o Tribunal de Conta'S quem diz !!Í - podem 
fazer a emissão, é quem póde augmental-a, é quem póde diminuil-a, é 
quem póde pedir novas garantias. Logo, esse Tribunal fica constituído, 
por assim dizer, no proprio banco! ! 

O SR. OrTICICA- Tem apenas a fiscalização no fim d{) anno. 
o SR. SAMPAIO FERRAZ - o projecto diz, no §. 3° do art. 2°: 
"Apresentarão annualmente um relato rio exacto do estado do 

banco ao Tribunal ·de Contas. do Thesouro, afim de dar a conhecer as 
<-uas transacções e o computo da garantia existente em valores para os 
biJ.lietes emi ttidos." 

E diz no § 4° do mesmo artigo : 
"Restringirão (os bancos) a circulação .ou augmentarão <> depo

sito de garantia, quando exigido pelo Tribunal de Contas, por verificar 
u insufficiencia das garantias existentes." 

Logo, o Tribunal de Contas póde exigir augmento de -deposito, póde 
restringir a circulação e, por assim dizer, inutilisa, amesquinha, reduz 
á nihilidade ~ banco emissor. 

Por um dos paragraphos do projecto, o Thesouro póde mandar r&
tirar da círeulação um decimo por cento dessa mesma circulação ba
seada nas apolices. 

O nobre deputado, autor do projecto, ou é livre e~ss~onista ou 
restringe a emissão, cercando-a de embar~Ç{)S extraord1nar1os. 

ü SR. SERZEDELLO - A base em apohces serve para os . bancos 
novos. 

O SR. SAMPAIO F.ERRÃ.z - O projecto não explana o assumpto de 
um modo desejado, e não atira para a discussão disposições explici-
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'~s que fizessem immediatamente comprehensivo o seu pensamento 
inanceiro. 

O projecto diz que é livre a f aculdade de emissão; mas, pelas 
re tricções que . apresenta, vê·.se que não é essa ·a sua orientação. 

\ Sr. Presidente, será este o m{)mento propici{) para discutir um as
ilUml\to desta ordem? E' preciso notar que a vida financeira de uma 
nação qualquer, sobretudo a nossa vida financeira, deve ser submettida 
a certa~ reservas e a certos cuidados. Nem sempre nos propri<>s parla
mentos_ 'devem ser discutidos, C{)m absoluta amplitude, pontos melin
drosos e que teem relação intima com o credito publico, do qual de
pende a felicidade geral. Ha poucos dias referi-me a uma brilhante 
operação fm.anceir a feita pela mais po"derosa C{)mpanhia de viação 
ferrea deste :paiz; operação que vem mostrar que o nosso credito ex
terno está em condições de vantagens que não occorrem agora para o 
nosso credito interno. 

As praças de Bruxellas, Londres e Pariz; entravam com a somma 
de 20.000.000 sterlinos para essa operação, exigindo apenas que {) 
nosso governo ou as nossas companhias entrassem apenas com 2 1\2 
milhões. : : 

Já tive occasião de dizer que o Sr. Lo!\'Ildes, espírito activo e in
telligente, e o Sr. Mello Barreto, ex-presidente da Companhia Leo
poldina, homem arrojado e emprehendedor, se acercaram do governo, 
lembrando-lhe medidas, f azendo-lhe propostas e pedindo-lhe recursos 
directos ou indirectos, e o governo não se moveu. 

Porém elles, por ~i e com o patriotismo de alguns bancos e capi
talistas conseguiram levantar aquillo que era insignificante deanie 
daquella .somma que vinha da Europa, e em poucos dias fazel-a che
gar á 2 112 milhões sterliMs. 

Ha pouc{)s annos o Sr. Belisario de Souza, f inanceiro distincto e 
de uma perspicacia incontestavel, adiantou 10 .000 :000$ á Companhia 
Leopoldina, importancia da compra da Estrada de Ferro de Can.ta
gallo, pois já estava levantado na Europa um emprestimo para es~ 
fim. 

A directoria entendeu-se com .aquelle ministro de saudosa memo
ria, e declarou que se achava em difficuldades, que não tinha dinheiro 
~inao na Europa, que não podia tomar cambiaes, porque o estado desse 
mercad{) não o ~rmittia, e nessas condições, pedia um expediente, 
·uma medjda quaÍquer, quando esta operação. estava feita e era vanta
josa para a companhia. 

O ministr{) da fazenda mandou immediatamente pagar os reis 
10. 000 :000$ á província do Rio, so:r;nma que lhe era devida, e provinha, 
da compra da Companhia Cantagallo. 

Veja-se, por conseguinte, que importante serviço não prestou 
aquelle estadista e quantas não foram as vantagens para o nosso cre
dito no exterior. Um acto simples, opportunamente praticado, desviou 
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difficuldades e embaracos que por assim dizer affectavam os propriM 
interesses do paiz. , 

_Desci ~ esses detalhes para mostrar que o nobre deputado que 111e 
deu nesse dia um aparte não tinha razão dizendo que era um absurdo 
avançar que o nosso credito externo estava em pé regular, quando o 
nosso credito interno estava deprimido. 

Pois, senhores, si com o cambio actual depreciado como pouca5 
vezes o temos tido; si com essa sêde de dinheiro, com esse levanta
mento de tantas émprezas, algumas das quaes producto de m&a phan
tasia especulativa; se ainda assim nós conseguimos levantar ria Eu
ropa 20 milhões sterlinos; porque razão os particulares não encontram 
nus bancos qualquer quantia e os emprestimos são feitos com a ta~a de 

· juros de 12, H e 16 '%, além de uma celebre commissão moderna e 
tambem exagerada~ 

Si os particulares com títulos de companhias e bancos, até com 
acções do proprio banco da Republica, ofíerecidas como caução, não 
encontram dinheiro, eu tenho razão para affirmar que o nosso credito 
externo existe em um pé de vantagem em que não está o nosso cre
dito interno. 

E é por isso que eu observava ha pouco, se seria este o momento 
p·ropicio para levantar questões desta natureza. 

Será este o momento psychol<1gico para levantar uma questão gra
ve como seja a da emissão bancaria livre-~ 

Será esta a opportunidade para apresentar aqui um projecto re
gulador, amplo, absoluto e completo de toda a ordem e natureza dessa 
emissão~ 

Se as nossas preoccupações são patrioticas; se os nossos intuitos 
são puros, congreguemos os nossos esforços no estudo de bases que se 
prestem a uma reorganisação desse grande estabelecimento de credito; 
lembremos aqui um meio, um recurso, um expdiente para obviar 
a nossa situação financeira; mas, não queiramos lançar o paiz em um 

' descalabro,· completo, e muma desordem financeira e bancaria, aca
bando hoj!l com aquillo_ que hontem fundamos, ainda que impruden
temente. 

Disse ha pouco que o decreto que instituih o banco da Republica, 
embora o meu desconhecimento da materia, não tinha a minha adhesão. 
· Mas, reflictamos que em todo o caso elle está fundado, já emit- . 
tio uma grande somma, já tem prestado ·algum serviço, e tem á sua 
frente um collega nosso patriota, emprehendedor, homem que não guar
da pa:r:a ~i todos esses grandes capitaes que ás vezes ganha nas suas 
especulações, e antes os atira, co"mo se me inforip.a, .a novas empr~zas, 
abrindo assim novas industrias e trabalhando pelo futuro do pa1z. 

O SR. RETUMBA - -T-ão patriota que ha poucos dias, eXigindo a 
casa Rotschild de Londres deposito para que o banco pudesse saccar ' 
sobre ella, elle só quiz mandar pára lá fundos brazileiro~:~. A casa Ro-
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tschild negou-se a recebei-os, e agora fez-se o deposito de 20.000 con
tos em consolidados inglezes . 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Eu sou inimigo da engrenagem econo· 
mica do Banco da Republica; entendo que foi li.m acto de temeridade 
a instituição desse banco e que a base em que se fundou não seria a 
melhor; mas, sou daquelles que entendem que devemos nos sujeitar ás 
oonsequenciae daquillo .que infelizmente já está feito. 

O SR. 0ITICICA - O projecto não trata de liquidação do Banco da 
Republica. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Mas liquida.,o; dizendo no art. 1° que 
fica limitada a emissão á que existe actualmen te. · · , 
. Como não o liquida, se nem metade da emissão está feita? 

Sem embargo, Sr. presidente, .agora que o projecto está lançado, eu 
faço um appello aos com;petentes desta Oamara para que venham á 
tribuna esclarecer este assúmpto, orientando o meu espírito no pensa
mento de que será possível obviar-se •os males numerosos que nos as
soberbam neste momento, tentando a reorganisação do Banco da Re
publica. 

O governo tem fiscaes, é certo, mas em geral, com honrosas ex
cepções, esses fiscaes não fiscalizam cousa nenhuma. Nós não podemos 
ter os 12 mezes de cambio ao par; é uma ·chimera. E se assim é eu con

. cluo dizendo que esse banco é verdadeiramente o· Banco d~sta Repu
. blica, apesar de falsificada, e se. elle é real!mente o Banco · desta:t Na
ção, em virtude da sua responsabilidade, nós os representantes deste 
paiz devemos antes de tudo, reorganizal-o. 'Será muito mais patriotico, 
será uma medida muito mais criteriosa. · · 

Nestas condições, eu peço desculpa á V. Ex. por ter levado tanto 
tempo em adduzir estas ligeiras considerações e peço tambem desculpa 
á Oamara por ter occupado por tanto tempo a sua attenção, a·ssegn
rando aos illustres deputados que o meu desejo é ouvir quanto antes 
~ palavra fluente do nobre deputado de Alagõas, que é incontestavel
m~nte um dos que aqui mais se preoccupam com os assumptos finan· 
ceuos. . 

E parece que posso concluir pedindo a todos os meus collegas idéas, 
reflexão, e sobretudo muito patriotismo. (Muito bem,· muito bem! O 
orador é felicifJoJ.ik pe1Jos SeiuS co-llegas. ) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 2'7 DE JULHO 

O Sr. Oiticica - Entro neste debate, Sr. presidente, sob uma 
impressão triste. Não póde ser indifferente áquelles que fazem parte 
desta casa, assim como aos que se preoccupam com o futuro da Re-

I 
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publica, a apreciação menoo justa que está sendo feita, quer sobre o 
Parlamento brazileiro, em geral, quer sobre o modo pelo qual os mem
bros da· representação nacional, em particular, se desempenham do 
mandato que lhes foi conferido. 

Accusa-se insistentemente o Congresso N acionai de não ter orien
tação, ou de tel-a má, sobre os negocios publicos, de. não zelar bem os 
graves problemas, que affectam á vida da nação,. 

E a imprensa, a anna poderosa dos paizes civilizados, essa 
grande força propulsora da opinião, torna-se écho das censuras mais 
acres, dirigidas ao poder legislativo, nesta época de reorganisação 
social, quando se torna da mais absoluta necessidade que se congre
guem todos os elementos sãos, todas as luzes, todas as parcellas da 
vida nacional para a grande obra da consolidação das novas institui
ções, assentando-a em bases seguras para o progresso desta patria. 

Entende-se que o parlamento nada tem feito, que está perdendo 
inutilmente . o tempo do .seu período de reunião, que torna esteril a 
missão imposta ao seu dever, que é obra de patriotismo e atira-se-lhe 
um diploma: de desm'Oralisação, sem considerar que se trata de um dos 
poderes publicos, o mai-s importante de todos, porque sobre elle as
senta o edifício da soberania nacional representada nesta casa e no 
Senado. 

Entendo, Sr. presidente, que a missão da imprensa é muito 
outra. Si o parlamento, por qualquer circumstancia, orienta-se mal, 
si ha desvio no cumprimento do seu dever, á imprensa incumbe de
monstrar esses erros, indicar as boas praticas esquecidas, concitar . a 
representação nacional para a obra patriotica, estudar os meios de 
remover os obstaculos postos ao funccionamento regular do poder, 
concorrendo assim, da sua parte, para aquillo que está nos intuitos 
de todos os brazileiros: ver este paiz com poderes funccionando regu
larmente e fortes bastante para promover o seu desenvolvimento, a 
sua prosperidade . 

Não é de bom resultado, não trará vantagem alguma aproveitavel 
para nihguem, esta insistencia em censurar com exaggero uma insti
tuição nacional, concorrendo para o seu desprestigio, tirando-lhe a 
força moral de que ella precisa em bem da nação, procurando abater 
perante si mesma o poder dos poderes, aquelle que organisa as leis 
pelas quaes o povo brazileiro deve ser regido. Qual o fim destas ag
gressões continuadas e sem causas reaes? Qual o movei de,sses ataques 
de que a representação nacional tem sido o alvo por parte dos dire
ctores da opinião, qual <> resultado por elles preten'dido da sua ma-
nifesta pouca disposição para o poder legislativo? ' 
. _Seria agra~avel á imprensa si lhe chegassem, desta t ribuna, apre

Claçoes menos JUstas sobre o ,seu procedimento, si, daqui, houvesse 
quem lhe atirasse epithetos menos amaveis, attribuindo-lhe venali
dade, desconhecimento de sua missão obediencia a más paixões dire
cção interessada e intuitos menos diinos~ De certo a imprensa 'offen-
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der-se-hia com o nosso procedimento-e julgaria estar sendo prejudicado 
um dos fortes elementos da organisação social. 

Admittido que alcançasse a impernsa provar que tem ' razão noe 
conceitos emittidos sobre o parlamento, e provocasse a desmoralisação 
do Poder Legislativo, qual seria a consequencia disto, Sr. presidente. 

f.- dissolução do primeiro dos poderes nacionaes, o desappareci
mento da representação, a omnipotencia do executivo, o regimen da 
dictadura perpetua, a implantação do despotismo, unico a fazer-se 
respeitar pelas leis, que impuzesse á propria imprensa destruidora 
dos bons moldes de governo. Convém isto a alguem? -

Eu, portanto, peço á imprensa, que tem entrada neste recinto, 
·que ~ quasi parte integrante desta casa que, longe de desprestigiar o · 
Poder. Legislativo com apreciações menos amaveis, auxilie-nos aponte 
os nossos erros, insista na correcção dos abusos da nossa vida organica 
e seja nossa cooperadora no estudo, no trabalho, em bem das institui· 
ções constitucionaes. 

De outro lado, Sr. presidente, vejo que o procedimento dos mem
bros desta casa está sendo interpretado ao bom paladar dos interessa
dos colhidos nas deliberações, attingidos pelos conceitos aqui formula
dos por nós. Quando demoram-se trabalhos sobre medidas necessarias 
ao serviço publico, gritam que nós somos uma reunião de homens 
ineptos, incapazes de acudir á urgencia dos acontecimentos que se des-

. enrolam no paiz; quando qualquer um de nós estuda uma questão que 
tem de resolver um problema desses, apresentados a exigir providen
cias urgentes contra .abusos introduzidos . na publica administração, 
surgem os interessados nesses abus-os e atiram imputações menos di
gnas, procurando attribuir o procedimento dos membros da Camara 
a uma paixão de occa·sião, a um despeito não contido·, á le-viandade, 
á insensatez até, porque esse-s se atreveram a tocar em privilegio-a, 
monopolios e interesses assentes sobre a fortuna publica, que lhes não 
pertence, mas é do povo. 

Eu e o meu collega, deputado por Minas-Geraes, temos sido vi
ctimas de amabili-dades, que não chegam a mim pessoalmente, mas 
offendem as intenções com que eu, máo trabalhador, tenho procurado 
estudar a situação.ni.á em que nos achamos, quanto ao estado economico 
e financeira, embora declare que desejo unicamente provocar a dis
cussão nesta casa e pedir aos meus collegas o subsidio das suas luzes 
que me faltam e a orientação que falta á direcção do paiz. 

Deélaro, entretanto, de uma vez por todas, que, qualquer que seja a 
grita levantada contra o meu procedimento, quaesquer que sejam 
as intenções que me queiram emprestar, sejafu quaes forem os moveis 
descobertos aos meus actos nesta Camara, nada me demoverá do pro
posito em que estou de cumprir o meu dever. 

1 Sou daquelles que entendem, Sr. presidente, que o homem publico 
tem o dever de arrostar com a responsabilidade do cargo que exerce, 



- 180 

proceder como indicar a sua conosciencia, seguir de frente a norma 
traçada ao seu procedimento, sem incommodal-o, sem fazel-o arredar 
uma linha sem dar o mínimo apreço ás investidas feitas contra a . sua 
reputação 'por aquelles a quem pCJI..'mam prejudicar os 8eus actos, no 
cumprimento do seu dever. 

Definido assim o meu modo de pensar, levantado este protesto 
contra as insinuações e os doestos dos quaes vou .sendo victima, entro 
immediatamente no assumpto do debate, para responder ao fluente 
discurso proferido pelo meu · illustre amigo, deputado pela Capital 
Federal, e que honrou o debate sobre o projecto em discussão. 

O di.acurso do nobre deputado tem cinco pont-os capitaes: 
V O projecto anniquila o Banco da Republica dos Estados Uni-

dos do Brazil; 
2.0 Ataca privilegias e contractos em v-igor; 
3.0 Não obedece a escola alguma sobre emissão; 
4.0 Da jurisdicção demasiada ao Tribunal de Contas do T·hesouro; 
5. o E' inopportuno, por não -ser este o momento psychologico de 

tocar nesta questão . 
Procurarei responder a todos este-s pontos. E' insustentavel o pro

jecto e contra elle dará S. Ex. o seu voto porque logo do art. 1 o se 
verifica que elle visa o completo anniquilamento do ;Banco da Repu
blica. Pergunto: ha no art. 1~ do projecto alguma disposição ou 
alguma palana que .ae refira a algum banco, a algum estabelecimento 
ou a alguma instittúção? Não ha. 

O art. 1 o do projecto dispõe que a moeda fiduciaria inconversivel 
é limitada á somma existente no paiz, actualmente em circulação, sem 
indagar quem a emittiu, sem curar da .instituição de credito á qual 
ella pertence; legisla-se em geral, sem particular_isar de modo algum. 
Esta disposição não apanha unicamente ao Banco da Republica, como 
não comprehende este ou aqulle banco, em particular, mas a todos os 
bancos emissores da Republica que, não me consta, estejam todos 
absorvidoo naquelle. 

UM s~. DEPUTADO- Quasi que estão resumidoo. 
O SR. OITrCICA - :Muito mais razão ha para a disposição contida 

no art. 1 o do projecto. Declaro a V. Ex ., Sr. presidente, que não sei 
dos segredos das relaçõoo do Banco da Republica com os outros bancos 
emissores. , 

O SR. PIRES FERREIRA - São negocias de decreto, não são de se
gredo. 

O SR. OrTICICA - Não sei as razões, não posso comprehender 
mesmo a. co~ve~iencia que ha para a garantia e boa distribuição da 
moeda fiduc1ana, em estar o Banco da Republica, como um polvo 
armad~ de. todos os tentaculos, privilegias concedidos pelo decreto de 
1'7 de Janeuo de 1890, a absorver a vida de todos os outros bancos 
a monopolisar a emissão, sem regras fixas e determinadoras da ga: 
rantia offerTcida por um verdadeiro banco do Estado, que elle não é . 
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Si porém, isto se dá si esses privilegias são assim tão amplos 
que Ih~ permittem concentrar no seu orga?lismo toda a e~ssão íidu
ciaria deste paiz, mais razão tem o proJecto, Sr. presidente, para 
querer acabar com este monopolio, afim <ie que toda a moeda fiducia
ria não esteja entregue a um estabelecimento que possa não offerecer 
a garantia sufficiente para conservar no estrangeiro a confiança ne
cessaria para não se desvalorisar, não vir a ser depreciada. 

O nobre deputado pela Capital Federal declarou reconhece;r que 
a vida do Banco da Republica não é boa. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ- Eu disse que o decreto institucional es
tabelecia privilegias odios<;>s com os quaes não concordava, mas que 
devíamos .antes tratar de reorganisal-o. 

O SR. OrTICICA - Desculpe-me dizer-lhe; mas V. Ex. é contra
dictorio. Si a organi-sação do banco é odiosa, mas elle vive em condi
ções de uma boa instituição de credito, não comprehendo qual · a neces
sidade de reorganisal-o. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Combato os privilegias odiosos do 
banco; mas como elle já tem uma grande somma de vida, e ha largos 
interesses connexos c~m a vida desse estabelecimento, parecia-me me-
lhor tratar de organisal-o do que de destruil-o. -

O SR. OrTrcrcA - Si o Banco da Republica deixa de aproveitar
se dos odiosos privilegias que tem, na phrase do nobre âeputado, não 
ha necessidade de reorganisal-o; si, porém,· u-sa desses privilegias e ha 
necessidade de reorganisal-o, o meu illustre collega cahe, pelas suas 
proprias palavras, no regimen do projecto, que não é mais do que a 
regularisação da emissão fiduciaria com a reorganisação · dos nossos 
bancos emissores. · 

O SR. SERZEDELLO - Não seja tão modesto. O projecto envolve 
as questões mais importantes; entende com toda a organisação eco
nomica e financeira do paiz, resolvendo as mai-s altas questões sobre 
o assumpto. · . 

O SR; OrTrcrcA - Estou tratando unicamente do art. 1° do pro
jecto e discutindo .as opiniões do nobre deputado pela Capital Federal, 
em face deste artigo. S. Ex . adiantou a seguinte proposição: - o 
art. 1 o do projecto inutilisa, liquida o Banco da Republica. 

Sr. presidente, o projecto não visa de modo algum affectar a 
vida de qualquer d()s bancos emissores : o da Republica ou qualquer 
dos outros; trata-se <ie limitar a emissão fiduciaria existente e incon
versivel; entende a commissão que essa emissão, tal como tem sido 
fei~a, é_ bastante para ser a causa product~ra _da crise por que passa o 
pruz e susta-lhe o augmento. Como attnbmr ao projecto o fim de 
perturbar com esta limitação a vida de um banco, desde que não se 
lhe manda retirar de prompto ·a moeda emittida, ou não se manda 
retirar a obrigação de ser ella acceita, no todo ou em parte pelo pu-
blico em cujas mãos ella circula~ ' 

Ra, é verdade, uma hypothese em que a limiltação se~á o anni-
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quilamento do banco: é si esse i~stituto d~ credito e~tá em ta~s con
dições de precaridade, em tão melmdrosas ?ucumst_a~Cla~, que so l>?saa 
viver do goso farto e amplo dos .seus odiosos pnVllegws, de mais e 
muito ma.is emissão de papel inconversivel, a cujo exclusiv~ fabrico 
elle deva a existencia Mm poder dispensar essas novas emissões de 
que tanto se falia na praça e que ameaçam o co=ercio de uma crise 
medonha que já nos bate ás portas. 

Si assim é, folgo de ver que o nobre deputado me dá francamente 
razão, deixando-me ser coherente com a opinião por mim já emittida 
nesta casa de que esse banco parecia-me - um castello de papel. 

Como o nobre deputado parece-me estar convencido de q_ue assim 
não é, não acho razão para os seus receios de anniquilamento do 
banco pelas dispooições do projecto, porque esse nada mais faz do que 
8eguir, linha por Jinha, o plano adoptado para fazer entrar todos 
os bancoo · da Europa no regim~n da conversibilidade das suas 
notas, abolindo o curso forçado em que elles viviam : foi a 
norma seguida para •O Bà.neo de Inglaterra, para o de França, para o 
Banco N acionai da Italia e até para oo bancos dos Estados .Unidos da 
America . 

Convido o nobre deputado a estudar commigo o modo pelo qual 
foram feitas as conversões do papel-moeda e a volta ao pagamento 
em ouro, afim de mostrar á Oamara que outro procedimento não ha 
a seguir neste assumpto, sinão: limitar a circulação dos bilhetes e 
marcar uma época proxima ou remota para a obrigação da conversi
bilidade, variando oo meios de preparar o campo para a circulação 
da nova moeda pagavel ao portador e á vista. 

1 
Antes, porém, de entrar neste estudo, preciso fazer notar um 

facto e dar uma explicação. 
O fim uniéo que o projecto tem em vista, Sr. presidente, o eixo 

em torno do qual gyram todas as suas disposições, constituídas em um 
todo harmonico, do qual não póde ser destacada peça alguma, para 
ser estudada, analysada e criticada de per si, é - .a abolição do curso 
forçado, acceito, adoptado e plenamente em execução por todo o tempo 
da duração dos bancos emissores da Republica, no regimen do decreto 
de 17 de janeiro de 1890. 

Notemos o seguinte facto, anormal e unico, da:do na nossa historia 
financeira. O curso forçado é um recurso supremo dos governos em 
uma occasião de crise para a Nação ; é arma perigosíssima, que só 
póde ser manejada por mãos muitos experientes e em occasiões das 
mais difficeis. E' insidioso por tal fórma, na phrase de um notavel 
economista, que todos podem dizer quando nelle entram, mas uma 
vez nelle, ninguem póde affirmar quando o abandonará. ' 

Hoje, quasi que está adoptado como regra em todos paizes bem 
avisados no seu regimen economico, é um recurso de guerra, acceito 
para essas_ occasiõ~s em que se põe em jogo a honra nacional; por 
mero caprrcho, umcamente para favore~er a particulares, por meras 
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suggestões do interesse, sob o pretexto de salvar crises de praça, não é 
licito decretai-o, nenhum governo tem o direito de suspender a conver
sibilidade d3is notas dos _bancos -. 

O paiz deve procurar todos os m,eios, pôr em pratica todos os 
sacrifícios, lançar mão ·dos recursos mais custosos para viver no re
gimén da conversibilidade e reservar esse grande' expediente para 
poder procurar capitaes rapidamente quando as exigencias de uma 
guerra externa, de uma calamidaqe nacional impõem-o pesado sacri
fício do levantamento de capitaes, sommas avultadas para salvar 
grandes princi pios. 

Mes~o a.ssim, deve haver todo o cuidado em decretai-o sómente 
por pouco tempo e, passada a crise nacional __ que deu motivo_ ao su-. 
premo recurso, voltar por todás as formas ao regimen normal. . 

Nem julgo necessario dar as razões deste preceito financeiro, 
catalogando os males muito conhecidos, causados pelo curso forçado. 

Dá-se entretanto o seguinte facto anormal para a nossa vida de 
nação livre: o curso forçado é a normalidade da nossa vida financeira, 
é o regimen permanente em que temos sempre vivido e nem nos lem
bramos de sahir delle. 

Nós carregamos á~S .costas este fardo de 60 annos, quando já ati
rámos de nossos hombros a escravidão e até as instituições adoptadas 
com a independencia. 

O pQv-o brazileiro, que -extinguiu de vez o elemento servil, cortan1 
do pela raiz essa arvore envenenadora, que deu· o grande golpe na 
instituição nefanda, pouco lhe importando ferir, fundo, interesses 
grandíssimos de uma' classe que se levantou contra as instituições do 
paiz, .Supporta com calma, apathico e indifferente, esse outro mal, 
causador dos mais perniciosos effeitos, de incalculaveis prejuízos, que 
faz escoar-se, constante e ininterrompidamente para o· estrangeiro toda 
a nossa riqueza, adquirida com a producção nacional, cimentada com 
o trabalho, a boa riqueza emfim, porque ninguem póde considerar 
solida uma fortuna sujeita a depreciações constantes e sem medida, 
fóra do seu valõr. 

Ha muito mais ainda, Sr .. presidente : o curso forçado é a norma, 
é a base em que assenta toda a nossa moeda fiduciaria, antiga e mo
derna, do tempo da monarchia e do tempo da Republica; somos talvez 
o unico paiz do mundo onde tão exquisito regimen seja a permanencia 
da sua existencia financeira. 

Quando, pela mudança das instituições, .seguida á extincção da 
escravidão, a Republica annunciava ao mundo que se constituía uma 
nação em regimen democratico, assentado na repulsa de todos os pri
vilegias, igualados os direitos, fazendo todos os cidadãos entrarem 
em um regimen federativo, architectou-se uma reorganisação finan
ceira cuja base era um privilegio odioso, uma obrigação fallaz: accei-
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tar como promessa de boa moeda, , um papel que podia não ser per-
ml;tado com a moeda promettida e affirm~\da. . 

Somos obrigados, entretanto, a confessar, Sr. pre·sidente, que, 
para cuidar deveras da riqueza publica, a abolição do curs_o forçado é 
uma necessidade; é imprescindível que o capital attrah1do para a 
producção nacional permaneça no paiz a reproduzir-s~ em nov~s in
dustrias, longe de escoar-se para o estrangeuo, expelhdo pela msta
bilidade da moeda fiduciaria, que só representa credito que póde fa~ 
lhar quando procurado. 

Força é confessar, Sr. presidente, que nos ultimos tempos do 
regimen passado cuidou-se da conversão <;la moeda, pensou-se na van- . 
tagem e na necessidade urgente desta medida. ( Trocam-se -diverso« 
apàrtes. ) · · 

Não se póde negar a verdade dos factos historicos .; os ultimos 
ministerios da monarchia ·provaram com os seus actos que a conversi
bilidade andava na mente dos nossos financeiro.s, esses actos demon
stram á evidencia que no mundo financeiro estudava-se .a questão do 
curso forçado e procuravam-se os meios de abolil-o: ahi está a lei da 
organisação do Banco Nacional, com emissão sobre base em ouro e lá 
está a clausula explícita contida no art. 5° do decreto de 24, de novem
bro de 1888, obrigando os bancos a pagar em moeda as suas notas, 
dadas condições na emissão. 

Era de acreditar, Sr. presidente, que a obrigação do pagamento 
da totalidade dos direitos de importação em ouro, ordenado pelo go
verno provisório, 'fosse o primeiro passo para o regimen da conversi
bilidade; não parecia que essa exigencia fosse um meio sómente de 
obter dinheiro, augmentando a somma da percepção · dos impostos com 
o agio do ouro adquirido em uma praça onde a proçura elevara-lhe o 
preço, dando margem á especulação. 

Ü que se seguiu provou á evidencia que estava nas intenções do 
governo lançar mão de um recurso de expediente e nunca estudar ou 
preoccupar-se da momentosa questão, encaminhando os meios de re
solvei-a. E studemos como os bancos mais importantes da Europa,_ 
reguladores do mundo financeiro, teem constantemente seguido o plano 
da conversão estabelecido no projecto; antes disto, porém, seja-me 
licito dizer ainda: os bancos de emissão, Sr. presidente, não teem 
o arbítrio de empregar a sua moeda fiduciaria como entenderem; 
elles teem uma esphera de acção de onde não podem, nem devem 
~ahir, sob pena de verem a desconfiança apparecer, e a sua moeda 
depreciar-se. · ' 

Essa esphera de acção é traçada pelas necessidades do mercado a 
que os bancos devem attender, mas servindo~as como um marinheiro 
esperto, dos mais avisados, guia do seu barco atravez do oceano; àlar
gam-na quando as operações o exigem restringem a emi.ssão quando a 
retracção do commercio lhes dá a entender que póde se tornar dema-
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siada ou acima do nível a existencia da moeda-papel entregue ao mer
cado. 

Por esse jogo constante, por esse manuseamento effectivo da· sua 
emissão é que está admittido geralmente, nos paizes _,geridos por um 
systema regular e perfeito da moeda, que os bancos de emissão não 
teem a liberdade de empregar a sua moeda fiduciaria na organisação 
de companhias e emprezas industria~s, cujas transacções dependam de 
prazo longo para ser realisadas; isto porque a moeda fiduciaria re
presenta capital que não existe no todo. 

Os SRs. SEVERINO VIEIRÀ E SEARRA - Ahi é que está o engano 
de V. Ex. 

O SR. 0ITICICA - Qual o enganoª 
O SR. SEVERINO VrEIRA - O de que a moeda fiduciaria não re

presenta um capital. ( Ha outros apartes.) 
O SR. 0ITICIOA - O aparte dos nobres deputados encerra uma 

ordem tal de considerações contradictorias que inttlrromperam-me o 
fio da argumentação. · 

o SR. SEVERINO VIEIRA- A escola de v. Ex. é que é um pouco 
antiquada. · 

O SR. OrTIÇICA - Peço ao nobre deputado que me ouça e verá 
que respondo aos seus apartes. Os bancos de emissão, Sr. presidente, 
não se podem occupar senão de t.ransacções a breve prazo, em que a 
sua moeda fiduciaria possa estar constantemente em gyro, podendo ser 
regularisada a sua expansão ou o seu retrahimento pelo banco, de 
accôrdo com o conhecimento do estado do mercado. A razão. disto ·é 
conhecida: o lucro ' da emissão é justamente a repetição const~nte das 
transacções e o subsequente lucro para o banco que tel-os-ha tanto 
maiores quanto maior for o numero das transacções feitas e liquida
da,s; as transacções a longo prazo paralysam o capital empregado, 
impedindo a sua reproducção em successivas operações que o augmen-
tam com a realisação dos lucros obtidos. · 

Percorrendo a historia financeira de todos os bancos de emissão 
da Europa, pouc;~os, quasi nenhuns, ha que não sejam prohibido& de 
distrahir capitaes em emprezas industriaes ou operações a longo prazo; 
os proprios banqueiros são muito avisados para não serem os pri
meiros a deixar-se seduzir por esses lucros attrahentes, figurados no 
papel. 

O Banco de Inglaterra, Sr. presidente, o modelo dos bancos de 
emissão, chega ao · extremo de ter dous departamentos distinctos, duas 
repartições quasi differentes: o issu~ depm·tmenf, que emitte notas e 
o banJcing depar-t'ment que faz as operações do banco; o escrupulo 
chega ao ponto de ser obrigado o banlcing depart~nt a só receber os 
bilhetes ou notas com o deposito do ouro correspondente á quantia 
pedida, tal como se fosse o publico, um cidadão qualquer quem fi2lesse 
a transacção . 

Procurando ver quaes são as attribuições dos diversos bancos de 
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'~missão dà. Europa:, leremos, Sr. presidente, que tooos elles só p<>dem 
fazer as seguintoo operações : empí·estar e receber dinheiro em de
posito, descontar títulos de commercio, comprar e vender ouro, prata 
e metaes, vender mercadoria,s depo~itadas sobre as quaes fez adianta
mentos de que não hajam sido reembolsados no tempo combinado. 

E' esta,. Sr. presidente, a missão do Banco de Inglaterra, como 
a do Banco de França, a do N acionai da It:alia e a de todos os bancos 
ei:nissores dos paizes mais importantes. 

Pergunto aos nobres deputados que ha pouco me interromperam, 
si é escola antiquada aquella que serve de norma geral para a circula
ção da moeda fiduciaria nos paizes que nos podem servir de modelo, 
onde a conversibilidade das notas existe e onde o commercio se impõe 
pela sua importancia, pela sua riqueza, pelas condições de estabilidade 
dos mercados. 

Voltando ao estudo comparativo da situação financeira e das 
condições economicas dos bancos na Europa, Sr. presidente, não julgo 
preciso fazer uma narração de toda a histo-ria do Banco de Inglaterra. 
Basta ·lembrar qual o modo por que se constituiu esse banco: em
prestimo ao governo, de todo o seu capital, vicio de origem que per
petuou-se e foi causa dos muitos privilegias alcançados para o banco, 
em troca· de outros tantos emprestimos necessarios ao governo para 
fazer a guerra no continente; e elles foram tantos que o capital do 
banco, tendo sido, ao organisar-se, de .f 1. 200. 000, estava elevado 
em 1797 a .f 11. 642 . 000 todas emprestadas ao thesouro. 

Havia ainda precisão de mais emprestÍip.os para fazer a guerra 
contra a França, haviam sido lançados impostos de todo genero, mas 
estes demoravam a chegar e o governo precisava immediatamente de 
dinheiro; começou a emittir vales que o banco descontava, vales que 
elevaram a responsabilidade · do thesouro para com o banco é enorme 
cifra de 28 milhões de libras, incllisive 7. 585. 009 .f fornecidas a des
conto sobre os vales. 

Esse enorme emprestimo e a crise latente produziram um panico 
e o banco viu-se em difficuldades, por só ter em caixa 1. 272. 000 
para satisfazer aos portadores das suas notas que acudiam ao reem
bolso. O .conselho do rei e mais tarde um bíl;l do parlamento- autorisa
ram o curso f~Jrçado para as notas do Banco de Inglaterra: 

_ O Sa. SAMPAIO FERRAZ - O facto a que se refere o nobre depu-
tado foi em 1844; foi o acto de Robert Peel; em 1697 foi o banco 
fundado. 

O SR. OrTICICA - Perdõe-me V. Ex. ; não estou historiando a 
crise de 1844; refiro-me á crise de 1797, conjurada com o curso .força
do concedido ao banco. As emissões do banco, Sr. presidente, conti
nuaram então com a não obrigação da conve1'1São e subiram rapida
mente de tal modo que, tendo sido a circulação em 1796, antes do 
curso forçado, apenas de 10.730.000 <f, subiu a 28.470.000. ;f em 
1817. . 
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O agio do ouro acompanhou naturalmente o excesso da QÍrcula
ção; o campo era vasto e promettedor de vantagens para os agiotas, 
para a especulação, e o metal precioso <~offreu oscillações fortíssimas, 
variando de 1 % até 29 114 %, como attingiu em 1813. 

Urgia pôr um termo a situação· tão afflictiva; todos os generos 
haviam subido de valor; as relações commerciaes tornaram-se impoo
siveis, tudo accusava uma crise medonha, e o parlamento, após o 
exame da •situação, sob os cuidados de Sir Robert Peel, fez votar uma 
lei que retirava ao Banco de Inglaterra o direito de não trocar as suas 
notas, sob as seguintes bases que deviam fazer voltar, gradualmente 
o pagamento em metal: a partir do mez de fevereiro de 1820 até o 
mez de outubro do mesmo anno, o pagamento da,s notas do banco 
poderia ser reclamado em moeda, sob a taxa de 4 .S,17 sh., 6 pence, 
por onça de ouro; o desconto era de 3 112 sh. ou 4% de cambio . . 

De outubro de 1820 a maio de 1821, o pagamento podia ser re
clamado sob a· taxa de 3 .S, 19 sh., 6 pence, isto é, com o desconto de 
2 112 %; do fim de maio de 1821 a maio de 1823, o pagamento da,s 
notas do banco podia ser exigido pelo portador á taxa de 3 .S, 17 sh., 
10 112 pence ou mediante cambio de 112 %; depois de maio de 1823, 
o banco devia recomeçar os seus pagamentos á vista. 

Houve um desconto de 2 112 até 1j2 % na moeda durante o prazo 
determinado para a volta á conversibilidade, prazo fixado para · co
meçar em 1820 e acabar em 1823 ; quer a Oamara saber qual o resul
tado deste plano? O banco prescindiu do ultimo prazo e, após apenas 
um anno e quatro mezes, voltou ao pagamento em metal ao portador 
e .á vista. 

Devo lembr ar ao meu nob;e, amigo, deputado pela Capital Fe.:. 
deral, que, quando em 1819 decretava-se no parlamento o bill que reti
rava o curso forçado ao Banco de Inglaterra e fazia-o entrar no re
gimen da conversibilidade, marcando-se-lhe dous annos para isto, não 
houve alguem que se lembrasse de declarar que a execução dessa lei 
era o anniquilamento do banco. 

Deixemos de parte, na França, o celebre e muito commentado 
systema de Law e até mesmo os assignados da revolução, patrocinados 
pela palavra fluente de Mirabeau; são factos muitos remotos e temos 
época · mais proxima para examinar. 

A revolução de 1848 trouxe a concessão do curso forçado para 
a,s notas do Banco de França; não só para as delle, como para os 
bancos departamentaes. 

A .circulação era de 452 milhões de francos, sendo 350 para o 
prifi!eiro e 102 para os outros. 

Pouco depois as difficuldades de momento fizeram o governo au
gmentar a circulação para 525 milhões, toda inconversivel. 

O SR. SERZEDEL~O - Elevou, porque supprimiu os bancos de
partamentaes . 
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O SR. 0ITICICA - Com a reunião dos bancos departamentaes toda 
a circulação fiduciaria da França foi elevada de 452 milhões a 525 
milhões de fràncos, sendo o capital do banco apenas de 91.250.000 
francos. 

A lei de 6 de agosto de 1850 decretou a volta do Banco de França 
ao regimen normal, fazendo desapparecer o cuvso forçado. 

O mesmo se deu com o mesmo banco, quando foi preciso revogar 
a lei que lhe concedera o curso forçado e~ 1870, por ~ccasião . da 
guerra franco-prussiana. Apezar de ter haVIdo o emprest1mo ao go
verno, de um milhar em ouro e da circulação ter-se elevado a · 
3.071.912.000 francos, com autorisação para ·3.200 milhões, em 1875 
() cur.c;o forçado era de facto abolido. 

Nem na primeira, nem na segunda crise, Sr. presidente, e peço 
licença ao meu nobre amigo para lembrar-lhe ainda esta circumstancia, 
houve quem se temesse do anniquilamento do Banco de França, apezar 
de ter sido marcada a revogação do curso forçado para época certa e 
muito posterior: quando a divida do Estado estivesse reduzida a 300 
milhões, o que se deu em 1879. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ- Já chamei a attenção de" V. Ex. para 
este ponto, o presidente do Banco de França é nomeado pelo governo 
e a directoria é eleita pelos accionistas. · 

O SR. 0 I TICICA - Ha uma differença notavel tambem entre 
aquelles bancos e o nosso monopolisador da emissão e peço a attenção 
de V. Ex. para ella. Alli os bancos tinham dividas enormes para 
com o Thesouro, o que difficultava a abolição do curso forçado, aqui 
é o 'Dhesouro, ao contrario, eredor do banco e não passível de pagá
manto algum. -0 que, porém, constitue a maxima differença entre a 
situação dos Bancos de Inglaterra e de França para o nosso da Repu
blica dos Estados Unidos do Brasil, é, Sr. presidente, que aquelles 
t.eem as suas garantias effectivas para o seu capital, funccionam sobre 
() apparelho da maxima publicidade, com affixação e publicação das 
suas tabellas, são os verdadeiros reguladores do mercado da moeda, 
Tetrahem-oo quando entendem haver diminuição nas transacções com
merciaes, expanden:t a circulação das suas notas quando o commercio 
é mais activo e exige maior somma de numerario; são bancos que não 
f~mentam e muito menos tomam parte nas jogatinas desenfreadas 
da bolsa; bancos que podem resistir ás mais agudas crises e que, em 
summa, tendo regras fixadas por lei para guia dos seus directores, 
não váriam na norma das suas transacções, ·de accôrdo com o criterio ou 
com a elasticidade mental desses. 

O nosso Banco da Republica entregóu todo o seu capital, toda a 
emissão autorisada ·á circulação, sem procurar caminhar e recuar de 
accôrdo com as necessidades do merca-do, mas unicamente para satis
fazer ás necessidades do jogo que elle proprio alimentou, sem a pru
dencia salutar da não co-participação na organisação de compai:thi!lls 
industriaes, em grande parte hypotheticas _ 
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A Italia, Sr ~ presidente, estabeleceu o :curso forçado por. alguns 
1lias, em 1866, em virtude do tratado de alhança com a Pruss1_a e da 
guerra com a Austria; o curso forçado trouxe como consequenClà pre
cipitar a crise financeira e expellir do paiz todo o numerario. · 

Em 1879 os bilhetes de curso forçado, representativos do empres
timo ao governo, montavam a 940. 000.000 de francos, cerca de 
370.000 :000$, além de mais 810.000.000 de notas ~m circulação com 
particulares. 

Desde 1877, Depretis, presidente do conselho, annunciava a inten
ção de abolir .o curso fior~a:do e em 1881, o ministro da f azenda. apre
sentou ao parlamento o projecto de lei que fixava para 12 de abril de 
1883, a volta ao pagamento em metal, conversão que se fez sem abalo 
ou anniquilamento para o Banco N acionai da Ita~ia. · , • , . 

Nos Estados Unidos, o curso forçado estabelecido por occas1ão da 
guerra da. seccessão, produziu as mais profundas alterações nas rela
ções commerciaes, elevada a emissão a 850. 000. 000 de dollars, 
50.000.000 de - pa,pel miruào - e 300.000.000 de dollars sob depo
sito de obrigações, fazendo o ouro oscillar entre 109 a 286 %. Em 
março de 1a7o os bilhetes emittidos pelo Estado; montavam a 
484. 830 . 000 dollars, ou perto de um milhão de contos de réis . O Con
gresso marcou, ·com muitos annos de antecedencia a extincção do curso 
forçado; essa medida foi executada sem abalo e ninguem disse que ella 
seria o anniquilamento da emissão fiduciaria ·dos E stados Unidos da 
America. 

Mas vejo que o nobre deputado já está de accôrdo commigo em 
que é uma necessidade inadiavel cuidar nos meios de abolir o curso 
forçado do Brazil. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ- Nunca disse o contrario disso. 

O SR. 0ITICIOA - O nobre deputado perguntou a que escola per
tencia o projecto quando estabelecia o regimen da emissão em ouro 
ou em títulos do Estado. 1 

Respondo-lhe que a commissão de fazenda adoptou a escola etn que 
assentam os bancos de que acabo de fallar. 

O Banco. de Inglàterrà tem 15 milhões esterlinos em títulos do es
tado, sendo 11 milhões e tanto provenientes dos emprestimos ao go
verno e ·Convertido em renda perpetua, e 3 milhões e tanto 0rn outros 
títulos emittindo sobre esses e mai·s sobre o .seu encaixe metallicQ. O 
Banco dé França tem uma parte do seu capital em títulos do estado; 
os bancos dos Estados Unidos emittem sobre títulos do estado e sobre 
QUrO. 

A commissão acceitou a média éntre o exclusivismo das duas es
.colas e consignou o ·direito de emissão sobre o duplo do lastro em ouro, 
geralmente admittido para quasi todos os paizes e sobre 9 j10 dos títulos 
dQ estado, como está adoptado nos Esta,dos Unidos. Não é fór €1- de pro
posito que, estabelecendo uma republica federativa, . nos mOldes da 
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Norte Àmerica, transplantemos para cá esta medida aproveitavel mui· 
to salutar do se11 regimen finanooiro. . ' 

A proposito do deposito para a constituição dos bancos, devo fa
zer uma observação á Camara, já a fiz em particular ao meu honrado 
collega: houve um engano de redacçoo do projecto: o § 1 o do art. 2° diz 
.. ,. depositarão . valor corr~spondente a 30 % do seu capital social; 

houve omissão de uma P.ê:lavra neste paragrapho. 
Antes de 30 deve-se collocar a palavra - até -; resalta a omis· 

são quando se observa que adeante 8e falia do valor depositado, que 
poderá ser 10, 20, 30 ou mais para a emissão, conforme as necessida
des do· mercado. 

· Argue tambem o no·bre deputa<io, ao projecto, a grande somma 
de attribuições concedidas a<J Tribunal de Contas do Thesouro. 

Não sei por que estranhar esta grande attTibuição, quando aos 
bancos de emi'ssão convém a maior fiscalização das suas operações e 
Bómente os abusos justificarão a intervenção do Tribunal. 

Os bancos dos Estados Unidos teem inspectores de circulação, que 
examinam os relatorios que os bancos são -obrigados a mandar todos os 
annos, calculam si a importancia da emissão é conforme ás garantias 
offerecidas pelo estado dos bancos, o que elles teem o direito de veri
ficar das provas colhidas na escripturação ou de quaesquer outras fon
tes externas; faz..,se isto para melhor regularisação da moeda fidu
ciaria e com os melhores resultados, desde que não é o governo quem 
]n.tervem na direcção dos bancos e ao contrario elles são livres de se 
constituir sob as normas legaes. 

O Tribunal de Contas está incumbido de examinar as contas dos 
diversos ministerios para ser presentes ao Congresso; não sei por que 
ee não possam submetter os particulares que jogam com a confiança 
publica, á fiscalisação desse importantíssimo tribunal. Elle examina 
o~ relatorios dos ban.cos, verifica si elles satisfazem e limitam-se á sua 
missão e si a sua moeda tem garantias sufficientes. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Como não hão de ter essas gar~ntias, 
si V. Ex. as estabelece no projecto? . 

O SR. 0ITICICA - V. Ex. não admitte que um banco se desvie da 
sua miss~o e dê má applicação á sua moeda fiduciaria? 

Não se ·dá actualmenté o facto de estar g.rande parte da moeda 
fiduciaria do Banco da Republica applicada a emprezas e compa
nhias que não são, de ,modo algum, garantia sufficiente a essa moeda~ 

Qual é a razão pela qual V. Ex. se arreceia do anniquilamento do 
Banco da Republica, desde que se toque nos .seus privilegios e o obri
g-uem a retrahir a circulação da sua moeda~ · . 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Eu disse e repito que prefiro a reorga
nisação do Banco da Republica. 

O SR. 0ITICICA - Senhores, não sei como não se attende a qu~ 
o que o projecto determina é justamente que o Banco da Republica ~e 
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reorganise, não continúe a estender- a sua em1ssao sobre o triplo do 
ouro · denQsitado, que é um perigo, não continúe a fazer essa emissão 
servir ao jogo e á especulação em companhias industriaes ·por orga
nisar, suspenda a applicação má que lhe tem dado e trate de valorisar 
a sua moeda que hoje está com uma cotação terrivelmente baixa, pro
duzindo os mais perniciosos effeitos. Isto só se poderá consegtúr com a 
limitação á circulação existente, com a restricção da circulação ou 
com o augmento das garantias para toda a que já foi emittida. 

O banco tem para isso dous annos; si elle tem boas <lOndições de 
cxistencia, nada impede que augmente o seu lastro para tanta emissão , 
quanta lhe fôr exigida pelas em prezas a quem serve; si não está em 
boas condições nada o impede de retirar da circulação papel, quanto 
baste para corrigir os defeitos do seu excesso. 

Quer em um, quer em outro éaso não se lhe tolhe o direito de agir_, 
tornando-se solido pela valorisação da sua moeda, incontestavelmente 
com falta de confiança pela exiguidade da garantia e pelo privilegio 
cu abuso do curso forçad9. 

E não digam os antagonistas que. o projecto limita a emissão uni
camente á existente ; não. O projecto, Sr. Presidente, fecha a porta 
ás emissões com o curso forçado, não consente que ellas se estendam, 
mas abre a porta franca ao bom capital, ás emissões da moeda con
versível, obrigando-a a vir para o nosso mercado e ahi permanecer, 
empregada na industria e no commerci~, que se desenvolvem extra- · 
ordinariamente. 

Si fôr approvado o projecto e constituir-se lei, duas hypotheses 
podem vir a dar-se; ou virão a constituir-se bancos com fundo nietal
lico, garantias solidas e com bilhetes pagaveis ao portador e á vista, 
ou não se estabelecerá nenhum pela impossibilidade de adaptar-se ao 

' nosso mercado. · · 
Na primeira hypothese, logo que elles se constituírem, aberto o 

_mercado para os seus bilhetes no pagamento dos impostos todós e nas 
transacções multiplas offerecidas ao seu emprego, os bancos emissores 
existentes terão forçosamente de acompanhai-os e entrar mai_s cedo 
para o regimen da conversibilidade, pela impossibilidade da co-exis
tencia da sua moeda com a moeda conversível; o fim do projecto será 
conseguido e o paiz entrará no regimen normal. 

No segundo caso, si durante os dous annos as previsões do pro
jecto não se verificarem e os bancos não forem installados, continuan
do a precariedade das circumstancias actuaes, nada impede a proroga
_ção do prazo, o alargamento das providencias, a adopção de outras 
.que os acontecimentos tenham revelado de vantagem. . 

O SR. SAMPAIO FERRAZ- E continúa o curso forçado! 
O SR. 0ITICICA - Si as circumstancias forem as mesmas, o que 

não ê · dado admittir, porque se prepara um regimen de garantias ef-
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fectivas, em vez das illuoorias que o curso forçado offereoo actual
mente. 

b . nobre deputado mesmo disse ante-hontem que ó credito do paiz, 
no estrangeiro; está de pé_. Estou de perfeito accôrdo com ·V. Ex., mas 
ha o receio, e receio perfeitamente definido e fundado de que a nação 
brazileira enverede pelo · caminho seguido pelas republicas visinhas,- pois 
vamos abusando do ·credito por meio do papel desvalorisado, o que com
prom~tteu o credito daquellas republicas e ha de comprometter o nosso, 
e isto já está em começo, si providencias immediatas não forem to
ma:das. coni a maior energia. 

São os homens do mundo financeiro, experimentados e conhecedo- · 
res da :nossa vida economica, talvez mais que nós mesmos, prudentes, 
traquejados 'quem nos manda dizer, por intermedio do cambio, que o 
Brazil deve parar na precipitação em que vae, que deve olhar para o 
exemplo eloquente dos seus visinhos, que deve tomar tento em que a sua 
moeda fiduciari?l, assente em valores inferiores á sua effectividade, 
não esteja a encher os canaes da circulação, evitando a entrada da boa 
moeda, que não devemos contentar-nos com essa riqueza ficticia nem 
alimentar-nos com ella, que nada disto é real, sério, vantajoso, que 
papel inconversivel não é capital · fomentador da riqueza, e, ao con
trario, impede a attracção dos bons capitaes a procurar emprego re-
productivo. · · 

O SR. JoAQUIM PERNAMBuco - As tendas teem augmentado. 
O SR. OrTrcrcA- Sr. Presidente, .o projecto obedece a este plano 

e. sóll!ente a este pensamento. 
Como, entretanto, é necessario que a moeda oonversivel ache cam

po para expandir-se, contida na circulação pela necessidade do empre
go, o art. 6° manda que o Thesouro retire .o seu papel-moeda . incon
versivel por outro emittido sobre um lastro em ouro, constituido no ter- . 
ço dos bilhetes, assim como no art. 7° dispõe o pagamento de todos 
os impostos em ouro ou em bilhetes resgataveis, retirado já a esse tem
po, todo o papel do Estado, papel-moeda ou bilhetes sobre o lastro 
em ouro, que devem substituil-os. · 

Os bilhetes dos bancos ou o ouro representado por elles não terá 
tendencia, motivo para fugir da circulação ou emigrar para os paizes 
onde encontre collocação, porque não encontra o seu terrivel concu:r
rente a expellil-o e ao contrario será collocado com o seu proprio valor 
no mercado ·que delle precisa. 

. ( TrocarM<;e va'r'ÍXJs apartes. ) 
O SR. OrTICICA - Não ha receio de que elles sejam trocados por 

ouro: porque e para que, si ha de ser procurado para o manusea~ento 
em todas . as . transacções, desde que não ha · outra moeda? Não tem 
receio, Sr. presidente, de que os bilhetes corram ao troco para ser ex
portado o ouro, porque então dar-se-ha o phenomeno de valer tanto no 
estrangeiro como no paiz o ouro buscado com o troco . dos bilhetes; 
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onde o lucro da exportaçãoª A n..o·ssa exportação de productos, o desen
-volvimento crescente das nossas industrias garantem-nos a entrada de 
novos capitaes. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ dá um aparte. 
O SR. 0ITICICA - A observação • do nobre deputado é filha do es

tudo rapid'o feito do projecto. 
A razão da emissão dos bilhetes• do Thesouro no triplo .do de

posito é muito valiosa: ·é a não retirada brusca do meio circulante exis
te:r:te e q_ue viria affectar as 1:elações do mercado. Ella se dará, o pro
pno proJecto o consagra, mmto antes de começar o regimen conver
sível; emquanto este não entrar, prepara-:Se o campo á conversibilida· 
de e os bilhetes do Thesouro precisam de conservar-se em circulação. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ- Mas. continúa a moeda fiduciaria. 
O SR. 0ITICICA -.Unicamente emquanto não entrar o novo regi

meu; começado este, ella terá forçosamente de tornar-se uma só, den
tro das normas estabelecidas pel.11 lei e d:e um só molde ,para toda a 
:mo~d~~papel. 

Ü illustrado deputado pela Capital Federal adeantou desta tribu
na que não era excessiva a: moeda fiduéiaria existente e nem era con· 
veniente limitai-a por ser ainda insufficiente; argumentou com a abo
lição do elemento servil, por terem os particulares precisão de pagar 
nos trabalhadores~ o que não .se dava antigamente. 

. Sr, presidente, é um . facto reconhecido pel a experiencia: no re
gimen da conversibilidade os particul·ares teem gosto em guardar moe
das, attrahidos pelo brilho, pela côr e convencidos de. que aquellas não 
SP deterioram; formam-se assim pequenas economias no paiz que mon
tam, mais tarde, a um importante thesouro que apparece para ser em
pregado na industria re'productora; no regimen do papel-moeda incon
vertivel ha certa desconfiança na co:n,servação dessa promessa de pa
gamento e,,todos procuram descartar-se della, convencidos de que aquillo 
não é tal moeda, suseeptivel como é de ser_ chamada a substituição, de 
estar falsificada, de ser até pa~to das traças. . 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Eu disse que a vida agrícola estava 
transformada. Antigamente o agricultor não tinha necessidade de nu
merarü.o como tem agora, porque o colono não gasta dinheiro, guar
da-o para se retirar para a Europa. 

O SR. 0ITICICA - Si é verdade, e não contesto, que as necessida
des da moeda augmentaram, tambem a circulação fiduciaria augmen
toU:; chamo a attenção dos meus collegas para o que se encontra á pa
gina 100- do relatorio do Sr. Dr. Ruy Barbosa e á pagina 44 do re
latorio do Sr. Dr. Araripe. 

Em 1888 a cüculação média do paiz era de 212.640 :000$000; 
em janeiro de 1891 a circulação era de 285.943 :914$000; em 3 de ju
nho de 1891, (relatorio Araripe) a circulação estava elevada a réis 
436.816:474$000, dividida em 170.781:414$000, em notas do Thesouro 
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e 266.035 :060$000, de bilhetes de banco: dos ques 229.271 :200$000 
pertencentes ao Banco da Bepublica. 

O SR. SAMPAio FERRAZ - V. Ex. acredita que a moeda fiducia
ria e_stá desvalorisada por causa do cambio? A depreciação cambial é 
unia questão de especulação .. 

f! SR. ÜITICICA - E' um erro, Sr. presidente, acreditar que o 
cambiO obedece a especulação. A especulação com a baixa do cam
bio é um facto normal que se dá em diversas occasiões, send<> uma del
las resultado da depreciação da moeda. Desde que ha uma causa qual
quer que modifique a relatividade do valor da moeda de paiz a paiz, 
os cambistas aproveitam-se das boas condições para o exercici<> do seu 
commercio e exercem _ essa industria sua, como todo commerciante de 
outra mercadoria qualquer. 

Seja ouro <>u não, si a mercadoria se troca bem reputada, a mais 
procurada vale mais pela lei da offerta e da procura, e quem a tem 
alça o preço da que possue e ·de que outrem precisa mais urgentemente. 
De modo que o cambio póde influir como especulação, é verdade, mas 
quando b ·merca·do consente que os especuladores entrem nelle e abu
sem das condições em que elle se acha. 

O cambio é, portanto, um effeito e não uma causa, sendo princí
palmente o -regulador do valor da moeda do paiz onde elle se exercita. 
Se o cambio, entre nós, soffre oscillações tão fortes que prejudicam 
ás condrições do mercado e causam prejuízo ao paiz, o dever do legis
lador não é estar a procurar melhorai-o por meios fictícios, tonta
mente, -sem acertar, com providencias mais ou menos ingenuas para 
fazel-o agradavel a ' quem lhe soffre os caprichos.; deve descer á cau
sa que produz a baixa, atacai-a de frente e radicalmente. Si cessar 
essa causa, a especulaçã<> desapparecerá: 

Nem se allegue, Sr. Presidente, como prova da especulação, o 
emprestimo feito ultimamente por uma importante companhia nacio
nal, porque esse emprestimo prova unicamente não estar totalmente 
perdid<> o -nosso credito no estrangeiro; quando quem procura o ca· 
pital é úma companhia industrial das mais futurosas, que tem umas 
poucas de industrias já solidamente desenvolvidas, com as melhores 
proporções de emprego dos capitaes pedidos, elles não faltam, não 
fogem, não recuam ante essa pretensa especulaçã<> ; correm ao mer
cado que os solicita sem que o mercado do cambio soffra alteração para 

·a alta, apezar do papel de regulador que os nobres. deputados querem 
dar .a<> ouro, quando sae ou quando vem para o paiz. 

O que nos faz mal, convençam~se disso, é a má applicação dada á 
nossa moeda fiduciaria, excessiva para esse emprego. Abram-se, Sr. 
Presidente, os balanços dos diversos bancos. 

Vemos em primeiro Jogar o Banco da Republica apresentar o phe
nomeno raro e inconveniente, para a confiança da sua moeda, .de não 

1 
tetem os seus acci<>n:ista·s mais responsabilidade alguma para o ca-
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pital do banco; de modo que, em uma possivel liquidação, pód~se di
~e: · que o, .seu pa-ssivo, superior ao :activo sempre liquidado com pre
J~lzo, esta co~pletamente a descobertü. E' certo que os bàncos, prin
mp~almente emissores, teem, em geral, o Heu capital em ser na mão dos 
accionistas, a·o menos pela met·ade, como um recurso -de fiança para 
~ma circumstancia prejudiiciàl ao banco, a que seja necessario acudir 
de momento por chamadas; o capital de 200 mil contos tem, nas mãos 
Jos accionistas, como responsabilidade por entradas a ridícula quan-
tia de 4 .4 79 :Ó00$000 . ' 

Além disto vemos que o principal banco do paiz, o monopolisador 
da nossa moeda fiduciaria, tem emprega.do quantia, cuja cifra não 
se sabe, ao certo, mas propala-se que é muito grande, no fomento de 
companhias cujos titülos posSil.le, qua•sii. sem valor, em propriedade e 
em caução; boatos ha tambem em que não quero firmar argumentação 
;nas, como os outros, affectam certamente a confiança na moeda emit
tida pelo banco, de que elle admittiu saques a descoberto de quantia 
acima da_ prudencia. 

Para um banco emissor, Sr. Presidente, esse·s bo'atos, quando não 
desQJ.entidos por uma prova decisiva e immediata, .são das mais desas
trosas corisequencias, á vista da confiança plena e completa que elle 
deve inspirar. -

Presto homenagem á honorabihdade do nosso illustre collega, 
presidente .desse banco, e desejaria ver S. Ex., para elevar a primeira 
instituição de credito da Republica, destruir todas essas balelas que não 
podem ser admittidas a <Jorrer mundo aqui e no estrangeiro; força é, 
entretanto, confessar que, representantes da Nação, seus legisladores, 
somos responsaveis perante ella de não haver prevenido os males an
nunciados, nãq procurando acudir á sua approximação e ameaça. 

A verdade é, nãü obstante, que se formou uma riqueza sobre pa
pel, com capital não existente. Quem tinha 10 achou lento por demais 
esperar os lucros correspondentes ao seu capital, e em vez de empre
gar esses 10 em uma empreza util, remuneradora, dividiu-o em 10 par
cellas de um e tomou compromissos em 10 emprezas, no valor de 100, 
empregando apenas a parcella ·de um em cada uma. Feita a primeira· 
entrada e organisada a companhia, a:s cauçõe:S forneceram a segunda 
ou o capit11l para mtcitas outras, e outrBIS e mais outras, encommendan
do-se mat.eriaes para umas e jogando-se com essas outras pela passagem 
.dos títulos a outros mais ingenuos. 

Quanâ.o, pela vinda das encommendas, foi necessaria a realidade 
do capital para o pagamento, reéonheceu-se então como era falsa a 
base da riqueza amontoada sobre {) papel. 

E o banco emissor Sr. Presidente, não póde lavar as mãos de não 
' . h se ter deixado f,ascinar com os brilhos de um futuro ru1on o, com a 

esperança . de ser aponta!~o como o impuls~r da prosperidade d.a· sua 
patria, a dever-lhe a nqueza futura archltectada sobre o crelhto do 
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instituto, ao influxo potente da sua vontade; ·convirá alimentar esse 
1~obre desejo, permittindo-lhe novas emissões, quando o cambío accusa 
h:ancamente que a moeda se deprecia, quando o ouro foge ás clara·s do 
.p.aiz e reduz-nos a ·soffrer a alta enorme de todos os generos de con
sumo, e quando os nossos títulos estão baixos no estrangeiro e temos 
urgente necessidade de attrahir capitaes para o desenvolvimento para 
a animação da nossa industria nascente? ' 

Sr. Presidente, convençamo-nos: não é eleva~ do impensadamente a 
circulação da nossa moeda fiduciaria a 500 ou 600 mil contos que nos 
tornaremos mais ricos; nem· será tão pouco o governo, o banco ou os . 
especuladores quem ha de r~gular o valor dessa moeda assim augmen
tada. Ella decahirá malii e mais, emquanto não fôr a repreSentativa 
do capital depositado, sufficiente para garantir o seu valor, emquanto 
n~o estiver contida nos limites traçado·s pelas exigencias do mercado 
pnra operações vantajosas, para o seu emprego lucrativo. 

Si se realisarem novas emissões do modo pelo qual ha sido an
~unciádo, sobre lastro de ouro emprestado pelo governo ao banco, para 
lhe ser restituído depois, essa ficção de capital e~ nada altera a nossa 
.riqueza; não nos proporcionará um real de capital, e o elasterio assim 
dado ao credito ha de fazer com que cresçam muito mais as afflicções 
já eiperimentadas por este povo. · 

Só póde haver riqueza com o trabalho, com a permuta dos pro
duetos, com o augmento constante, gradual, progressivo da producção; 
convém ao futuro desta grande nação dissipar essa paixão de enrique
cer depressa pelo jogo de praça, e este tanto mais se . desenvolverá 
quanto mais papel fôr sendo atirado, constantemente, em ma~sa, sobre 
a praça sedenta e insaciavel. 

Qual o meio de evitar que essas emissões continuem e que o banco 
emissor não aggrave a situação do mercado? Liquidai-o? Evidente
mente não. Deixar que chegue a crise a bater-nos á porta, que se sigam 
as consequencias á paralysação das transQ,cções, como se dá ha dias já, 
que o cambio caia de uma vez, que venha o panico e que percamos de 
!lma Yez o credito? Ninguem o desejará, a não ser como remedlio ex
tremo . para agitar a nossa prudencia com o ferro em braza de uma ca-
tastrophe. . . . . 

~ Urge voltar ao bom caminho e esquecer as prattcas pr~nudiCiaes 
!-e um anno a esta parte, em que temos vivido attrahidos pelas lante

joulas do credito, pelas borboletas de variadas cores a deliciar-nos as 
YÍstas, parti·da-s de diversos emissores de papel, cada qual com o seu 
matiz differente. · 

Cabe ao parlamento dar a p·alavra de ordem, estudar o assumpto, 
enfrentar a questão e re.Bolvel~a com energia; o governo não está habi
litado de meios sufficientes para debellar a crise, para melhorar a 
eituação, gr-avíssima como é .. 
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Não tenha medo a Camara de que o panico se estabeleça com a 
reorga:n!'Sação :llinanceira, com o res~abelecimento da oonfiança na 
moed~, fiduciaria com a con.versibilidade da moeda, porque as conse
quenCias de~tes' factos· teem .sido, em todos os tempos, em todos os pai
zes, <los mais salutares effeltos. I-sto se conseguirá entrando os nossos 
bancos emissores em um regimen largo, franco, severo, de confiança; 
não o fazendo, hão de continuar a viver de expedientes, o paiz ha de 
iOffrer .a~ oscillaçõel! enormes do cambio, não deixando que se constitua 
a estabilidade da moeda, ·de tão absoluta necessidade para as permutas 
internacionaes e para a vida interna do paiz. · 

UM SR. DEPUTADO - Si o oambio obedeceSEe a uma lei economi-· 
ca, reguladora entre nós, não podia estar na baixa agora. 

O SR. OrTICIC.A. - P110va evidente de que não será por meios ar
tificiaes que se ha de regularisal-o. 

E' uma verdade, Sr. presidente, que nós estamos nas melhores 
condições para uma alt~ de caJflbio, não ha phenomeno algum eco
nomico que autorise a baixa; temos grande, enorme producção que 
cresce sempre, augmentam as rendas publicas, as nossas industrias se 
desenvolvem rapida e! vantajo-samente, não temos despezas enormes 
no exterior, não temos calamidades no interior, não estamos ameaça
dos de flagello algum, vivemos em paz ha longos annos e resolvemos 
6 S problema;s da nossa vida -social calma e prudentemente, sem alte
rações sinão para melhor. Por que razão baixa o cambio de modo tão 
disparatado~ . , · 

1) SR. S.A.MP.A.IO FERRAZ - O que é exacto· é que temos cambio 
acima do par, quando se augmentava o papel em circulação. 

O SR. OrTICIC.A. - Sempre em alta até que elle excedesse de réis 
400. 000 :000$ ~ Não : houve um limite para a sua boa influencia no 
mercado : quando elle deixou de acudir á:s ne~ssidades do commercio 
para servir ao jogo, desvirtuando a sua mi9São, elevando-se acima da 
confiança inspirada pela sua garantia effectiva, e é nisto, como na 
sua causa efficiente, o curso forçado, que estão as duas causas a que 
se deve att:r'ibuir esta baixa do cambio ac.tual. 

Sr. presidente, o Banco da Republica tem na circulação a quantia 
de 229.000:000$, já esgotado todo seu capital na importancia de réis 
200.000 :000$; para garantir esta emissão que depositos tem feito no 
Thesouro ª 50.000 :000$, em 'apolices inalienaveis, de que o Thegoul"o se 
torna, dia a dia, credor pelo resgate de 60.000 :000$, outr'·ora em ou~o, 
mas já convertido em apolices pelo governo; de mpdo que, para a emis
são de 229. 000 :000$, elle tem um depos'Íto de garantia de 110 . 000 :000$ 
em apolices: ha evidentemente uma responsabilidade a desco~rto 

"' do valor de 119.000 :000$, que deverá ser levada á conta do seu a_c.tivo 
em deposito e cauções, sujeito porém ao seu passivo em caso de uma 
liquidação. 
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Ha ga~antias para essa emissã,o, de modo a tranquilisar o merca
do estrangeiro para onde fugiu o nosso ouro e a quem teremos de pe
dir mais o ouro preciso para as nossas industrias1 Não se dirá que 
sim! Esta moeda tem uma garantia só e que permittiu a expansibilida
de da emissão : é o curso forçado. Cortemos de uma vez a possibilidade 
do seu augmeuto e proclamemos a necessidade da conversibilidade, 

· firmando as regras para lá chegar. 
A Russia, Sr .. presidente, achava"se ha bem pouco tempo em si

' tuação afflictiva como· a noosà, soffrendo as mesmas consequencias da 
depreciação da sua moeda, o rublo-papel. Apezar da forte propaganda· 
deSenvolvida para a emissão mais e mais de papel-moeda, para sahir 
das precarias e desorganisadoras condições em que se achavam seus 
bilhetes, que fez 1 

Limitou a circulação, fez convencer á Europa inteira e a todos os 
mércados de que naquelle paiz a circulaçã<l f\iduciaria não seria au
gmentada. 

O Sx. JOAQUIM PERNAMBuco - Não foi só isso. 

O SR. 0ITICICA - Feito isto, proc-urou manter o equilíbrio dos 
seus orçamentos, cortando despezas, aproveitando o augmento das suas 
receitas. · 

VozEs- Ah! 

UM Sx. DEPUTADO- Vá por ahi. 
O SR. 0ITICICA - Com essas dua·s medidas, as imprescindíveis 

para um bom r e:.gimen monetario e financeiro, a Russia pôde vencer 
düficuldades muit-o sérias das suas finanças e dar a-o mundo o espe-. 
ctaculo de tornar-se um dos reguladores do mercado do ouro. · 

Comprehendo perfeitamente que uma das condições da viabilidade 
deste projecto é. o equilíbrio dos orçamentos, é o orçamento com saldos; 
para isto cont() com a illustrada commissão do orçamento desta Ca
mara. V amos entrar em novo regimen de despezas ; estão augmenta
das, de ha muito, as rendas publicas; ha campo, bons elementos, e é 
necessario, embora seja por demais dizel-o desta tribuna, que a nobre 
comtnissão nos dê orçamento equilibrado, sejam quaes forem oo sacri
fícios para isto, fazendo co.nvencer o paiz de que o parlamento brazi
leiro está cuidando seriamente da fortuna. publica. 

O SR. SEVERINO VIEIRA- Mas o projecto ha de produzir effeito 
exactamente contrario. 

O SR. 0ITICICA - O meu nobre collega diz que o projecto não 
melhorará a nossa situação monetaria e produz o effeito contrario; 
como, por que 1 

Acabo de dizer que a Russia melhorou as suas finanças, come
çando por limitar sua circulação fiduciaria; em 2° logar tratou de ter 
bons orçamentos. 

Ora, si, como acredito, a illustre commissão tratar de estabelecer 
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0 no!lso equilibrio orçamentario, porque será inopportuno tratar-se 
de uma medida que tem por fim tornar boa a moeda fiduciaria, fazer 
coin que a confiança •se restabeleça, pelas garantias com que ella se. 
apresent-a? 

O SR. SA.MPAIO FERRAZ - A execução do projecto tornará inten
s~ssima a procura do ouro; determinará, portanto, fatalmente a baixa 
do cambio. 

O SR. 0ITICICA - Sr. presidente, não haja receio dessa procura 
do ouro. 

Elle virá, voltará o fugitivo attrahido pelo bom emprego; mas é 
imprescindível que elle entre no paiz · pelo bom caminho, pela porta 
franca da attracção exercida pelas industrias e não pelos meios arti
ficiaes dos emprestimoo ou do agio especulador. 

Não vem mal algum a um paiz de procurar ouro para as neces
sidades do seu commercio ·e das suas industrias. 

O mal vem de procurar-se ouro para não empregai-o bem ou para 
despezas improductivas. 

Si a procura do ouro fosse em absoluto um mal, o nobre deputado 
chegaria a este absurdo: sempre que o ouro afflue para um paiz, este 
está em más condições de fortuna, descamba pará a miseria. 

O projecto tem como um dos fine principaes attrahir o ouro. 
UM SR. DEPUTADO- Solicitar ouro. · · 
O SR. 0ITICICA - Ha uma differença :q:mito grande em finanç-as 

entre as duas phrases: ~Solicitar e attrahir ouro. 
Solicita-se ouro quando, como fazemos no dia de hoje, ha neces

sidade de procurai-o, seja por que preço for, de comprai-o no mercado 
para entregai-o ao Thesouro que o guarda para dal-o aos seus credores 
no estrangeiro ou trocai-o com agio, sem reproductividade para a pro
ducção nacional ; attrahe-se o ouro pelas condições offerecidas ao seu 
bom emprego nas industrias, no commercio·, de modo a vel-o seu pos
suidor repro~uzir-se, augmentando a sua fortuna com o producto do 
seu trabalho. 

No primei~o caso,y6ilro passa rapidamente pelo mercado que o 
solicitou e foge precipitadamente para praça onde encontre maiores 
vantagens, lucros mais definidos; no segundo, o ouro prende-se á 
actividade do trabalho e fixa-se no paiz onde as industrias o empre
gam, fecundando-as. 

Sim; o projecto trata de attrahir o ouro e não de solicitai-o. 
UM SR. DEPUlrADo - A confiança não se decreta. · 
O SR. 0ITICICA - Mas decretam-se medidas que extingam os 

abusos da emissão existente e preparem a volta ao regimen normal. 
.Quer V. Ex. cruzar O·s braços ante a crise que se a visinha, unica

mente pelo receio de decretar medidas que a previnam ? 
H a um meio de evitar a crise e cumpre não receiar em adoptal-o : 

é impedir a circulação de augmentar, desvalorisada como está, impedir 
o jogo, o máo emprego da nova moeda e tratar de valorisar a actual. 
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O SR. SAMPAIO FERRAZ - Em parte j.á está impedido pelos pro
prios bancos. 

·o SR. OrTICICA - Mas não se chega ao estado de·sejado sómente 
com a retracção de càuções, convém restabelecer a confiança perdida: 

Falia-se, todos os dias, em necessidade de novas emissões de pa
pel; ma& ha os mais fundados receios de que a que vier .seja absorvida 
pela mesma engrenagem que já engoliu a existente, voraz, insaciavel 
como é o abysmo do jogo, de par com o papel-moeda_ 

Essas novas emi·ssões poderão salvar e enriquecer alguns arrui
nados pela enormidade de títulos desvalorisados que teem nas mãos, 
porém irá, a seu turno, arruinar outros menos precavidos, talvez sa
crificando economias obtidas á custa do trabalho honrado; isto é que 
será especulal}ão condemnavel e ·digna de ser impedida. 

Sr. presidente, vou terminar. 
O projecto apresentado pela commissão de fazenda trará a van

tagem de demonstrar que nos preoécupamos com o problema da nossas 
finanças e damos passos para abolir 9 curso forçado, ao meu ver, o 
nosso mal maior. 

Faço votos para que, da sabedoria desta Oamara, saiam as leis 
para que possamos realisar as duas grandes medidas que serão a sal
vação da patria, a grandeza do seu futuro pelo augmento da sua ri
queza: orçamentos com saldos e bases solidas, seguras, garantidoras 
para a moeda fiduciaria. (Muito bem, muito bem.) 

Fica adiada a discussão pela hora. 

SESSÃ:O DE 28 DE JULHO 

O Sr. Serzedello - Principiarei, antes das ligeiras considera
ções que pretendo fazer ao projecto apresentado pela íllustre commis
são de fazenda, tornando minhas as judiciosas observações, as crite
riosas palavras aqui proferidas na sessão de hontem pelo illustre depu
tado por S. Paulo, digno presidente da commissão de orçamento. 

Como membro dessa commi.ssão, sentindo sobre meus hombros 
grande Tesponsabilidade, sentindo o peso d9 arduo dever de tornar os 
trabalhos que lhe incumbem uma realidade, para que neste paiz os 
orgamentos sejam uma verdade, para que a Republica entre no regi- •· 
men do equilíbrio entre a receita e as despezas, apezar de reponhecer a 
minha incompetencia (não apoiados), mas tendo ardente desejo de 
bem se-rvir á patria, não posoo quedar-me mudo ante as accusações 
que se levantam. 

A cada um a responsabilidade de suas falta·s; e só ao governo, só 
aos actuaes se<iretarios do Sr. Presidente da Republica, ou por desi-
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dia, ou por intuito de desmoralisa.r o parlamento que não é de servis 
(apoiados)., ou pela ignorancia que tem do actual · regimen presiden
cial, deve-se· não té a commissão até hoje apresentado á Oamara os 
orçamentos, e cumprido a sua principal e mais importante tarefa.. 
( 1l1 ui tos apo~ados . ) 

Parece-me, Sr. presidente, que este governo que teye tanto açoda
mento nessa intervenção indebita na organisação dos Estados, que 
gastou tempo precioso nessa politicagem de apoiar grupos sem ban
deira, sem fé, sem crença (apoiados num43roso.s), devia ter ao menos 
o cuidado de preparar todas a6 informações, todos os documentos e 
todos os dados que nos habilitassem a confeccionar os orçamentos, cujo 
interesSe é mais seu, si aca6o não lhe fallecem completamente o pa
triotismo e a consciencia do dever ( ap·oiados) . Ao em vez d'isso, rela
torios deficientes, incompletos, nús de infonnações e de indicações de 
algum valor, nenhuma synopsis, nem tabellas, nem discriminações, 
apezar de reiteradas reclamações; o que tudo revela que este governo 
quer viver sem o apoio da lei, que este governo quer viver sem a con
fiança publica, quer prolongar a dictadura pela annullação da unica 
força garantidora da liberdade - o Parlamento. (Apoiados.) 

Lastimo que se levante essa propaganda contra nós, contl'la o Con
gresso! ! Lastimo, como patriota, profundamente, que só haja voz 
para affinnar a incapacidade de uns, o despeito de outros, mas que 
nã<J se veja esse nobre espírito de ·independencia, essas aceentuadas 
tendencias moralisadoras, ,esse grande esforço de uns para o bem, 
para o trabalho, e não se esqueçam os erros e aoa faltas! ! 

Annulle-se, desmoralise-se o p·arlament{); arranquem da alma po
pular esse raio de luz e de seu coração essa esperança, e teremos 
caminhado para a dictadura despotica, para a tyrannia ou antes para 
a caudilhagem ou quem sabe para anarchia e o desmembramento da 
patria. (Apoiados geraes.) 

O SR. ARISTIDES LoBo - Apoiado, não sabem para onde caini
nha.m. 

O Sx. SERZEDELLO - O assumpto que faz objecto da presente 
discu86ão é da maior relevancia e da mais extraordinaria importancia. 

E' difficil mesmo, n{) sem numero de questões que devem constituir 
objecto de nosso estudo e de nossa attenção, no meio da multiplici
dade e da variedade de materías que reclamam uma regulamentação, · 
que exigem sua organisação ·legal, de accôrdo com a índole do systema 
republicano, imaginar outra de tão grande culminancia como o actual 
projecto. 

Quer encare-se a questão pelo lado theorico, quer aprecie-se pelo 
lad<l pratico, é enorme a somma de cabedal ecientifico e experimental 
que exige dàquelle que quizer abordai-a trazendo luz e utilidade ao 
debate. 

· A organisação de nosso sy.stema financeiro, especialmente na 
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actualidade, além de exigir a maior somma de conhecimenl;~s the~ri
cos, e praticos, a mais repousada meditação da o~ganisação fman~~ra 
dos povoo cultos, a historia de sua vida econom1ca e de suas crises, 
exige ainda todo o criterio · toda prudencia e essa superior qualidade 
de saber fazer a applicaçã~ das verdades scientificas, dos princípios 
abstractos ou theoricos á pratica introduzindo o coefficiente devido 
ao meio. . 

C<>nheço, Sr. presidente, quanta difficuldade ha nessa passagem 
do dominio abstracto ao concreto. 

Enfrentei as difficuldades desde o domínio da geometria quando 
pr6curei representar a imagem de formulas analyticas simples, quan
do extasiei o meu espírito nessa correspondencia intima entre a equa
ção e a eua imagem geometrica. 

Aprendi o gráo de complicação crescente que envolvia .o problema 
á proporçãQ que percorri a escala, indo dos phenomenos mais simples 
aos mais complicados, e é por . isso que quasi no apice, quando todas 
as difficuldades se accumulam, quando todas as forças actuam, des
confio completamente de mim, porque cada lado do problema tem 
seu aspecto e para cada acção perturbadora ha uma modificação a 
fazer na solução. · 

Sinto-me fraco deante da grandesa do problema, sinto-me igno
rante deante do que é indispensavel saber, sinto-me embaraçado pela 
minha incompetencia ... (Numerosos não apoiados.) · 

O SR. BERNARDINO DE MENDONÇA- Não apoiado. Está revelando 
grande competencia e dando mais uma prova de seu brilhante talento. 

O SR. SERzEDELLo - ... para bordar Oi!~ traços de assumpto tão 
importante 

Na minha vida de homem que estuda, pelas e:xigencias de-minha 
profissão, na minha missão de professor, por vezes tenho ido do cam
po arido da mathematica, onde a previsão é infallivel, •ao cl-oininio da 
biologia, onde a _ oomparação e a experimentação conduzem o e·spirito 
á ve~·dade por meio de milhares de hesitações e de escolhos; mas as
seguro a V. Ex. que jámais vi meu espírito tão assoberbado pela 

' difficuldade do assumpto e desconfiado de si e até . do que julga ter 
comprehendído ! · 

Só o dever de trabalhar para a reorganisação da patria, só a ne
cessida:de de desobri~r-me de meu mandato para retirar-me á obscuri
dade com a consciencia tranquilla, levaram-me a fazer das fraquezas 
forças, a despertar todas as forças vivas de minha intelligencia e 
todas as energias de minha bo~ vontade, afim de dizer alguma cousa 
sobre o projecto da illustrada commissão de fazenda.-

Entre os seus signatarios conto amigos a quem desejaria ser agra
da:vel; em alguns vejo collegas cuja capacidade respeito e admiro. 
Entre elles figura o meu amigo e collega Dr. Oiticica, ~tue tanto es
tremece e·ssa filha, e cuja dedicação a essa ordem de estudos é conhe
cida da Camara e dia a dia é cada vez mais brilhantemente eviden-
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ciada neste recinto. O assumpto debate·se porém fóra do terreno po
lítico, além da arena partidaria, e exige que se esqueçam .as sympa
thias, que se recalquem as amizades e que o legislador veja apenas 
ante os olhos a imagem da patria que é preciso salvar, que é preciso 
arrancar do abysmo e da ruína. (Apoiados geraes. ) 

O projecto, Sr. presidente, não encerra uma questão unica; elle 
encerra dezenas de questões . Aborda a emissão e com ella agita e 
revolve toda a nossa organisação financeira e economica . 
. · Destroça o que existe, reduz a ruínas, nada aproveita da experi

encia e de nosso passado, e sobre este mesmo solo levanta um edifício 
novo!! 

Elle não póde mais ser discutido de uma só vez; elle precisa ser 
examinado em suas partes, em cada uma de suas peças, ligai-as, exami
nar as ligações, sujeitar o machinismo á temperatura 'do meio e por 
cima ver si elle B capaz de produzir esse effeito util que se deseja e 
espera-se. 

·Começarei, pois, pelos considerandos que são a justi~icação do 
projecto, são os seus grandes fundamentos, o seu alicerce. Examinan
do"os á luz do que sei, sinto disssentir da illu.strada commissão em 
pontos capitaes. 

No te V. Ex. bem, Sr. presidente, que me acho de accôrdo com 
os autores do projecto em um ponto. Reconheço a inconvertibilidade 
da moeda fiduciaria como um mal; sei que o regimen normal e regular 
é a moeda fiduciaria, é o bilhete do banco conversível em ouro á vista 
e ao portador. Nesse ponto não ha divergencia, nesse ponto todos os 
economistas, todos os financeiros, todos os estadistas o affirmam 
(apoiados), e é esse o grande problema que todas as nações procuram 
resolver e que só poucos pelo desenvolvimento de .suas industrias, pelo 
excesso de sua exportação sobre a importação, pelos habitas de eco
nomia de seus cidadãos e o zelo de seus governos, finalmente pelo tra
balho accumulado, .lograrão resolver . (Numerosos apoiados.) 

O SR. ANTONIO AzEREDo - Muito bem; esta é a verdade. 
O SR. SERZEDELLO - Agora mesmo ·a Italia, a Hespanha e Por

tugal lutam com grandes difficuldades. 
A questão, porém, é saber si podemos ter a convertibilidade ab

soluta e immediata nas condições em que nos achamos, deante dos re
cursos que possuímos, deante das permutas que fazemos com os paizes 
estrangeiros . . . · 

O· SR. 0ITICICA - Podemos, não ha duvida. 
O SR. SERZEDELLO -. . . e si as leis e as medidas consignadas no 

actual projecto a podem realisar, quando é certo que o ouro é uma 
mercadoria que se esc&a e, que f<>ge sempre que é preciso pagar mais 
do que se recebe, ou pm outra - quando o que se dá vale menos do 
que aquillo que se recebe. 

· Dizia eu, Sr. presidente, que a minha divergencia com os autores 
. do projecto começa pelos considerando&. . . · 
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rr>iz a illustrada commissão que a perturbação da :q.ossa vida nor
mal economica e financeira é devida em parte ao excesso de moeda 
fiduciaria existente com má distribuição,. ,em parte a falta de con
fiança nessa moeda inspirada aos mercados estrangeiros pela ausen
cia de garantias effectivas que essa devera ter no deposito confiado 
ao Thesouro. 

SS. EEx. começam attribuindo o mal ao excesso de moeda fidu
ciari.a existente c.om má distribuição, e no entanto o art. 1 a do pro
jecto mantém essa mesma quantidade com boa e com má distribuição 
e isso pelo menos por espaço de dous .annos, si não fôr augmentado 
o prazo. 

E' assim que, dando dous annos para obrigar os bancos actuaes a 
entrarem no regimen da oonvel'sibilidade, diz: art. 1.0 E' limitada a 
somma actualmente existente no paiz, a circulação dos bilhetes de 
banco e do Thesouro; não conversíveis em met•al, emittidos de con
formidade com a lei de 17 de janeiro de 1890. 

E como estabelece o projecto medida para a emi·ssão conversível, · 
e para não haver ISinã'O por dous annos a exquisitice de duas moedas 
em circulação de natureza opposta, uma conversível, outra incoriver
sivel, vem o art. 5° em contradicção com o art. 1 o e diz: os bancos 
que actualmente gozam do direito de emissão, ficam obrigados a entrar 
para o regimen da presente lei. Pergunta-se: nas novas emissões que 
teem a fazer ou nas emissões já feitas? 

O SR. 0ITICICA - E' 'claro que é nas emissões já feitas. 
O SR. SERZEDELLO - Si é n_as novas emissões sómente, nas emis

sões futuras, fi.caremos com instituições bancarias de duas naturezas 
-:-umas de papel conversível, caso si organisassem, - outras de papel 
inconversivel; e difficilmente .comprehende-se a coexistencia destas 
duas especies de moeda~ heterogeneas que se excluem uma .a outra. 
Não haveria meio mais rapido de liquidar o banco da Republica pro
duzindo uma . crise tremenda ! Si é nas emissões passada.s, nas emis
sões já · feitas é a violação da lei estabelecida; é a deslealdade e a má 
fé dos contractos firmados, é a imposição da conversão no praso de 
dous annos a quem emittiu por lei, com certas condições, moeda in
conversível. Seria o cralc na praça antes mesmo que si pudesse organi
sar um só dos novos bancos que no meio das ruínas não poderiam 
encontrar existencia .. (Apoiados~ muito bem. ) Os prejuízos seriam 
tão grandes que não sei mesmo onde o Estado iria bu.scar recursos 
para indemnisal-os e manter o nosso credito. 

O SR. 0ITICICA - Diga-me V. Ex. de que é que veem os onus 
para o The·souro. 

O SR, SERZEDELLO - Veem da obrigação que o Estadn tem mais 
do que ninguem de manter o credito publico. Veem da obrigação de 
manter a fé dos ,contractos, da obrigação de não desfazer hoje o que ferz; 
hontem; veem da necessid·ade. de ir em socoorro do.ban0o. E' o que se 
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faz -sempre em todos os paizes com associações da importancia e das 
ligaçoos com o Estaido, como o Banco da Republica. . 

O SR. OrTICICA - Em todos os paizes o governo é devedor ao 
banco de grandes soínmas. 

O SR. SERZEDELLO .- Mllis voltemos aos considerandos citados. 
Ha nelles l•ogü duas questões a estud::j,f e a liquidar. O estado anormal 
da nossa vida economica, a baixa do cambio, que traz a carestia 
do genero e a difficuldade da vida, é em parte deviidJa •l!io excesso da 
moeda fiduciaria com :m:á applicação, em parte á falta de confiança 
pela ausencia de garantia effectiva. 

Divirjo da illustrada commissão em ambos os pontos, embora haja 
um fundo de verdade na proposição, verificando-se mais uma vez a 
phrase de Spencer: "ha sempre uma alma de verdade :iuvs cousas 
falsas." A alma de verdade é esta: o abuso da emissão, o exeesso de 
papel inconversivel, como o do papel conversível, traz como conse
quencia a sua depreciação e, como todo abuso mesmo do bem faz mal, 
o do -papel-múeda vae naturalmente affect•ar ·o oombio, e isso muito es
pecialmente quando esse papel não tem a garantia da conversibili
dade. Mas entre nós os autores do projecto não podem affirrnar que 
ha esse excesso. Pelo artigo primeiro mantem todo esse papel incon
versivel ao menos p•or dous annos, e como nesse praZJo .se organizarão 
Il'Ovos hancüs pelo -systema do projecto, teremos papel-moeda conver
sível sem limite, pois que o projecto não fixou por lei o maximo da 
circulação. Mas, Sr. presidente, a meu ver, não foi a emissão em si 
e a quantidade de papel em circulação, que trouxe ·esta tensão á · praça, 
embora reconheça e seja . profunda convicção minha que uma, nova 
.emissão, especialmente do modo por que se fizeram as outras, assisti-
da pelos mesmos escrupuló·s e as mesmas libertalidades, ha de nos 
trazer a ruina e o descredito, porque irá fomentar o jogo, servirá para 
illudir uns tantoe tolos que acceitarão de uns tantos espertos títulos 
que quasi na•da valem, porque nada de .solic1o representam. (Nume-
7'osos apoiados. ) 

O que nos· fez mal foi •O p'ouco escrupulo ~om que se applioou a 
emissã:o, foram organisações de empremvs que .se funCLaram comprando 
conoossões, dando lucros fabulosos aús incorporadores e aos concessio
narios, emprezas que •SÓ em despezas de installação gastaram a maior 
parte do capital effectivo, ouj-os títulos assim empobrecidos e descama_ 
dos apezar de dizerem-<se integralisados, sem certeza de que dividendo 
podiam ter os port·adores, · porque as em prezas nã!o e•stavam funcoito
nando, nem mesmo haviam para tnuita,s a probabiliCLade de iniciarem 
seus traba}hos, e que valendo nominalmente pür exempl•o 60$ effecti
vamente 30$ pelas entrada·s, 5$ ou 6$ depois d·as despezas pag~&s com a 
compra d·a concessão e as incorporações, eram no entanto cotados a 
100$ e 200$ e caucionada,s pe1as bancos muitas vezes ao par. A mül·ali
dade de tudo istü é que havia dinhei11o·barato ou emittido sem g·i:ande 
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prudencia, que havia muito individuo que se suppoz mimona.rio e que 
hoje está em situação afflictiva, que muito pobre perdeu o p1ouco que 
havia economis.adQ, aprendendo a lição de que ha sómente uma fortuna 
solida e htOnesta :-é a que se ganha pelo trabalho d~ todo·s os dias e de 
todas as horas. (Apoiados geraes. ) A isto accresce ainda que os bancos 
cheios desse papel que pouco vale, renovam as cauções com grandes 
difficuldades e grandes onus e exigencias, tornando mais precaria a 
posição dos que o possuem, e preferem guardar a moeda fiduciaria, 
mesmo inconvertivel, porque ella tem o 1j3 em ouro e atrás de si o 
Estado que ha de vir em soccorro do banco. 

E' assim, ·Sr. presidente, que todo mundo sabe que os melhores 
títulos não se caucionam senão com grandes difficuldades, com largos 
descontos, ao passo ·que as letras do negociante acreditado 'obtem di
nheiro a 7 e 8 % com facillidade. ~ão ha, pois, crise de praça, ha 
crise de jogadores i não ha necessidade de nova e:rui·ssão, porque h a 
dinheiro nos bancos. 

, Estas difficuldades, Sr. presidente, haviam de dar-se como conse
quencia da propl'Ía emissão, embora seja verdade que o criterio, o zelo 
e a prudencia da administração do banco emissor, poderià de nmi~o 
tel-as evitado, ou ao menos diminuído. E' exacto, como já tive occasião 
de dizer, que, quando se f·az uma emissão, augmenta~se a somma dos 
capitaes disponíveis em circulação. Essa entrada de capitaes novo.s 
póde causar' uma baixa temporaria da taxa do juro e vae dar logar a 
novas operações industriaes que entre nós foram mal conduzidas, muitas 
completamente fictícias e só feitas com o intuito do jogo. Dahi a·s 
grandes perdas e a falta de confiança. Mas o mal não está na exi.,.
tencia do capital ou da emissão em si, o mal está na organisação das 
emprezas, na má collocação e no mau emprego dos capitaes e foi i.sso 
o que se deu i e dahi •a situação afflictiva, a crise que ha de de:sappa
recer desde que QS c·apitaes tomem estabilidade e a.s emprezas uteis 
desenvolvam-se desapparecendo a.s outras. 

"Falta de confiança na moeda fiduciaria bancaria pela ausencia 
de garantia effectiva." Já o provei que não ha tal essa .falta de con
fiança i ninguem a recusa, ella circula hoje em· todo o paiz e os bancos 
teem em .suas cavas essa moeda que não dão para caução dos melhores 
tituloo e o dão para desconto e a juro de 7 e 8 % a firmas de confiança. 
Elles preferem guard·al-o improductivo a jogal-o na caução de títulos, 
fomentando a continuação da exploração. Falta de garantia effectiva, 
mas no emtªnto é a emissão feita com o deposito, com o lastro em' ouro 
na proporção de 1j3, base que ·acceitaJll os praticos como segura nas 
emissões conversíveis, que está admittida em varios paizes, que está 
introduzida como mínimo em alguns bancos e que nasceu 
da . crise ingleza depois do acto de 1844 como meio de evi
tar desastres e que foi naturalmente acceito pelo ex-ministro 
da fazenda p'ara o regimen da inconversibilidade, já comó ga-
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rantia de uma liquidação, já como meio de habilitar o banco, cuso as 
cireuDUitanciae melhorassem e as industrias desenvolvessem-se, e a pro- . 
ducçã-o crescesse e o cambio subisse, á passagem para o regimen da con
versibilidade, suavemente, como consequencia de um plano maleavel, 
que eV'oluir naturalmente para o supremo d~iàeratum. (Apoiados,· 
muito bem.) 

Pois bem: além desse deposito devem haver O•S títulos de carteira 
do banco acceitos nas operações de desconto, acceito por caução em 
troca de suas notas, e si acaso houve zelo e probidade na administra
ção, si acaso não houve ignorancia ou improbidade, desídia ou libera
lidades sem escrupulo, essa carteira deve ser uma garantia quatro vezes 
superior ao deposito. (Apoiados.) • 

Mas, Sr. presidente, é uma verdade: quer a emissão seja no duplo, 
quer seja no triplo do dep.osito, e os financeiros não fazem muita ques
tão disto, pode-se ter a emissão conversível, e é .certo que tem havido 
crises · quer com uma quer com outra base. O projecto proprio assim 
o considera quando para o Thesouro como emissor exige 113 em ouro, 
para os bancos privados exige a metade. 

A. questão não é, pois, de falta de garantia effectiva; a questão 
é de possibilidade ou não da conversibilidade. Ora, si o plano posto 
em exeéução não a consagrou é que esse regimen é impossível quàndo 
não ha circulação metallica, quando o cambio que indica sempre a 
l'Íqueza e a prosperidade pela extensão da producçã<>, não se conserva 
Íavoravel permanentemente; quando por conseguinte o ouro não afflue 
para o mercado, quando finalmente não ha a circulação metallica, 
que é o attestado do desenvolvimento das industrias e da' lavoura, do 
augment.o da producção e fructos dos habitas de economia da popu
lação e dos governos. · (A p'oiados geraes). 

Ella obedece a leis naturaes e não se crea por leis escriptas, por 
melhores que ellas sejam. (Apoiados). 

·O projecto, pois, da illustrada commissão não víria, convertido 
em lei, senão àugmentar a afflicção ao afflicto, desorganizar o pouco 
que está organizado, perturbar a vida já adoentada do nosso meio 
circulante e não encontraria um3: · só associação que quizesse emittir 
nessas condições pelo ·simples facto de que é um negocio em que só 
tinha a perder e nada ganhar. 

O SR. 0ITICICA- Não ha tal- não apoiado . 
. O SR. SERZEDELLO - Eu o provarei mais tarde. Vejamos o se

gundo ponto. "E' o excesso de emissão que produz a depreciação do 
papel fiduciario e como consequencia a baixa do cambio." E' exacto, 
Sr. presidente, que o excesso de moeda emittida, quer oonveraivel, quer 
inconversivel, produz sua depreciação e essa depreciação influe mais 
ou menos no cambio. 

Mas si ha excesso, para que manter a que já existe como quer o 
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projecto? como não marcar o limite da circulação por lei quando uma 
e outra se prestam ~ excessos, e a prova é que a moeda era conversí
vel nos Estados Unidos e houve crises, ella era conversível na Ingla
terra e houve crises e sempre devido ao abuso da emissão, e o pro
jecto con-sagra a idéa da emissão illimitada! Não ... 

O SR. 0ITICICA .:...... Qua1 foi a causa da crise na Inglaterra~ Foi 
o grande emprestimo que o banco fez ao governo. 

O SR. SERZEDELLO - Não; não ha, por ora, · tal exeesso de emis
são; o que póde ter havido é má applicação de uma parte dessa emis
são, e isso não tem que ver com o plano financeiro posto em execução ; . 
isto é uma questão de administração do banco. (Apoiiados.) 

O SR. 0ITICICA dá um aparte. 

O SR. SERZEDELLO - Perdoe-me, isto -é uma questão pequena, de 
outra ordem e dia qual não me occupo agora. Trato de um VH!Bto plano 
de organisação financeira que · vem nos trazer todas as felicidades e 
que é -a condemnação do systema anterior. Não trato agora da admi
nistração do banco, nem do modo por que zelou os seus creditos e 
a emissão que fez. 

·Attribue o projecto á baixa actual do cambio, ao excesso do papel 
e á sua depreciação. 

Para os autores do projecto as difficuldades da vida, que nos 
traz a baixa do ca~bio, são devidas á depreciação da moeda. 

Mfirmo, ao contrario, que a depreciação d-a moeda é que n'Ormal
mente é consequencia da· haixa do cambio . 

o SR. 0 ITICICA - Oh! 

O SR. SERZEDELLO - Desculpe-me V. Ex., mas isto não é uma 
questã:o nem de oh! nem de ah! E' uma questão do estudo, é uma 
questão de verdade deduzida da observação d<>s factos, deduzida da 
observação e da apreciação das relações de permuta que tem uma 
nação com as demais. 

Entre nós, a baixa do cambio, á parte uma larga exploração 
que fazem os syndicatos ·e os cambistas, é devida a outras causas, e 
pr-esentemente, em consequencia das condições especiaes em que nos 
achamos, é ella o principal factor da depreciação de nos_sa moeda fi
duciaria. 

Como a Camara sabe o cambio em uma praça qualquer está su
jeito ás leis que .se referem ou que diman.am da entr.ada e sahida de 
valores entre a praça dada e as outras praças estrangeiras. As suas 
oscillações. . 

·UM SR. DEPUTADO - E' questão da balança de comrriercio. 
O SR BARBOSA LIMA- Lembro a V. Ex. a reputação de Bastiat. 
O SR. SERZEDELLO - Não me preoccup<> com a balança de· com· 

mercio, apezar de reconhecer-lhe um certo fundo de verdade. Dizia 
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eu: !IJS .suas oscillações ~nsiveis como as do the;mOJ:netro indicam logo 
a differença entre os valores que são recebidos e os que são · dados 
para pagamento. 

Ora, em primeiro logar, Sr. presidente, 'é quasi certo que a não 
ser em quadras especiaes a nossa importação é · sempre superior a 
no,gsa exportação ... 

O SR. OrTicrcA - Nego. 
O SR. SERZEDELLO - ••• de modo que em vez de termos· saldos 

que entrem em moeda metallica para irem convertendo pouco a pouco 
o nosso meio circulante, temos saques a pagar. 

Ma,s se o nobre deputa:do nega isso, accrescente aos valores. que 
temos a pagar os juros de nossa divida em Londres, os juros de apo
lices e dividendos de companhias cujos possuidores estão fóra do paii, 
as empreza:s estrangeiras e grande numero de alugueis de proprieda
des e rendas de ca;sas commerciaes · a indivíduos que vivem no estran~ 
geiro, as grandes encommendas que fizemos, e teremos isso tudo co'n· 
stituindD uma somma enorme de capitaes que ·se escoa para o estran
geiro, e que tem lá de ser pago com o nosso produoto e como esse 
não dá, dahi a exportação de algum outro, e a obrigação dos bancos · 
aaccarem a descoberto; e; como consequencia a depressão do cambio. 
Mas será e,gsa depressãQ do cambio que traz a . depreci,ação de nossa 
moeda.? Sem duvida, e a sua explicação é facil, já porgue · tudo fica 
mais caro·e Q que se comprava com 10 0ompra-\'le com 20. e nós 8i0mos 
um paiz que tudo importamos, o ·quê torna a vida difficil; j á por
que um banco que adianta aqui capitaes sobre café, por exemplo, vae 
recebel·o no estrangeiro e com elle paga os saques ou cambiaes que 
negociou aqui; mas como a nossa exportação ou o nosso producto não 
cobre o valor dos saqhes pedidos aqui para a Europa, o banco sacca 
a descoberto sobre o credito que goza e como é isso oneroso para o 
banco que sacca, já pelo. risco da 'falta ou mora na remessa de novos 
valores de exportação, já pelos juros que paga, por e11sa razão o mes
mo banco, exige maior importaneia :de nossa moeda, isto é, fica n. 
no·ssa moeda depreciadà . 

.Accresce, Sr. p1'esidente, o ineonveniente que, geralmente não 
havendo ouro ba;stante para remetter, mesmo porque o ouro é uma 
mercadoria que •se retrahe á _menDr commúçã'O,· fica ainda pela natu
reza inconvertivel de nossa .moeda sujeito isso á má vontade, á ga,-
nancia e á exploração do banqueiro que fa~ essa operação. · 

O SR. BEZERRIL - Então o cambio estará sempre a,15. . 
O SR. SBRZEDELLO- Este aparte não está na altura da .reconhe-

. cida iri.telligencia de V . Ex., a quem mui to cDnsidero. O que se . póde 
concluir, afastadas as especulações, é que não poderemos ter senão 
por excepção o cambio ao par e sim normalmente o devemos ter abai
xo do par . . 

IDtimamente essa especulação tem tomado um certo vulto, já por 
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certa má vontade contra a Republica, já porque não tínhamos um 
banco amigo que fizesse essa operação de saques. ..-

Todos sabem que o Banco do Brazil, unico que aJS poderia fazer, 
sustentando o cambio, só as faz aos seus commitentes, aos seus amigos, 
zelando com avareza o interesse de seus accionistas. O Banco da Re
publica não fez em tempo o seu deposito e não podia fazer essas 
operações de credito; o Banco N acionai que as fazia, desappareceu, 
ficando como unico regulador, como unico arbitro o Banco Inglez. 

Tambem penso, Sr. presidente, que é absolutamente inexequivel 
a conversão do nosso meio circulante em ouro emquanto durarem as 
causas permanentes da baixa do cambio e da depreciação consequente 
de nossa moeda. 

As tentativas do antigo regimen foram improfícuas, apezar da 
intelligencia doa homens que as fizeram. Levantado um emprestimo, 
e era esse o expediente de sempre, emquanto havia ouro sem agio, 
o cambio sustentava-se ao par; mas como o ouro é mercadoria, elle 
ia-se 'escoando pouco e pouco, ' e unia vez esgotado baixava o cambio 
e nós ficavamos com mais uma divida! ! 

E' minha opinião que si o valor de nossos productos de exporta
ção equilibrasse ao dos saques necessarios a pagar, já pelo que impor
tamos, já pelo que daqui remettemos em juros, em dividendos, em 
rendimentos, o cambio se conservaria ao par, a 27, c a nossa moeda-
papel valorisada seria convertivel immediatamentc. . 

Póde, portanto, a retirada do nosso actual papel-moeda official 
influir temporariamente no cambio, porque a sua existencia é um mal 
como é um mal a moeda-papel inconvertivel que temos, mas nunca 
será isso meio de sanar a depressão do cambio. 

A meu ver o nosso esforço deve convergir para augmentar o·nosso 
activo, de um lado gastando menos, de outro lado desenvolvendo a 
nossa producção. (Apoiados.) 

E' preciso que não nos illudamos: só a industria e a lavoura ·são 
fontes productoras de valores que o commercio movimenta, faz cir
cular por meio dos bancos. Tudo o que fôr fóra disto são leis que 
podem ser muito boas, mas que ficam no papel. (Apoiados geraes.) 

Vou agora, Sr. presidente, occupar-me do projecto, que não se 
apresenta como um systema homogeneo, obedecendo a um plano, ~as 
consagra a pluralidade com largas restricções e a unidade de . circula
ção ao lado da emissão sem limite. 

A base é ora o ouro, ora a · apolice-ouro, ora um titulo qualquer 
do Estado. \ 

Quando ouro, será no duplo ou no triplo a emitssão conforme fôr 
o particular ou o Estado o banqueiro. , 

_Mas o que acho notavel é que tenha o banqueiro de ir adquirir 
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apolices, depositai-as · e receber 9j10 pa1~tes do valor em bilhetes que 
deverá emittir, e como a circulação não é metalica tenha tambem 
de adquirir o ouro para a convel'são das notas quando o reclamarem! ! 

'E', pois, um negoc~o em que os accionistas só teem a perder, e 
só ganharão o inferno de Dante. 

Havia dito, Sr. pre<sidente, que o actual projecto envolvia em seu· 
bojo uma serie de questões qual dellas a mais importante, qual dellas 
a mais s~ria e que SS. Exs. suppunham resolvidas. 

Assim, é claro que, apezar das restricções que procurou con•signar 
e que foram inspiradas pela lei americana de 1863, consagrou elle 
a liberdade bancaria, a pluralidade de bancos de emissão ou a poli
emi-ssão illimitada. 

Mas que razões de ordem theorica tiveram os autorefl do projecto 
para a preferencia pelo regimen da pluralidade, quando a verdade é 
que a unidade bancaria é hoje uma realidade de optimos resultado3 em 
alguns paizes e uma tenclencia em outros, e isso entre· os mais no
taveis? 

E caso estive-sse isso resolvid'o no ponto de' vista dos principio\9 
theoricos que razões tiveram SS. Exs. para julgai-o adapt avel ao 
nosS'O mei<J, ás nossas condições e wos habit(}B de nossa populaçãoª 
E', no entanto, o colltDario que se d~, Sr. presidente, em quasi 
todos os povo•s. - A França acceitou e tem sempre pela renovação 
do privilegio do banco da França mantido o systema da unidade, e 
o banco não é propriamente uma instituição privada collocada sob a 
protecção e fiscali.sação .do goveri1o; elle é pelas suas relações com o 
proprio governo erigido em administração de estado. Antes de 1848, 
existia em França um certo numero de bancos departamentae.s da 
emissão, o banco da França só tinha o monopolio para Paris. Por 
occasião da crise de 1848, ~pezar da palavra eloquente de Rossi-, que 
reconhecendo as ,vantagens de uma circulação unica, defendia o.s ban
cos departamentaes;: elles foram supprimidos e foi estabelecida a uni-
dade e, renovada em 1860, até hoje tem sido conservada. · 

Não ' ha quem desconheça a importancia deste grande estabeleci
mento, a sua solidez,·' [ multiplicidade de suas operações, os serviços 
incalcula v eis que tem prestado á França, e ainda ha pouco á propria 
Inglaterra, ante I! f allencia da -casa Baring Brothers. O banco da 
França tem hoje uma carteira igual ou superior ao bnco da Ingla
terra, e todos sabem que elle 'é o mais vasto repositorio de especies 
metallicas do mundo inteiro. Depoie estão recentes ainda os ultimos 
serviços prest ados á propria França por essa extraordinaria institui
ção e é Bonnet quem nos diz que por oceasião da guerra de 70 
tudo .faltou, menos o credito e isso foi devido ao banco! 

Na Inglaterra até 1844 os bancos particulares de .emissão eram 
numerosos. Os actos ' inglezes de 1844 e 1845 prohibiram as campa-



-212--

nhia·s financeiras o direito de emittir, reservando-o ao banco da In
glaterra, e de .dia a dia diminuíram os Join't stolc banlcs, a ponto de 
ficarem reduzidos a muito poucoo de 1873 em diante. Sabe-se bem 
hoje qual é a importancia enorme do Banco da Inglaterra sobre todo 
o mundo e que, si não fôra o respeito a direitos adquiridos, seria elle 
o unico banco de emissão. 

Apezar do grande numero de transacções, da existencia de innu
meras cidades de extraordinario valor commercial, apezar da grande 
descentralisação, podemos dizer que a unidade está ahi resolvida e 
existe já pela importancia do Banco de Inglaterra:. 

O mesmo dá-se na Suecia, ·na Hespanha e. Allemanha. Neste ul
timo paiz, a principio, tantos estados allemães, tantos eram os sy.ste
mas de bancos; mas, pouco a pouco, a tendencia para a unidade ma
nifestou-se, e só manteve-se ao lado do Banco do Imperio o direito 
de emissão a outros pelo respeito aos direitos adq]ih·idos àos bancos 
que já o tinham. O Banco do Imperio monopolisa hoje a emissão; 
é um banco nacional, <sendo o seu presidente e os seus directores ·de 
nomeação do Imperador. 

. Na Suissa ha a liberdade bancaria com accentuadas tendencias 
para a unidade, apezar de que o paiz essencialmente industrial e 
economico, e por isso muito rico, o bilhete de banco não é um bilhete 
de credito, porque o encaixe met.allico .excede sempre o importe da 
emissão. · 

Nos Estados Unidos dá-se o mesmo que em outros paizes : a ten
dencia é para a unidade, e a lei .de 63 que inspirou o actual projecto, 
foi um grande passo para a unidade, corrigindo-se oo abusos prati
cados, estabelecendo restricções á liberdade ampla, consagrando~se a 
unidade de circulação porque dizia então o secretario do 'I'hesouro em 
63 :. o valor de nossa circulaÇ.ão depende das leis dos 34 estados e dos 
estatutos de 1. 600 a.ssociações commerciaes. As que teem menor capi
tal são as que emittem mais, de sorte que o import~ da-s emissões 
está na razão inversa da solvabilidade" e eis a razão porque o assum-

• pto passou a oor objecto de legislação federal, que se compõe hoje 
da lei de 63 modificada pelas leis de 65, 73 e 75. 

Supponhamoa, porém, que SS . Exs. teem razão e que a plura
lidade bancaria não soffre contestação, que é uma verdade do domi
nio scientifico e applicavel ao nosso meio: ha ainda uma questão gra
víssima a resolver e que o projecto suppõe resolvida: é a que se refere 
ao limite ou não limite da emissão. Deverá ser elle regulado por 
lei ou dever-se-ha deixar ao criterio, á prudencia das admini.atrações 
dos bancos? A illuatrada commiasão não exige mais do que a metade 
em ouro, deixando o limite da circulação ás condições do m~:~rcado, 
e julga com isto não dar logar a abusos. No em tanto, vou mostrar que 
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a questão é importante e a ella se prendem escolas que disputam entre 
si a primasia. 

Pensam uns que é prefcrivel deixar ao banco, que usa do privi
legio de emittir, regular a emissão sob as garantias das condições e.s
peciaes do desconto, segundo a situação do mercado financeiro. Pen
sam outros que se deve fixar o limite da emissão por lei. Os primei
ros filiam ao banlcing principle acceito em França. Os segundos 
adaptam o. cur.rency principle, admitt~do na Inglaterra, e consagrado 
no acto de 44 pelo celebre bill de Robert Peel. Como sabe a Camara, 
na Inglaterra a emissão é indefinida emquanto é coberta· pol' uma 
reserva metallica equivalente; o projecto, porém, a estabeleceu inde
finida, illimitada · com uma reserva metallica de um meio!! O acto 
de 44 fixou um maximo ao ·qual não podem exceder os bilhetes emit
tidos fóra da condição acima designada. Autorisou~se a emissão de 
14 milhões, representados por 11 milhões de fundos publicas e o 
excesso pelos valores de carteira... · 

O SR. OtTICIOA - .Isso não é exacto. 

O $R: SERZEDELLo - V. Ex. não o póde contestar, affirmo que 
é, e comprometto-me a provar a V. Ex. quando quizer. Além desse 
limite toda a .emissão devia ser integralmente representada em ouro. 

Sabem todos que o acto de quarenta e quatro não conjurou as 
crises nem diminuiu-lhes ~ violencia. Dahi veiu a necessidade de, ga
rantindo o reembolso, dar todavia maior elasticidade á emissão; é 
assim que o Banco Austro-Hungaro autorisa emittir, além da reserva 
metallica, duzentos milhões de florins e que se estabeleceu a lei do 
terço que alguns paizes levam até o lj4, obrigando os b~ncos a guar
dar, como reserva, em especies, essa proporção em relação á sua . cir
culação de bilhetes; reáerva de que niio poderiam dispôr sob pretexto 
algum. · · · 

Vê, pois, a Camara como se julga até hoje d.ifficil organisar um 
11ystema efficaz contra as emissões excessivas_: de um lado restringe-se 
a circulação "de mais, de outro deixa-se extensão que não deve ter. Eis 
a razão por que em Franc,m não se fiX'Ou a pii.ori; mas lá ha o cor
rectivo, fazendo consistir a garantia na organisação 'do oanco, que é 
um banco nacional submettido á fiscalisação rigorosa do estado. 

O projecto suppõe isso resolvido; e 1ao. pa·sso _que . não faz do 
bilhete sobre lastro em apolices bilhete de credito, para emissão em 
ouro o lastro é na razão de 1j2, e o bilhete de banco passa a ser um 
bilhete de credito garantido pela metade de seu valor. Mas para ver 
como tudo isto é precario, basta dizer que SS. Exs. pretendem com 
este projectb conseguir cambio ao par, e, por conseguinte, resolver o 
problema economico de nossa vida, quando isso é impossível, quando 
é certo que as emissões no regimen da convertibilidade illllÍlediata 
presuppõem sempre o cambio favoravel. .. .. 
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Sr. presidente, sabem todos os financeiros, todos os banqueiros 
que a emissão repousa sobre o desconto, ma.s que· é sempre perigoso 
levar a circulação fiduciaria na medida em que é pedido o desconto. 
A regra fundamental da regulamentação co~ercial da emissão con
siste em fazel-a depender do curso do cambio. Quando elle é favo
ravel, o banco não tem que temer e póde dar satisfação ás Iiece.ssi
dades da circulação do commercio e augmenta á .sua emis13ão, pois 
que não precisa defender a sua reserva ou o seu encaixe contra a ex
portação do ouro. Na hypothese contraria, é preciso pagar os que 
veem pedir a conversão, o banco precisa mesmo ás vezes defender o. 
seu encaixe e eis a razão por que, para não emittir, não alargar a 
sua emissão, elle eleva logo a taxa do desconto. E' minha opinião que 
o systema conversível exige para ser posto 'em execução· o cambio fa
voravel e não poderá no nosso paiz ser obtido sinão lentamente como 
con.aequencia da reducção successiva de nossa moeda inconversivel pela 
affluencia do ouro para o nosso mercado. (Apoiados.) 

A illustrada commissão consignou no tprojecto as idéas da lei 
americana de 1863 nos Estados Unidos e que não foi em suas re
stTicções modificada pelas leis posteriores de 73 e 75, mas esqueceu
Se de observar que lá procurava-se justamente diminuir o direito 
de emissão, cercear a liberdadé bancaria pelos abusos que se haviam 
dado; lá caminhava-se da liberdade, da livre concurrencia para a 
unidade. Si não se voltqu completamente ao Banco N acionai de 1790, 
foi porque era impossível romper com o passado sem respeito ás 
tradições e ás exigencias attendiveis; era preciso fazer concessão ao 
espírito de independencia dos estados; mas o effeito da lei foi reduzir 
espontaneamente o numero de bancos de emissão e especialmente es

. tabelecer a unidade de circulação, abolindo esse numero extraordinario 
de bilhetes de todas as côres e de todos os de!!enhos onde a fraude e 
a falsificação achavam ninho. 

Entre nós é o contrario; os estados nunca tiveram instituições 
bancarias deste genero, e a pratica e R experiencia dadas ao ministro 
da fazenda do Governo Provisorio o convenceram da necessidade da 
unidade que o projecto vem destruir. 

Sr. presidente, vejamos até onde o projecto da illustrada com
missão l'espeitou a lei ·americana, onde inspirou-se, e cujas disposi
ções transplantou. 

A primeira restricção da lei americana era a seguinte: 
"Antes de começar suas operações, todo e qualquer bancó de 

emissão deverá adquirir valores em fundos publicas (bonds dos Es
tados Unidos) para uma somma igual ao terço do capital realisado." 

O projecto diz: "as sociedades anonymas com fins bancarias para 
emittir bilhetes deverão depositar 30 °1° do valor realisado em om~o, 
em apolices da divida publica ou títulos quaesquer do Estado."· 
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Ha duas causa-s a notar: primeiro, é que o projeeto não quiz o 
terço, quiz ser um pouco mais generoso, aeeeitou 30 °1° ou menos, se
gundo lá admittiu-se o bond ou titulo publico correspondente á nossa 
apolice-ouro; o projecto admitte toda a especie de titulo como si sim
ples papel fosse o bond publico n()s Estados Unidos!! 

A lei americana dizia : 
"Essas obrigações serão depositadas no thesouro federal e·, em 

troca deste deposito, o thesou:neiro geral entregará bilhetes á vista 
e ao portador para 90 olo do valor corrente das obrigaçõe.g depo
sitadas." 

Esta disposição é sem alteração á do paragrapho 2° do art. 1° 
do projecto. 

Como vê a O amara, este . systema americano era o amoedamento 
de sua divida e si tinha a vantagem de evitar a insolvabilidade não 
evitava a cessação do pagamento; e como o projecto manda que ante 
a recusa de conversão haja logo liquidação, teriam()S entre nós esses 
bancos em liquidação perenne. 

Dizia ainda a lei de 63 : 

E' prohibido a esses bancos comprarem immoveis .ou manterem 
a posse de uma hypotheca sobre immoveis por mais de 5 annos. 

A commissão_ da fazenda sem meditar na razão que havia inspi
rado essa disposição, sem comprehender que ella estava ahi para evitar 
o desastre dos assignados que tinham para garantia bens territoriaes ... 

O SR. ÜITICICA - Não, senhor, não foi essa a razão do desastre 
dos assignad()s . e sim o seu grande numero e o abuso. 

O SR. SERZEDELLO - ... A garantia territorial dos bilhetes, Sr. 
presidente, foi neste assumpto o maior erro da constituinte franceza; 
os assignados eram ·reembolsaveis á vista em bens nacionaes e o de
creto de 89 não lhes. havia dado curso forçado, e antes de chegar-se 
ao papel-moeda de 90, a desconfiança era enorme. ~m vão o directo
rio pela creação dos mandatos territoriaes immediatamente converti
veia em immoveis quiz evitar o inconveniente da garantia territorial; 
esta modificação do pagamento em immoveis não correspondeu ás ne
cessidades e o desastre veiu porque, como diz um notavel economista~ 
põe-se uma libr!l no bolso, mas não se póde trazer um campo debaixo 
do braço. · ·. 

Os autores do projecto, sem attender a isso, modificaram q. dis
posição e é assim que diz o art. 2°: "E' vedado aos bancos de emis
são serem poBBuidores de acções de banco e companhias industriaes." 
Pergunto: que quer o projecto ~ Será evitar que os bancos caucionem 
acções de outros bancos, títulos "de emprezas e de companhias que 
lhe mereçam confiança e sejam um bom negocio para seus accionis
tas ª Seria absurdo; mas si não é isso, uma vez não cumprida a con
dição do resgate, o banco é o possuidor da acção e deve fazer della 
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o qué mais convier a seus interesses. (Apoiados.) Não comprehendo 
que vantagem ha nessa restricção, reduzindo os bancos apenas ás 
operações de desconto e de deposito. • 

Penso ·que essas regras negativas, essas restricções estorvam, em 
pura perda para o publico, para o commercio, a liberdade do ban
queiro, creand.o difficU!dades ás transacções~ E' natural que o.s go
vernos exerçam .severa fiscalisação e os obriguem á· maior fidelidade 
aos contractos e á maior honestidade nas operações, mas não _devem 
cerooar as suà.s 'funcções e desnatural-as. . 

Continuemos. Diz a lei de 1863: "Duas vezes por anno serão os 
bancos obrigados a eommunicar o estado de sua situação ·ao represen
tante do governo." O projecto centralisa de um modo extraordinario, 
porquê exige que essa disposição tenha logar annualmente e seja feita 
ao tribunal de contas. 

O que acho, porém, notavel, Sr. pre-sidente, é que o projecto te
nha deixado á margem duas disposições da lei de 1863, e que foram 
as mais garantidoras e as que produziram melhor resultado. São as 
disposiçõoo que exigiam que os bancos depositassem em moeda legàl, 
isto é, ouro, 5 ojo no mínimo do importe de seus compromissos e 15 ojo 
em especies dos depositos feitos. 

A lei americana não teve por fim introduzir abusos e sim corri
gil-os; ella não visava estabelecer a moeda conversível e a circulação 
metallica de que gosavam em consequencia da riqueza e ·do a1,1gmento 
da producção dos Estados Unidos; ella quiz evitar os grandes incon
venientes da diversidade de moeda, e foi por isso que consagrou dis
posição identica á do projecto, para esse fim, e quiz especialmente 
cercear a liberdade ampla de emittir. · 

Mas, . para mostrar que lá mesmo ella tem,se prestado a abusos, 
Qasta dizer que na crise de 73, já neste regimen, 300 bancos, liqui
daram e 100 falliram. Já vê o m~u illustre collega por Alagôas que 
o seu projecto não nos conduziria á felicidade. . . . 

A hora está adiantadissima e é preciso terminar; o farei, porém, 
.xepetindo as palavras do grande e-stadista italiano Minghote, ainda, 
ha diafl, transcriptae pelo Paiz, quando se procurava na Italia, já d.e
pois dos grandes _ beneficios que lhe trouxe a sua unificaçãó pelo_au
gmento de sua força moral, de sua producção, introduzir o papel con-
versível de um jacto por meio de-leis: . . 

"Sarebbe. un sogno il pensarlo. La climinuiione non pu o venir:e 
che dali' efficazia dei nostro lavoro, dalla nos~ra produzione." (A,pma-
dos._; muito_ bem, muito bem.) · . _ 

. O SR. 0ITICICA - M;as, apezar disso~ fez a conv~rsão . 
.. · (O orador foi cumprirne,ntado por &odo8 os seus · colkgas. ) 
E' adiada a discussão pela hora. 
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SESSÃO EM 30 DE JULHO 

O Sr. Ari:stides Maia - Depois dos brilhantes discursos 
aqui pronunciados pelos nobres deputados que me precederam nesta 
discussão, bem pouco se póde accrescentar que não seja mais do que 
a explanação dos mesmos argumentos, entretanto, creio que esses ar
gumentos nada perdem em ser repisados para justificar a crença de 
que o projecto em discussão não satisfaz as necessidades do momento, ' 
comquanto elle revele brilhante talento do .seu autor e as mais puras 
intenções da sua parte. 

O art. 1 o de.ste projecto, que limita a circulação dos bilhetes in
convertiveis, está em completa contradicção com o paragrapho 5° do 
art. 5°, porque durante o espaço de dous annos esta éirculação é au
gmentada e augmentada de um modo indefinido, porque não ha no 
projecto uma disposição que limite a quantidade de moeda que po
derá ser emittida pelos novos bancos . 

. O SR. 0ITICICA ...-- E.sse argumento é novo; o art. 5° só se refere 
aos bancoo existentes. 

. O SR. .ARISTIDES MAIA - Si o art. 5° só se refere aos bancos 
existentes, si os novos bancos são obrigados a converter as suas notas 
immediatamente, isto em nada influe sobre o meu argumento, por
,que em todo o caso, si passar o projecto, teremos durante algum tempo 
notas convertiveis ao lado de notas inconvertiveis, o que é impossível 
porque estas expulsarão aquellas. 

Quanto ao art. 2°, pouco tenho a accrescentar · ao que disse o 
nobre deputado pela Capital Federal. 

A liberdade de emissão, que o projecto parece querer consignar, 
não existe. 

O tribunal de contas, constituído em tutor dos accionistas, póde 
produzir mais prejuízo do que vantagens, porque, como muito bem 
disse Herbert Spencer, o Estado nunca intervem nas instituições ban' 
carias, sinão pára fazer mal. 

Quanto ao art. 3°, creio que é a decretação immediata de um 
lcrack. 

Si é verdade que existe nos bancos grande numero de títulos e 
acções d.e companhias, no êstado actual da praça este artigo ,vem ag
gravar o mal existente, augmentando a offerta de títulos que já estão 
em baixa, tanto mai·s· quanto o projecto não regularisa esta disposição. 

Pelo art. 4°, são os bancos, que se organisarem depois da presente 
' lei, obrigados a ter uma reserva metallica além da que se ha de achar 

no Thesouro, para poderem a todo o momento ,satisfazer as operações 
do troco. · 

Este artigo contem uma disposição que não póde. ser acceita sem 
uma outra de que o projecto não cogita. 
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Parece que o nobre autor do projecto é sec';ario ela doutrina bi
metallista e manda fazer o troco das notas em ouro ou prata; 

O S:a. 0ITICICA ·dá um aparte. 
O SR. ARISTIDES MAIA - Não estando revogada ainda a lei de 

1846, .nem o projecto a 'revoga, continua em vigor o padrão do ouro. 
Nestas condições, e quando a prata, nos paizes onde não existe 

o padrão bi-metallico, está ·consideravelmente ·depreciada; é clàro que 
os bancos irão pagar as suas notas nesse metal depreciado. · 

O SR. 0ITICICA - Esta disposição foi incluída no projecto exa
ctamente pará dar logar á discussão. 

O S;E. ARisTIDEs MAIA - Neste caso devia revogar a lei de 1846, 
que estabelece o padrão monetario. Mas, si fica revogada a lei de 
1846, ainda assim o projecto precisa construir, porque não pôde li
mitar~se á destruição. A lei diz que a nossa moeda terá por unidade 
de medida o preço de 4$ por oitava de ouro. · Si fica. revogada esta 
lei, pergunto:· qual será a moeda do Brazil? ( P(}fUs'a.) E' o que o 
projecto não responde. _ · 

O art. 5°, paragrapho 3°, como disse, encerra grave injustiça, por
que a:utorísa o-s bancos que existem a entrar para · o novo regimen 
dentro do prazo de um anno. 

O SR. 0ITICICA - Dous anncis. 
o SR. ARISTIDES MAIA ~ (Lê.) 
O S:a. 0ITICICA - Isto é para uniformilsação da circulação. 
O SR. ARISTIDES MAIA - Mas essa uniformisação não se dá por

que ficam os novos bancos emittindo notas inconvertiveis pelo prazo 
de dous annos. 

Pelo art. 6° o Thesouro é obrigado a fazer o resgate do papel-
moeda em seis mezes e retirar toda a sua circulação em um anno. · 

O SR. 0ITICICA --:- Si o parlamento não prorogar o prazo. 
O SR. ARisTIDEs MAIA - Estou examinando o plano do projecto·. 
o Thesouro fica autori.sado a emittir o tri'PlO de sua reserva 

metallica, e pelo art. 8°,_ paragrapho unico, deve.rá, além daquella re
serva, deduzir de sua receita uma quarta parte para ser levada á 
conta d~ lastro dos bancos antigos que pos.suirem bilhetes na cir
culação. 

Pelo art. 10 revoga-se Õ contracto para o resgâte do papel-moeda 
celebrado pelo governo com o Banco da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil; unicamente o artigo não providencia sobre a indemniza
ção que naturalmente o governo ha da ter de pagar em virtude do 
contracto feito com o banco. 

O SR. 0ITICicÀ - Já respondi a isto . 
. o .SR. ARISTIDES MAIA - Parece-me, portanto, que o exame do 

prOJecto demonstra que elle é impraticavel no momento actual. Os 
cm'L8iderandos que o precedem não teem fundamento rra natureza das 
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<>OUS!lS· Em um delles affirma-se ·que ha excesso de moeda, quando 
tal excesso já foi demonstrado aqui, absolutamente não existe. 
(Apioados.) _ 

O governo não póde regular a distribuição do numerario. O es
tado não é tutor de ninguem. O que demonstra exces-so de moeda é 
a taxa dos juros ou dos descontos. 

O SR. 0ITICICA dá um aparte. 
O SR. ARISTIDES MAIA - A taxa de cambio não demonstra de-

vreciação de moeda. ' 
Ainda hoje, no Paiz vem citado o trecho de um economista ita

liano que demonstra que nem sempre a baixa do cambio acompanha 
o angmento do papel-moeda. 

A comparação da circulação monetsria do nosso paiz com a de 
outros, vem confirmar a asserção de que não ha exces-so de nume
rario entre nós. 

Lerei o seguinte quadro de - moderno escriptor italiano: 

Na Inglaterra a circulação de .. -. ......... . 
Na França ............................ . 
Nos Estados Unidos ............ · ...... . . . 

Ou 

Na Inglaterra .............. . ......... . 
N-a França ............. . ; . .. .. ...... .. . 
Nos Estados Unidos ........ .. . .... .... . . 
Na Belgica .................. . ........ . 
Na Suissa ................... . ........ . 

3. 785. 000. 000 liras 
8.232.000.000 
5.605.000.000 

J09liras por habitante 
220 " " " 
112 " " - " 
147 " " " 

80 " " " 

Ao passo que no Brasil a circul11eão total é de 437.116:000$, que 
correspondem a 27$ ou 54 liras por h~bit.ante. 

O SR. CoRREA RABELLO - Na Ing;laterra, conforme vi -publicado 
ba· dias. a circulaeão do papel importa em 360 mil contos; não chega 
a 40 milhões sterlinos. 

Or11. a Inglaterra tem quasi o triplo da nossa população. 
O SR. 0ITICICA - Qual foi a população que V. Ex. cnlcul'Ou 

para o Brasil? · 
O SR. ARISTIDES MAIA - De'ses-seis milhões. . 
Emittida hoje toda a quantia que o Banco da Republica tem di

l'eito de emittir. a circulação, sep;11ndo os dados fio relatorio do Sr. 
Ruy Barbosa, chegaria na sua totalidade a 515.000 :000$, ou seja 32$ 
por habitante. 

O SR. OrTICICA - A nossa população é de 14 milhões . 
O SR. ARISTIDES MAIA - Talvez hoje seja muito superior a 16 

milhões . De sorte que a noss-a circulação . é ai~da menor do que a da 
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Suissa, que, aliás~ é o povo mais industrioso e mais commerciante do 
mundo. Pois ainda assim na Suissa a circulação corresponde a 40$ 
por habitante. · 

O SR. 0ITICICA- Por isso mesmo que é mais rica e mais indus
triosa~ precisa ter maior circulação. 

O SR. ARISTIDES MAu - Mas a população é muito menor, e a 
circulação tem instrumentos que nós não possuímos para a facilitar 
e apressa·r. 

As necessidades de dinheiro ·augmentarão extra<lrdinariamente) 
como muito bem demonstrou o nobre deputado pela Capital Federal; 
e si antigamente sómente a safra do noi:te provocava uma crise na 
praça do Rio de Janeiro, este facto vem demonstrar que havia grande 
necessidade de augmento de numeraria, augmento que correspondeu a 
uma necessidade absoluta, e não Í<li excessiva . 

Com effeito, o ,transporte de dinheiro a frete pela Estrada de 
Ferro Central, que cresceu logo no semestre immediato á promulgaçã<l 
da lei de 13 de maio, em 3. 000 :000$, dand<l-se nas <lutras estrndas o 
mesmo augmento, confirma <l argument<l do nobre deputado pela Ca
pital Federal de que ha grande necessidade aqui e no interior de maior 
somma de numetario. 

Accresce ainda o desenvolvimento extraordinario que teve a ~
dustria.n<> nosso paiz, revelado por algarismos muito frisantes no capi
tal das sociedades anonymas. 

E' ainda do Sr. Ruy Barbosa a seguinte phrase (lê) : 
"No longo curro de 60 annos de monarchia o desenvolvimento 

industrial da praça d<> Rio de Janeiro, representado pelo capital das 
sociedades anonymas, e·ra de 410.900 :000$. De 13 de maio a 15 de 
novembr<l, em 18 mezes, elevou-se <l capital das nossas emprezas a 
402.000 :000$. Sob a Republica, em 11 mezes, a 1.169. 000 :000$000." 

Quero que haja excesso; quer<l mesmo favorecer as exaggerações 
dos nobres deputados; quero que esse capital não seja verdadeiro si
não em uma terça parte. Ainda assim o confront<> m<lstra que houve 
uma grande prosperidade, um grande desenvolvimento industrial, e, 
por consequencia, muito maior necessidade de numeraria. 

O SR. ÜITICICA - Mas numeraria garantid<>; bom capital. 
O SR. BEzERRIL - Onde estão estas industrias que se teem des

envolvido? 

O SR . .ARisTIDES MAIA- Ha uma enorme quantidade. O nobre 
deputado dê-se ao trabalho de visitar as novas fabricas que se teem 
fundado e verá que tem sido prodigioso o desenvolvimento de nossa 
industria. 

O SR. BELLARMINO CARNEIRo - As tres quartas yartes d·as so
ciedades existentes estão levando uma vida ingloria, com as acções 
caucionadas nos bancos e se;m produzi!1lm cousa nenhuma. 
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O SR . .ÂRISTIDEs MAIA - O seu desenvolvimento completo ha ' de 
vir a seu tempo. . 

Outra circumstancia que parece aterrorizar o autor do projecto é 
a baixa extraordinaria do cambio . Responderei ao nobre deputado 
reproduzindo ainda o trecho do relato rio do Sr. Ruy Barbosa. 

Diz elle (lê) : ' . 
"As revoluções levam sempre os estados a situações embaraçosas, 

estabelecem condições singulares que, si no correr do tempo obstam a 
ruína dos estados e constituem para elles, meios efficazes de conser
vação e grandeza, geram todavia, sempre no principio circumstancias 
anormaes. Não é pouco o haver recebido uma nova forma de governo 
de que quasi ninguem tinha experiencia." 

As causas da baixa do cambio, já foi dito pelo nobre deputado 
pelo Pará, não são as depreciações da moeda, são principalmente os 
factos -do jügo desenfreado da bolsa, estou de accôr·dü com· o illustre 
autor do projecto, jogo começado no ministerio do Sr. visconde de 
.Ouro Preto. 

O SR. SAMPAIO FERRAz - E é preciso assignala:r bem este facto; 
a febre do jogo começou no tempo da monarchia. 

O SR . .ÂRISTIDES MAIA - E' preciso tambem que sé diga, quando 
procuram ameaçar-nos oom um futuro igual ao estado da Republica 
Argentina, que devemos considerar que a situação a que foi levada 
esta Republica, é a resultante de uma política ql!e não é a política 
do governo republicano, ao contrario, uma política semelhante a dos 
ultimos governos da monarchia, que se limitavam a sustentar o cambio 
por meio de emprestimos successivos. 

A política da monarchia podia nos 'levar ao estado da Republica 
Argentina; era a j)olitica dos emprestimos, do dispendio dos dinheiros 
do estado para alimenta·r o jogo . (Trocam-se varios apartes . ) 

Além do jogo, as revoluções da Repüblica Argentina, a guerra 
civil no Chile, a venda á companhias nacionaes de estabelecimentos 
estrangeiros, e a falta de cuidado do governo que não preveniu o mo
nopolio que · hoje se dá no mercado de can;tbio, são causas mais que suf
ficientes para explicar a baixa, accrescendo que, como de1,1unciou hon
tem, em um dos jornaes dema capital, o nosso collega o Sr. Fialho, 
deputado pelo Piauhy, existem na Europa s:vndicatos organizados para 
intrigarem e desmoralisarem a Republica Brazileira, concorrendo as
sim poderosamente para o nosso descredito. 

O SR. CoRREA RABELLO - Estabelecida a Republir:a, o cambio 
esteve a 27 durante dous mezes. · 

O SR. SERZEDELLO - Perguntem ao Sr. · Figueiredo o que lhe 
custou manter o cambio. · 

UM SR. DEPUTADO- A causa é o excesso de papel moeda. 
O SR. ARISTIDES MAIA - Não é o excesso ·de emissões; em mui

tos paizes o cambio tem se conservado em alta apezar de tal excesso. 
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Mas apezar, Sr. presidente, de todos os motivos que contribuem 
para que elle esteja em baixa, todavia a situação é critica e embara
çosa, e o projecto, longe de melhorai-a, vem ainda aggraval-a. 

O SR. 0ITIOICA- Por que? 
o SR. Â.RISTIDES MAIA - Augmentando a necessidade do ouro, 

da moeda estrangeira de que o mercado precisará, no prazo de dous 
annos, para se cumprirem as disposições ~ do projecto, art. 2° § 2°, 
arts. 4°, 6° e 8°, haverá necessidade de uma somma fabulosa que não 
poderá entrar para o Brazil em tão curto período de tempo. 

O SR. 0ITIOIOA - Por que não entrará~ 
o SR. Â.RISTIDES MAIA - Porque o unico meio de attrahir o ouro 

é o desenvolvimento de nossas industrias ... 
O SR. 0ITICICA- O ouro virá desde que haja certesa de boa ap-

plicação. ~ · 
O SR. ARISTIDES MAIA - ... o crescimento da producção. Con

vença-se o nobre deputado que esses são os unicos meios de attrahir o 
metal; e desde que essas condições não se offerecerem, o mercado do 
ouro estará sujeito ás mesmas oscillações que se dão agora. 

Além desse ouro teremos ainda necessidade de ouro para paga
mento da indemnisação ao Banco da Republica, cujo contrato o nobre 
deputado faz rescindir. A quanto IJ?.Ontará esta indemnisação ~ E' dif-
ficil avaliar. ~ 

A.ccresce, Sr. presidente, que o ouro não · existe em quantidade 
tão grande como a de que precisamos ter em nosso paiz, para satis
:fãzer ás disposições do projecto. A nossa procura iria prejudicar a. 
outros paizes que delle pr~cisam e hão de oppôr embargos á expor
taçãü. 

O SR. OITwicA - Isto não. . 
O SR. Â.RISTIDES MAIA - Isto ~e deu quando a Allemanha àdoptou 

o padr'ão de ouro, e a Italia fez a conver~ão do papel moeda. O nosso 
cambio só poderá chegar ao par, nós só teremos ouro quando tivermos 
produc'ção e~ industrias em que empregal-ú. Cada oitava de ouro custa 
mui tos litros de suor. . 

( T-rocamrse vari.os apartes. ) 
Creio, Sr. presidente, ter mostrado que · o prQjecto em discussão, 

além de ser inopportuno é impraticavel e por este motiv·o voto contra 
elle. 

Não posso, Sr. presidente, abandonar a tribuna sem repetir um 
. appello' Já feito pelo nobre deputado o Sr. Sampaio Ferraz, aos ho-· 
mens competentes desta camara para virem discutir o projecto. 

Eu especialisarei mesmo o nome do mais competente talvez nesta 
m ateria, cuja capacidade não pOderá ser contestada. Appellarei para 
o illustre deputado pela Capital Federal, o Sr. Conde de Figueiredo, 
para que venha discutiT esta questão, ~niesmo porque, na actual crise 
do cambio, segunrlo boatos ater~adores da praça, profere-sé o: nome 

, 
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de ~. Ex., como uma especie de legenda aqui e na Europa, de modo 
que S. Ex. precisa satisfazer nossa anciedade mesmo para tranquilli-
da~e do publico. . · 

; O SR 0ITICICA - Affirmo em nome delle que não é exacto o 
qu1 se d:z; não . ha fo:~-tuna possível que 'ma~tenha qualqueT si_tuação 
do ·cambw em um pa1z onde essas transacçoes andam por m1lhare ~ 
de, contos. 

,' O SR. ARISTIDES MAIA - Em todo caso a palavra de S. Ex ., 
Cfja competencia não se póde .desconhecer; de S. Ex. homem da praça~ 
q~e dispõe de grande fortuna no estrangeiro, póde trazer tranquilli
dide, póde melhorar o estado de cousas . (Muito bem. ,Muito bem. ) 

\ O Sr. João 'Pinhe'iro diz que tDma a palavra 'quasi a dà·r 
a 

1
hora, simplesmente para não se encerrar a discussão de um assumpto 

t~o importante. ' 
', E' possível que o projecto da commissão não satisfaça as neces

si~ades .da situação financeira; mas é incontestavel que a propria si
tu~ção da praça e a do Banco da Republica não são das melhores . 

',, A commissão teve, porém, .. o merito de· offerecer um problema 
· que precisa e deve ser estudado, visto que é ella -gma das grandes ques-
tõe~ da segurança da Republica. . 

\Diz que en~re diversas theses que encerra o projecto, existe uma 
que '.julga capital, e é a que attribue a baixa do cambiD ao papel · in- · 
conversível. . 

.A. questão do cambio é de todas as questões financeiras a mais 
. difficíl. 

Para discutir~se o , cambio é preciso dividir a questão em duas 
partes : a condição do cambio nos paizes que só tem moeda metallica 
e' dos paizes que só tem papel-moeda. . . 

Entre duas praças em que o numeraria seja moeda metallica ha 
oscilisação do cambio, mas com um certo limite abaixo do qual abso-
lutamente elle não póde descer. · · 

o orador exemplifi~a a questão, mostrando que o cambio não é 
sómente regido pela balança do commercio - exportação e impor-
tação. · . 

Fôra melhor dizer que o que regula a questão do cambio, não é 
a balança do commercio entre a exportação e a importação, e sim en
tre a exportação e a 'importação da .moeda metallica . 

. Traz o o-rador varias exemplos para comprovar a sua theor.ia, e 
conclue por haver dado a hora. (MYUito bem.) 

Fica adiada a discussão pela hora. 
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SESSÃO DE 31 DE JULHO 

O Sr. Antonio Olyntho - Sr. presidente, não vehho 
trazer luzes ao debate do projecto ora em discussão; tenho, porêm, 
necessidade de fazer sobre o mesmo algumas observações, para jus~i
ficar o voto restricto com que divergi de meus illustres collegas da 
cqmmissão de fazenda. 

Como se deprehende das, considerações que o precederam e de 
seu proprio texto, o intuito, que presidiu a elabGração desse projecjo 
foi chamar a attenção do Congresso para questão importantissim~, 
qual a conversão do papel-moeda, continuando assim a evolução que 
nos vinha dos ultimas tempos da monarchia, em que esse assumpto 
já era profiscientemente debatido. 1 

Si a commissão de fazenda mais não conseguir, terá feito muito, 
como disseram os illustTes collegas que me precederam na tribuna, 
agitando a questão que bem merece as ponderações desta C amara. I 

Entretanto, o problema exposto nos coniiderandos que precederam 
o projecto não encontrou sua equação completa .·no text9 da lci ]to
posta. 

Vejo nel1a a ausencia de certos Íactores que bem definam o nosso 
estado actual, bem como noto factores que se contradizem e Be / an-
~am. f 

E' neste ponto que está minha divergencia com os meus honrados 
collegas . 

Ainda mais, não me parece que a simples execução desta lei· possa · 
conseguir a substituição completa da moeda fiduciaria no paiz : 

.Apeza:r dos bons desejos do nobre redactor do p;rojecto, que pa
rece vêr a circulação metallica estabelecida, apenas seja approvada 
essa lei pelo Congresso, não acredito em semelhante milagre , A cir
culação fiduciaria, que é um mal como actualmente a temos, .deve sua · 
existencia á causas complexas; e não poderá desappareoor emquanto 
estas existirem. · 

.A principal fonte dos males que nos adveem dahi não é a legis
lação actual; ella se relacciona antes 'com o estado embryonario de 
nossas industrias, com os desequilíbrios financeiros dos orçamento" 
passados, com as oscillações constantes do cambio, e com diversas ou
t-ras causas difficeis de se apreciar com segurança, e ·que necessitam 
ser estudadas, para, depois de removidas, firmarem a circulação me
tallica nas condições em que o projecto a quer. 

A .Austria, os Estàdos Unidos, a Italia e quasi todas as nações 
cultas, regendo-se pelos' mais adeantados princípios da sciencia eco
nomica, luctaram contra b mal que hoje nos afflige . 

.A Russia supportou por mais de cem annos uma circulação que 
consistia no papel-moeda depreciado; _e posto que, em muitas occasiões~ 
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edictos imperiaes que tinham força de lei, impuzessem limites á emis
são, esta voltava cada vez mais vigorosa, depois de cada guerra que se 
succedia. ' 

"'Publicistas e oradores, que se teem occupado da materia, escla
:receram sufficientemente esta face da questão, para me dispensarem 
alongar-me nessa ordem de considerações. 

Quando se elaborava no parlamento, em 1888, o projecto que mais 
tarde se tornou a lei de 24 de novembro, era objectivo de seus aucto.res 
a fundação de bancos de emissão com lastro metallico e notas conver
srvms. 

O conselheiro Lafayette, cuja competencia em finanças é bastante 
conhecida, posto que tivesse sido um dos collaboradores desta lei, as
sim se exprimia então, tTatando do assuÍnpto: 

"E' isso absolutamente impossível em um paiz como o Brazil, 
onde a balança do commercio sempre nos é desfavoravel. Os impor
tadores que teem de fazer pagamentos na Europa, sujeitos a um cam
bio a que o orador chamará feroz, si no paiz houvesse um bànco como 
desejam alguns senadores, procurariam obter bilhetes delle, levai-os~ 
hiam ao mesmo banco, para os trocar em ouro, e com este fariam o~ 
seus pag·amentos no estrangeiro. Isso repetir-se-hia sempre, e teríamos 
o caso do tonel .das lJ'(lina;íJdes. Não podemos, portant'O, constituir ban
cos sobre base metallica." 

Entretanto, a lei estabeleceu a circulação monetaria pela obriga
ção da convertibilidade das notas emittidas, incumbindo-se o Banco 
N acionai de fazer esse ensaio. Porém, não preciso recordar á O amara 
o que se deu com este banco, para mostrar que tal ensaio não chegou a 
dar resultados praticas. 

O projecto d.a commissão de fazenda, seguindo o mesmo rumo, 
estabelece a conversão' dos bilhetes dos bancos em moeda metallica. 
No seu 11rt. 4° determina (lê) : "Os bancos ou associações bancarias 
que se organisarem depois da presente lei, com o fim de gozar do di
reito de emissão, serão obrigados .a trocar os bilhetes emittidos ao por
tador ·e á vista por ouro ou prata, importando a recusa uma suspen
são de pagamentos e a subsequente liquidação do banco pelo governo, 
com a venda dos títulos ou valores depositados no Thesouro, para sa
tisfação: - 1 o, dos portadores dos bilhetes; 2°, dos credores do banco; 
3°, dos accionistas." 

Essa disposição me parece impraticavel, mórmente quando se at
tende para as garantias que o projecto determina, como lastro das 
emissões. 

Com effeito, essas garantias consistem ou em títulos da divida 
publica que permittem emittir os nove decimos de garantia effectiva, 
ou em ouro, que permitte emittir o duplo do valor depositado. Ora, si 
falta ao banco o credito necessario para converter seus bilhetes e ee 
elle é obrigado, por isso, a liquidar-se, a venda dos títulos que lhe ga-
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rantiam a emissão evidentemente não é bastante para a satisfação dos 
credores de que falla o citado artigo. . · 

O lastro depositado pelos bancos não sendo sufficiente para o pa
gamento dos portadores1 dos bilhetes, muito menos o será para os cre
dores que o banco possa ter e pará os accionistas do mesmo. E nessas 
condições, quem virá a pagar aos credores que restarem, depois de sa
tisfeitos os pagamentos que as garantias do banco permittiam? 

Será o governo, que é o liquidante por lei. 
Um outro inconveniente que vejo no projecto vem a ser o The- . 

souro N acionai entrando em concurrencia com os bancos de emissão . 
O Thesouro torna-se pelo art. 7° um verdadeiro banco emissor, cercado 
de privilegias, entre os quaes o de emittir o triplo de seu Jastro metal
lico, ·quando aos outros bancos ·é apenas permittido emittir o dobro so
bre a mesma base. 

Quanto ao lastro que deve servir de gar·antia á emissão dos ban
cos, seja-me permittido ainda ponderar á Camara uma das razões que 
me affastaram -dos meus illustr·ados collegas da commissão de fa
zenda. 

Nas condições em que nos achamos hoje, quereria que a base das 
emissões bancarias fosse constituída apenas por títulos d·a divida pu-
blica. • · · 
. Todas as vezes que a ,;police é a garantia da emissão, o portador 

da nota tem consciencia de trazer comsigo como que uma fracção do 
credito nacional, credito este que todo cidadão tem o dever de zelar. 
Pot isso vê elle sua nota cercada de melhores gà.l'antial'3 do que si esta 
fôra o ouro depositado, representando a met-ade ou a terça parte da 
emissão, que não póde ser conversível. 

O SR. OrTrcrc.i - Esse argumento foi levantado em F-rança no 
tempo da revolução para justificar os a8'$ignados e deu resultados pes-
simos. · 

O SR. ANToNio 0LYNTHO - Não me parece que taes resultados 
sejam pessimos, desde que o portador da nota está certo de que traz 
comsigo uma parcella do credito publico. 

. Demais, nós não podemos nos comparar com a F-rança nem . com 
outras nações, cujas circumstancias divergem profundamente das nos
sas, e nem tão pouco preciso demorar-me nesta demonstração. 

O SR. 0ITICICA - Não sei onde está a differenÇa numa questão 
que é a mesma. 

b SR. ANTONIO 0LYNTHo - V ou dizer onde está tal differença. 
Os ban.cos da Inglaterra e da França fazem todas as suas opera

cões em ouro. 
, O SR, 0ITICICA - Mas, por que? 

O SR. ANTONIO 0LYNTHO - Porque não ha outra moeda. 
O SR. Or:rwro.A. - H a o papel do banco. 
o SR. ANTONIO 0LYNTHO - Sendo as transacções feitas em ouro, 
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acontece que o banco tem sempre um grande deposito metallico em 
caixa, para satisfazer os portadores das notas quando esses se apre
sentam para convertel-as. :Mas. creio que, infelizmente, estamos ainda 
muito afastados desse de,sideratum. 

Desejo ainda mostrar ao meu nobre collega, que com tanto ardor 
defende o projecto em todos os seus pontos, algumas contradicções que 
nelle se encontram. Diz, por exemplo, o§ 2° do art. 5° .. (Zê): 

"Os bancos que actualmente teem depositos em apolices retirarão 
da circulação . quantidade de bilhetes correspcmdente a ljlO do capi
tal depositado no Thesouro, ou augmentarão de ljlO o çleposito em 
apoliees, dentro do prazo de quatro mezes." 

Ora, retirar da circulação quantidade de valores correspondente 
a 1110 não é a mesma cousa que augmentar de ljlO o deposito da ga
rantia . (Apoiados . ) 

O SR. 0ITICICA _dá um aparte. . 
O SR. ANTONIO 0LYNTHO - O effeito economico que se . tem em 

vista é garantir a emissão por 'uma certa porção de val,ores represen· 
tados em apolices; e como essa garantia não é a mesma nos dous casos 
figurados, o effeito economico tambem não póde ser o mesmo. · 
. . O projeeto estatue que os bancos emissores, com base de apolices 

ou quaesquer outros títulos do Estado, emittirão apenas os 9j10 do 
valor dos títulos publioos depositados. · 

O meu illustre collegal. redactor do projecto, declarou no seio da 
commissão de fazenda que o decimo restante ficava no Thesouro,. co
mo garantia da depreciação possível, que podesse soffrer o deposito. 

Para ser verdadeiro esse systema, seria necessario admittir que 
os titul·os publicos não soffressem, nas oscillações do mercado, depre-
ciação superior a ljlO do seu valor. . 

A experiencia, porém, nos tem mostrado que assim não o é. 
No paiz temos typos de emissão sobre apolices, que reputo pre

feríveis ao typo do projecto. 
O extincto Banco dos Estados Unidos do Brazil emittia. bilhetes 

;no valor igual ao seu deposito em apolices; e esta-s se extinguiam de
pois de algum tempo, em proveito do erario publico, sem que o Banco 
recebesse indemnisação alguma por ellas. A actual emissão do Banco 
de Credito Popular do Brazil, que se faz sobre a garantia de apolices, 
tem tambem o mesmo valor da garantia em deposito; e si nesse banco 
a apolice não se extingue, como no Banco dos Estados Unidos, ·ha para 
elle a obrigação correspondente de concorrer com 2 % de seus lucros 
para a amortisaÇão da divida publica. ' 

Ainda sobre os títulos que servem de garantia de emissão, ·dese
jaria que se me explicasse quaes são eAsses titu.los quaesq11.er do F)staào , 
que apparecem no final do §. 1" do art. 2° do projecto. 

Nos termos v-agos desse artigo, póde-se entender que taes títulos 
sejam os bilhetes do Thesouro, que devem ser recolhidos no fim de 

\ 
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um anno, pelo art. 6° do projecto; ou que sejam debeayt'Uires de com
panhias garantidas pelo governo, e nesse caso tal base seria por de
mais fluctuante, sujeita, como todos os títulos similares, á exploração 
d~ jogo da bolsa. · 

O S:&. 0ITICICA - Podem ser títulos de emprestimos externos. 
O S:&. ANToNio 0LYNTHO - E' uma hypothese; mas em todo caso 

a disposição do projecto é muito lata. 
Um dos motivos que mais seriamente actuaram no meu espírito 

para recusar ao projecto minha assignatur·a, sem as restricções que 
ora explico, foi vêr .que nelle consideram-se resolvidas theses finan-
ceiras, que entre n<?s ainda permanecem na tela das discussões . · 

· Ao mesmo tempo que o projecto parece tender a restringir as 
emissões bancarias, elle abre completa exp~nsão para as mesmas, con- . 
signando a poli-emissão no art. 2°, que começa nestes termos: "E' li
vre na Republica a emissão de notas ou bilhetes do banco, sujeita ás 
seguintes regras. " 

Ora, no meu entender, as nossas tendencias deviam antes ser para 
unidade de emissão. 

O S:&. 0ITICICA- A unidade da circulação. 
O S:&. ANToNio 0LYNTHO - Sim, sou partidario de unificação 

dos padrões da circulação, estou perfeitamente de accôrdo com essa 
idéa do projecto e acho-a muito razoavel. 

Mas não posso concordar que tenhamos, no momento actual, essa 
liberdade de emissão que o projecto consagra. 

O S:&. 0ITICICA dá um aparte. 
O SR. ANToNio 0LYNTHo -Parece-me que as restricções do pro

jecto tornariam impossível agora a organisação de um banco. Mas 
tambem penso que sendo nosso principal objectivo a conversão do pa
pel-moeda, deveríamos antes .concentrar a faculdade emissora nas 
mãos de um só estabelecimento. 

UM SR. DEPUTADO - Deve estar nas mãos do governo. 
O SR. ANTONJ.O 0LYNTHO - Um só banco emissor facilitaria a 

conversão da moeda fiduciaria, ou o resgate do papel-moeda do The
souro. 

Seri-a mais facil a acção do governo sobre um ~ó banco, com o 
qual melhor se poderia entender para essas operações. 

Consta-me que, ainda ha pouco, á medida ·que o Banco da Repu
blica procurava restringir a circulação fiduciaria, enthesourando nos 
seus cofres alguns milhares de contos, outro, banco emissor se aprovei
tava do ensejo para dar expan_são á sua emissão, enchendo o mercado 
da moeda que o primeiro retirava. 

Esses factos repetidos annullariam todos os esforços do banco que 
tivesse de fazer o resgate do papel-moeda. Competia, pois, ao governo 
sinão obstar, pelo menos, jámais facilitar operações da qualidade da 
que acabo de citar. 
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O SR. OrTICIC.A.- Isso foi feito 'com a maior facilidade porque o 
foi por um lapso de penna . 

O SR. ÀNTONIO 0LYNTHO - Penso, portanw, e repito que · nos
sos esforços devem convergir, nessa questão do resgate da moeda fidu
ciaria para estabelecer-se no paiz a uniformisação circulatoria ao ladô 
da un'idade de emissãó, o que evidentemente não se poderia conseguir 
com as disposições do projecto. 

Teria muitos desejos de ouvir a quem me convencesse das vanta
gens dessa liberdade de emissão, quando o problema que temos em 
vista resolver é a conversão do papel-moeda, estabelecendo-se a cir
culação metallica, bem como o resgate dos bilhetes do Thesouro . 

O projecto da coinmissão de fazenda nada diz sobre a3 condições 
em que o governo deve accudir os bancos, nos .casos de uma calami
dade publica, ou qualquer crise financeira ou política. 

O SR. OrTICIC.A. - Isto não se póde estabelecer em lei nenhurn.a. 
O SR. ANTONIO 0LYNTHO - Estabelece-se em todas as leis desse 

genero. 
No caso de um panico qualquer, os ' bancos creados pelo projecto 

deveriam resistir com seus proprios recursos, realisando o pagamento 
de suas notas em ouro · ou então liquidar-se-hiam. Isso obrigaria os 
bancos a terem constantemente uma reserva metallica, de promptidão, 
para casos emergentes. 

Existem diversas c,ausas de ordem financeira ou social que podem 
determinar a intervenção do governo, a bem dos bancos, para evitar 
que o descredito delles arraste comsigo o credito nacional. A's vezes 
são tão estreitas as relações do governo com o banco, que, mesmo sem 
este ser credor daquelle, deve o governo salvaguardar com a sua res
ponsabilidade os creditos do banco, por ventura abalados perante os 
mercados nacionaes ou estrangeiros. 

Poderei mesmo citar um exemplo recente occorrir~o com os nos
sos visinhos da Republica Oriental, em que o governo correu a amparar 
os creditos do Banco N acionai de Montevidéo, que é um banco do Es
tado, muito embora não houvesse perturbação da paz interna ou ex
terna, que podesse determinar uma crise financeira. 

Graças ás garantias apresentadas pelo governo, aquelle banco re
alizou na praça do Rio de Janeiro, não ha muito tempo, um em,pres
timo em ouro, que, além de outras, tem garantias de impostos adua
neiros dados pelo governo uruguayano. E ainda nos jornaes de hoje 
veem-se telegrammas de Montevidéo annunciando uma moratoria con
cedida a esse mesmo banco pelo congresso daquella naçã9, a pedido do 
governo oriental. 

Existem, portanto, casos, e numerosos, em que o governo deve ir 
ao encontro dos bancos para auxiliai-os e não para promover . a sua li
quidação, como está dito no projecto. 

O governo não póde dispensar o auxilio dos bancos para certo ge-
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nero" de transacções; o banoo esoolhido torna-se, por isso, o que se 
chama um banco do Estado; e o credito de taes estabelecimentos deve 
merecer a maior solicitude por parte do governo, sob pena de vêr os 
proprios creditas nacionaes em jogo nas osci1lações onde vierem a flu
ctuar os creditas do banco. 

O projecto, entretanto, nada dispõe nesse sentido; o que se me aí
figura uma lacuna. 

· Tenho, Sr. presidente, esplanada ligeiramenté as duvidas que sur
giram em meu espírito pelo estudo do projecto em discussão; fiz sobre 
elle· as observações que me acudiram nesse momento e tenho assim jus
tificado o meu voto restricto, {)Om que o projecto veiu da sala da com
missão de f azenda para a arena dos debates desta Camara. 

E' certo que existem no projecto idéas acceitaveis e a que n,ão re
cusarei meu apoio; existem, porém, disposições diS{)utiveis que só de
pois de maduro estudo deveriam entrar na codificação das nossas leis 
financeiras. 

O meu illustre collega, redactor do projecto, _póde desde já van
gloriar-se ck ter conseguido chamar a attenção desta Camara para as
sumpto de tão elevada importancia, e confiados na competencia de 
uns, no estudo de outros e no patriotismo de todos, bem podemos es7 

perar que, em futuro mais ou menos proximo, se encontre solução ao 
magno problema, que hoje nos preoccupa. 

VozEs - Muito bem. 

O Sr. Oittidca - Sr. presi>dente, os nobres deputados que 
combatem · o projecto que á commissão de fazenda teve a honr-a de 
submetter á consideração da camara, obedecem a uma suggestão do 
seu esp1nto, acreditando que as disposições ali contidas vão anniquil
lar o Banc·o da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 

Oollocada a questão neste ponto de vista, Sr. presidente, admit
tida esta preliminar como facto- certo, fatal, incontestavel, V . Ex. 
comprehende o mundo de corollarios possíveis de tirar e como será 
facil produzir argumentação para condemnar, de vez, o projecto em 
discussão. 

Ha outro modo seguido na analyse do projecto e · no ataque cam
pal dírigido proficientemente pelo honrado deputado: é destacar desse 
todo harmonico algumas das suas disposições e instituir a critica sobre 
essas, quando não podem ser deslocadas por prender-se umas ás ou
tras, coro perfeita cohesão de vistas . para a fonnação de' um verdadeiro 
systema no assumpto. 

Permittam-me os nobres .deputados que collocaram a questão no 
ponúo de vista do anniquillamento do Banco da RepubJioa que lhes 
lembre quant-o de inconveniente ha para es-se banco em collocar a sua 
vida na dependencia rua discussão, até mesmo da approVJação de um 
projecto de lei, no parlamento; dar comiQ base de -argumentação que as 
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medidas apresentadas ferem de morte esse bancJ, é confessar de ante
mão uma insolvabilidade em que não creio; Sr. presidente, para co
losso tamanho. · 

Será então verdade que essa organisação resinta-se de falhas tão 
profundas que não possa resistir ao menos a que se lhe toque, sem re
ceio de destruição~ Será tão fragil, tão pouco consistente a organisação 
desse banco que elle só possa viver dos privilegios odiosos do regimen 
que o instituio e, apezar delles, não. obstante os favores alcançados, 
não possa resistir á entrada franca para o regimen da liberdade, da 
concurrencia com estabelecimentos similares e aos quaes devera elle 
servir de modelo, ·de auxilio, vivendo á sua sombra, agindo ao sopro 
potente da sua organisação valente de primeiro banco emissor, e quasi 
uni co, do paiz? 

E' possível, Sr. presidente, que o excesso dos privilegios .alcan
çados pelo nosso primeiro estabelecimento de credito tenha feito com 
que elle esteja nas más condições que os nobres deputados lhe attri
buem, porque é certo que o excesso de saude tambem mata; e a exube
rancia de vida produz o refluxo do sangue e as congestões tambem são 
a morte dos mais possantes organismos. 

Permittam os nobres deputados que eu não seja tão pessimista 
quanto tS.O Banco da Republica e acredite que, para elle, eeja uma sal
vação a entrada para o bom regimen da moeda fiduciaria mais do que 
esta vida de hoje, á espera, para poder expandir a sua acção, apro
veitando os bons elementos em si existentes, que o governo se resolva a 
conceder-lhe novos favores, que um ministro da fazenda esteja a re
gatear-lhe. privilegios possíveis de dar-lhe prosperidade ephemera, mas 
incapazes de garantir-lhe vida prospera, solidamente constituída para 
resistir ás difficuldades de todos os momentos. 

Perguntei aos meus honrodos c~llegas si julgam de conveniencia 
continuar esse r.egimen dos privilegios em que tem vivido o banco des
de o seu começo e em que pretende viver até findar o p1·azo da sua 
concessão; a i_nconveniencia do regimen estabelecido pelo governo pro
visorio está palpavel no facto que ora presenciamos: bastou levantar-se 
a idéa de limitar as emissões feitas sobre convenções mais ou menos 
prejudiciaes ás condições regulares de uma boa organisação financeira 
para que os nobres deputados se receiassem do anniquillamento do 
banco e viessem protestar contra aquillo que o projecúo não visou, re
oo:Dando os enormes desastres desse imaginario descalabro do banco. 

Haveria, Sr. presidente, quem fosse capaz de tantos receios pelo 
Banco de Inglaterm ou pel'O Banco de França, si, no parlamento de 
qualquer das duas nações, fosse apresentado um projecto tendente a 
modificar o regimen da vida dos bancos emissoroo daquelles paizes ª 
Ninguem se lembraria de receiar que esses bancos fossem an1eaçadoa 
de fallencia se lhes concedessem prazo mais . ou menos. longo para o 
recolhimento de parte de sua moeda fiduciaria, de tal modo que per-. 
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mittisse a essa moeda assentar na base solida do seu representan te le
gitimo, não autorisando a sua depreciação pelos artifícios de c:nn
bista algum•. Nem mesmó, Sr. president-e, elles receiariam o novo re
gimen annunciado porque, sendo este o unico possível para firmar o 
eredito dos bancos emissores, nem outras são as regras sobre as quaes 
elles vivem, por seu proprio interesse, afim de estarem sempre a ca
valleiro das verdadeiras tempestades levantadas no mundo financeiro 
em que se exercita a sua acção. 

O projecto não inspira aos seus autores os receios manifestados 
pelos seus antagonistas, nem a commissão de fazenda acredita que o 
Banco da Republica seja ameaçado de mort-e com a abolição dos pri
vilegios de que goza, não se podendo amoldar ás regras estabelecidas 
no projecto para a igualdade de direitos na Republica; não é justa 
a accusação de tender o projecto ao desapparecimento daquelle banco. 

V. Ex. comprehende, Sr. presidente, como não haveria ninguem 
tão perverso que, tendo~se entregue um pouco ao estudo da questão 
financeira, desejasse, tentasse e promovesse no parlamento medida 
que provocass-e a fallencia ·de um banco ao qual estão unidos interes.: 
ses tão complexos, produzindo um panico do qual seriam victimas 
todas as classes, todos os cidadãos, inclusive o proprio que o promo
vesse. 

Si o projE!cto tende a modificar a norma da vida do Banco da 
Republica, si elle é attingido pelas disposições que estabelecem o re
gimen da igualdade de todos os estabelecimentos emissores no paiz, se 
consagra o regimen da conversibilidade com a abolição do curso for
çado, si elle começa limitando a emissão de todos os bancos á cir
culação existente, é, Sr. pr~sidente, porque a commissão de fazenda 
está convencida de que houve abuso no modo de applicar a emi·ssão 
e a que existe está depreciad•a por não offerecer garantias ao com
mercio que a applica em suas transacçq-es: é facto sabido que a mooda 
fiduciaria do Banco da Republica, na importancia de 229. 000 :000$, 
apenas tem a garantia de 120 . 00(} :000$, quasi toda hoje em apolices, 
e está envolvida em um sem numero de companhias cujos titulo.s ja
zem na sua carteira .sem valor, em baixa consideravel, até quanto á 
caução que representam, sendo impossível ao banco valorisal-a. 

Os SRs. SERZEDELLO E SAMPAIO FERRAZ dão apartes. 
O SR. OrTrcrcA - Si abusos foram commettidos na emissão, esses 

foram oriundos da autorisação ampla que lhe foi dada com o decreto 
que o organisou; por esse cont racto ao banco foi permittido entre
gar-se a todas as operações industriaes, taes como : hypothecas, pe
nhor agrícola, negociar em terras, cuidar de colonisação, nivelar ter
renos e abrir estradas; constituir estradas de ferro, em summa, em
pregar a sua moeda fiduciaria em todos os ramos da actividade, bem 
ou mal, como melhor julgasse conveniente, sendo unico e supremo ar-
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bitro dessa conveniencia a administração do banco. Era, Sr. presi
dente, a moeda fiduciaria, qua.si concentrada pel9 governo da Repu
blica em uma só instituição de credito, entregue á especulação, atirada 
á voracidade do jogo da praça, empregada na organisação de compa
nhias sem a orientação indispensavel para manter-lhe o valor sem ser 
obediente ao successivo, lento, mas constante desenvolvimento da ri
queza publica, com a animação ás industrias, sem desvirtuar a mis
são dos bancos emissores, traçada pela sciencia economica .sobre a ex
periencia adquirida dos factos. 

Si .os meus nobres collegas quizerem estudar a funcção dos prin
cipaes bancos emi.ssores do mundo financeiro, que nos podem ser offe- , 
recidos para molde, poderei mostrar-lhes que raros, raríssimos são 
aquelles aos quaes se permitte empregar o seu capital na organisação 
e exploração de companhias industriaes, limitada a esphera de acção 
da quasi totalidade ás seguintes operações, tendo alguns o prazo fixo 
de 3 mezes para a liquidação das transacções que effectuarem: com
mercio de ouro e prata, desconto, cambio, emprestimos, commissão, 
depositas. 

Os · bancos emissores do nosso paiz estão eivados desse vicio de 
origem que lhes coru!ente supporem-se livres da.s peias impostas pela 
prudencia no atirar a sua moeda em circulação e os deixam apenas 
viver sob a pressão de favores que solicitam e que o curso forçado 
autorisa. ·· 

O nosso qua.si unico banco emissor Vive, assim, como um tutel
lado do governo, mas sem a interferencia directa deste no mechanis
mo e nas operações, envidando aquelle todos os esforços, empregando 
todos os meios para alcançar mais favores e cahir de erro em erro, 
de abuso em abuso, talvez arrastando o credito do Estado na má di
recÇão dada á vida do banco. 

Nós, os legi.sladores, temos o dever muito_imperioso de não con
sentir que co1;1tinue esse regimen na permanencia do qual a moeda 
fiduciaria está dependente do bom ou máo governo, segundo a reso
lução por elle tomada, consoante os pedidos, as informações, os em
penhos, os artifícios de possíveis interessados para permittir que se 
alargue sempre o circulo dos privilegioa insustentaveis de que goza 
o banco, em uma desigualdade inadmissível para outros, cuja concur
rencia não supportaria. 

De modo que o governo, pelo systema da organisação doa bancos 
emissores, tem sómente o direito de interferencia na vida do banco 
para avolumar a somma de privilegios de que elle goza, para impôr 
aos particulares a nota de banco, embora depreciada, .sem lhe ser fa
cultado chamai-o a contas, obrigai-o a restringir a emissão, evitar que 
elle concorra para a desvalorisação da moeda emittida com o assen-
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Ümento do governo e quasi arrastando o credito do Estado nas pos
síveis loucuras da administração de um estabelecimento particular. 

Isto não é regimen, Sr. presidente, que, possa inspirar cnnfiança 
e que deva ser conservado para uma nação n'Ova, ti<~a, cfu futuro, 
como esta. 

O SR. S.ut:PAIO ~ERRAZ dá um aparte. . 
O SR. OrTICIC.A ~ Respondo ao meu pre:l!ado collega e amigo: o 

projecto não acceitou a idéa da unidade bancaria e não consignou a 
transformação do Banco da Republica em um verdadeiro banco do 
Estado oom a nomeação do presidente pelo governo, simplesmente 
porque adoptou a escola da liberdade bancaria. 

Si o nobre deputado propugnador da escola d'a unidade bancaria 
entende de vantàgem essa transformação, nada o impede de organi
sar uma emenda ao projecto, neste sentido e trazel-a á discussão. 

Eu e os meus collegas da commissão de fazenda seremos con
tentes de examinar essa tJheoria opposta á nossa e, si formos con
vencidos, não duvidaremos submetter-nos a essa escola; nem tão dis
tanciados estamos dos nobres deputados que são apologistas dos ban
cos do Estado quando já acceitámos para o projecto a unidade de 
emissão, embora a pluralidade dos bancos, fazendo com que todos 
venham receber as notas no Thesouro, não havendo outras sinão as 
suas. 

Permittam-me, entretanto, dizer-lhes desde logo que nutro des
confiança. muito séria da adaptação desse systema de bancos no Brazil. 

. SS. Exs. argumentam com os bancos organisados na Inglaterra, 
Austria, Italia, Russia e França, sem se lembrarem de que são paizes 
monarchicos os primeiros e uma republica · unionista a ultima ; ahi 
onde a oontralisação est-á constituída, tornando-se uma necessidade do 
seu regimen de governo, é perfeitamente adaptavel a centralisação 
bancaria, o monopolio da emissão por um banco do Estado, esten
dendo a sua acção por todo o paiz, preso ao centro por todos os laços 
que o tornam unido ao seu governo. 

Tendo de legislar, por.ém, para uma republica f~derativa, como 
a que estamos organisando, ni!o me parece muito acceitavel trans
plantar para cá o mecanismo perfeitamente ' adaptavel a nações cuja 
fórma de governo justifica a força oonferida á açãQ centl"al; devendo 
escolher, julgo muito preferível se buscar o exemplo na America do 
;Norte, onde a escola descentralisadora tem fórmas perfeitamente des
envolvidas e que já deram resultados praticas dignos da grandeza e 
da prodigiosa vitalidade daquelle grande povo. 

Veem os ineus nobres collegas que a sua escola merece desde logo, 
esta séria observação, além de outras, que não quero desenvolver ago
ra, por não caberem no debate, desde que não ha · projecto propondo 
a organisa:ção de um banco do Eetado. 
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Os nobres deputados levantaram contra o projecto a grande dif
ficuldade das circumstancias do nosso mercado, sustenta_ndo a celebre 
theoria da balança do commercio e dando como causa para as . pesei
mas circumstancill!S em que nos achamos, o excesso da nossa impor
tação sobre a exportação. 

Sr. presidente, é velha esta theoria e está .hoje estudada, dis
cutida e conhecidos todos os effeitos que esse phenomeno economico 
póde produzir. 

Não ha duvida que o excesso grande de importação possa trazer 
consequencias para a baixa do cambio no paiz que importar excessi
vamente mais do que exportar; mas tambem é verdade que isto não 
poderá constituir causa permanente para a vida de uma nação, por
que o resultado seria o seu empobrecimento após certo numero de 
annos. Póde a balança do commercio produzir abalo no mercado do 
dinheiro para um paiz, ma-s abalo passageiro devido ás causas deter-_ 
minadoras do excesso contido logo depois pela limitação ·natural im
posta com o restabelecimento do equilíbrio entre o consumo e a pro
ducção, ou pelo excesso desta sobre aquella. 

E' axioma que - não consome, quem não produz; a consequen
cia da vida de . um povo que importa sempre mais do que a sua ex
portação, seria a miaeria. A verdade desta proposição se impõe áquel-

. les paizes que não teem elementos de riqueza, não podem de!!envolver 
a sua producção, precisam recorrer aos outros para a compensacão 
das necessidades da sua vida e não passam de povoo de proletarios, 
a arrastar a vida do isolamento no commercio universal. 

Serão sempre as mesmas, Sr. presidente, as condições da proope· 
ridade, do augmento do commercio, que constitue o desenvolvimento 
da riqueza dos povos, quer vivamos em paiz onde hajá unidade ban
caria, quer elle esteja sob o regimen da pluralidade; altera, sim, 
causa séria-s perturbações o facto de não valer essa moeda de banco 
aquillo que ella é destinada a representar, falseando a sua missão 
de equivalente do ouro. 

Não desconheço, Sr. presidente, que a base do desenvolvimento 
da riqueza é a producção, é o augmento das industrias e que será 
rico o paiz onde houver grande exportação; não se póde,porém, negar 
que o desenvolvimento da riqueza ha de ser produzido com a permuta 
dos productos, acompanhada a exportação de perto, pelo valor das 
mercàdorias importadas. O excesso de uma, como de outro, ha de 
produzir infallivelmente males para o paiz onde o excesso se der. 

Não desconheço igualmente, que na quadra presente, ha um ex
cesso de importação, ao qual se deve attribuir parte da situação ex
cepcional em que nos achamos; mas é fóra de duvida que esse exce8so 
se deu em virtude do excesso da moeda fiduciaria, com a organisação 
de emprezas em numero extraordinario e superior ás condições do 
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paiz abusando-se do credito, não acompanhando a producção e que
rendo-se dar saltos em negocio onde só a gradação póde ser admittida. 

Nós somo.s um paiz productor em larga escala, temos productos 
que influem no · mercado universal, pela sua preponderancia, · como 
provenientes de paiz quasi monopolisa'dor quanto a eftljes, a nossa 
importação acompanha necessariamente a exportação, augm~ntando 
sempre, porque aquella tambem· augmenta; si o não fizesse, deveria 
necessariamente dar-se uma remessa de :ouro, todos os ann-os, para 
compensar a falta aberta pela maior importação e a consequencia 
seria a retirada incessante do ouro e a sua desapparição do mercado. 

Há. um grande argumento com que os nobres deputados procuram 
combater o projecto : nós não estamos nas condições da França, da 
Inglaterra, da Russia ou da Italia, quando decretaram a conversibi
lidade . da "sua moed!a fiduciaria . 

.Já tive occasião de adiantar nesta casa, Sr. presidente, que ~on
sidero muito melhores as circumstancias em que nos achamos. 

Os bancos emissores,· obrigados a entrar para o regimen da con
versibilidade naquelles paizes, eram todos credores do Estado, por 
emprestimos feitos em occasiões diversas, recebendo a faculdade de 
emittir á proporção da-s quantias adiantados 'ao governo. 

Quando o Banco da Inglaterra recebeu o curso forçado para as 
suas notas, pelo bill do Parlamento em 1797, curso que, apezar de to
das as circumstancias de occasião, não foi completo, pois se concedia 
a faculdade de receber em ouro 3J4 pa;rles do valor dos depositos in· 
ferioroo a 500 libras, o governo devia ao banco, além de todo o seu 
capital, successivamente augmentado e successivamente emprestado, 
em valor superior a 11 milhões de libras, a quantia de mais de 7 mi
lhões e meio, descoberto, sacada sobre bilhetes do thesouro; esses em
prestimos continuaram, chegando á enorme cifra de mais de 28 mi
lhões em 1817. 

· Voltando ao regimen da copversibilidade, em 1819, o thesouro 
teve necessidade de pagar ao banco a quantia de 11 milhões, conver
tidos em renda perpetua, tornada divida a vencer juros, julgando-.se 
melhor pagar os juros dos emprestimos feitos, onerar o orçamento 
com. a quantia exigida pelo serviço dessa divida, do que soffrer o Es
tado os prejuízos incalculaveis da depreciação da moeda, a reflect.ir 
sobre . a recei~a publica. . . 
. · Na historia "dos assignados, em França, a divida do Estado ac
centua~se na quantidade enorme de!!ses verdadeiros bilhetes em cir
c}liação e. que, apezar de. substituidÓs pelos. mandatos territoriaes, não 
conseguiram reganhar a confiança publica; a divida representada por 
esses rru;'TIJdatw, quando foi ordenado o nagamento, nor est.es, dos as
signados e destes por numerario, ascendia a mais de dous milhares 
de. milhões de francos; !oi um verdadeiro resgate do papel-moeda. 
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Na Italia, Sr. presidente, para occupar-nos de um paiz, que. sahio 
do curso forçado mais recentemente, o governo devia ao Banco Na~ 
cional, em 1881, quando foi decretada a. abolição do curso forçad0; 
os bilhetes do Estado, emittidos pelos diversos bancos, montavam á 
cifra respeítavel de 940 milhões, além de 810 milhões de bilhetes do 
banco ou fedi di oredito. O estàdo chamou a si a divida dos bilhetes 
e cuidou sériamente do seu resgate; por · um · plano sabiamente tra
çado e firmemente executado, decretou o regimen da conversibilidade 
e elle fez-se em 1883, sem abalos nem ruína para a nação. 

Nos Estados Unidos, o paiz que deve servir~ nos de modelo, á 
vista das instituições adoptadas por nós, o papel-moeda e:rp. circulação 
e pertencente ao Estado era superior a 417 milhões de dollars, o que 
nã'O impediu de se decretar a conversibilidade e esta se effectuar eni 
1879. 

Todas essas transacções traziam avultados e pesados onus para 
o thesouro do Estado; mas os seus governos entenderam que é muito 
preferível augmentar a somma· de sacrifícios a impôr a um paiz para 
pagar divida, do que viver com as incertezas do curso forçado, com 
as enganadoras peripecias de uma moeda inconversivel, sem estabi
lidade, sem garantias, sujeita á depreciação. 

Parece-me, Sr. presidente, que· não se póde dizer que o nosso 
Thesouro é devedor a banco emissor algum. nem tenha cont rahido com
promissos a saldar, para poder exigir delles a · conversibilidade da 
moeda fiduciaria por elles emittida; temos em circulação apenas 171 
mil contos de papel-moeda do Estado, este é credor do banco emissor 
principal, as nossas rendas augmentam, &s nossas industrias . se des~ 
envolvem; falta-nos um plano combinado, resolutamente forniado, 
energicamente executado para cortar francamfmte o·s abusos e rea"d
quirir a confiança por boa gestão financeíra. 

Assusta, entretanto, aos antagonistas do projecto a situação em 
que está o cambio, em baixa desanimadora! 

Sr. presidente, a questão do cambio é muito conhecida; está nos 
tratados de economia política e de finanças, tem sido estudada por 
diversas fórmas e póde ser apreciada segundo os phenomenos pro~ 
duzidos no mercado financeiro onde se produzem oscillações fortíssi-
mas como as que experimenta o nosso. . · 

Na historia financeira do mundo poderemos .encontrar descriptos 
os phenomenos presenciados em nossa praça, no celebre ;relatorio apre~ 
se~tado pela c9mmissão ingleza, nomeada para estudar as causas da 
cnse de 1817. . 

Ahi se reconheceu, Sr." presidente, que a baixa cons.ideravel do 
cambio por essa occasião e que tantos males causa~a a esse paiz, tinha .. 
por causas: o excesso da emissão do papel em circulação e a falta de 
garantiM effectivas para que esse papel representasse o seu equiva-: 
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lente em ouro, ou tanto de moeda metallica sufficiente para garantir 
a sua troca por metal na occa·sião em que o publico o exigisse para 
as necessidades das suas transacções. 

Desde então a theoria do cambio e do curso forçado para a moe
da fiduciaria ficou plenamente estabelecida, assim como estudados e 
assentados os princípios invariaveis que foram adoptadós poSterior
mente, não só para a vida do Banco da Inglaterra, como para todos 
os outros bancos e para o bom regimen da moeda em todos os paizes 
do mundo. 

A hora está dada já, Sr. presidente, não quero abusar da bene
volencia dos poucos collegas que me ouvem para expender as conclu
sões irrespondiveis a que chegou essa commissão composta dos mais 
distinctos vultos das finanças inglezas, bastando recordar que esse 
relatorio deu em resultado o proposito firme e deliberado de fazer 
abolir o curso forçado e entrarem as finanças da Inglaterra· no bom 
caminho de valer a moeda fiduciaria aquillo que promettia : o ouro, 
con-siderado como medida reguladora de todas as permutas, pondo fim 
ao systema das ficções, da obrigação para o povo de receber papel 
com a declaração de valer ouro que não existe, pelo qual não póde 
ser trocado. 

Será possível conseguil-o neste paiz f 
Sei que a primeira das condições imprescindíveis para alcançar 

este desideratum é que os orçamentoo do Estado se liquidem com 
saldos ... 

U u SR. DEPUTADO - Reaes. 

O _SR. ÜITICIOA - ••• reaes. Sr. presidente, à nossa receita pu
blica subiu de modo muito satisfactorio. 

Dando o desconto necessario para uma avaliação approximada 
pelo augmento incontestavel dos impostos, com a exigencia do paga
mento em ouro para os impostos de importação, á vista da baixa do 
cambio, é incontestavel, não obstante, que as rendas subiram. 

Realisadà, em 1888, na importancia de 140 e tantos mil . contos, 
ella está calculada em 205 mil para o corrente anno de 1891; o que 
quer dizer que, apezar da baixa do cambio, apezar das evoluções que 
o paiz tem soffrido, e talvez mêsmo por aausa dellws, -a nossa renda 
cresceu de modo não esperado e dá um testemunho incontestavel do 
nosso progresso, ·do nosso desenvolvimento material, a ponto de satis
fazer os mais exfgentes . 

. Se noSBos orçamentos · ultimos não apresentam saldo real, porque 
não considero como taes aqnelles que se liquidam com os saldos dos 
exercícios anteriores, form,ados com o producto de emprestimoa de 
qualquer natureza, si nã~ podemos obter esses saldos, digo, é que t.em 
entretanto, apezar de haverem sido angmentadas grandemente qnasi 
~?ntretanto, apezar de haverem sido augmentadae grandemen~ quasi 
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todas as verbas, todos os vencimentos dos funccio:riarios, decretadas 
grandes despezas de carac.ter reproductivo .e iml?roductivo _tambem, o 
Thesouro não teve necessidade de contrahu mais emprestimos e an
nuncia-se, não "sei se com bons ou máos fundamentos, que elle ·.está 
folgado, nunca o esteve tanto. 

Accresce que tudo annuncia tendencia para não ser momentaneo 
esse augmento de alguns annos a esta pal'te; a expansão das nossas 
industrias, em grande via de organisação1 algumas emprezas já func
c~onando com muito bons resultados, podem assegurar-nos que uma 
boa lei de orçamento traga comsigo um saldo real, claramente defi
nido e com certeza de ser obtido; o saldo ha de apparecer necessa
riamente, sem artifício, sem expedientes de occasião, ·sem faltar á 
verdade dos algarismos. · · 

Esta expansabilidad~ das nossas indus~rias ha de dar-nos, Sr. ·pre
sidente, a segunda co~dição imprescindível para a conversibilidade : 
o augmento gradual, constante da exportação, e importação attrahin
do os capitaes para o paiz, promovendo a riqueza 'que assenta no 
t.rabalho, na actividade, nas forças vivas do paiz, empenhadas na pro
ducção de maior somma de mercadorias para ser offerecídas á per-
muta. · 

Quando esta vier, servindo de intermediaria da transacção á ver· 
dadeira moeda, a fíduciaria valorisada pela obrigatoriedade do paga
mento ao portador e á vista, o mercado terá de equilibrar-se por força 
das circumstancias e o cambio deh:ará de oscillar, decahindo nesse de
clive em que vae, sem sabermos até onde elle chegará. 

Sr. presidente, o cambio é venda do dinheiro, venditio a.rgentis 
chamaram-lhe os antigos. 

Tanto mais valerá o ouro, isto é, exigirá tanto maior somma de 
moeda papel, quanto menos essa moeda estiver com o seu valor dimi
nuído por effeito das garantias que ella offerecer para o troco; as 
mercadorias que houverem de ser pagas com papel soffrerão inques
tionavélmente um augmento do preço quanto maior somma de papel 
fôr exgiida para prefazer a quantidwde de ouro que por ellas deve ser 
trocado, · · 

Oomprehende V. Ex . que não havendo confiança na moeda papel 
corrente no mercado, os que devem recebei-a exigirão naturalmente 
maior qu.antidade della para a:s mercadorias que vendtam, af1m de co
brir possíveis prejuízos, quando houverem de trocar esse papel pelo 
ouro de que necessitarem. 

A condição essencial, portanto, para que o moeda fiduciaria emit
tida seja de vantagem para o publico que a emprega e não se torne 
ao contrario, um perturbador, um elemento nocivo no mercado é que 
e~a valha ouro, possa ser por elle trocado, seja uma promessa garan
tida de tornar-se ouro no mesmo momento em que o troco lhe fôr exi-
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gido e não represente apenas um ,credito que muita vez não tem valor 
algum. 

O S:&. SAMPAIO FERRAZ- Sabe V. Ex. quanto o governo ganhou 
com o pagamento dos direitos de importação em ouro? 35. 000 contos. 

· UM SR. DEPUTADO - Já consideraram esta quantia - receita do 
Estado. 

o SR. . . 0ITICICA- Permitta o meu nobre amigo que eu julgue 
problematico esse lucro de que fálla para o Thesouro, em virtude da 
percepção dos direitos em ouro. . 

· Sr. presidente, o problema do papel moeda inconve-rsivel é tão 
complexo, tão caprichoso nos males que acarreta, que um delles é o 
prejuizo resultante de um lucro apparente, é uma supposta vantagem 
no augmento da cifra da receita publica, quando tal vantagem não 
se dá. 

~ E' certo que o Thesouro, recebendo os direitos de importação em 
ouro, tem arrecadado para os cofres publicas imposto augmentado de 
porcentagem correspondente á taxa do ouro sobre o papel; mas a ver
dade é que, tendo de receber a outra parte da receita publica em pa
pel depreciado, e tendo-se dado, por effeito da depreciação do papel, 
um augmento do preço de todos os generos, o governo entra no mercado 
como todos os particulares, para a compra de innumeroa productos de 
que elle .tem necessidade pari!- os seus multiplos serviços e vem parti
cipar assim dos prejuízos soffridos pela nação inteira. 

Não é tempo e nem posso fazel-o neste momento, de discutir este 
effeito do papel moeda e calcular as enormíssimas desvantagens re
sultantes para o Thesouro publico do regimen em que vivemos. · 

Sirva esta perfunctoria observação apenas de resposta ao aparte 
do nobre deputado para lembrar-lhe que não dá prova de grande saga
cidade ou de muitos con)lecimentos em finanças, o governo que conta 
com o augmento da receita publica pelo augmento do papel moeda en
trado para o thesouro, por effeito da confrontação de valor que esse 
papel soffre com' o ouro que elle quer e devera receber. 

O projecto tem, Sr: presidente, e eu o reconheço, 11m ponto fraco 
que os nobres deputados não atacaram: ha um obstaculo perante o 
qual elle vai estacar, si fôr convertido em lei, parecendo-me difficil 
poder ser realisado : é o governo incumbido de pol-o em execução. 

O plano synthetisado no projecto exige uma oomprehensão com· 
pleta das suas disposições, perfeito conhecimento dos princípios eco
nomicos em que elle assenta e uma vontade firme, energica, resoluta, 
de cortar abusos e não ar redar da linha determinada para o fim que 
se tem em mira; é uma transformação completa do systema de du
biedades, · de tergiversões, de falsa orientação em que temos vivido ha 
sessenta annos e não é facil atacar abusos, contrariar habitos invere
rados, ferir uns interesses que se suppõem muito legitimas, ·derrubar 
preconceitos e ·privilegias, sem encontrar obstaculos dos maia diffi-
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ceis de superar, explosões de despeitos e preJmoos reaes que hão de 
necessari'a e fatalmente seguir-.se ao estado presente, quer o projecto 
seja adop~ado, quer continue D statu-qtW das nossas finanças, aggra
vado pelas providencias exigidas e prestes· a ser concedidas. 

· Não · faz isto, Sr. presidente, não entra neste momentoso trabalho 
de reconstituiÇão, é impotente para elle quem anteriormente não se 
tenha p1;eparado com os conhecimentos solidos e ·aridos da sciencia 
economica e quem não tenha resolução firme de não acceder a rogos, 
a empenhos ou seja inflexível aos improperios que se hão de seguir. 

Não posso estar tranquillo para a execução da reforma bancaria 
proposta pela , commissão de fazenda quando, no momento mesmo em 
que ella está sendo discutida, o governo celebra um contracto de· res
gate do papel-inQeda do Estado, tendo por base do resgate a autori
sação para o accrescimo da emissão, o que está em diametral opposição 
ao pensamento que presidiu ao art. 1° do projecto em que essll emissão 
é limitada á existente actualmente _em circulação; o ultimo artigo 
desse contracto é, Sr. Presidente, a perpetuação do curso forçado con
tra o qual se levanta a commissão de fazenda desta Camara, sendo 
todo elle a consagração dos privilegias odiosos, das 'medidas anti
economicas que o projecto condemna; parecendo que o governo quiz 
demonstrar pelo contracto o antagonismo das suas idéas com a Ca
mara onde o projecto surgira. 

Sr. presidente, não tenho tempo agora e nem é esta a occasião de 
discutir esse contracto feito ainda hontem; não temos mesmo os da
dos precisos para estudai-o convenientemente, porque nem S'llbemos 
quaes as condições imposta·s pelo ·gDverno ao banco para as nov•as emis
sões que autorisóu. Falia-se mesmo em emprestimo feito pelo The
souro ao Banco da Republica; ·afim de poder elle emittir notas, o que 
não vem augmentar de um real siquer, o capital no paiz, porque o di
nheiro tomado por emprestimo terá de ser restituído, no paiz ou nQ 
estrangeiro, augmentando apenas a somma de papel-moeda inconver
sivel. 

Convém assignalar, porém, desde já, que esses privilegias contra 
os quaes: todos n6s nos insurgimos e concedidos a um banco acabam de 
ser augmentados pelo contracto feito ultimamente, sem que tenham 
sido garantidos os interesses do Thesouro, o credito do E.stado, amar
rado pelo contracto á caudá do banco e participando da sua vida. A.s
signalemos que esse contracto revogou disposições do decreto anterior, 
firmandD definitivamente o curso forçado das notas do banco e tor· 
n11ndo-o verdadeiro papel-moeda do Est·ado, a trDco do resgate do pa
pel-moeda do Thesouro; e o publico, que vae receber ainda mai·s pa
pel, hade ter notas ainda mais depreciadas peLo augmentD porque 
não é baseandD-se sobre ouro pertencente ·a um credor que h~ de' vol
tar. a confi.anç!l para as notas de um banco emissor que não possue 
capltaes propnos para formar o representante das notas emittidas. 
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O projeoto da organisação do Banco da Republica autorisava-o, 
por ecepção á regra geral para os bancos emissores, a emittir o triplo 
dos seus depositos em ouro com a condição de ser o terço applicado 

, ao resgate do papel-moeda do Estado; julgo que o .pensamento do il
lustrado ministro que elaborou o projecto era, incontestavelmente, que, 
por deposito em ouro e a cada emissão no triplo, correspo.ndesse o res
gate de uma parte do papel-moeda do Estado igual ao terço da emis- , 
são feita; tanto isto é assim que, da cifra total da emissão, elle des
conta a quantia equivalente a todo o papel-moeda, gradualmente ex
tincto á proporção das emissões feitas pelo banco . · 

Entretanto, o Banco da Republica deposito~ 60.000:000$, emit
tiu sobre esses o triplo sem dar. um real ao resgate do papel-moeda e 
agora vem firmar o contracto para esse resgate a que elle devia dar 
oomeço de execuçuo do dia em que começou a pôr em circulação o 
terceiro terço das notas emittidas em virtude do seu deposito, 

Ha no contracto ainda a revogação da conversibilidade das notas 
quando o camõio se sustentasse a 27 durante um anuo, obrigação pro
blematica sim, . mas hoje completamente abolida por esses effeitos na
turaes que o governo entendeu de conveniencia exigir, mesmo para 
aquella hypothe~ muito difficil de realisar. 

Está adiantada a hora e devo terminar. 
A sorte do projecto está confiada á sabedoria da Oamara; quer 

elle seja approvado, quer ella o regeite, a commissão ficará satisféita 
por ter promovido nesta casa o estudo da mais momentosa questão . da 
actualidade neste paiz. _ 

· Estudando a crise que se avisinha, em que já entramós franca
mente, a Oamara dá testemunho de que a preoccupa a resolução deste 
problema e a commissão de que faço parte só tem a applaudir-se por 
haver cumprido o se'! dever. 

Nta seuão de 1° de Agosto é encerrada a di-scussão e o projectu 
rejeitado . 



NOTA : 

PROJECTO GARCIA PIRES 

N. 122 

Em 5 de Agosto é offerecido o projecto. Em 21 é julgooo obje
cto de deliberação e enviado á comm~são de fazenda. (*) 

(
0
') Não <:on.sta da B'i~wpse dos trabaJ.hos da Camara o andamento do pro

jecto. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 5 DE AGOSTO 

O Sr. Garcia Pires diz que não podendo apresentar na ses
são de hontem um projecto de lei, vem fazel-o hoje. 

Pensa que nenhuma questão deve- prender mais a attenção da 
Camara do que a referente á reforma do nosso systema financeiro. 

O governo provisorio, honra lhe seja feita, dedicou-se á resolução 
do grave problema dessa reforma. 

Começava-se um novo regimen, havia contra nÓtl as prevenções 
resultantes do regimen decahido. Era necessario que se procedesse 
com muita prudencia, e foi assim que inquestionavelmente procedeu 
o governo provisorio. 

Infelizmente, não foi dado ao ex-ministro da fazenda completar 
a sua reforma. 

Uma das medidas que S. Ex. iniciou foi a conversão do nosso 
meio circulante. 

Por decreto de 4 de outubro de 1890 foi determinado que, desde 
que o. cambio se mantivesse a 27 por um anno, os bancÓs emissoreo; 
seriam ·obrigados a principiar a converslo. 

Mas essa condição do decreto torna illusoria a medida, porque 
os especuladores farão com que o cambio baixe e assim interrompa o 
prazo marcado no decreto. 

Depois de demonstrar a necessidade de supprimir-se o pagamento 
dos impostos .aduaneiros em ouro e de apresentar nesse sentido um 
projecto de lei, o orador passa a tratar do caso da incompatibilidade 
que se "dá no Estado da Bahia, pela accumulação do cargo de juiz 
seccional e senador do mesmo estado. 

Embora o orador não tenha procuração das pessoas que teem sido 
dadas como incompatíveis por exercerem c-ertos cargos e terem sido 
eleitos representantes estadoaes, comtudo entende que deve reclamar 
em favor dellas, para que não haja dous pesos e duas medidas. 

Vem á mesa. o seguinte projecto. 
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O Congresso N acionai decreta: 
Art. 1." A conversibilidade da moeda a que se refere o § 2" 

do art. 1" do decreto de 8 de marÇo de 1890, n. 253, será obrigatoria 
logo que o cambio esteja a 27. 

Pt'ojooto Art. 2. 0 A execução do disposto no artigo pre-
. cedente começará a vigorar um anno depois da pro-
mulgação da presente lei. 

Art. 3." O governo fica autorisado a proceder á reforma do syo!J
tema financeiro nas 1-elações do Estado com os bancos emis8ores. 

Sala das sessõ~s, 4 de agosto de 18!h . - Garcia PiTes. 

Na sessão de 21 é julgado objecto de deliberação e remettido á 
C'ommissãó de Fazenda . · 



NOTA: 

PROJECTO AMARO CAVALCANTI 

N. 27-35-46 

Em 14 de Ago sto é o projecto offerecido pelo Sr. Amaro Oaool
canti. Em 17 foi apoiado e a impri7111ir. Em 21 entra em la discussão. 
Fallam os Srs. Amaro Cavalcanti e Ramiro Barcellos. Em 22 fartam 
os Srs. Theodureto Souto e Q. Bocayuva. 

E' encerrada a discussão e o projecto approvado. 
Em 29 é publr,cado o parecer da Oommissão de ~nanças. Em 

1 o de Setembro entra em 2" di8cussão. 
O Sr. Eliseu Marfins offerer!e como substitutwo o seu projecto 

n. 35 (apresentado na ttessão de 25 de Agosto) . O Sr. Americo Lobo 
requ-er que o projecto volte á comm.issão. !faUam so.bre o ,requ:eri_mento 
A. Lobo os Srs. Ama1·o Oava:lcant'b e Elweu Ma?itin$. E -fe1e~0 o 
requeriwento. O Sr. Amaro Og,valcanti offerece emenda additiva. Em 2 
falla o Sr. Amaro Oava~canti. Em · 3 farta o Sr. Eliseu MOtrUns. O 
JYI'Ojecto v-olta á commissão a requeriJmento do Sr. Ramiro Barcellos. 
Em 22 é publ~cado o parecer da commissão com dmt-s subsPitutivos, um 
da maioria e outro da minoria. Em 26 continúa a 2a discussão. O Sr. 
José H ygino requer o adiamento da disc·ussão até que chegue ao Se
nado o projecto em fkbate, sobre o mesmo assumpto na 00trnara. So
b'M o requ-erimento falla o Sr. Theodureto Souto. O requerimento é pre
jtidJicado por falta de mtme1·o. Fdlla o Sr. Theod'Uireto Souto sobre o 
projecto. 

Em 28 falla o Sr. Ramiro Barcellos. A requerimento do Sr. Hy
gino é a diA<;cussão adiada até a formação de uma oo'l7!177l1issã0 míixta do 
Senado e da Oamara para estudar o assumpto. 





SENADO FEDERAL 

SE~SÃO DE 14 DE AGOSTO (1891) 

O Sr. Amaro Cavalcanti - Sr. presidente, o Senado Jfl. 
approvou em 1& discussão o projecto n. 3, que tive a honra de sulr 
metter á sua sabia deliberação, acerca da cunhagem metallica nacio
nal; entretanto, sendo mister fazer-lhe algumas correcções sobre erros 
da impressão typographica, entendi valer-me do en.aejo para !ormulâr 
um projecto substitutivo, acompanhado de uma exposição de motivos 
tão completa quanto possível aos meus fracos conhecimentos sobre a 
materia (não apoiados), afim de dispensar ao &nado de ouvir um 
longo discurso, que aliá,s não poderia convencer melhor do que a mes
ma exposição. · 

Ao apresentar, pois, o substitutivo, peço a benevola attenção do 
Senado e a sua licença para precedel-o de algumas considerações sobre 
esta materia tão relevante. 

Por mais bem pensado e reflectido que seja a materia articulada· 
em um projecto de lei da ordem economica, a sua efficacia na pratica, 
depende .sempre de varias outras condições, ás vezes não tomadas em 
consideração no mesmo projecto, mas que podem ser de valor decisivo 
para destruir ou inutilisar todos os bons effeitos procurados. 

Encarada a questão pelo seu lado exterior, póde parecer que tudo
foi prévenido e ponderado; e, no emtanto falhar, mais tarde, todo o 
seu resultado ! . : . E' que em verdade, não ha ma teria tão complexa, 
e por isto mesmo, tão d~fficil de, a prio~, prever, com segurança, so· 
bre a efficacia das suas ·medidas, como a matei-ia da ordem economica. 

Elaborando o presente projecto e applicando a este toda a refle
xão e estudo que me permittiam os meus fracos conhecimentos (não 
apoia.&os), convenci-me desde logo do seguinte: que este· projecto ou 
outro qualquer, por mais bem meditado que fosse, não seria capaz de 
dotar o paiz com a tão desejada. circulação metallica, como consequen
cia das · suas proprias disposições ia.rJkLdamente; convenci-me de que 
pelo siinples facto de ser elevado o vaLor legal dos metaes preciosos, 
como no projecto se propõe, não havia _ uma razão bastante para sup: 
pôr que chegaríamos, - ~entro e'm breve, á posse daquella circulação. 
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Dirão talvez: mas com a elevação do preço legal dos metaes pre
ciosos, teríamos facilidade maior para a acqui6ição, e, augmentada, 
consequentemente a cunhagem nacional em quantidade bastante, esta 
podia alimentar a circulação de modo permanente. Póde parecer as
sim; mas não o .é, como parece. 

Para adquirir os metaes preciosos, devíamos recorrer a um ou 
a ambos destes meios, ou procurai-os na producção nacional que pre
sentemente, póde-se dizer, se acha abandonada, ou adquiril-os por lfieÍo 
da sua importação. Não sendo possivel o primeiro resta o segundo. 
Mas para poder importar metaes preciosos, ·SÓ vejo duas · condições 
que podem habilitar o paiz efficazmente: ou como resultante dos sal
dos da exportação nacional, ou mediante o recurso do credito, isto é, 
levantando-se emprestimos estrangeiros, recebive.is naquellas especies. 

Esta segunda hypothese é, ao meu ver, inteiramente descabida; 
antes de tudo, porque como these geral, recorrer ao emprestimo do 
din,heiro alheio para alimentar a circulação de ,um paiz, será sempre 
um: erro gravíssimo; o que se obtem por emprestimo, reverterá, mais 
cedo ou mais tarde, ao seu dono, como no caso, se poderá aprendér 
da experiencia de outros povos. 

Embora se effectue o contracto chamado mutuo, na realidade, 
teríamos o simples convmodato, cujos bons effeitos duram apenas esse 
pouco tempo, em que o objecto estiver na posse do detentor. 

Depois, sabidas as nossas condições do momento, é, de certo, es
cusado procurar demonstrar a inaplicabilidade do meio em questão. 

Resta-nos outro meio, unico legitimo, isto é, o saldo dos nossos 
generos vendidos no estrangeiro. -

Em verdade, só esse meio seria capaz de dar ao paiz uma cir
culação metallica, de modo estavel (apoiados) ; mas importa desde já, 
inguirir; saldo da exportação, como~ Da simples differença de um 
exercício financeiro ou de ' um anno, mais ou menos prospero, da 
producção nacional? Não bastará, porque o metal importado para o 
Brazil, como resultante da nossa expor:tação, dado um li.nno sómente, 
volverá a caminho do estrangeiro no seguinte desde que se apresentar 
o desequilíbrio da conta internacional· em nosso desfavor. 

Vê-se, portanto, que, nem pelo emprestimo externo, nem ainda 
como resultado da exportação acltual do paiz, podemos affirmar que 
é possível conooguir a designada circulação metallica. 

Replicarão talvez: neste caso, o projecto é uma inutilidade. Tam· . 
bem não; e para este ponto, quero chamar toda a attenção do Senado. 
O projecto, isoladamente ou por si só, não será capaz de tamanha 
virtude, e nem tanto tive em mente, quando tratei da !'lua e~aboraÇão; 
mas . o . projecto constitue um dos meios indispensaveis, que devemos 
pôr . em acção, para facilitar e normalisar as condições do paiz, de 
modo a ter uma circulação metallica constante. V amos ver como. 

I 



O. projecto procurou ·attender aos dous fins immediatos de uma 
reforma monetaria, segundo en;sinam os autores, e conforme ao que 
vemos recommendadb pela pratica de todos os povos. 

O primeiro fim ou intuito capaz de justificar urna alteração do 
padrão monetario, é: tornar a móeda do paiz em co-relação tão exacta 
quanto possível com as moedas dos diversos paizes com os · quaes tem 
constante commercio. · · · · 

O segU.ndo fim é: · dar ao metal amoedado um valor tão legal, ap
proximado quanto possível, do valor real do mesmo metal no mercado. 

Não preciso entrar na demonstração destes dous pontos, até mes
mo por que na exposição de motivos discuti bastante esta especie, ser
vindo-se de preferencia dos factos historicos do nosso paiz, ao analy
sar as suas differentes reformas até hoje feitas. E, pois, com relação 
aos motivos capitaes que justificam a reforma, o projecto comprehen
deu bem o seu verdadeiro alcance. 

Qúanto a ra:zão fina~ da mesma reforma, isto é, obter a circulação 
metallica effectiva; o projecto só poderá concorrer na parte que lhe é 
peculiar. Para que os seus effeitos .concorrentes com outros cheguem até 
iá, lhe será· ·mister, ao menos o concurso destas outras reformas. Pri
meira, - um regimen aduaneiro, bem combinado, bem meditado, que, 
dispensando protecção raJsoavel ás industria,s do paiz, e desta sorte au
gmentada a sua producção, redusa de mais a mais a necessidade de· de-
bito ao estrangeiro. , · . 

Desse reghnen . ainda pensado viria tambem outro resultado : o 
augmento das rendas publicas e com este, fieando o governo dispensa
do de contrahir novos emprestimos teríamos por nossa vez, uma base 
de segurança para melhor calcular acerca dos nossos compromissos ex-
1ernos. 

Deste augmento da producção nacional ou das nossas industrias 
rasoavelmente protegidas, dar-se-hia não ·só o consequente augmento 
da receita publica, que devia tornar-se bastante para as despezas pu
blicas ao paiz, mas ainda com consequencia, diminuindo a razão que 
faz maiór sommá de nossos compromissos externos; seria de esperar, 
que de dia em dia, crescendo a nossa oexpo·rtação chegasse o ensejo de 
obter o metal precioso para ser cunhado no paiz, não de um modo tran
oitorio, que será inutil mas de um modo permanente, satisfaetorio. 

Segunda reforma: uma lei bancaria em inteiro accordo com o 
mesmo fim a que se propõe o projecto. 

_ Devo dizer ao Senado, sem mais preambulos, que sou partidario 
da moeda-papel, ou si o querem - sou papelista. Entret anto, cum
pre, desde logo accrescentar, que o defeito capital -da moeda dessa 
especie só póde vir da sua quantidade excessiva, ou antes da sua appli
"ação deixar de ser feita, á transacções reaes, que tenham por fim 
e~ear e alimentar as indus.trias capazes de producção - creadoras da 
nqueza. 



. . Regulada, ou melhor, subordinada a sua quantidade ás necessi
dades reaes da occasião,_ e não desviada do seu legitimo emprego, a 
moeda-papel é tão capaz de augm.entar, effectivamente, a riqueza da so
ciedade, como a que mais fôr. 

Direi mais: satisfeitas semelhantes- condições, eu a reputo supe
rior á propria moeda metallica. 

Mas vê o Senado que, sem uma lei bancaria que dê limite, com 
inteiro' criterio, a cifra necessaria da circulação fiduciaria, de modo 
a pol-a em uma certa corelação, isto é, em possibilidade pratica com 
a moeda metallica, que deve correr parallelamente, o projecto perde
ria quasi toda a efficacia, de que póde ser susceptível ... 

. Supposta a existencia de dous instrumentos dous vehiculos cujo 
fim é identico, isto é, fazer circular as riquezas, ou permutai-as, am
bos concorendo no mesmo mercado, um de acquisição barata, ·e outra 
de acquisição custosíssima; é manifesto, que si o primeiro fôr de 
q:uantidade, já não direi excessiva, mas inteiramente bastante acabará 
por dominar em exclusivo, verificando-se sem razão de ser para o se
gundo ... 

.Ahi tem o Senado já duBla reformas tambem necessarias, para que 
este projecto de moeda venha da:r; os effeitos que temos em ·vista. 

Agora mais uma terceira : é mister que os homens, que se acham 
investidos das funcções do poder publico, e por isso mesmo da maior 
somma de responsabilidade, neste momento se compenetrem do seu de
ver irrecusavel de reduzir, já e já, as grandes despezas publicas do 
paizl de um modo aevéro, tenaz, crnel, mesmo; afim de que a cifra 
llaquellas fique permanentemente dentro dos limites da nossa receita 
publica ordlltaria. 

Si não estamos dispostos para tanto, então fiquemos avisados de 
que nenhuma: reforma ·de caracter econom.ico, e principalmente maneta
ria, poderá dar resultados satisfactorios, nas circumstancias. 

:Si é certo, que nenhuma reforma desta ultima es.pecie será efficaz, 
rem que o paiz augm.ente os elementos de prosperidade crescente; -
que não seja possível haver um Thesouro N acionai rico em uma nação 
pobre, ou carecedora de progresso economico: - tambem não é certo, 
que o desregramento da despeza publica, o disperdicio de seus go
vernos poderá impedir que a nação jámais, attinja á essa situação in
dispensavel. .. 

P'9r consequencia, assentemos, de uma vez para sempre, que s.e 
nos falhar a:quella condição maxima, que nos é imposta pelas circums
tancias e de um modo inelludivel; nem o objectivo deste projecto nem 
C>utro algum semelhante poderão ser convertidos em melhoramentos 
reaes. effectivos. (Apoiados). 

Sr. Presidente, esta materia me leva para uma pequena digressão. 
N6s acabamos de assistir ao desfecho do regimen da monarchia, a 

que subsistiu durante 67 annos, e na ultima metade de cujo período, 



·apenas, se encontram .dous exercícios ém gue à receita foi superior á 
despeza, um de 1856 - 1857 e o outro · de 1888, quando se realisou a 
grande :reforma da abolição!. . . · · 
. O exercic_io de ;I888 · fôra · ainda de maxima importancia, por ter 

õ:!Ido o derradeuo, ·CUJa despeza total pertenceu a<> regimen deBtruido. 
Com a despeza de todas as províncias e tDdos os serviços geraes 

que nestas se faziam por conta do Thesouro N acionai, com todos os es
ban;i!Lmentos, com todo o filhotismo, a quem eram attribuidos áquelle 
regimen; as <lÍfras da .receita e despeza, segundo o recente relatorio da 
fazenda, foram estas: · 

Receita orçada ............. .-......... .- ....... . 
Dita arrecadada .... ; ........................ . 

Differença maior .............. \ ............. .. 

Despeza fixada ....................... · ....... . 
Dita effectuada ......... · ................... . 

Differença menor .... · ............. · ........... . 

138.394:600$000 
144.969:654$494 

6. 57 5 :054$584 

159.659:539$544 
147.450 :538$391 

12.209:001$153 

· Agora, reflicta o Senado; "Declaramos · que a monarchia era um 
,"('g~men esbanjador; somos o primeiro congresso da Republica; temos 
de estabelecer a norma da .sua conducta financeira, isto é, vamos dar 
prov:as d<> nosso criterio a esse respeito." 

E, pois, do nosoo procedimento resultará contra-prova de que .af
firmavamos outr'ora uma mentira ·á face na nfl.ção. 

Estudando <>s fact<>s, já não é animador o que nos antolha! 
Apezar da boa vontade, que apregôa-se, do actual ministro da Fa

?.cnda em cortar as verbas de despeza, apezar dos seus calculos exage
rados .ácerca de varia:s fontes da receita, elle já nos apresenta no· seu 
orçaménto para o proxim<> exercício uma somma de 238 .'000 cont<>s de 
despeza fixada, contra a da receita: no valor de 180.000 ditos, o que 
quer dizer já um deficit de 158.000 contos!'. .. (Ha diversos apartes.) 

Seja como fôr, desejaria que o primeiro Congresso da Republica 
pudesse dizer á nação : quizemos e fundámos um governo de econo
mil}. ·severa, um governo menos esbanjador, menos custoso do que 
aque!le que destruímos, como prejudicial á mesma nação. 

Esta é a obrigação do Congresso; nisto vae a propria dignidade das 
uovas instituições. _ 

Ainda hontem vi o Sen'ado rejeitar o artigo de um projecto que 
importava reducção de despezas., achando melhor aquelle que as con
servava em maior latitude. Respeito a decisão do Senado, mas incide;n
íemente chamo a attenção do mesmo para <> seu procedimento. O nosso 
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P~Il!eÍ;l'O dever é fundar a Republica sobre bases solidas, e isto quer 
d1zer, antes que tudo, fundai-a sobre a -verdade dos factos economicos, 
com toda a moralidade financeira; porque só assim será ella capaz de 
respbnder pelo seu progresso e pela realisação de seus magnos intuitos. 

Quiz cha~I~:ar a attenção do Senado para esse ponto especial, ao 
apresentar estes projectos de reforma monetaria, porque, quando elabo-
rei-O&, com outros que já submetti ou hei de submetter a juizo do Se
nado, formulei no meu espírito um plano, que tinha e tem por fim 
ou resultado pela reducção da despeza por um lado, e por outro, pelo 
:mgmento, directo ou indirecto, da receita, em um futuro talvez pro
ximo poderemos chegar a um equilíbrio estavel na materia. Estes pro
jectos· constituem peças de uma só engrenagem. 

·,A reforma aduaneira que vigora, si bem que feita anteriormente 
e estranha ás minha;s cogitações, reputo--a capaz de bons resultados, 
desde que fôr sabiamente executada e salvos os retoques especiaes · re
clamados pelas circumstancias occorrentes. 

Resta-nos, porém, attender sem demora, para os dons outro:; fa
ctm:es, tambem agora inadiaveis: a questão da moeda e a questão' 
puramente fi1Winceira ou do equilibrio orçamentario. 

Espero que o Senado seja de inteiro accôrdo neste pensamento, 
ácerca da necessidade de executarmos um programma da ordem indi
cada; sinão o traÇado por. mim, mas em todo o caso, um outro qualquer, 
melhor estudado, ao qual sirva de orientação segum a condição de bem 
ap~licar. os dinheiros publicos e de reduzir as despezas menos _im
penosas. 

Passando a tratar da materia bancaria em especial, cumpre dizer: 
hesitei algum tempo em apresentar este projecto sobre bancos de emis
são. V. Ex. sabe que o legislador não dispõe da mesma liberdade de 
obrar, como <? individuo isoladamente. Qu,ando no Congress() Consti
tuinte tive de alludir á organisação bancaria realisada pelo decreto de 
'i de dezembro do muito distincto Ministro dá Fazenda o Sr. Ruy 

Barbosa, manifestei-me inteiramente contrario ao regimen dó mono
polio, que aquelle decreto pretendia estabelecer. 

Dei as razões da mirrha opiniã-o. Observara então que, si a con
dição basica dos serviços da moeda-papel, isto é, os seus bon~ officjos 
Jependiam do acerto do seu emprego; a~torisar a sua emissão, por uma 
só caixa, em uni só ponto central, de sommas enormes; importava ~es
vial-a, desde logo, desse emprego, ou das necessidades de commerc10 e 
da producção, para fazel-a alimentar a agiotagem · e as transacções 
puramente fictícia-s da jogatina. · -

Adduzira igualmente que em um paiz tão extenso como este, de in
teresses diversos conforme as localidades e de elementos economicos ' ' . esparsos por toda a parte; a moeda, que tem de alimentar as suas m-
dustrias diffrentes, não devia ficar subordinada ao simples querer de 
um só individuo, ao simples movimento de uma só carteira commer-
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cial, e que, cori.seguintemente, o prinCipiO da liberdade ou da pluraÍi· 
dade regulando o numero dos bap.cos pelas necessidades provadas doa 
pontos diversos, em vista das condições doa mutuantes ou das indua
trias e emprezas que carecessem· do numerario, era manifestamente o 
preferível ás nossas cil'cumstancias. . 
· Entretanto, devo confessar ao Senado; o que então allegara como 

pensamento, q1;1e . me guiava e me guia nesta ma teria, subsiste o ~esmo. 
Mas o legislador não tem, como sabe-se deante de si um campo in

teiramente desobatruido, no .qual possa edüicar, ·á sua vontade, segundo 
o seu gosto, ou ao que se lhe desenha melhor no seu idéal. O legislador 
é um homem adstricto ao imperio ou á força das circumstancias, ou dos 
actos e factos subsistentes. · 

Desta sorte, com relação á et~pecie; já não é o i'fllicW.r ou o inno
va1', o que nos convém; mas melhorar, corrigir quanto existe, para os 
seus bons effeitos em todos os pontos do paiz.. . . · 

E' mister distribuir, quanto antes, esses recursos da moeda-papel, 
que as vezes são aqui malbaratados, para que . tenha ella a sua· devida 
applicação e resultado. · 

pe um lado, importa que o Banco da Repuhlica se compenetre me
lhor da sua grande responsabilidade tomada; como o stock monetario 
deste vasto paiz ; de outro, que, com o reforço de maiores garantias 
junto ao governo, elle ofereça. ao publico todas as condições de uma ad
ministração mais garantidora de vantagens effectivas na applicaçiio e 
1'alorisação do seu papel emittido. 

O projecto, que vou submetter ao Senado como complementar do 
projecto da moeda, não é de modo algum contrario ao Bane!) da Re
publica. E' precisq dizel-o bem claro, para que das minhas palavras não 
se queira tirar argumento algum com esse estabelecimento, que é no 
momento actual, a base do credito de milhares de outras instituições. 

O projecto não vai ferir o Banco da Republica na sua organização 
nem nos seus direitos adquiridos; ao contrario, leva· o intuito de dar-lhe 
maior solidez, valor maior aos olhos do publico, creando razões novas 
de força moral desse estabelecimento junto ao proprio governo. · 

Quanto á parte interna da sua administração, entendo que os di
rect?res devem con.tinuar a ser eleitos pela assembléa géral> dos seus 
accionistas; mas de · entre elles incumbe ao governo o direito de de-
signar o presidente e vi·ce-presidente do banco. ·· 

: Quanto á fiscalisação, . o governo nomeará .commiBSarioa seus para 
os serviços especiaes das suas carteiras; e cada um dos fiscaes, confor
me a esphera da propria competencia, deverá informar ao mesmo go
vemo do movimento exacto e condições do estabelecimento. 

Quanto á sua emissão de 600. 000 oontos a meu ver, é sufficiente 
para as neCeBSidades actuaee do paiz; será miat~r , ~stribuil-a pelo yas
tO territorio da União, com sommas determinadas para as respectivas 
caixas filiaes; para que não c6ntinue a alimentar o jogo da Bolsa 
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desta Capital, ou a possibilitar a organi.sação de .emprezas, sem razão 
de ser, ou puramente imaginarias. . . · . 

O SR. ELYSEU MARTINS - Não deve haver privilegias para isso. 
O SR. AMARO CAvALCANTI- Agora, de a:ccôrdo com o que se pra

tica _em outras p~rtes, onde ha ba~cos nacionaes ou do Estado, sujei
t06 a regra:s, ma1s ou menos, restnctas; tambem consigna o projecto 
outras disposições concernentes ás suas obrigações para com o go
verno. 

No projeoto, h ontem votado nesta casa, se comprehende a sup
presaão da:s thesourarias de fazenda nos estados; pois bem, o· banco, por 
suas differentes caixas nos estados, incumbirá o dever de· fazer o mo
vimento dos dinheiros publi!cos, pagar as despezas e receber as res-
pectivas rendas. · 

E' uma nova obrigação imposta ao banco, mas tambem um favor 
reciproco ou ·nova garantia para o mesmo: é o systema da Belgica, do 
imperio allemão, da Hespanha, da Hollanda e da Inglaterra sobretudo, 
onde todo o oorviço da divida publica é feito por aquelle · estabeleci
mento. (H a um .aparte.) 

Este ponto e outros estão bem especificados nos diversos artigos do 
projecto, que não analyso para não fatigar a attenção do Senado; ape
nas ainda direi, que em um delles fica o governo autorisado, a auxi
liar ao banco, afim de, no mais curto prazo que as circumstanciaa per-

u;ittam, poder o mesmo estabelecimento entrar uo regimen da çonver
sibilidade do seu papel circulante. 

E' este o projecto que envio á mesa. 
Sr. Presidente, ainda que V. Ex. não me tenha advertido de que 

a kora está finda sei que já excedi um pouco; por i9So dou por ter
minada a minha oração. Mas, ao sentá.r-me, releve o Senado que lhe 
dirija ainda um appello em nome dos interesses vitaes ·do nosso paiz, 
neste momento: que não recuse o seu apoio patriotico a todas as leis 
e. medidas, que tenham por fim a reducção actual das despezas publi-

cas, como condição ~ qua, do successo de quaesquer reformas, ora 
intentadas. (Muito b-em, muito b~m.) 

O Congresso Nacional- resolve : 
Art. 1.0 A instituição de credito, creada nesta cidade sob o titulo 

·de Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo decreto do 
Governo Provisorio n. 1154 de 7 de dezembro de 

Projoot~ n. 27 1890, e que ora funcciona de conformidade com 
· · os seus estatutos de 30 de dezembro desse anno, 

continúa a subsistir com os favores e direitos adquiridos ex-vi do de
creto e estatutos, citados, observadas, ·porém, ·as modificações e addi-
; amentos da presente lei : · · · · 

1.0 O banco será administrado por um conselho director composto 
de 10 membros, eleitos em assembléa ger~l dos seus accionistaa, na f6r-
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ma e pelo temp-o marcados nos estatu'tos, de entre os quaes designará 
· o governo os dous que deverão ser o presidente e vice-presidente do 
estabelecimento; 

2.<~ O presidente é o representante legitimo do governo nos nego
cios do banco, em accôrdo com o exercício das attribuições e deveres 

que lhe incumbem, como director-chefe desse estabelecimento. 
O vice-presidente substituirá e auxiliará o presidente no desem

penho do cargo, e exercerá quaesquer outras funcções especiaes que lhe 
forem marcadas nos estatutos; 

3. 0 Além da commissão fiscal que deve t.er o banco nos termos exi
gidos pelo decreto n. 164 de 1'7 de janeiro de 1890 e decreto regula
mento n. 8821 de 30 de d~zembro de 1882, fica o mesmo sujeito á fis
ealisação especial de tres commissarios, de livre nomeação do governo, 
cada um j.os quaes exercerá as suas attribuições, relativamente a uma 
das tres carteiras, em que são divididas as operações . do estabeleci
mento. 

Aos conurÍissarios do governo junto ao banco incumbe informar
se, rêspectivamente á carteira da sua competencia, do estado, condi
ções, movimento do estabelecime!n'to, syndicando, com frequencia e 
exactidão, si elle pratica as suas operações dentro dos limites pela 
fórma de'clarada na lei e nos estatutos. 

a) No desempenho de seus deveres os commissarios teem o direito : 
De examinar os livros e papeis do Banco; 
De verificar o estado das caixas e cofres; 
De exigir informações da directoria e empregados; · 
De requisitar do Thesouro e da Caixa da Amortização esclareci

mentos e pareceres. 
b) De qualquer irregularidade de que tenha conhecimento infor

mará ao miiD.istro da fazenda, a quem dirigirá, em janeiro e julho de 
cada anno, um relatorio das operações sujeitas á sua fiscalisação. 

c) Os commissarios ditos perceberão, cada um delles, o vencimento 
annual de 6 :000$, para cujo pagmento é o banco obrigado a entrar se
mestralmente para o Thesouro N a:cional com a respectiva importan
tancia. 

d) Os commissarios não poderão ser accionistas do banco, nem 
com este ter especie alguma de transacção, sob pena de serem demit
tidos. 

Art. 2.0 O. banco fica obrigado a fundar, de accôrdo com o go
verno e nos prazos marcados por este, caixas filiaes, nos estados da 
União em que não haja bancos de emissão ou caixas filiaes destes nos 
limites das proprias concessões. 

P.aragrapho _ unico. O praoo marcado no art . . 4°, do decreto de 7 
de dezembro de 1890 para os bancos de emissão sobre apolices comple-
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tarem-n'a. nos termos das respectivas concessões, é igualmente contado 
I>ara o fim de poderem elles uzar da faculdade de estabelecer caixas fi
liaes nas localidades da sua propria circumscripção, sob pena de perda 
da mesma faculdade. . 

Art. ao Aos dous terços da somma total da emissão autorisada, a 
descoberto, nos ternios do art. ao do decreto de 7 de dezembro, deve sem
pre corresponder nas suas carteiras um valor ao menos igual consis-
tep.te em: , 

a) ouro ou prata, papel moeda do governo, apolices da divida pu
blica ou outras obrigações do Estado pertencentes ao banc'o; 

b) acções e obrigações de bancos ou companhias e títulos de fir
mas commerciaes ou industriaes conhecidas e bem reputadas, descon
tados a praso não excedente de 90 dias; 

c) metaes preciosos e apolices da divida publica federa.l deposita
dos em garantia de adiantamentos e cambiaes tiradas sobre praças 
estrangeiras. Serão express.amente excluídos dos valores acima indica
dos os depositos f~itos no banco a titulo de simples guarda, ou exigi
veia em conta corrente - á vista. 

Paragrapho unico. Verificando-se que a emissão do banco se acha 
fóra ou além das condições deste artigo, ao governo incumbe fazel-a re
collier aos limites. prescriptos, dentro de prazo breve e conveniente, im
pondo e exigindo do banco o premio de 2 % ao mez sobre a impor

tancia total excedente. · 

Art. 4. o O banco receberá, pela caixa matriz ou pelas suas filiaes 
110s Estados, quaesquer sommas pertencentes ao Thesouro Federal e 
pagará as contas deste até a concurrencia da importancia de creditos 
daquelle, sem direito ,a commissão alguma por taes serviços. Se incum
birá igualmente do movimento ou passagem de fundos ent~ o The
souro Federal e as repartições fiscaes dependentes deste nos estados e 
reciprocamente, sem remunração alguma. 

Art. 5.0 Na conta corrente que o governo mantiver com o ·banco 
pelas quantias fornecidas por este ao Thesouro Federal, até a somma 
de 1. 000 :000$ em cada semestre, não perceberá premio algum; por 
quantias supêriores pagará o Thesouro um premio, nunca excedente de 
a% ao anno. 

Pelos saldos ou dinheiros recebidos do Thesouro Federal, pagará 
o banco por sua vez o premio de 1j4 % ao anno. 

Art. 6. o A emissão circulante dos bancos existentes fica sujeita, 
desde já, ao imposto de 1j4 %, deduzindo daquella: 

a) a parte correspondente ao fundo metallico e de apolices que 
~ervem de garantia; 

b) a importancia emprestada ao Thesouro Federal noEI termos 
do art. 5°. 



Art. 7.0 Nos casos se manifesta escassez de numerario, ou de al
guma crise inesperada e quando não seja possível, pelas circumstan
cias, obter sem demora prejudicial, a moeda metallica para servir de 
base ao elasterio preciso de sua emissão; o governo poderá autorisar 
a0 Banco da Republica dos E stados Unidos do Brazil a emittir sobre 
apolices da divida publica uma importancia determinada (não ex~ 
cedendo de 20: 000 :000$), segundo as exigencias do momento, até a 
s0mma igual da cotação verificada daquelles títulos. E na hypothese, 
o governo fixará logo o prazo, dentro do qual deverá ser recolhida a 
emissão extraordinaria pelo Banco, sob pena de ser passível do juro 
\le 6 % ao anuo em favor do Thesouro Fed$-al. 

Art. 8.0 A directoria do Banco dos Estooos Unidos do Brazil su
jeitará, dentro de 30 dias da promulgação desta lei, á approvação do 
governo, a reforma dos seus estatutos, feita na conformidade com o 
disposto dos artigos antecedentes. 

Art. 9.° Fica o governo autorisado a auxiliar o credito do banco ' 
referido, para o fim de realisar, quanto antes, a conversão das notas 
deste estabelecimento em especie metallica nos term~s do § 1° do ar
tigo 3° do citado decreto de 7 de dezembro de 1890. 

Art. 10. E' facultado ao Banco da Republica substituir o fundo 
de apolices da sua propria emissão e da dos bancos, a que venha suc
<'.eder, por fundo metallico na razão de 113 nos termos e condições do 
decreto de 7 de dezembro e mais disposições deste. Nesse caso, serão 
liquidadas as obrigações para com o Estado, e::ç-vi do decreto de 17 
de janeiro que instituiu os referidos bancos sobre a garantia de apo
lices da divida publica. 

Art. 11. Nos balancetes mensaes que os bancos de emissão são 
obrigados a publicar no Diario Offici(J)l e em mais duas folhas de 

maior. circulação da sua séde, farão especificadas em verbas ou itens 
distinctos as responsabilidades á vista, e os depositos. 

Art. 12. Ficam revogadas as disposições em contrario. - A. Oar 
valcanti. 

O Sr. Presidente declara que o substitutivo vai ser remettido 
conforme pediu o seu autor, á comm.iiBsão de finanças e que o projecto 
de lei fica sobre a mesa para ser opportunamente apoiado. 

·.. - ........ 
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SESSÃO DE 21 DE AGOSTO 

O Sr. Amaro Cav·allcanti diz que não é para discutir, é para 
fazer um reparo. · 

. Quando elaborou o projecto em discussão conjunctamente com 
outros, sobre materia metallica, comprehendeu todas as disposições 

' que lhe pareceram necessarias ou ·conducentes ao 
Ja discu.ssão do fim a que se propunha e aesim elaborou disposi-

proiecto n. 21 ções relativas a impostos. Ao apresentar o projecto 
sobre circulação met·allica, occorreu-lhe a neces· 

sidade de fazer eliminar essas disposições, mas apresentando este es
queceu-se de ter igual procedimento relativ·amente ao art. 6° do pro· 
Jecto que contém uma disposição para a qual o Senado não tem direito 
de iniciativa. · 

A' vista disto, chama a attenção do Senado para este ponto, afim 
de que considere o ·art. 6°, não figurando no projecto e que si for á 
commi.gsão, esta por sua vez terá o dever de eliminai-o. (*) 

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO 

O Sr. Quintino Bocayuva diz que a primeira discussão do pro
jecto submettido á consideração do Senado versa, como o determina o 
regimento dos seus trabalhos, sobre a sua utilidade, de modo que as 
observações agora feitas não servirão quando muito · sinão para mais 
ou menos auxiliar oo trabalhos da commissão encarregada de dar o pa
recer, quando o projecto tenha de passar á segunda discussão. Não é, 
portanto, opportuna a discussão fundamental do projecto. 

Limitar-se-h a, pois, a ligeiras considerações. 
Não tocará, nem mesmo passageiramente, na questão importante 

e grave que foi ventilada pelo nobre senador pelo Rio Grande do 
Norte, que é por assim dizer a face s:cientifica, technica do seu pro
jecto, e que se refere á natureza do meio circulante e a superioridade 
que S. Ex. reconhece na moeda fiduciaria sobre as especies. 

Trata-se particularmente da parte que se relaciona mais directa
mente com a organisação do Banco da Republica e suae funcções no 
mecanismo do regimen monetario e financeiro do paiz. 

Pensa que effectivamente deve haver d·a parte do poder que faz a 
lei, como do poder que a tem de executar, a maxima prudencia e cri
terio no modo de estatuir as co-ndições de existencia desse e de outros 

(*) iSob-re o projecto il'allaram os .STs. \Am.aro Cav·alocanti e Ramiro Bar· 
oollos. Os discursos ·não .constam dos Atnnaes. 



-281-

estabelecimentos congeneres, e vae mais adeante, no proprio modo pelo 
qual se faç-a referencia no seio dos corpos deliberantes do Esta?-o a 
essas instituições de credito que tão intimamente se acham relaciOna
das com intei·esses fundament-aes da sociedade . 

. Posta de parte, portanto, a questão . da utilidade do Banco da Re
publica, tal como foi projectada e executada segundo o pensamento 
do collega ex-ministro da fazenda do governo provisorio; poeta de 
parte ·a questão, neste momento ociosa, de saber si o meio circulante é1 
como pensam alguns, excessivo, ou, como pensam outros, deficiente de 
modo a poder attribuir-se a suas condições de maior ou menor flexibi
lidade a influencia de que se resente o cambio · internacional, mas que, 
deante da demonstração hontem produzida pelo illustre autor do pro
jacto, não parece haver motivo razoavel para attribuir-se a essa causa 
a perturbação funesta que se observa no mercado monetario; limitar
se-ha a consider-ar a importancia da emi9São concedida ao Banco da 
Republica e a conveniencia ou não de se optar de preferencia o re
gimen da unidade ou o da phnalidade bancaria. Essa questão agitou 
profundamente -a assembléa constituinte nas suas primeiras reuniões; 
crê mesmo que deu causa á manifestação de uma dissidencia de ordem 
scientifica e technica e até certo ponto política entre co-religionarios 
muito importantes e a maiori·a da assembléa; de sorte que a renovação 
deste debate e sobre tudo pelo modo por que lhe parece encaminhado 
na propria Camara dos Deputados, corre o risco de fazer resuscitar 
as mesmas dissidencias, a mesma antinomia, produzindo a discussão 
deste assumpto, si não for dirigida com prudencia e o criterio que se 
deve esperar dos membros · do Congresso, uma aggravação da pertur
bação da · situação financeira que actualmente inspira algum cuidado 
e desperta ·algumas apprehensões no espírito de muitos homens que se 
occupam com esta ordem de questões. 

· E' certo que o fim do projecto não encobre absolutamente nenhum 
intuito de hostilidade á instituição de credito denominada Banco da 
Republica dos Estados Unidos do Brazil; mas o que quer •assignalar 
desde já, servindo-se para isto da notaria insuspeição que póde allegar, 
porque, além de presar a instituição como um elemento de força do 
Estado, tem particulares relações com seus principaes responsaveis e 
directores; é que, si da parte dos legisladores e do Poder Executivo 
deve haver toda prudencia e criterio nas relações com essa instituição 
bancaria e nas medidas que se tenham de adaptar com relação a .ella, 
não é menos certo que tem-se o direito de pretender e esperar que da 
parte da. mesma instituição haja tambem uma reciproca retribuição 
?esses serviços, de modo .que, por seu criterio no manejo desse poderoso 
mstrumento que lhe é confiado em nome da nação, estej·a nas condiçõeg 
de collocar-oo acima de qualquer suspeita e se imponha á confiança e á 
estima da opinião publica. 

Neste assumpto, todos sabem, não é nem mesmo· o valor reconhecido 
o dado pela forç-a legislativa de qualquer medida adaptada áquelle 
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que póde fortificar um grande elemento de relações; é sobretudo a 
confiança de que se rodeia oose instrumento, é sobre tudo a con
fiança que se rodeia essa instituição, a fé que ella inspira 
(apoiados); e esta ordem de relaçõe.s é por tal fó1:ma delicada, impõe
se por tal fórma a esse necessario criterio de ambas as partes, que a 
interposição de medidas como aquellas que em grande parte estão · con
signadas no projecto apresentado pelo ·seu honrado amigo, não virão 
servir effectivamente sinão para robustecer a instituição e firmar me
lhor a confiança de que ella deve gosar no espírito publico. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - E' a intenção do autor do projecto, 
mas a pratica o dirá. 

O SR. QuiNTINO BocAYUVA deve dizel-o com toda franqueza: ha 
um elemento do qual começa a duvidar, elemento necessario, el~mento 
indispenS'avel, elemento de segurança, sem o qual o Estado nunca po
derá ootar tranquillo no exercício dos mais severos deveres que lhe são 
impostos pela propria índole de suas funcções, e este elemento é aquelle 
que deverá ser representado pela fiscalisação do governo exercida; não 
sómente quanto aos bancos que teem relações jurídicas com o Estado, 
mas ·ainda quanto a toda.s as outras emprezas e a todas as outras 
ordens de serviços publicas. 

Parece que infelizmente esta fiscalisação não tem ·servido até hoje 
sinão para accrescentar a incredulidade a descrença geral que ha quanto 
á boa fé, quanto á fiel execução por parte do governo no cumprimento 
dos seu.s deveres. (A po'lhdos. ) 

Ora, este ponto é que devia ser tanto quanto possível obviado ou 
previsto por medidas ~gishtivas; pelo menos a lei deve sahir do Con
gresso N acionai revestida de tal autoridade e de tal acerto nas sua.s 
disposições, que o seu executor não encontre, .como outr'ora ·era estylo, 
o meio de sophismar, nos regulamentos ou na execução pratica das 
leis, o verdadeiro intuito·· do legislador. , 
· Pensa, divergindo talvez do seu illustre collega senador pelo Es
tado do Ceará, que a concessão da emissão, moeda fiduciaria que serve 
para cancellar oú para liquidar as transacções em uma sociedade . civi
lisada, é inquestionavelmente uma faculdade soberana, um attributo 
inherente e exclusivamente pertencente aos representantes da nação . 

O SR. AMARO CAVALCANTI- Apoiado. / 
O SR. THEODURETo SouTo - Sem duvida nenhumlt, é uma attú 

buição da soberania. 
O SR. QurNTINO BocAYUVA- E' uma attribuição da soberania. 
O SR. TnEODURETO SouTo - Chamou-se até de direito regaliano. 
O SR. QuiNTINO BocAYUVA por consequencia, si por delegação 

esse attributo ou essa faculdade é concedida a um ou a mais de um 
estabelecimento, a uma ou a mais de uma instituição de credito, é evi
dente que destes simples factos resulta, não sómente o direito de' acom
panhar, de fi.scalisar a acção dos estabelecimentos que usam do credito 
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publico que lhes é concedido para -um fim de utilidade geral, mas 
ainda o direito de exercer sobre elles uma severa e vigilante fiscalisa
ção, pa1a que em nenhum ponto ·a transgressão dos deveres que são 
i:q.herentes a essas instituições, e que decorrem justamente das suas re
lações contractuaes, possa trazer perturbações á sociedade, perturba
ções cujo alcance o seu collega está habilitado a julgar. 

Deve dizer que, quanto ao resgate do papel-moeda, a unica questão 
que mais profundamente impressionou o seu espírito, é esta; a conve· 
niencia de unificar a moeda circulante do paiz, para não coexistirem 
differentes typos de papel fiduciario. Esta é a primeira, talvez a 
maior vantagem que se possa obter com o resgate-do papel-moeda. 

Mas, si pelo resgate do papel-moeda se entende a suppressão de 
certa massa de numerario, que até aqui alenta e fortifica as ttans
acções, o orador declara absolutamente que esse processo, além de ser 
improcedente, não ·seria sinão a reproducção do artifício dos governos 
da monarchia, que serviam·se do engodo da amortisação do papel
moeda do Estado para, ·a seu turno e por diversas fórmas, augmentarem 
a circulação com emissões clandestinas ou autorisadas pelo parlamento 
para circumstancias excepcionaes. Este tem sido até aqui o regimen 
que conhece . 

Por outro lado, esta questão do Banco da Republica interessa ao 
Estado e, deve dizel-o, o orador, que é amigo da instituição, qüe a 
deseja prestigiada e fortalecida, deve indicar qual é um dos perigos que 
ella corre e de que deve fugir . 

Não é menos _verdade que ha não sómente alta conveniencia eco
nomica, mas ·alta conveniencia política em que no regimen da Repu
blica por nenhuma fórma se procure restaurar a formula de centrali
sação que era outr'ora o característico da monarchia; nem a centralisa
ção absurda, absorvente, na ordem financeira, nem a centralisação 
absurda, absorvente, na ordem política administrativa. (Apoiados.) 

Ora, com relação ás finanças, o grande receio, e receio até certo 
ponto justificado, é este: que, em vez das coneessões feitas á instituição 
incumbida da emissão do papel-moeda irem, como um rio fecundante, 
anim·ar e fortalecer todo o territorio nacional, ficasse o mesmo papel 
concentrado aqui, na oapital da Republica, para servir de alento a 
essa jogatina que se tem ultimamente desenvolvido. (Apoiados, mUito 
bem.) 

Eis ahi o lado pelo que a circulação fiduciaria não póde absoluta
mente inspirar nem a sympathia nem o respeito de que carece. 
(Apoiados . ) 

Debaixo deste ponto de vista, estabelecer normas que, restaurando 
e fortalecendo a confiança que deve inspirar essa instituição, vão re· 
mediar o inconveniente que acaba de apontar e vão accenar com a es
perança dos Estados que se acham depauperados ( apoihàos ), sem 
meios absolutamente de desenvolver nem a·s suas industrias, nem a sua 
producção, é inquestionavelmente producto de um acto de alcance po-
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litico, porque, afinal de contas, o meio circulante é o que representa 
a grande força fecundante para o desenvolvimento das industrias e da 
producção, e o desenvolvimento ·das industrias e da producção, por 
outra, ou augmento das forças productivas do paiz em todas as espheras 
onde ellas se podem exercer, é a unica base possível, não sómente para 
marchar-se ao equilíbrio entre a receita e despeza, como para garantir 
o proprio orçamento das despezas do Estado, excessivamente accroocen
tado em virtude das consequencias e das circumstancias da propria 
revolução de 15 de novembro, e até mesmo para garantir a propria 
federação, - como diz em aparte o nobre senador pelo Rio Grande do 
Norte. 

Portanto, sob este aspecto, não póde deixar de ser um aspecto 
generico, porque não póde entrar agora nos varios assumptos que estão 
no projecto do nobre co11ega, aliás bem traçado e que comprehende os 
interesses complementares da questão política e do interesse publico, 
limitar-se-ha a estas ligeiras observações superficiaes, que poderão 
servir para que a illustrada commissão, a quem vae ser affecto o pro
jecto, estude melhor os inconvenientes e occurrencias. 

E, si fez ligeiras allusões, pede ao Senado que desculpe o tempo 
que lhe roubou. 

UM SR. ·SENADOR- V. ·Ex. nunca rouba o tempo ao Senado. 
(Muito bem; mwito bem.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão. (*) 
E' approvado para passar á segunda discussão, indo préviamente 

á commissão de finanças. 

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO 

O Sr. Theojdureto Souto (pela ordem) pede ao Sr. presidente 
que consulte o Senado 'si lhe concede, visto estar terminada: a hora do 
expediente, uma urgencia pÔr meia hora, para apresentar um parecer. 

Consultado, o Senado concede a urgencia pedida~ 

O Sr. Theoldur·eto Souto justifica e manda á mesa o seguinte 
parecer: -

A commissão de finanças, a quem foi presente o projecto do Se- ' 
nado, n. 27, de 1891, oSobre bancos de emissão, attendendo á urgencia 

de uma prompta solução a esta importante ques
Par_ecer da Com- tão, é de parecer que o referido projecto' entre na 

missão de Fi- ordem do dia, reservando-se os seus membros o 
nanças . direito de offerecerem emendas no decurso da 

discussão 
Sala das sessões, 29 de agosto de 1891. - TihMdur"eto Souto. -

(*) Antes do 1Sr. Q. Bocayuva fallou o Sr. I Theodureto Souto cujQ discurso 
não consta dos A.nnac.,, 

............. ....JI 
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UbafliliM oo Amaral.- Braz Oarneiro.- .E\çteves Junior.- Domingos 
Vicente. 

O Sr. Presidente diz que, na fórma do regimento, os pareceres 
das commissões vão a imprimir para entrar na ordem dos trabalhos; 
mas o que acaba de ser lido tem antes o caracter de um requerimento 
do que o de um parecer, e, por isso, consulta a commissão, porque, si o 

· considerar como requerimento, terá o Senado de resolver sobre a sua 
urgenCia. 

O Sr. Elyseu Martins diz ·que, si se conSIÍ·derar o parecer como 
um requerimento, quer apresentar . um additamento. 

O Sr. Presidente responde que o nobre senador deve· aguardar a 
opportunidade, conforme . a declaração que fizer a commissão; e con
vida a um de seus membros para declarar si é requerimento, que deve 
ser di·scutido já, como de urgencia, ou si deve seguir a marcha dos 
pareceres. 

O Sr. Theoidureto Souto declara que considera o pare~r cOino 
tal, sendo o desejo da commissão que o projecto entre em discussão o 
mais rapidamente possível. 

O Sr. Presildente responde que, neste caso, vae a imprimir para 
entrar na ordem dos trabalhos. 

!' 

SESSÃO DE 1° DE SETEMBRO 
I 

O Sr. Elyseu Martins diz que não ha realmente assumpto al
gum que possa interessar tanto ao período de organisação do paiz, 

como seja aquelle que está em tão immediata re-
2' !di-scussão do lação com o projecto que ora <Se discute. 

pr ojeoto n. 27 As grandes transformações por que passaram, 
no domínio do governo provisorio, as instituições 

bancarias não podem, sem duvida alguma, deixar de resentir-se do de
feito da precipitação com que era urgente attender a ramo tão impor
tante do serviço publico. O estado calmo e reflectido dessas medidas, 
a pratica que, da hypothese, é inquestionavelmente o melhor conse
lheiro, tem mostrado a necessidade urgente de que essas instituições 
sejam reformadas, conservando-.se embora o que ellas tenham por
ventura de bom. 
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Essa preoccupação do Senado, preoccupação que se manifesta 
pelos diversos trabalhos a elle apresentados, é legitima e corresponde 
a uma verdadeira necessidade publica, demonstrada pelo reclamo geral 
de toda a impren-sa, de todo o commercio, de todas as classes conser
vadoras da sociedade, ás quaes de perto cabe o estudo de semelhante 
assumpto. Assim é que o projecto apresentado pelo distincto senador 
pelo Estado do Rio Grande do Norte corresponde a uma verdadeira 
necessidade e procura remediar, em grande parte, oo males de que se 
resentem as instituições bancarias, e sobretudo aquella a que já o ora
dor se referiu no Senado, declarando então que de facto não lhe podia 
recusar o titulo de uma instituição verdadeiramente official; taes eram 
os encargos que lhe foram commettidos; taes são a·s responsabilidades 
em que essa instituição ficou para com o Estado, e tal é a necessidade 
em que o Estado se collocou de exercer sobre essa instituição a maior 
vigilancia possível, e toda a sua acção benefica, para que ella pudesse 
chegar effectivamente aos resultados que o. governo provisoFio teve em 
;v'Ísta, decretando-a. ' · . 

Discorda, porém, e nem é para admirar, no modo de apreciar certas 
questões referentes á reorganisação dessa instituição, segundo o crite
rio, aliás para orador, muitís-simo respeitavel e para o Senado, do 
nobre autor do projecto. Assim é que no art. 1 o diz: 

A instituição de credito, creada nesta cidade sob o titulo de Banco 
da Republica dos Estados Unidos do Brazil, pelo decreto do governo 
provisorio n. 1.154, de 7 ·de dezembro de 1890, e que ora funcciona de 
conformidade com os seus estatutos, de 30 de dezembro desse anno, 
continúa a subsistir com os favores e direitos adquiridos ex-vi do de
creto e estatutos citados, observadas, porém, a-s modificações e addita-
mentos da presente lei. · 

Com effeito, esta idéa que só póde ser censurada por aquelles que 
não teem acompanhado a histeria das instituições bancarias, é, no modo 
de ver do orador, ae um grande alcance para o credito do proprio 
estabelecimento, porque dadas a~ condições em que se tem vivido, a 
falta de educação em· todos os ramos da actividade humana, força é 
confessar, que a acção do governo. a sua autoridade moral poderão 
exercer ainda por muitos annos, influencia benefica e offerecer ao 
mesmo tempo, quer com relaGão ás dependencias em que a instituição 
bancaria ficou para com o Estado, quer em relação aos accionistas 
do banco, quer em relação ao estrangeiro, emfim, a todos. que com ella 
tiverem transacGÕes; uma inspecção do governo ha de ser, diz o orador, 
sempre, ou ainda por muitos annos, de resultados beneficos, inspiran
do uma confiança que effectivamente as instituições bancarias des
pida-s dessa protecção não podem conseguir facilmente. 

E' uma necessidade, portanto, que na administraçãó desses esta· 
belecimentos bancarios, assim organisados, é, repete, uma necessidade 
rigo:P()jla, qualquer que seja o aspecto por que se considere a questão, 
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a intervenção do governo na organisação deste bancó; mas permitta o 
seu nobre e distincto collega pelo Rio Grande do Norte, que lhe observe, 
que acha demasiada a intervenção do governo debaixo deste ponto de 
vista, porque, pelo art. 1°, fica ao governo a faculdade de escolher o 

·presidente e os vice-presidentes. 
Discorda ainda de S. Ex. em um ponto : aquelle em que o art. 1 o 

põe o governo na contingencia ·de escolher os presidentes e os vice
presidentes, dentre os directores que forem eleitos pela assembléa geral 
dos accionistas. 

Respondendo a um aparte do Sr. Amaro Cavalcanti que disse -
si S. Ex. acha intervenção de mais ou de menos- o orador responde 
que, de mai·s, quanto ao numero, não deseja que fique o logar de vice· 
presidente de nomeação do governo e não deseja tambem que o presi
dente seja tirado dos directores eleitos em assembléa geral; acha que 
deve ficar livre ao governo a escolha do presidente, como se fez outr'ora 
no Brazil, podendo ella recahir em indivíduos absolut amente estranhos 
ao banco, mas que offereçam a·s garantias necessarias, por seu notorio 
saber, sua notoria competencia, e diga-se mais, pela immediata ligação 
em que esteja com o governo. Foi vendo que com esta circumstancia se 
augmentaria o credito do estabelecimento que o orador, no projecto que 
teve a honra de submetter á consideração do Senado, sobre o mesmo 
assumpto, fosse escolhido dentre os empregados da alta administ ração 
do Thesouro, não só porque em geral, elles teem competencia para diri
gir estabelecimentos desta ordem, como porque, sendo empregados da 
confiança do governo, ficavam assim em mais immediata indépenden· 
cia para com este. 

O que é verdade é que, permitta-lhe o Senado um pouco de 
franqueza, mesmo para a gerencia dos capitaes, o brazileiro dispõe de 
muito pouca aptidão e poucas habilitações. 

Assim é que os accionistas de bancos e companhias, desde que lhes 
inspiram a confiança que julgam necessaria, a directoria óu as pessoas 
que se põem á frente destas emprezas ou desde que o objecto desperta 
esperanças, a regra geral do accionista brazileiro é subscrever sem cri
teria algum; assigna os estatutos sem saber o que assignou. 

O orador não tem o direito de fallar dos estrangeiros, falia dos 
brazileiros. 

E' verdade que ha muitos espertos e não se póde negar, que ha na 
praça do Rio de Janeiro innumeras em prezas e bancos, cuja organisa
ção não pas&a de verdadeiros contos do ?J.igario. 

Cria-se· uma companhia ou unia empreza e avolumam-se os capitaes· 
simplesmente para augmentar as vantagens dos incorpor adores; ha 
muita.s emprezas industriaes desta praça, ássim como bancos, que estão 
a exigir a acção da policia, do . mesmo modo que os jogadores de cha-
pinha nas urnas. . 

E todos, mais ou menos, teem cahido nestas em prezas; levam-se a 
ellas os capitaes para serem sacrificadoo por directorias menos hones-
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tas que se aproveitam desta facilidade e boa fé, que o orador qualifica 
de ignorancia do accionista brazileiro em geral, e elles vão exploran
do-a, no que fazem muito bem. 

O accionista assigna muitas vezes estatutos manuscriptos sem ga
rantia absolutamente alguma de que aquillo que assignou será o que 
vae apparecer impresso. 

A lei das sociedades anonymas é outra que está exigindo muito 
séria attenção do parlamento, para coarctar todos esses abusos e garan
tir o interesse real e honesto, que organisadores e accionistas podem ter. 

A idéa do orador de que o presidente do banco não seja tirado de 
entre os accionistas não é nova: no primeiro estabelecimento de credito 
que até hoje se tem tido, o Banco do Brazil, por muitos annos o go
verno nomeava o presidente e basta referir os nomes dos nomeados 
para ver que o governo daquella época procurava collocar á fre.nte 
desse banco o que o paiz tinha de mais illustre e mais distincto por sua 
capacidade e honorabilidade de caracter: Visconde de Itaborahy, Inh~ 
merim e outros. 

A um aparte do Sr. Esteves Junior responde que não quer dimi
nuir os creditos do Sr. conselheiro Duarte Silva; julga-o capaz de 
dirigir este estabelecimento, mas não póde consentir que .passe sem 
protesto a duvida do nobre senador, que é uma grande injustiça em 
relação áquelles presidentes, e pede licença para dizer que o assumpto 
é muito sério e não póde estar respondendo a apartes que não illus
trem o debate. 

F aliou no accionista brazileiro; não lançou a pécha de incapaci
dade sobre alguem para dirigir estabelecimentos dessa ordem. 

Além desta circumstancia, que lhe parece de maior alcance, quer 
para garantia do proprio banco, do seu credito no interior e no exte
rior, quer para garantia da grande somma de responsabilidade que elle 
toma para com o Estado, o orador pensa ainda que o .§, 1 o do art. 1 o é 
excessivo contra o numero. 

Acha o conselho dos dez muito numeroso; pensa que uma admi
nistração de cinco ou seis directores bastaria; assim como lhe parece 
tambem que o prazo das administrações não deve ser demasiadamente 
longo, como em geral se faz nos estatutos que as prendem, no mínimo, 
por seis annos. 

A administração deve ter, ainda como uma garantia offerecida ao 
bom desenvolvimento dos negocios, um prazo mais curto, tanto mais 
quando, quer pelos estatutos, quer pela lei, as reeleições não são pro
hibidas, e aquelles directores do banco que neste peripdo 8e tiverem 
recommendado aos accionistas e ao publico, por sua administração, 
por sua gerencia, por sua capacidade, natlU'almente serão reeleitos; 
entretanto que o prazo mais curto tem a vantagem de offerecer recurso 
contra a incapacidade, uma vez manifestada. 

Quanto ao ~ 2", não tem objecção alguma a oppôr. Acha que effe
ctivamente o presidente do banco, nomeado pelo governo, deve ser, 
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como é natural, o chefe da administração, o Tegulador de todo o meca
nismo, embora tenha nece.ssida;de de recorrer ao auxilio de seus compa
nheiros, por isso que elle não ê o unico administrador ou gerente do 
estabelecimento. 

Quanto ao vice-presidente, acha na.tul.'al que se deixe aos accio
nistas a escolha. 

Deve, porém, dizer que, nesta parte, preferiria que se désse ainda 
ao governo a nomeação, não do -vice-presidente do banco, mas de outro 
dos directores, por exemplo, o director-oocretario, aquelle sobre cuja 
responsabilidade corresse a inspecção immediata da escripturação do 
banco e sobre cujos auxiliares, que naturalmente deverão ser da escolha 
da administração ou da directoria, tivesse uma fiscalisação im.mediata, 
porque o Senado sabe que não ha nada mais facil do que compor-se 
em 24 horas uma escripturação comÍnercial. Quem é juiz, quem é ma
gistrado, quem tem sido advogado ou quem é commerciante sabe per
feitamente que o orador não diz disparate algum: já viu comporem-se 
partes importantíssimas de escripturação commercial em 24 horas. 

Tambem discorda da idéa emittida no §· ao, isto é, de uma commis
são fiscal. Acha que, uma vez organisado um estabelecimento desta 
ordem com o presidente de nomeação do governo e com um director
secretario, chefe da contabilidade, dirigindo-a, tambem de nomeação do 
governo, é escusado uma· commissão fiscal. Quando muito se poderia 
admittir um fiscal que deve ser tambem nomeado pelo governo e póde 
muito bem sahir do Thesouro N acionai, porque não .se tem no Brazil 
uma repartição publica que seja melhor servida do que o Thesouro 
Nacional . -

E nesta parte só tem a lamentar que o governo provisorio, com 
uma precipitação, que não póde explicar, tenha facultado ou consen
tido na aposentadoria dos velhos empregados daquelle Thesouro, nos 
quaes o ministro da fazenda deveria .sempre encontrar o mais decidido 
apoio para o 8erviço publico. Essa repartição é uma perfeita escola de 
trabalho, é uma das mais bem servidas de empregados mais aptos, mais 
habilitados. Não quer offender de modo algum ás outras repartições 
publicas; reconhece que todas ellas são bem servidas; mas tratando do 
aasumpto e referindo-se a empregados do The.souro faz-lhes a justiça 
que lhes é devida, dando por sua vez um attestado em favor das gran
des habilitações daquelles funccionarios publicas. o §: ao diz (tê) : 
"além da com.missão fiscal, que deve ter o · banco, nos termos exigidos 
pelo decreto n. 164, de 17 de janeiro de 1890 e decreto-regulamento 
n. 8.821, de ao de dezembro de 1882, fica o mesmo sujeito á fiscalisa
ção especial de tres commissarios, de livre nomeação do governo, cada 
um dos quaes exercerá as suas attribuições relativamente a uma das 
tres carteiras em que são divididas as operações do estabelecimento. 

O orador pergunta ao honrado senador pelo Rio Grande do Norte 
si este paragrapho refere-se ao conselho fiscal. 



27ô-
~-···--
l 

Respondendo ao aparte do Sr. Senador Amaro Cavalcanti, que 
disse - que não; é além desse. O seu pensamento é este: o conselho 
fiscal das sociedades anonymas é como um direito dos accionistas que 
o devem eleger. Esses tres commissarios do governo são cousa a parte 
- pensa o orador que, mesmo no conselho fiscal dos accionistas, se 
poderia exigir que o governo nomeasse um membro, como apresentou 
no seu projecto, servindo esse membro de presidente do mesmo conselho, 
porque, uma vez reorganisado o Banco da Republica, como deve ser 
reorganisado, a sua missão fica muito limitada. 

O Banco da Republica, banco emissor, com a·s responsabilidades 
que a lei lhe attribue, não póde ficar além das faculdades de que estão 
no gozo os outros estabelecimentos bancarias de ordem inferior. Parece 
ao orador que neste ponto a verdadeira organisação que se deve dar· ao 
Banco da Republica é a do Banco da França e a do Banco Allemão, 
isto é, o Banco da Republica vem a servir pura e simplesmente de inter
mediaria, não faz negocio directo, absolutamente algum; serve de in
termediaria ent;re o estabelecimento de credito e o commercio, as artes e 
as industrias. Figura um exemplo para aclarar o seu pensa.m.ento, por
que muitos dos .Srs. senadores podem não estar perfeitamente orienta
doo desse manejo do Banco da França e do Banco Allemão; que não 
fazem transacções directas. Uma empreza particular, um particular, 
um negociante precisa de dinheiro, vae ao banco A, e offerece a sua 
firma, faz o negocio com elle, dá-lhe taes e taes garantias ou pura e 
simplesmente a garantia de sua firma, o banco acceita a lettra e vae 
descontai-a no grande banco. De maneira que disso resultam duas 
grandes vantagens; a primeira, não distrahir o banco da sua funcção 
primordial, que é ser intermediaria, ao mesmo tempo que dá maior ga
rantia, pela garantia que offerece, além da firma do acceitante, a firma 
do endossante; · a segunda vantagem para. o commercio em geral é 
poder o banco por este modo baixar a taxa dos seus juros, deixando, 
por consequencia, meios aos seus intermediarias para negociar com 
aquelles que os procuram. 

Nestas condições, a funcção do banco vem a simplificar-se extrao:r
dinariamente. Não deve negociar directamente, não deve encarregar· 
se da incorporação de emprezas, tomar sobre si a responsabilidade por 
este ou aquelle numero de acções; e uma vez dada a hypothese da fal
lencia de um e•stabelecimento desta ordem, assim organisado, o Estado 
não vem a soffrer o menor prejuízo; terá apenas de passar para outro 
banco a attribuição que áquelle estava conferida em materia de emissão. 

O Estado fica garantido e não ha prejuízo absolutamente para o 
caso de uma fallencia, si fallencia se póde admittir em um estabeleci
mento organisado sobre estas bases, porque crê perfeitamente que, uma 
vez estabelecido o Banco -da Republica sobre taes bases, podem seus 
accionistas arredar do espírito a idéa de uma fallencia. 

Além disso, o Senado deve ver que na reorganisaçãe do Banco da 
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Republica o Poder Legislativo não póde deixar de attender ao modo 
por que lhe foi commettido o grande serviço da emissão. 

Como o Senado sabe, o governo provisorio admittio a base metal
lica para a .emissão e ao mesmo tempo a base em apolices. Deve dizer 
que é absolutamente contrario á base metallica. 

Não se póde exigir como base da emissão o metal, moeda de que 
não ha bastante no Brazil. 

A base em apolices offerece tão boas garantias como a base me
tallica, tendo sobre esta uma vantagem inquestionavel, e é que a apo
lice representa uma divida do ~atado e o ouro é uma mercadoria, que 
seria preciso haver por meio de muitos sacrifícios, como actualmente 
succede. 

A um aparte do Sr. Americo Lobo - de que a garantia das 
apolices é muito versatil - o orador responde pela negativa, porque 
ninguem duvidou ainda do credito do Estado, nem o nobre senador 
tem o direito de duvidar delle. 

A outro aparte do mesmo Sr. senador - que disse que não é isso 
- o orador responde que ad impossibilia nemo ten:.etur. S. Ex. não 
póde exigir o ouro quando não se o tem. 

A exigencia demasiada do ouro, quer para a •base da emissão, 
quer para cobrança dos impostos aduaneiros, levou o paiz ao· estado 
em que está. 

Não se póde exigir de um paiz uma mercadoria que elle não tem. 
Esta exigencia do ouro para os impostos aduaneiros foi uma violen
cia que se fez ao paiz; ao passo que a base em apolices não produziria 
tantas garantias aos accionistas do banco como o ouro. 

Respondendo a um aparte do Sr. Americo Lobo, que perguntou 
- e a amortisação da apolice ª - o orador diz: e o fundo de reserva 
estabelecido para cobrir essa amortisação ~ 

Mas não está agora desenvolvendo um plano, nem póde ser ar-
redado da discussão do projecto. , 

Concluindo as suas observações, o orador pede ao Sr. presidente 
que consulte ao Senado si consente que apresente, como emenda ao 
projecto que se discute, visto tratar-se de materias connexas, o que 
offereceu á sua consideração e que está incluído na ordem do dia de 
hoje, sob n. 35 (*) ; e, no caso affirmativo, pede, outro sim, ao Sr. prE:
sidente que acceite ore ferido projecto como emenda. 
I 

O Sr. Presidente - O regimento do Senado, no art. 102, 
dispõe (lê) : 

Não é permittido reunir em um só projecto duas ou mais propo
sições do Senado ou da Camara dos Deputados, nem na proposta de 
um credito incluir outro." 

A' primeira vista parece. que esta disposição veda que se offereça 

(•) Vide ~pagina .. , ..... 
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como emenda a . um projecto outro projecto já offerecido; mal;!, atten
dendo a que esta disposição do actual regimento foi transportada do 
regimento antigo, vê-se que houve modificação, mas deve entender..se 
que a prohibição só se refere a .projectos sobre assumptos differentes. 

O antigo regimento, no art. 'l9, dispunha (Zê): 
"Não é permittido reunir em um só projecto duas ou mais pro

posições da Camara dos Deputados, nem nas propostas de cre.ditos 
incluir novo credito iniciado no Senado." 

De modo que pelo regimento antigo o que o Senado não podia 
Jazer era reunir em um só projecto duas proposições vindas da Ca
mara dos Deputados, mas não existia a prohibição em relação aos 
projectos do proprio Senado. Entretanto, no regimento actual esten
deu-se a disposição até aos projectos iniciados e pendentes de delibera
ção do Senado. Conseguintemeute, si a mesa tivesse de resolver por 
si, ver-se-};La embaraçada para acceitar como emenda de um projecto 
outro projecto já sujeito á deliberação do Senado. Mas o autor do 
projecto, que o offereceu como emenda ao que se acha em discussão, 
declarou, o que o Senado já conhecia, porque ambos os projectos já 
foram diatribuidos impresso.s, que o projecto offerecido como emenda 
additiva versa exactamente sobre o mesmo assumpto do projecto em 
discussão. O projecto n. 2'l trata de estabelecer medidas sobre bancos 
de emissão, occupando-se especialmente com o Banco da Republica, 
o projecto n. 35 offerecido como emenda additiva versa sobre assum
pto da mesma natureza, autorisando o governo a entrar em accôrdo 
com o Banco da Republica para reformar sua administração e fisca
lisação nas bases indicadas pelo projecto. Assim, tratando-se de provi
denciar sobre asaumpto da mesma natureza, embora os autores, como 
é natural, divirjam, não vejo razão para que o Senado não possa 
conjunctamente na mesma occasião occupar-se com a discussão das 
diversas idéas lembradas por cada um dos autores, porque os projectoo 
nada mais significam que a indicação de me~idas lembradas por elles. 

O projecto n. 35 parece entretanto que não póde ser acceito só 
como addictivo, porque algumas de suas disposições contrariam as do 
outro projecto; por exemplo, quanto á administração dos bancos; por 
um o presidente e o secretario são de livre nomeação do governo, pelo 
outro o presidente e vice-presidente são da escollta do governo, mas 

·limitada a escolha aos nomes dos admib.istradores eleitos. 

Neste ponto um não póde ser additivo do outro, só póde ser con
~iderado substitutivo; mas como a emenda em parte subs~itutiva e em 
parte additiva, não vejo inconveniente em que o Senado acceite o pro- -·-· 
jecto do Sr. Elyseu Ma~ins, e depois da discussão delibere dando pre
ferencia a umas ou outras medidas, conforme julgar mais acertado. 

Lembro, entretanto, desde já, a conveniencia de, terminada esta 
discussão, ser o assumpto revisto pela commissão de finanças para har
monisar as diversas disposições fazendo-se obra que contenha um sys-
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tema de medidas completo, desapparecendo a autonomia que existe en
tre algumas disposições dos projectos. 

Consultado, o Senado resolve affirmativamente. 

O Sr. Presiidente diz que, á vista da deliberação do Senado, con-· 
sidera o projecto n. 35 (*) como emenda ao que se discute, e nestes 
termos declara-o conjuntamente em discussão, ficando, portanto, alte
rada a ordem do dia na parte que se refere _ao dito projecto. 

O Sr. Americo Lobo (pela ordem) concorda com as considerações 
feitas pelo Sr~ presidente, e com a indicação do seu honrado collega, 
senador pelo Piauhy; mas suppõe que ficará incompleta a deliberação 
do Senago si não tomar-se desde já o alvitre lembrado pelo Sr. pre
sidente . 

.9 SR. AMARO CAVALCANTI - Desde já, não; opportunamente. (Ha 
otdros apartes.) 

O SR. AMERICO LoBo vae explicar que a acceitação do projecto do 
honrado senador pelo Piauhy importa a sua approvação em 1a discus
são; S. Ex. neste movimento de flanco, que fez, ganhou uma discussão ; 
e um projecto que só depende de duas discu!l'lões, nos termos do regi
mento, deveria ir para a commissão. 

O SR. ELYZEU MARTINS- Isto seria uma demora. 
O SR. AMERICO LoBo responde que a maior pressa é o maior va

gar; isto é o que diz o principio de di:reito. ·Na ordem do dia estavam, 
por exemplo, dois projectos contradictorios. 

O orador crê que as finanças no Senado teem poucos representan
tes; póde-se quasi indicar aquelles dos illustrados collegas que são com
pete;utes em finanças; o orador e outros, quasi todos da maioria, são 
indoutos neste assumpto. 

O SR. GoMENSORO - Desde que op:e_ortunamente os projectos vão 
á commÍissão, ahi está o remedio. 

O SR. AMEruco LoBo diz que trata-se no projecto de tudo : finan
ças, papel-moeda, bancos, e todo o passado do governo provisorio. 

E como é que repentinamente, no Senado apresentam-se dous sys
tema,s ~ A commissão limitou-se a duas linhas; disse que o projecto 
devia entrar na ordem do dia quando aliás se trata de questão impor
tante! 

b orador não faz censura á commissão; mas visto que um proje
cto está engatado :rio outro, ha uma questão preliminar a decidir. 
Como póde-se votar si o Banco da Republica deve ser um banco do go
verno, ou um banco de systema composito, si a commissão não deu ne
nhum esclarecimento~ 

E' preciso ver todas as hypotheses; e si é preciso haver uma liqui
dação para entrar_-se em nova vida - il fa,ut firúir pottr commencer. 

( 0 ) Vide pa.gina 461. 
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O SR. PRESIDENTE - Si o nobre senador quer discutir os proje
ctos, que estão sujeitos ao debate, lhe darei a palavra de muito boa von

ta-de; mas, · pela ordem não posso consentir que continue a discutil-os. 
O SR. AMERICO LoBo .responde qu~ vae apresentar o seu requen 

menta . 
Foi obrigado pelos apartes a estas divagações porque trata-se de 

um assum_pto que para o orador é estranho; mas é de muita importan
cia: apresentam-se dous projectos contradictorios, sendo os seus autores 
pessoas competentes, e não &abe o orador qual o motivo por que a com
miasão não ha de a tal respeito instruci.r o Senado com o seu parecer, 
guiando-o. · ' -

O orador está prompto a caminhar como um cégo mas quer ser 
illuminado. (Muito b·em.) 

I 

O Sr. Preside·nte - O nobre senador por Minas acaba de mandar 
ii mesa um reqtieriinentÓ que i:r;nporta o fl;diamento da discussão. 

Observo que os adiamentos, na confmmidade do art. 158· do re
giment~, só podem ser propost<>s pelos senadores, quando lhes couber 
a vez de fallar, ainda que não queiram motivai-os, e entrarão em dis
cussão sendo apoiados por cinco membros. 

O nobre seJ:!ador pediu a .palavra pela ordem e terminou requerendo 
o adiamento. · . 

O SR. AMERIOO LoBo - Seguindo o precedente. 
O SR. PRESIDENTE - Não, senhor. O Sr." Elyzeu Martins pediu tt 

palavra sobre o projecto, o discutiu e terminou offerecendo uma .emen
da, que considerou additiva e que eu considerei em parte ·addítiva e 
em parte substitutiva. 

Como eu disse, o regimento não permitte requerer-se adiamento 
quando se pede a palavra pe}a ordem; só permítte fazel-o a quem se 
inscrever para o debate, podendo terminar requer{mdo o adiamento. 

Mas, em todo o caso, vou submetter ao apoiamento do Senado o 
requerimento do nobre senador. 

O SR. AMERICO LoBo - Eu o. retiro e me inscrevo no debate. 
O SR. PRESIDENTE - Bem; Neste caso continúa a discussão e tem 

H palavra o Sr. senador Americo Lo}lo sobre o projecto. 

O Sr. Americo Lobo- Sr. presidente, as difficuldades em que 
nos arJhamos proveem: principalmente de erros do patriotismo. 

ALGUNS SRs. SENADORES ·- Não h a tal. 
O SR. AMERIOO LoÍ3o - ·Quando a Republica tomou posse do go

verno, o exercito. e .a . armada nacional, dominados pelas novas idéas 
e triumphantes no campo armado, entenderam que as lanças podiam 
tambe.m imperar nos campos vedados, e da arrr:ada nasceu o pensamen
to patriotico de se . pagar a divida externa do paiz. Tivemos ~e pagar o 
tributo que todàs as revohtções pagam nessas estações febns e nessas 
àaltações do sentimento. Os emprestimos patrioticos foram reprodu
zidQs sob nova ·especie, e o ministro da fazenda de então, um homem de 



,grande stl'Uctura, mas que tambem se deixou cegar por aquelles senti
mentos, respondeu aos propagandistas que de preferencia devia ser paga 
a divida interna. 

Ergueram-:se. subscripções, quantias mesquinhas foram assignadas 
~ verificou-se o desastr>e dessas subscripções, pois não era possível que 
~m um momento, em um anuo, mesmo em , um seculo se pagasse essa 
divida sempre renascente. 

O SR. AMARO, CAVALCANTI -,-- Pois não! A divida do Brazil é in
:>ignificante. 

O SR. AMERrco Lo no - As nações modernas todas devem; só não 
deve aquella que não tem credito, a mais singela ou barbara; logo, a 
divida é uma condição do pass.ado; nós homens e nações somos gover-
Jlados pelo passado. · 

O SR. AMARO CAVALCANTI- A divida é a expressão do credito. 
O SR. AMERICO Lono - A divida é a expressão ou antecipação do 

' ~redito; a divida, como o credito, é essencial ás nações modernas. 
O SR. QuiNTINO BocAYUVA - Essencial, não apoiado. 
O SR. ÂMERICO Lon·o - E' o recurso que todas ellas teem. 
O SR. QurNTINO BocAYUVA- Si fosse essencial, os Estados Unidos 

;'Jão trataria de dissolver a· sua divida. 
O SR. AMERICO Lono - Não se illuda o nobre senador. 
A d"ivida publica divide-se em divida nacional, divida dos estados 

P. divida dos municípios. 
Não ha nenhuma civilisação que não deva. 
Out:r'ora as nações não deviam, porque os reis estabeleciam tribu

tos a seu mero arbítrio; havia erarios de guerra, e os despojos dos ven
cidos respondiam pelas necessidades publicas. 

Mas hoje os grandes organismos chamados nações trocam as suas 
relações. e dessll.E! relações nascem obrigações, e dahi a divida, e feliz 
ila nação cujos títulos de credito não morem na fronteira e atravessam 
todos os continentes, todos os mares, e teem cotação em todas as praç.as 
do mundo. 

Nós eaminhamos para esta fusão do credito universal. 
Porém do excesso ele patriotismo nasceu a idéa da creação do Banco 

dos Éstados Unid.os segundo foi confessado pelo illustre Sr. Mayrinck 
rw outra Camara, com o intuito de pagar a divida brazileira, o que era 
nm ano, porque a missão de , um banco não é pagar gratuitamente as 
dividas do Estado. 

O SR. QUINTINO BocAYUVA- Era para o res,g-ate. 
O SR. AMERICO Lono - Era um resg-ate infeilz, porque a apolice 

tjUe se resgata a si • mesma, independente de numerario, deprecia-se. 
O SR. AMARO CAvALCANTI dá um aparte. 
O SR. AMERICO Lono - Refiro-'Ille ao plano do Banco elos Estados 

Unidos 'Para resgatar gratuitamente a divida ·interna no fim de nns 
tantos annos. 
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Mas o banco tornou-se indush-ial; em vez de se lhnitar á.s opera
ções de credito e circulação, era um banco que invadia todas as iridus-
~~- . 

Houve uma insurreição contra esta nova concepção, e o resultado 
foi diminuir-se a faculdade da emissão, dividil-a com os estados, e 
diminuir-se· cada vez mais o seu capital. 

Mas, sobre a obrigação do pagamento da divida nacional, vem a 
proposito explicar o aparte que dei ha pouco ao ,nobre senador pelo 
Piauhy, quando me accusou de estar atacando o credito do Brazil, 
cousa que seria incapaz de o fazer, porque tenho aqui sempre affir
mado a indivisibilidade, a grandeza e o porvir de nossa terra. 

Pergunto: si o governo monarchico se tornou o banqueiro do paiz 
fazendo mal ás industrias, por meio da concurrencia da apolice secca, 
arida, infecunda, indolente; si gracas a qualquer jogo ou incidente 11. 

somma de todos os títulos immobilisados fosse posta em circulação, 
não diminuíam de preço~ 

O parlamento imperial decretou, é certo, a emissão de papel
moeda sobre apolices; mas, quando a àpolice não tiver preço, o que 
representa a emissão~ 

O SR_. QuiNTINo BocAYUVA - Nesse dia, onde estará o credito 
naeional! 

-O SR. ·AMERICo LoBo - O credito nacional não é nenhuma nu
vem immovel; está sujeito a cambiantes; e si não tiver uma pequena 
oscillacão, será uma fatalidade. Si todos os capitaes brazileiros se 
immobilisam em a-polices, basta uma simples contin11;encia para que o 
valor da apolice diminua. E' verdade que o Sr. ministro da fazenda 
ultimamente creou apolices tambem em ouro-. 

O SR. QuiNTINO BocAYUVA- Não creou. 
o SR. AMERIOO LoBo - Fez uma conversão em ouro das antiga~ 

apolices. 
Fallo como hospede na ma teria; por isso peço desculpa de alguma 

falta na minha argumentação. 
O pagamento dos juros de apolices dos impostos em ouro não sei 

se foi um bem, se foi um .mal, mas creio que foi um mal, porque, si 
as apolices forem exportadas, os júros terão de sahir do Brazil, e por· 
tanto o desequilíbrio financeiro se ha de accentuar mais. 

O S:&. QumTINO BocAYUVA- Mas o nosso credito fica mais bem 
firmado . · 

O SR. AMERICO LoBo - Mas si nós já temos divida 1intemacio
nal, não -precisamos augmental-a, exportar títulos internos : 

Estabeleceu-se assim -o Banco dos Estados Unidos luctando com 
os estados, tornando-se um Protheu, viveu uma vida obscura. Ainda 
que fizesse serviços a alguma empreza; parece-me que quasi todo o 
seu capital de emissão foi absorvido pela praça do Rio de Janeiro; 
muito pouco foi para a lavoura; as companhias que já no regimen im-



perfal 8e estabeleci.am, offerecendo aos seus emprezaríos Íij.bulosas 
sommas, que elles desprezavam; essas companhias absorveram toda a 
somma emittida. Havendo a Iucta do novo instituto com o Banco Na
cionai, o ministro da fazenda de então entendeu que devia dar ao 
Banco da Republica o monopolio da emissão por 60 annos com curso 
forçado, porque as notM só serão convertiveis em ouro quando o cam· 
bio estiver durante um anno inteiro a 27 d. E isto constitue só pot 
.si a nota eondemnatoria da organisação do novíssimo estabelecimento. 

Ainda o Banco da Republica comprometteu-se ao resgate do papel
moeda do Estado em troca do seu ; mas veja o Senado como se fez este 
contracto . O Banco foi ·autorizado a emittir 500.000:000$ para res
gatar 170.000:000$000. 

Si se tratasse de um banco sem a tal condição fatal do cambio 
ao par, quando esta condição nunca póde ser verificada e qua:o.do o 
banco é o mesmo agente da circulação, que póde fazer subir e descer 
o cambio, daria parabens ao paiz, porque ficaríamos livres desta le· 
pra do papel-Jlloeda; mas é o papel do governo que se troca pelo do 
banco, tão inconvertivel um como outro. Ao par de semelhante estipu
lação, pela qual o E8tado se despoja da faculdade de emittir pàpel
inoeda, o banco tem 60 annos para a conversão de suas notas em ouro. 
Isto vae entrar no ·seculo futuro, e o banco, assim protegido pelo cam· 
bio, que lhe é docil, substitue o governo; mas não é o governo, é um 
Protheu . Não sei si o Congresso tem a summa autoridade de empe
nhar o futuro por tanto.s annos, quando os estados se queixam da falta 

·. de cai..""{as filiaes e dizem que a Capital Federal é um deserto arenoso 
· que embebe todo o maná do papel-moeda, do qual não partem daqui 
para lá senão gottas. Nestes termos, refundiu-se o Banco da Repu· 
blica de dous outros congeneres, ficando armado de uma falsa circu
lação monetaria, que me parece uma verdadeira traição, uma des
lealdade. Não temos banco de circulação metallica, é apenas uma 
phanta:Smagoria, uma ficção, á cuja sombra o banco fica armado do 
monopolio . 

'O SR. AMARo ,CAVALCANTI dá um aparte. 

Refiro-me a uma supina ficção, que acho extraordinaria, surpre
hendente; todo o banco estabelece-se sobre uma crença de credito, mas 
que se dirá de outro que traz em si uma descrença? · · 

Uma vez que se toca no Banco da Republica, é preciso salvar os 
princípios, e portanto, derogar o artigo, pelo qual tem elle o privi
legio de curso forçado por 60 annos, e envolve uma promes-sa fallaz 
e o torna arbitro soberano. 

O Sn. AMARo CAVALCANTI - Em virtude de uma lei. 
O SR. AMERICO LoBo - A lei existe em virtude de uma moção 

elo Sr. senador Barcellos, pela qual não votei, ·e que procurei pre
vinir; mas nós estamos fazendo a lei a cada passo. 



O governo não usou dos fundos metallicos bancario-s, dizendo quu 
era inexequivei conservar por um anuo o cambio a 27? Si o governo 
confessou isto, como é que os autores dos projectos veem tratar destas 
folhagens de dü-ecção, e não vão ao intrínseco da questão? 

Engana-se o nobre senador pelo Rio Grande do Norte -se suppõe 
, que nos presta um serviço, melhorando por meio de outro seu projecto 
nossa moeda metallica, tal é JJOssa infelicidade, que, verificada a hy
pothese da melhoria, veremos nossa moeda sahir immediatamente para 
o estrangeiro. 

O SR. Â..M.A.Ro CAVALCANTI dá um aparte. 
O SR. Â..MERICO Lono- Já disse que não sou financeiro, -sem au

toridade como posso offerecer qualquer medida necessaria? 
. Para extremas molestia~, extremos remedios; mas não tenho com

petencia; isto. pertence antes ao ministro da fazenda. Aqui mesmo 
ha mais de um que dignamente occupària essa pasta. 

O' illustre representante do Rio Grande do Norte, cuja compe
tenCia é manifesta, e terei snmmo prazer no dia em que o vir gover
nando as arcas do thesouro, estabelece apenas no seu · projecto uma es
colha do governo sobre a direcção do banco; mas isto é ó menos; o 
fundo está lá no curso forçado e na moeda inconvertivel. 

A escolha dos directores é um palliativo e a escolha dos vigi
lantes pôde até trazer descredito ao banco; é uma fiscalisação extra
ordinaria e mal paga. 

S. Ex. propõe que o banco seja obrigado a. ~anter caixas filiaes ~ 
mas si o não fizer, que pena soffrerá? 

O defeito maximo que acho no prpjecto é crear uma comiDissao 
de dalvação publica para o banco; isto basta para o desmantelar . 

Diz S. Ex. que o banco deve ter. ouro ou prata nos dous terços 
excedentes do seu lastro metallico . 

Ora, é impossível esse perpetuo deposito em valores, em ouro ou 
prata, .no . nosso paiz. 

'Os metaes são cousas raras entre nós, por isso ainda S. Ex. )lro· 
- põe para cobrir · os dous terço-s, como em obrigações de companhias, 
metaes precio!'os e apolices ·da divida ·publica. · 

Ora, V. Ex. quer limitar assim a acção do banco? Quer tornal-o 
tão sceptico, ou tão descrente, ou tão sem confiança, que nada possa 
mover sem dizer: "Tenho aqui o capital correspondente". Pois o 
banco por si já não tem esta presumpção? E -si essa reserva não é ex
igida, além da reserva metallica, para as suas transac'ções, e a exigi
mos para o seu papel-moeda, este papel-moeda não fica mais desmo· 
ralisado? E' preciso que elle tenha um fiador mais immediato; e que 
fiador é este~ ' 

São metaes impassíveis ou títulos sujeitos á depreciação. 
Sobre isto eu desejava uma explicação do nobre senador uelo Rio 

Grande do Norte. 
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O S:a. ÀMARO CAVALCANTI - Prometto satisfazer a V.. Ex. so
bre cada um desses pontos, mas por ora desculpe-me não fazel-o. 

Desejo ouvir a censura e as emendas e prometto dar depois so
bre cada um doo artigos todas as razões ~o meu procedimento. 

O SR. ÀMElUCO LoBo - Não estou censurando a V. Ex., estou 
tratando do assumpto e improviso. 

O Sn. AMARO CAVALCANTI- Faz muito bem, e até lhe agradeço. 
O SR. AMERICO LoBo- Faço-o muito mal, porque este assumpto 

é muito espinhoso, muito delicado, e não tenho nenhuma compctencia. 
(Não apoiados. ) . 

Mas o banco tem de fazer uma reserva metallica para a sua emis
são, e V . Ex. augmenta a mesma reserva, tornando-o não aó metal
lica, como tambem de títulos. Esta exigencia, pergunto de novo a 
V. Ex., não desacredita a emissão? 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Pelo contrario, valorisa-a; eu o · 
mostrarei opportunamente. . 

O SR . AMERICO LoBo- Pelo artigo 4° o banco fica subrogado em 
todas as repartições fiscaes como um banco do governo;. é quem recebe 
e paga a moeda pelo governo. 

O art. 6° ainda impõe um tributo á emissão. Ora, si a emissão 
entre nós é difficil, é custosa, é uma avis rara, si é quasí milagre ha
ver uma emissão solida, .argentina, que luza como ouro, como have
mos no começo, quando lançamos a serrumt~ ao solo, pedir um imposto 
á emissão? 

O SR. AMARO CAVALCANTI dã um aparte. 
O SR . AMERICO Lono _.:.... No art . 7° o projecto dá ao governo a 

faculdade de temporariamente outorgar ao banco a emi.ssii.o sobre tí
tulos. Não declara si estes títulos são tambem sujeitos ou não a amor
tisação annual, constante do decreto de 17 de Janeiro; parece que 
não, porque é subitanea. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - E temporaria, é medida . de oc
casião. 

•"o SR. ÀMEIUCO LoBo - Ainda aqui vejo um acto de descrença, 
porque uma de duas: abolidos como foram os pannos quentes da emis-
-são sobre apolices . · 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Não estão abolidos, não; -existem 
na lei e são respeitados. 

O SR . AMER.rco LoBo - Refiro-me ao decreto de 7 de dezembro. 
O SR. AMARO CAVALCANTI- Esse mesmo respeitou. 
O SR. AMElUCO LoBo - Respeitou o . preteri to, mas estabeleceu a 

emissão sobre base metallica . . 
A emissão sobre apolices é um presente de gregos feito pela mo

narchia. Por . isso, eu dizia, em aparte, ao honrado senador pelo Pi
auhy que á emissão sobre apolices prefiro o papel-moeda emittido pelo 
governo, porque então não se paga juros, o governo · é o melhor m_ode-
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r a dor da emissão e tem muito mais credito, não. precisandó ·usar . para 
com elle dessa fiscali.sação monstruosa, ora projectada. 

Não sei' que seja moeda um titulo emittido sobre a apolice que não 
tem curso, cuja transmissão é solemne, que não é movei, antes é im
mobiliaria pelo nosso direito; é quasi que o credito real, um credito 
semelhante ao territorial e por isso incompetente, inefficaz para as 
relaçõe.s commerciaes. 

Diz o art. 9° (lê): 
"Fica o governo autorisaclo a auxiliar o credito do banco refe

rido, para o fim de realizar-se quanto antes, a conversão das notas 
deste estabelecimento em especie metallica nos termos do § 1 o do 
art ·' 3° do citado decreto de 7 de dezembro de 1890 ." 

Eis aqui a questão de 27. O nobre senador me poderia dizer que 
auxilio póde prestar o governo~ Desde que o cambio não se mantenha 
em 27 d. durante o anno inteiro, como o governo poderá auxiliar ao 
banco para que faça ante.s a conversão de suas notas? 

O SR. AMARO CAVAI.-CANTI dá um aparte. 
O SR. AMERICo Lono- Podia S. Ex. responder que é porque o 

governo tem fundos metallicos ? 1'Ias é uma medida de occasião ; e 
o governo não póde alheiar o ouro por menos de seu valor, além disso, 
o imposto em ouro é uma cousa que não póde subsistir,. não só por· 
que -é muito inconveniente e offensivo para o povo, como porque do 
seu deposito o governo póde· fazer desvios, como · fel-o com os depo
sitas metallicos dos bancos e como fel-o emprestando ao Estado de 
Pernambuco mais de 20. 000 libras esterlinas sem nenhuma lei que o 
autorisasse. 

Entendo que .não elevemos ter um governo rico, porque .somos to· . 
dos pobres, reina entre nós a pobreza, isto é, J.!ma certa mediania; por
que, em summa, no Brazil ninguem é rico nem pobre; a natureza nos 
basta. 

Não ·poderemos conservar o imposto em ouro, graças ao qual se 
metamorphosea o governo como Jupiter, podendo manejar chuvas de 
ouro; dahi nascerá a corrupção e a falta de liberdade. 

VozEs - Já nasceu. 
O SR .. AMERICO LoBo- No art. 10 se diz o seguinte (lê): 
"E' facultado ao Banco da Republica -substituir o fundo de apo· 

lices da sua propria emissão e da dos bancos, a que venha succeder, 
por fu:J?-do metallico na razão de 1\3, nos termos e condições do de
creto de 7 de dezembro e nas disposições deste. 

Nesse caso, serão liquidadas as obrigações para com o Estado, ex-vi 
do decreto de 17 de janeiro, que constituiu os referidos bancos sobre 
garantia de apolices da divida publica." 

Pergunto a S. Ex. : como se entende este artigo? Nas obrigações 
liquidadas está comprehendida a extincção da divida nacional, a que 
o ·l;lanco_ está obrigado? O artigo não o diz. 
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. O outro projecto apresentado sob fórma de emenda é diametral
mente oppo-sto a est:e, porque francamente organisa não um banco
composto sob a fiscalisação do governo, mas um banco que de facto tem 
tudo quanto é governamental, é um banco inteiro do Estado. 

A directo-ria é nomeada pelo governo; só falta o governo nomear 
os accionistas e estabelecer que aa. acções sejam pagas por um tributo. 
E' uma secção do Thesouro. 

Ora, nestss termos, havendo opposição entre um e outro projecto, 
não é justo que o Senado seja esclarecido pela commissão? Porventura 
serão estes os unicos alvitres que peça a crise? 

As medidas propostas serão .seguras ou simplesmente illusorias? 
Disse o nobre senador pelo Rio Grande do Norte que em assum

ptos financeiros tudo é questão de opportunidade; concordo. 
N o,meio destas contradicções, e não se tendo ainda feito o inque

rito requerido pelo nobre senador pel{) Rio Grande do Sul, como é 
que vamos começar do fim para o principio, isto é, tirar a priori con
clusões maximas de sabedoria, e to~ar uma medida que depois se re
conhecerá insufficiente? 

Estamos ás escuras ; e só por este açodamento, por esta pressa de 
agradar ao povo ... 

O SR. AMARo CAVALCANTI- Para V. Ex. o facto de agradar ao 
povo já seria uma grande razão, porque somos mandatarios do povo, 
mas não é só por isto. 

O SR. Á.MERICO LoBo - Folgo muito de ouvir o nobre senador, 
porque as suas palavras reproduzem todo o meu _pensamento. 

Considero-me uma parte do povo, embora mínima; e a unica ma
neira que temos de agradar ao povo é cumprirmos o nosso dever, é 
tomar medidas salvadoras. 

Mas vejo que a crise se perpetua nos âous projectos, ora fundido&, 
que a crise se protella além delles. 

Si temos de continuar com o curso forçado durante 60 annos, 
mas, salvo a intervenção milagrosa do cambio, que serve de illusorio 
moderador, não será melhor termos o curso forçado do governo? 

E' esta a interrogação que a sphynge nos dirige, e · a que nós te· 
mos de responder, sob pena de sermos por ella devorados. 

Pergunto ao nobre senador, patriota como é e tão competente 
nestes assumptos: votado o projecto, está salva a crise? Temos o re
gimen da liberdade? Temos os nossos títulos valorisados? 

Si S. Ex. me responder que sim requererei não só dispensa de 
interstício, como que o Senado lhe Yote as honras de triumpho. 

Mas, infelizmente, S. Ex. se cala; a razão é que não podemos 
afiançar nada; que não co.nhecemos o assumpto; que elle é um mean
dro insondavel para nós; e que o proprio parecer da commissão de 



finanças mostra que todos estamos á.s cegas, pois que diz que os mem
bros da commíssão se reservam para apresentar emendas. - O argu
mento uni co da commíssão é a urgencía; mas pergunto si em nome 
da urgencía se podem ou não commetter todos os erros. 

Não se trata de um íncendío que seja preciso apagar ímmedíata
mente. Si o incendío existe, elle lavra pouco a pouco em faíscas; e 
antes mesmo de atirarmos nossos semelhantes ás columnas de fogo, 
é preciso saber antes si o incendio não póde ser extincto por outra . 
fórma sem sacrifícios de vidas. 

Supponho ter dito quanto basta para autorísar o meu requeri
mento, que retirei, e que agora formulo de novo. (Muito bem .. ) 

Requeiro que o projecto n. 27, co~ as emendas, volte á commis
são respectiva para dar parecer sobre os dona systemas contra

dictoríos. 
Requerimento ·Sala das sessões, 1 de setembro de 1891. -

Americo Lobo. 
E' apoiado e posto em discussão. 

O Sr. A:ma·ro Caval'canti diz que ha um ponto sobre o 
qual estão todos accordes, previamente, a respeito do projecto em dis
cussão; ã a necessidade de discutir e de resolver, no prazo mais breve 
possível, tão importante mate_ría. Os projectos em discussão divergem 
relativamente muito pouco, portanto, não teem tantas e tão diversas 
disposições desencontradas, que, sem serem harmonisadas pela com
missão,. não possa continuar o debate, e, pelo contrario, nota o orador 
a necessidade de que alguns íllustres collegas desde já se pronunciem 
sobre a materia, acceitando ou não algumas disposições, para que, 
quando o projecto tenha de voltar á commissão, esta já tenha uma 
orientação mais ou menos á respeito do assumpto, e então, já apre
ciando as disposições de um projecto, já apreciando as disposições do 
outro, que foi considerado como additivo daquelle, possa ella elaborar 
um parecer. 

Entende que esta _2u discussão deve continuar para elucidar a ma
teria; e encerrada ella, crê tambem que será conveniente que : os pro-
jectos, com as emendas apresentadas, voltem á commissão. · ' 

Não é, portanto, opposição que faz ao requerimento do seu nobro 
collega, é simplesmente questão de opportunidade. 

Pensa que não é ainda opportuno voltar o assumpto á commíssão, 
a menos que em materia desta ordem se entenda que deve-.se delegar 
desde já na commissão os poderes de resolver como entender. 

E' o que o orador pensa como autor do projecto. 

Aproveita o ensejo para assegurar ao Senado que, qualquer que 
seja o modo por que a commissão entenda as razões de ser e as dispo
sições do projecto, que teve a honra de apresentar, reserva-se o direito 
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de sustentar disposição por disposição, e ha de fazel-o, tão cabalmente 
quanto lhe p~rmittirem os seus fracos conhecimentos. (Não apoiados.) 

O Sr. Elyseu Marti·ns, abundando nas considerações que 
apresentou ao criterio do Senado o nobre senador pelo Rio Grande 
do N arte, ctê que, realmente, é perder tempo mandar a emenda á com
missão para refundil·a com o projecto, antes do Senado ter-se mani
festado em discussão ampla sobre todos os seus pontos. 

Não se póde absolutamente dispensar esta apreciação prévia, e o 
orador declara, desde já, que por sua vez terá de offerecer n9vas emen
das; o ~.u collega tambem e ainda outros collegas terão de offerecer 
igualmente emendas. 

Assim, seria necessario voltar outra vez o · projecto á commissão, 
ao paBBo que póde ser discutido perfeitamente, podep1 ser apuradas 
todas as emendas, e então, o Senado verá si é conveniente ou não ir 
a uma commissão para organisar o projecto ·com as emendas ada
ptadas. 

Antes disto entende o orador que é perder tempo, e o Senado tem 
urgencia de tomar deliberação definitiva sobre materia tão impor
tante; o publico que ouve os debates, e o paiz inteiro aguardam com 
a maior anciedade que é possível imaginar a solução de tão importante 
assumpto. 

~ota, portanto, contra o requerimento por achai-o inopportuno e 
inconveniente. 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra~~ a discussão. 
Posto a votos não é approvado o requerimento. 
Continúa a 28 discussão do art. 1 •. 

E' lido, apoiado e fica sobre . a mesa para ser opportunamente 
posto em discussão o seguinte additivo. 

Art. Os bilhetes dos differentes bancos emissores serão fabrica
dos na Casa da Moeda, o uem outro estabeleci-

Addltivo menta public.o, sob a fiscalisação immediata do 
Thesouro Federal, pagando cada banco a quota 

da despeza da respectiva emissão. 

-§ 1.• Cada valor doa bilhetes terá estampa e desenho differente; 
mas todos elles serão identicos para os diversos bancos, e apenas dis
tinctos pelos carimbos ou as assig10.aturas particulares. 

§ 2.• Terão curso legal em todos os estados da Republica. 
Sala das sessões, 1 de setembro de 1891. ~ A .. Cavalcanti. (*) 

( •) Na sessão de 2 de Setembro fali ou o \Sr. Amaro Cavalcanti. O discurso 
não consta dos AnnaeB. 
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SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO 

O Sr. El'y.seu Martins diz que a brilhante prelecção ou
vida hontem pelo Senado e proferida pelo seu distincto collega repre
sentante do Rio Grande do Norte, fazendo o historico da ma teria ban
caria, segundo a-s diversas phases por que essa materia tem passado, 
occupando os .espíritos dos grandes economistas e financeiros da Eu
ropa e da Amarica, o dispensaria certamente de adduzir. considerações 
a respeito, e favorece o plano que tem tido sempre em vista quando 
occupa a attenção do Senado, isto é, circumscrever-se quanto ·possível, 
e na medida de suas forças, á materia em discussão, ao assumpto su
jeito á deliberação do Senado. 

DisCutem-se actualmente dous projectos tendentes á reorgan,isação 
do Banco da Republica; e a proposito· dessa re·organisação, como ma
terias connexas, por isso que ao Banco da Republica foram confiados 
encargos da mais alta importancia, da maior respons-abilidade pos
sível, é perfeitamente licito dar maior latitude ao debate. O orador, 
como já disse, dispensa-'se de entrar no historico da questão; e tratará 
de expGr ao Senado D.>S suas · idéas, resultado do seu estudo e da sua 
observação sobre aquillo que diz respeito ao Senado, attentas as con-
dições especiaes do paiz. · 

Trata-se de fazer uma lei. Ha muito que conhece uma definição 
de - lei, - a unica que lhe parece corresponder exactamente á na· 
tureza intrínseca da cousa. 

A lei, disse alguem, que não se recorda qu~m séja, é a expressão 
de uma necessidade, a sua satisfação por parte do poder publico en
carregado de legislar e, portanto, no seu papel, embora minimo, de 
legislador (não apoiados), limita-se effectivamente ao estudo das · ne
cessidades do paiz, para que _com o seu voto possa concorrer afim de 
que sejam satisfeitas. . 

Todos conhecem~já a organisação defeituosa do Banco 'da Repu
blica e do systema financeiro do paiz, e o orador sem fazer recrimina
ções a quem quer que seja, porque não acha razoavel nem justo attribuir 
intenções que 'não sejam mui~o honestas, milito honrosas ao ex-mi
nistro da fazenda, ao grande batalhador~ .. 

O SR. R.\:MIRO B.ARCELI.Os - Nã:o fallei' da sua honestidade nem 
da sua honra, mas dos seus erros . 

. O SR. ELYSEU MARTINS diz que ~em fazer allusáo a esses erros, 
irá fallando dos defeitos que lhe parecem dignos de ser corrigidos, se-· 
gundo as circumstancias do paiz. 

Põe, portanto, de lado os defeito-s de organisação do Banco da 
Republica e do systema bancario ou financeiro em geral, -para trazer 
ao Senado o resultado das suas impressões, dos seus estudos e obser
vações sobre a situação. Sahirá deste proposito simplesmente quandr> 
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o assumpto, p0r sua co-relação, ' exigir que assim o faça para estabe-' 
lecer melhor methodo de argumentação e de comparação sobretud~. 

Vê qu~ a exigencia de base metallica para a emissão concedida ao 
Banc~o da Republicà, com<J a outros, foi effectiva:r.nente e agora é 
de facto incontestavel umà inconvenienci~, porqJUe, segundo 
os dados · que tem colhido dos ''diversos actos do governo 
provisorio na creação, quer do Banco da Republica, · quer 
dos bancos de S. Paulo, Bahia, P ei'nambuco, ·Rio Grande do Sul e 
Pa;rá, o paiz teria necessidade de 24:S. 000 :000$ em ouro, que seriam 
depositados _no Thesouro, reduzidos a uma immobilidade atrophiante 
e inutil. Além disto, crê que se póde calcular· para o ann:o financeiro 
que está correndo a renda aduaneira do.s impo·stos sobre a importação 
em 105 a 110.000:000$ em oúro. Se terá por consequencia necessidade 
imprescindível, deixando de parte todas as mais necessidades do com
mei'cio e das industrias, de 34:6 a 350. 000 :000$ em ouro, que· ao cam
bio. actual elevariam esta somma · ao duplo, se não a um bocadinho 
mais. 

Ora, não havendo a moeda metallica no paiz, ter,se-ha forçosa
mente de ir buscai-a aos paizes que a produzem e que podem negociar 
com o Brazil. Dahi é muito natural a baixa do cambio, pois, si não se 
tem a mercadoria - ouro .- e tem-se necessidade, entretanto,. de ha
vei-a na importancia talvez de 500 ou 600. 000 :000$, pelo cambio 
actual calcule-se a que preço effectivamente o Brazil poderia haver 
esta importancia; e desde que a necessidade continuar, como ha de 
continuar, porque é de natureza estavel e pernianep.te, segue-se tambem 
de modo logico e irrecusavel q1.1.e o cambio tenderá .sempre para sua 
baixa. · , · . 

Esta argumentação parece-lhe irrespondivel e seria escusado in
sistir nella, porque, além do mais, importaria injustiça ao criterio e 
ao saber do Senado . 

Veja-se, porém, si das circumstancias do · paiz se poderia tirar um 
recurso que .substituísse. este e supprisse o mais exactamente possível 
as necessidades que este systema. adaptado creou para a organisação 
bancaria do paiz. , 

Sem ser optimista exaggerado, diz que não ·crê absolutamente na 
quéda deste paiz. Suas {orças vivas, st1as riquezas não são para aca
bar nos tempos que coáem; e o Brazil tem proporções para conter 
população ig·ual á de toda a Europa, e actualmente não passa talvez 
de 16 milhões de habitantes. E, attendendo á circumstancia valiosa, e 
muito para: ser . Ie.vada em contá, de se tratar de um paiz novo como 
o Brazil, é-lhe grato, como brazileiro, recordar que nenhum outro paiz 
do mundo, nas circumstancias do Brazil, tem gozado do credito que 
effectivamente elle goza. O Estado, em todas as épocas, tem sabido 
manter religiosamente seus compromisso's, quer no serviço da divida 
interna, ·quer no da divida externa, e, por circumstancias accidentaes, 
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oriundas com certeza desta recente organiz-ação bancaria; realizada 
pelo ministro da fazenda do govei·no provisorio, teve-se a baixa dos 
títulos brazileiros em Londres, que aliás viria, como facto natural, da 
revolução por que se passou e dos receios que esta revolução desperta 
no espírito dos que entretêm relações coin o paiz, quanto. á estabilidade 
e ordem das suas cousas ; nÍ.as confia não só na sua riqueza, que está 
sendo attestada todos os dias por factos positivos, e que os maiores. 
descrentes, as peiores Cassandras não poderão contestar e negar, isto 
é, a producção constante, augmentando em uma proporção ~olossal, 
desconhecida nos annaes brazileiros, 'e muito além daquillo que fôra 
para desejar, de um lado; e o bom senso brazileiro por outro lado, 
a honestidade do governo, · todas estas circumstancias hão de concor
rer, o orador .espera, · para que a situação se firme de uma vez sobre 
bases solidas e reaes, de modo a poder-se reconquistar, ·dentro em 
pouco tempo, o credito e a confiança do estrangeiro nas cousas do 
paiz. · 

Não é optimista, repete, mas não. p6de encobrir a sua convicção 
deante dos factos, de que o paiz é testemunha. 

Por toda a parte, por todos os Estados, as forças vivas agitam-se, 
movem-se no sentido commercial, no sentido industrial, no sentido 
agrícola, de modo que a producção cresce por toda a parte e às r~ndas 
publicas tambem augmentam ·em proporçã.o desconhecida. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Ora! 
. O SR. ELYSEU MARTINS - Logo, diz o orador, dará satisfação 

pelo seu ora, que não cabe aqui, porque S . Ex. não póde negar o que 
está affirmando. 

O SR. Coli:LHO E CAMPOS dá um aparte; 
O SR. ELYSEU MARTINS - Não tem, por consequencia, apprehen

sões sobre o futuro do paiz, da sua prosperidade, da sua riqueza; e, 
não podendo duvidar absolutamente do credito do governo brazileiro, 
pensa que tem-se outro processo, tem-se outro meio, para empregar nR. 
organisação bancaria e financeira, que dar: á os melhores ·resultados 
possíveis. Falia em um Senado composto de financeiros, de industriaes, 
de commerciantes, de banqueiros, que poderão com a sua palavra au
torisada . confirmar ou contestar as suas proposições; é para· elles so
bretudo que appella neste momento. 

Já disse ao Senado que as desvantap:ens e os inconvenientes das 
bases metallicas para as emiMÕeS conferidas aos banco.S; entretanto, 
lhe parece que se poderia substituir com toda a vantagem a base me
t allica pela base de apolices da divida publica da União e da divida 
publica dos Estados. · 

·E' um titulo geralmente acceito e recebido com toda a tranquilli
dade pelos brazileiros e mesmo por 'muitos 'estrangeiros, que teem 
avultaâas fortunas immobilisadas em apcilices da divida publica. 
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Pois bem; faça-se a base da emissão recahir exclusivamente sobre 
0 credito da União e dos Estados, isto é, sobre as suas dividas ... 

O SR. EsTEVEB JUNIOR - Apoiado. Se temos bastante pujança, 
bastante credito, para que estaremos a fugir~ 

O SR. ELYSEU MARTINs - ... e deante da prosperidade continua 
das rendas e das causas, deve-se ficar perfeitamente tranquillo quanto 
á estabilidade deste systema. · 

O Senado COJllprehend~ que da substituição da base metallica pela 
base apolices resultam logo dous beneficios para o paiz. 

Em primeiro logar diminue-se a procura do ouro, e, por conse
guinte, este ficará: mais barato: é conseqüencia necessaria, inevitavel; 
é lei economica esta que não póde falhar absolutamente . . 

Em segundo logar, levanta-se o valor e o credito do titulo na
cional, representativo da sua divida, deante do paiz e do estrangeiro. 

Ora, nestas condições, parece ao orador, que estendendo um pouco 
mais longe o systema, se chegaria, logicamente, a uma conclusão, tam-· 
bem de vantagem immediata com relação a todos os estados da União. 

A principio, no projecto que teve a honra de offerecer ao s~ 
nado, cogitou da creação de caixas filiaes do Banco da Republica, em 
todas as capitaes dos estados, com a mesma organisação e fiscalisação 
por parte do governo ; mas, continuando a pensar e a estudar aquillo 
que é do paiz . e das suas condições, modificou este seu modo de pen
sar, e vae expôr ao 1Senado as suas observações. 

Hoje não ha no Brazil Estado daquelles que compõem a União 
que não tenha uma divida sua. Pois bem; assim como a União possue 
a sua divida, cujos tit.ulos garantem perfeitamente bem as emissões 
bancarias, baseados nellas, assim tambem, fazendn-se aos Estados, po:r 
'ua ~ez, a concessão de crear Cl:!-da um delles um banco de emissão, 
sendo esta baseada sobre os titulo'! ela sua divida, se chegará ao ·re
eultaclo de augmentar o meio circulante de que se precisa par-a o mo· 
vimento commercial e industrial do ' Brazil. 

O -SR. PNHEI~O GuEDES - E, ainda mais, seremos verdadeira
mente federalistas. 

O SR. EsTEVEs JUNIOR - Essa é que é a verdadeira federação. 
O SR. ELYSEU MARTINS O Senado lhe permittirá que se demore 

um pouco na demonstração destes factos, porque lhe parece que é a 
primeira vez que se traz ao corpo legislativo esta idéa. Não quer cha
mar a isto um systema; não tem autoridade para systematisar cousa 
alguma; falta-lhe para isto a competencia (não apoiàdos) ; é um sim
ples observador ... 

O SR. AMARO CAvALCANTI- E a observação hoje é tudo. 
O SR. ELYBEU MARTINS - ... que vem trazer ao paiz o concurso 

do seu . modo de ver sobre a direcção das coúsas publicas. 
Poder-se-hia, como já disse, autorizar na mesma lei da organisa-_ 
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ção bancaria e da reorganisação do Banco da Republica, todos os Es
tados a crearem tambem, por sua vez, o seu banco emissor, tomando 
para isso uma· base na sua população. . 

O orador tinha necessidade de que hoje as cadeiras do Senado 
estivessem éffectivamente occupadas pelos representantes dos Estados, 
porque com as affirmações de cada um delles basearia !O seu systema. 

Tome-se, por exemplo, a base de ~0$000 por cabeça de habitante. 
O SR. EsTEVES JuNIOR - 'Temos 14 milhões; seriam 140 mil 

contos. . 
. o SR. ELYBEU -MARTIN!;! - Seriam 140 mil contos, mas vae por 

partes. · · 
Assim, o Estado de Santa Catharina, por exemplo, com os seus 

300 mil habitantes, fundaria o seu banco, podendo emittir 3. 000 con
tos. Ora, o Estado de Santa Catharina tem uma divida publica fun
dada e perfeitamente bem garantida de · mil e tantos contos de réis; 
começaria, por consequencia, a operação fundando q seu banco sobre 
esta base e quando mesmo · pudesse ou fosse necessario emittir desde 
logo, pôr fóra toda a emissão de 3 . 000 contos, fi~aria · na base que é 
effectivamente acceita para as emissões, um por tres. 

No Estado de Santa Catharina, por exemplo, não haveria mais 
imposto fóra da circumscripção do Estado. 

· Diga-se que isto seja .o resultado da confiança reciproca dos E&
tados vizinhos e de toda a União ; mas lhe parece que ainda aqui a 
União poderá representar um grande papel. 

Pois o poder federal não deveria ir em apoio dos Estadosª 
Assim como a União tem auxiliado . todos os Estados na constru

cção de suas estradas de rodagem e de ferro, não podia com mais fa
cilidade, deixando aos Estados o serviço desses assumptos, auxiliar 
os seus estabelecimentos de creditoª 

Crê que ninguem ainda se lembrou disto, e não liga grande im
portancia a esta sua id&a, senão porque entende que ella é adaptavel 
ás circumst!lllcias do paiz, serão os verdadeiros laços da federação; 
nada mais positivo e que faça desenvolver os laços da .federação do 
que indo a União em auxilio dos Estados para facilitar as suas opera-
ções de . credito.. · 

E' de opinião que se conceda ao Banco da Republica uma emissão 
de · 300. 000 contos, fazendo a base em apolices desde já, quer pelas 
apolices que elle tem, quer fazendo um deposito no Thesouro para 
corresponder a 333 apolices de que ..elle precisa para poder emittfr 
3.000. 

O SR. EsTEVES JUNIOR dá um aparte. . 
; O Sx. ELYSEU MARTINS- Essas 150 apolices que. são depositadas 

no Thesouro hojé, serão convertidas em outras, at é que ,se complete 
os 300. 000 :000$000. 
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Os interesses do banco devem ser limitados, deve ser um banco 
c~jas- funcções como até hoje, se limitarão a elle ser um intermedia
rio; não fará negocias directos, servirá de banqueiro ... 

O S:&. EsTEVES JUNIOR dá um . aparte. 
O S:&. ELYSEU MARTINS agradece os apartes dó honrado senador 

porque vê que não está dizendo nenhum disparate em materia. de fi
nanças, na qual reconhece a sua incompetencia. 

Ora, si se der aos banc~s uma emissão de 300. 000 :000$, tendo 
por base apolices, no systema que acaba de apresentar, e se der aos 
Estados da União a faculdade de emittir 140.000:000$, se terá um 
meio circulante de 440. 000 :000$000. 

Nestas condições o Brazil irá caminhando até que o ouro effe- · 
ctivamente possa vir naturalmente, como tem ido para todos os paizes, 
mesmo os que não o possuem, como aliás não succede no paiz. (Ha 
um aparte.) 

O paiz tem ouro, entretanto, falta-lhe ouro, e "falta porque tem-se 
consentido na exportação de producto. (Ha um a[Xtrte.) 

E' uma outra questão, de que em tempo opportuno tratará no 
Senado, e demonstrará, não só a necessidade, mas tambem o direito 
perfeito que os legisladores brazileiros teem de lançar impostos sobre 
a exportação do ouro, e até mesmo de prohibir a sua sahida. 

Falia nestas cousas por incidente, para mostrar que effectiva
mente ha muitos meios que podem ser empregados pelo Poder Legit
lativo de modo a vir firmar a moeda metallica no paiz. 

Cita-se todos os dias os Estados Unidos, o seu desenvolvimento 
assombroso, os seus progressoª. Ninguem é mais enthusiasta do que 
o orador, dos Estados Unidos da America. Pois bem, apezar de todos 
os progressos, de todos os desenvolvimentos assombrosos, de sua ri
queza, póde dizer ao Senado que só em' 1879, os Estados Unidos pude-
ram estabelecer a circulação metallica. · 

Nestas condições, apezar das sommas enormes immobilisadas em 
prata cunhada no ouro que não tem circulação; apezar dos grandes 
saldos que o Thesouro Publico accusa; apezar de tudo isso, só em 
1879 puderam os Estados Unidos estabelecer, como regra do seu sys
tema, a circulação metallica. 

Porque d"Q.vidar dos outros e affligir-se pelo facto de não se po-
der já e já estabelecei-a? . _ 

Seria tentar contra o impossível, porque a natureza não dá sal
tos; e quando os dá, ai de todos ! 

Portanto, tomem-se as cousas que dizem respeito ao paiz como 
ellas são, attendendo ás suas circumstancias, com a prudencia neces
sar~a, para não se ir nunca além do justo meio. ·. 
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Mas não se tem razão absolutamente para descrêr do futuro do 
paiz. 

E' contra isto que o orador se insurge. 
Não admitte que um brazileiro, amante do seu paiz, por suspei· 

tas ;mesmo fundadas que sejam, traga á tribuna ou á imprensa, fa· 
ctos, que possam effectivamente acarretar o descredito do Brazil ou 
augmentar a desconfiança nelle. . . 

Os brazileiros devem ser os primeiros a acreditar em si, a hon
rar-se com a convicção firme de que effectivamente as condições do 
paiz não são para se desesper~r. · 

São melindrosas, não ·ha duvida nenhuma; mas não são absolu-
tamente para assustar. . 

Ora, admittindo este systema se terá, como já disse, um meio 
circulante de perto de 500.000 contos; e si a União fôr em auxilio dos 
Estados na creação bancaria, que o orador propõe prestando a sua 
fiança, assim como já lhes afiançou as estradas de ferro, tendo o paiz 
para isso despendido dos .cofres publicos sommas ~normes com as anti
gas provincias de Pernambuco, Bahia, S. Paulo, · Rio Grande do Sul 
e Rio de Janeiro, não ha razão para não acceitar esta faculdade que 
propõe em favor de todos os Estados da União, que encontrarão nas 
suas proprias forças os recursos necessarios ao seu desenvolvimento. 

O nobre senador pelo Rio Grande do Norte foi hontem mais além 
do que o orador nas exigencias que entende devem ser impostas ao 
Banco da Republica na nova organisação. 

Quando o orador apresentou ao Senado o seu projecto, ouv10 a 
um illustre senador a seguinte phrase : 

"Isto é um projectõ bismarkiano, pela interferencia que dava ao 
Estado na nomeação do presidente do banco e de outros empregados 
para fiscalisar as suas operações, como partes componentes da admi
nistração." 

Estava bem longe, entretanto, de vêr que o seu distincto collega 
é mais bismarkiano do que o orador, nesta· parte. Sente que não esteja 
presente o nobre senador pelo Rio de Janeiro, que assim qÚalificou 
o seu projecto. S. Ex. quer que o banco concorra desde já para os 

' cofres do Estado com uma certa porcentagem, attentos os favores que 
lhes são concedidos. · 

Acha que isto poderia trazer embaraços ao estabelecimento do 
credito do Banco da Republica, e que poderão ser essas exigencias 
adiadas para outros tempos e quando se realizem outras condições. 

Desde que pelo seu plano o Banco da Republica tem de empregar 
annualmente o producto de juros das 150.000 apolices da acquisição 
das novas apolices até prefazer o total da sua e)Ilissão, lhe parece que 
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effectivamente seria injusto exigir que o Estado · entre na ·copartlcl-
pação . dos seus lucros. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - O seu plano é inteiramente diverso; 
não estabelece a base de ouro. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Não póde exigir do banco, nem do com
merciante, que pague em ouro não havendo ouro no pliiz1 ou que dê 
15$ por uma libra sterlina, e que vã dal-a ao Estado por 10 ou 12$. 
Isso é que chama uma violencia, (apoiados) e é a causa primordial 
da deptessão do cambio. 

E' desta violencia que proceqe não só a maior parte da descon
fiança no estrangeiro, como favorece absolutamente ·a especulação da 
praça e dos cambistas. 

Mas uma vez completo pelo banco o seu fundo em apolices de 
300. 000 :000$ na proporção da sua emis&ão, então entrará o.. Estado 
na coparticipação dos seus lucros. Antes, parece-lhe inconveniente, so
bretudo, porque ao proprio Estado convem que o Banco da Republica 
adquira o maior credito posisvel, e quanto antes. 

0utra medida que lhe parece injustificavel e que se prende, entre
tanto, absolutamente ao systema adaptado pelo ex-ministro da fazenda. 
Não sabe em que razão se procurou basear S. Ex. para converter em 
4 olo em ouro os juros de 5 °1° do ultimo emprestimo realizado em 
1889. 

Em moeda-papel do paiz esse emprestimo importaya em um sa
crifício para o pagamento de juros da somma de 15. 000 e tantos 
contos. 

Não tem aqui a cifra exacta, mas fal-a-ha inserir no seu dis
curso. Mas falta a conversão, que não lhe parece justificada absolu
tamente, pois não ha necessidade de converter títulos de um empres
timo que acaba apenas de ser lançado; com essa alteração o paiz veiu 
a soffrer um prejuízo de mais de 10.000 contos. E quando diz 10.000 
é calculando o cambio elevado· em relação- ao estado actual; mas, si 
o cambio continuar a deprimir-se, como tudo parece indicar, si o par
lamento não fôr em auxilio da situação da praça, este prejuízo que o 
Estado tem de soffrer se elevará talvez a mais de 30.000 contos. 

Já vê o Senado que .é uma difíerença muito grande a pesar nos 
orçamentos. 

A 5 °\ 0 papel se teria de pagar 15.000 e- poucos contos; ,..em ouro 
a 4 <>\o tem-se de pagar o duplo desta quantia. 

Acha que este facto não deve ter passado despercebido aos espí
ritos dos nobres · senadores, inclusive o seu distincto collega pelo Es
tado de Santa Catharina. 

Tem obrigação de andar ao corrente destas causas e pede-lhe que 
quando se afastar da verdade dos calculas, da.s impressões da praça, 
do commercio em geral, o cham~ á ordem, o que lhe agradecerá. 
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Estes factos todos o induzem na convicção firme de que não se 
pôde continuar a exigir por base das emissões bancarias o ouro. 

O Banco da Republica deve ficar reduzido ao seu papel de inter
mediaria; quando tiver completado o seu fundo em apolices equivalente 
á sua emissão, poderá alargar então suas transacções, porque mal se 
comprehende que um banco da natureza do Banco da Republica faça 
negociações directas, como, por exemplo, essas ·que se chamam c.auções. 

E' verdade que o facto que v'ae assignalar póde-se justificar até 
certo ponto pela instabilidade dos títulos caucionados, porque se cau
cionavam acções desde ·que tinham um certo numero de entradas; pó
de-se justificar pela falta de confiança absoluta nesses títulos; mas 
isto é prova de que a operação não é boa, e um banco como o da Re-
publica nunca o poderia acceitar. - · 

Os bancos, em geral, e neste :riumero está o da Republica, dão 
dinheiro na razão de 1 olo sobre títulos caucionados, e 2 e até 3 °1° 
de commisstio. 

Ora, esta não é a missão de um banco como o da Republica, o 
qual deve ter em vista o que a semelhante respeito é praticado pelo 
Banco de França e pelo Banco Allemão. 

Limitado o seu papel, como deve ser, a simples intermediaria, 
poderá dar dinheiro aos bancos de credito a juro modico e estes por 
sua vez fornecei-o ao commercio e á industria ainda com juro modico. 

O Banco da Republica poderá dar por exemplo a 5 o lo ... 
ü SR. EsTEVES JUNIOR dá um aparte. 

O SR. ELYSEU MARTINS - ... que effectivamente naquellas con
dições corresponde a 5 °1°, como diz o nobre re:gresentante de Santa 
Catharina, facilitaria aos outros o darem a 6, a 7 ou a 8 no maximo, 
fazendo assim todo o seu negocio, 9btendo lucro razoavel, porque de
ve-se notar que as emprezas S'érias, aquellas cujo objectivo correspon
de a verdadeiras necessidades, que offerecem garantias solidas a seus 
accionistas, não podem sonhar com lucros fabulosos nem grandes es
peculações. (H a um apar te.) 

Bem; mas em regr a todas as industrias devem regular sua com
pensação quanto a lucros pela norma geral. Si o Banco da Repu
blica, como intermediaria, puder fornecer a 5 olo aos outros e estes a 
7 ou 8 ao commercio e ás in dU:stri as, se terá só por este facto reali
zado um grande melhoramento, ao passo que, sujeitando-se as indus
trias á grande pressão que actualmente muitas dellas soffrem para 
obter dinheiros a juros elevados, pagando 1 ojo e mais ao mez e dando 
2 e 3 de commissão por esses emprestimos, se acarretará o descredito 
destas indust rias, a duvida do estrangeiro sobre a utilidade dellas, e 
assim se retrogradará, fazendo nascer a desconfiança sobre industrias, 
cujo desenvolvimento augmentaria- a producção nacional. 
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Pede ao Senado permissão para incluir no seu discurso os dado!'i 
estatísticos que tem sommado a este respeito e que indica em globo 

· para não fatigar a sua attenção. 
No plano que • apresentou, vê-se que ataca pela base a unidade 

bancaria. Não discutirá theorias abstractas, não apreciará as · phases 
desta grande questão em outros paizes; limitar-se-ha simplesmente a 
combater a unidade bancaria pelas circumstancias peculiares em que 
o paiz se acha para as quaes só deve legislar tendo em vista, sempre 
que a lei, como já disse, é a expressão e o re~onhecimento de uma 
necessidade. 

O Senado sabe que os Estados Unidos, que tiveram que sustentar 
uma guerra como não ha memoria de igual e de fazer sacrifícios mo
netarios, como tambem não ha memoria, não recorreram, entretanto, 
a paiz nenhum estrangeiro para haver os recursos necessarios á reor"" 
ganisação de suas finanças e desenvolvimento de seu assombroso pro
gresso: 

Deve recordar aos que se impressionam com as difficuldades da 
vida actualmente no Brazil, não só que ellas provêm em grande parte 
das medidas · tomadas pelo ministro da fazenda do governo proviso
rio, como do desenvolvimento progressivo da . nossa população 
e até, porque não dizel-o ~ do desenvolvimento do gosto pelo luxo. 

Aos que se impressionam com este facto, recordará outro, que é 
muito corrente, com relação aos Estados Unidos, logo que terminou a 
sua guerra. Recorreram ao credito proprio; emittiram apolices com o 
juro de 8 "1°; o desenvolvimento das instituições bancarias foi prodi
gioso, como já disse mais de uma vez. 

E, entretanto, a vida alli continuou por muitos annos ainda mui
tíssimo difficil, ao ponto de se pagar ás vezes d:ollur e meid por :uma 
camisa engommada. · 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Dollar e meio em papel. 
O SR. ELYSEU MARTINS - O equivalente. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Mas cem ddvl®·s em ouro valiam 

naquelle tempo 228 em papel. 
O SR. ELYSEU MARTINS - Pois hem; mas era o Estado quem 

garantia tudo isso por meio de suas apolices e do seu desenvolvi
mento. 

Não lhe parece con;veniente, como lembrou hontem o distincto re
presentante do Rio Grande do Norte, consentir que o Banco da Re
publica faça negocias directos afim de cobrir os dous terços da sua 
existencia. Não póde crêr que esta operação se effectue segundo as 
vistas e os intuitos apresentados pelo nobre senador, porque seria pre
ciso que o Estado, por sua vez, afim de acautelar os interesses do 
proprio banco, lhe indicasse de antemão quaes os títulos sobre que 
poderia de&lontar e fazer operação. 
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Parece-lhe, p·ortanto, qne, não sendo possível por parte do Est~
do esta limitação, o verdadeiro é não consentir que o banco negocie 
directamente, servindo apenas de intermediaria. 

Sobre esta base da faculdade de emissão sobre apolices aos Es
tados que ainda não tenham instituições bancarias, terá de fazer al
gumas emendas, que em occasião opportuna remetterá para que pos
sam ser apreciadas pela commissão. 

O Senado comprehende que a discussão estabelecida amplamente, 
como tem sido, sobre esta materia, tem operado, quer no seu espírito, 
quer no espírito do nobre senador pelo Rio Grande do Norte, modi
ficações no primitivo plano dos seus projectos; de maneira que não 
será estranho dizer ao Senado que o orador e S. Ex. teem emendas a 
apresentar aos seus proprios trabalhos, que sobre algumas destás emen
das estão ambos de pleno accôrdo, ·mas que divergem effectivamente 
em pontos substanciaes. 

Daqui a necessidade em que se vê de fazer imprimir as emendas 
que entende apresentar para serem sujeitas á apreciação da commissão, 
facilitando assim o trabalho no seio della, onde não tem assento, 
para que possa mais facilmente refundir os seus projectos, sujeitan
do-os a um molde mais conveniente á 3a discussão. 

Eis, o que por hoje lhe occorre dizer ao Senado sobre a discussão 
do art. 1°. 

Em occasião opportuna apresentará as emendas de que fallou. 
(Muito bem>· muito bem.) 

O Sr .. Ramiro Barcellos diz que, inscrevendo-se para o debate 
do projecto n. 27 e das suas emendas, não o fez com a intenção de 
combater as suas idéas essenciaes, idéas relativas mais á fiscalisação 
de um banco . que tem relações directas com o Estado, do que mesmo 
á resolução do grande problema economico da actualidade. 

Mas, como a questão (o que pelo proprio debate se tem visto), 
necessita de toda a prudencia, de toda a reflexão para que do Senado 
saiam as medidas mais necessarias á situação do paiz, julga o orador 
_que, tanto o projecto, como as emendas, muito lucrariam em ser -en
viadas á commissão de fazenda. 

, O orador mesmo tinha a intenção de apresentar ao Senado um 
projecto relativo a este assumpto, que, no seu modo de entender, . pa
rece resolver a questão; e então, em vez de apresentai-o directamente 
ao Senado, apresent.al-o-ha á commissão, para que essa possa, si fôr 
caso disto, tirar delle as medidas que julgar convenientes. 

Por isso requerer que o projecto n. 27 e as emendas vão á com
missão de finanças1 .afim de dar parecer, reservando o orador para si 

·o direito de entrar na discu,ssão quando fôr apresentado esse pareril'!r. 
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. Requeiro que o ·projecto n. 27 e emendas vão á commissão de fi
nanças para dar parecer. - Ramiro Bli/rcellos. 

E' apoiado, posto em discussão e sem debate 
approvado. 

Reque.t'imeJ:t.to Vão as emendas á commissão de finanças, 
ficando a discussão adiada. 

...~ . -

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO 

A commissão de finanças examinou com a maior attenção o pro-
jacto n. 27, do Senado; e bem assim o de n. 35, que foi offerecido, 

P d C como emenda, em parte additiva e em parte sub-
ar<ecer a om- . . · · b . · - d . - d Fi stitutiva ao pnme1ro, so re a reorgamsaçao o 
mis.sao e = eystema de bancos de emissão, ora vigente no 
nanças paiz. 

Ao reconsiderar tão importante assumpto nos seus differem:es 
aspectos e relações, tendo, principalmente, em vista as circumstancias 
pouco satisfactorias, em que se acha o Meio circulante nacional, a 
commi.ssão tomou, igualmente, na devida consideração ás idéa.s de re
forrrua ou bases geraes, que a esse respeito foram offerecidas pelo Pre
sidente da Republica, em mensagem do Senado, no intuito de concor
rer para melhorar a presente situação d·as nossas iri.dustrias. 

No entender da commissão, a ma teria reclama solução urgente e 
adequada; mas, por isso mesmo, dispensando-se do trabalho de largos 
desenvolvimentos ou da apreciação dos factos e doutrina, sobre os di
versos pontos controversos, ella limita-se a desenvolver que, conforme 
ao resultado das conclusões que foram acceitas, é seu parecer que seja 
adaptado o seguinte projecto de lei. _ 

Sala das commissões, 22 de setembro de 1891. - SaJ,danha Ma
rinho. - A. Cíw{lj~canti. - J. Hygino. ~ Ubaldino do A~al. -Do
mingos Vicente. - Theodu'Tieto Souto (vencido com projecto em se
parado).- Braz Cameiro (idem). - EsiJ~ve.s JunJior (idem). 

O Congresso N acionai resolve : 
Art. 1. 0 O Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil será 

administrado por um conselho director composto do numero de mem
bros que os estatutos fixarem, de entre' os quaes 

Projecto n. 46 o governo nomeará o presidente e o vice-presi-
dente do estabelecimento. . 

Art. 2.0 Da commissão fiscal, que o mesmo banco deve ter, nos 
termos· do decreto n. 164, de 7 de janeiro de 1890, farão parte, pelo 
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menos, àous commerciantes ou tndustriaes eleitos pela Associação 
Commercial desta capital. 

· Art. 3.0 Os estatutos do Banco da Republica especificarão os 
casos em que será obrigatoria a audiencia ou a instrucção da com
missão fiscal ou de algumas de suas secções. 

Art. 4. 0 As operações do Banco da Republica e dos demais ban
cos emissores consistirão em depositas, descontos, compra e venda de 
metaes preciosos, saques e cambiaes. 

Art. 5.0 • O Banco da Republica liquidará a sua carteira hypothe
caria e industrial, bem' como os títulos sem prazo ou a longo prazo 
que tenham servido de caução para a emissão de notas. · 

Art. 6.0 Nenhuma nota será emittida sem que· fique, na carteira 
do banco emissor, um titulo de valor, pelo menos corresponden!e, suh
scripto por duas ou tres firmas de reconhecida solvabilidade, cujo 
prazo não exceda de 90 dias. 

Art. 7.• Os bancos de emissão converterão as suas .notas á vista 
e em moeda metallica, sempre que o cambio attingi'l' o par. 

Art. 8.0 O Thesouro Federal fornecerá as notas bancarias, as 
quaes serão uniformes quanto ao typo, por contá do banco que tiver 
de emittil-as. 

Art. 9.0 As notas bancarias não poderão ser de vàlor ·inferior a 
5$000. ·- - -

Paragrapho unico. O governo retirará da circulação as notas do 
Thesouro de 500 réis a 2$, substituindo-as por moeda de prata de 
valor correspondente. 

Art. 10. A emissão do Banco da Republica, addicionando-se-lhe a 
emissão facultada aos demais bancos e a totalidade das notas do The
souro, não poderá execeder a 600 mil contos. 

Art. 11. O Banco ·da Republica estabelecerá, de accôrdo com o 
governo e nos prazos marcados por este, caixas filiaes ou agencias nos 
estados da União, onde não houver banco-de emi'ssão, ou no caso de 
haver, quando a creação de uma caixa filial ou agencia fôr solici
tada pela Associação Commercial da respectiva praça. 

Art. 12. O Banco da Republica receberá, pelo seu valor nominal, 
as notàs dos outros banco~;; de emissão, salvo o caso de que o banco 
emissor não tenha cumprido a obrigaç_ão imposta no art. 7.0 

Art. 13. O Banco da Republica e os demais bancos de emissão 
trocarão as suas notas ·e liquidarão as suas contas e transacções por 
meio . de agentes que se reunirão periodicamente em _ logar para este 

· effeito determinado na Capital Federal e creados em outras pl"aças, 
. que o governo designará de accôrdo com os mesmos bancos. 

Art. 14. Os bancos de emi'ssão publicarão quinzenalmente na fo
lha que der o expediente do governo nos estados, onde tiverem a sua 
séde, e em alguns dos jornaes de maior circulação da Capital Federal, 
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os balanços do seu activo e passivo especificados~ segundo o modelo 
que fôr dado pelo governo. · 

Art. 15. O Banco da Republica poderá receber, pela caixa ma
triz e suas filiaes, quaesquer sommas pertencentes ao Thesouro Fe
deral, e incumbir-se de pagar as contas deste até a concurrencia da 
importancia de creditos . daquelle, sem direito a haver commissão por 

.taes serviços. 
O banco poderá ser igualmente incumbido do movimento ou · pas

sagem de fundos entre o Thesouro Federal e as repartições .fiscaes 
dependentes deste nos .estados, e reciprocamente, sem remuneração ai-

~~ . ' . 
Art. 16. Na conta corrente que o governo mantiver com o banco 

da Republica pelas quantias que este fornecer ao Thesouro Federal, 
no caso de haver juros, não poderá a sua taxa exceder de 3 ojo ao 
anno. 

Art. 17. As contas do .13anco da Republica referentes á entrada e 
sahida dos dinheiros publicos serão sujeitas ao exame e fiscalisação 
do tribunal de contas. · 

Art. 18. Haverá na Capital Federal um fiscal do governo e dous 
adjuntos. 

Art. 19. Ao fiscal do governo; por si e com o auxilio dos seus 
adjuntos, compete : 

á) inspeccionar os bancos e sociedades anonymas que pelas leis 
e regulamentos vigentes estiverem sujeitos á fiscalisação do governo; 

b) syndicar si os bancos de emissão corri séde nesta capital pra
ti?am suas operações dentro dos limites. e pela fór ll(a declarada na 
le1 e nos estatutos; 

c) assistir ao recenseamento das diversas carteiras, caixas e co
fres dos bancos de emissão, assim como exigir sua conferencia, sem
pre que o julgar necéssario ou conveniente; 

d) verificar si foram observadas· as prescripções estabelecidas dos 
bancos de emissão relativas á prestação de contas por parte das res
pectivas administrações; 

e) visar os balanços quinzenaes e annuaes dos bancos de ··emissão 
com séde nesta capital e mandar publicai-os por conta destes; 

f) dirigir annualmente ao governo um relatorio, em que colligirá 
todos os dados estatísticos e informações sobre a circulação judiciaria 
e os bancos de emissão, com observações, criticas e indicações de me
didas legislativas ou administrativas que jul'gar conveniente. 

Art. 20. Os fiscaes do governo junto ·aos bancos de emissão ou 
caixas filiaes existentes nos estaâos transínittirão ·ao fiscal com aéde 
nesta capital todos os 'documentos, dados e informações necessarias 
para o desempenho do encargo de que t rata o artigo antecedente, let
t?a f. 
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Art. 21. o~ fiscaes do governo e seus adjuntos não poderão ser 
accionistas das companhias sujeitas a sua inspecção, nem ter com ellas 
qualquer especie de transacção; lhes é vedado o exercício de qualquer 
outro emprego, commissão ou funcção de caracter publico, industrial 
ou commercial. 

Art. 22. O fiscal do governo nesta capital terá o vencimento an
nual de 18 :000$ e cada um dos adjuntos o de 10 :000$, pagos pelas 
companhias sujeitas á fiscalisação pr-oporcionalmente ao respectivo 
capital. 

Art. 23. O governo fixará o numero, as attribuições e vencimen
tos dos fiscaes e adjuntos que forem necessa.rios nos estados para o 
serviço da inspecção dos bancos e sociedades de que trata o art. 19, 
lettra a. 

Art. 24. Continuam em vigor os direitos e privilegias do Banco 
da Republica e dos outros bancos emissores existentes, salvo as modi
ficações da presente lei, entrando o governo em accôrdo com os esta
belecimentos no que fôr de mistér. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 22 de setembro de 1891. - Saldanha Ma

rinho .. - A. CavaZcanti. - José Hygi11Jo. - U. do Amaral. - Do
mingos Vicente.- Theodureto Souto (vencido com projecto em sepa
rado).- Braz Oiameiro (idem).- Esteves Juruior (idem, idem). 

O Congresso N acionai resolve : -

Art. 1." E' mantido ao Banco da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil o privilegio exclusivo de emissão concedido pelo decreto 

Proiécto da n. 1.154, de 7 de deze:mJ)l'o de 1890. 
m'itroritl Art. 2.0 Dentro do prazo de 90 dias, contados 

da data em que a presente lei fôr posta em exe
cução o Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil entrará 
em a~côrdo com os demais bancos emissores afim de lhe transmitti
rem elles os seus privilegias, direitos e prerogativas, juntamente com 
os depositas metallicos e de apolices que houverem effectuado no The
souro N acionai em garantia de sua emissão. 

§. 1.0 O accôrdo será dependente de' approvação do governo, e im
portará para o Banco da Republica dos Estados U rudos do Brazil a 
responsabilidade das respectivas emissões feitas nos termos das leis 
que os regem. 

;§. 2.0 As notas dos bancos emissores, que se fundarem com o 
Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil, .emquanto não 
forem por este substituídas, terão circulação e curso legal em todo 
o .paiz, independentemente de outro .distinctivo ou caracteristico, seja 
qual fôr a sua. base ou lastlro nos termos das respectivas conceBI'ióéa. 
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§ 3.0 o .governo fixará um praso dentro do qual se eííectuará a 
substituição do typo adoptado para as notas. 

Art. 3.0 As notas existentes, do estado, do valor de 500 réis até 
2$, serão trocadas por moedas de prata dos mesmos valores,-. cunhadas 
por conta do governo. 

Art. 4.0 E' fixada em 600.000:000$ a somma total do papel
moeda a circular em toda a Republica comprehendida a emissão do 
Estado. · 

Paragrapho unico. Esse maximo só poderá ser ultrapassado me
deante autori.sação do governo, ficando estabelecido que tal augmento 
assentará exclusivamente sobre base metallica com a condição de con
versibilidade da nota, á vista. 
. ·Art. 5. 0 Verificando-se o qu01ntum actual da -circulação em notas 

de todos os bancos. emissores, e addiccionada a somma do papel-moeda 
do Estado, a diíferença, isto é, o que faltar para preencher-se a aom

. :uia de 600.000 :000$, em que é fixado o total da circulação, só poderá 
ser emittida sobre a base de apolices inalienaveis, nos termos do de
creto n. 165 de 17 de janeiro de 1890. 

Art. 6.° Fica o governo auto.risado a converter em apolices de 
ouro, de emprestimos internos ou externos, o deposito metallico e res· 
pectivo agio dos bancos emissorea, averbando e escripturando taes 
apolices em nome de quem de direito; as quaes garantirão as notas em 
circulação emittidas sobre aquella base . 

Art. 7.0 Realisada a operação autorisada pelo art. 6°, o governo 
apurará o saldo real entre a emissão sobre a base metallica e o valor 
das apolices em que tenham sido convertidos o deposito metallico e o 
respectivo agio dos bancos emissores, e este saldo conjunctamente com 
o papel-moeda do Estado, em circulação, será recolhido pelo Banco da 
Republica, no prazo de 15 annos, a começar de 1895, na progressão e 
fórma eatabelecidas pelo governo, partindo da quota de 10.000 :000$000. 

Paragrapho unico. Para execução desta disposição, o contracto 
do resgate feito com o Banco da R epublica será rescindido. 

Art. 8.0 Para preencher a somma do ·papel moeda, que fôr sendo 
recolhido e não estando o cambio ao par, o Banco da Republica pode
rá emittir quantia igual, mas sobre a base de apolices inalienaveis, 
nos termos do decreto n. 165, de 17 de janeiro de 1890. 

Art. 9.0 A emissão garantida por- apolices inalienaveis, de que 
trata o decreto n. 165 de 17 de janeiro ele 1890 citado, só será reco
lhida mede ante acéôrdo entre o governo e o Banco da Republica. 

Art. 10. A emissão garantida por apolices de ouro, em vista da 
applicação do fundo metallico dos bancos, será conversível em especie 
á vista, após o recolhimento da somma real apurada entre a emissão 
sobre a base metallida e o valor dessas apolioos .. 
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Art. 11. O Banco da Republica abrirá caixas filiaes em cada um 
dos Estados, de áecôrdo com · o governo, fixando o fundo social e as 
operações de cada uma dellas, tendo os bilhetes da matriz· e os das 
mesmas caixas curso em toda a Republica. 

Art. 12 . O Banco da Republica, assim reorganisado operará em 
tudo o mais nos termos do art 2° do decreto n. 1154 de 7 de dezembro 
de 1890. 

Art. 13 . A administração do banco e o chefe da emissão farão a 
substituição das notas na fórma e prazos estabelecidos pelo governo em 
instrucções especiaes. · · 

Art. 14. Em todos os actos e transacções do banco intervirão 
dous f1scaes especiaes, de nomeação do governo, eujas attribuições se
rão estabelecidas no regulamento que fôr expedido sobre as seguintes 
bases: 

a) Promover e fiscalisar o cumprimento e execução das clausulas 
aos contratos celebrados com o governo, a quem informarão assidua
mente sobre a marcha administrativa do Banco, e todas as occurren
cías que se derem; 

b) Assistir ao recenseamento das diversas carteiras, eofre e caixas 
do banco, assim como exigir a sua ~nferencia sempre que a julgarem 
necessaria ou conveniente; · 

c) Assistir as sessões da assembléa geral dos accionistas, do corpo 
administrativo do banco e das suas diversas commissões, inspeccio
nando toda;s as deliberações, e suspendendo as que forem contrarias 
aos estatutos, á lei' e aos contratos com o governo, a quem dará imme
diatamente conta para que este resolva si devem ou não ser execu
tadas. 

Art. 15. Os fiscaes ~ão podem ser accionistas do banco nem ter 
com o mesmo qualquer especie de tran:sacção, e vencerão honorarios 
iguaes aos que couberem a cada director, sendo-lhe vedado exercer 
qualquer outro cargo, commissão ou funcção de caracter publico, in
dustrial ou commercial. 

Art. 16. Os balanços annuaes e mensaes do banco serão visados 
pelos fiscaes . 

Art. 17. A administração do banco será composta do numero de 
membros q11,e fixarem os seus estatutos e eleitos na fórma por elles 
determinada. 

Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da.s sessões, 21 de setembro de 1891. - Theod<Jreto Souto. 

- Braz Carneiro. - E'Steves Junior. 
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SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO 

O Sr . José Hygino - Sr. presidente, a Camara dos Depu· 
tados nomeou uma commissão especial para responder a certos que

sitos sobre os bancos de emissão e sobre o meio 
z• discussão do circulBIII.te, e indicar as medidas legaes que no 

projecto n. 46 5eU entender devem ser adoptadas. 
Essa commissão procedeu a inquerito sobre 

Banco da Republica e desempenhou-se do encargo que lhe foi commet
tido, apresentando um projecto que actualmente pende da deliberação 
daquella camara. . 

N o Senado foram tambem offerecidos tres projectos sobre o mes
mo assumpto. V eiu depois a mensagem do governo, provocada por 
uma moção desta casa, mensagem na qual o Presidente da Republica 
apresenta um vasto plano de reorganisação para o fim de concentrar 
a emissão no Banco da Republica, substituir as notas do Thesouro 
por notas de banco, e garantir as nota·s bancarias com lastro em apgF 
1ices . . 

A commissão de finanças, tomando conhecimento dessa proposta, 
dividiu--se: a sua maioria apresentou um projecto, e a minoria for
mulou outro de accôrdo com as idéas propostas na mensagem presi:
dencial. E' o projecto da maioria da commissão que V. Ex. acaba 
de declarar em di.scussão . 

Vê-se, pois, que actualmente ambas as casas do Congresso se oc
cupam com o mesmo assumpto, e é possível, ou melhor, é provavel que, 
attenta a diversidade desses projectos, ellas tomem deliberações que. 
não se harmonisem, resultando dahi diffiçuldades para a solução de 
uma questão de ordem tão elevada e que não soffre adiamento para 
outra sessão legislativa. (Apoiados.) 

O SR. EsTEVEs JuNIOR - E que precisa ser re.solvida quanto 
antes. 

O SR. JosE' HYGINO - Supponha-se que o Senado approva o 
projecto da maioria ou da minoria da commissão de finanças, e que 
venha depois o projecto da C amara dos Deputados. . 

Prejulgada a questão pelo voto do Senado, o projecto da outra 
camara não será acceito. Por sua vez e pela mesma razão, a Camara 
dos Deputados não acceitará o projecto que lhe fôr remettido pelo Se
nado. 

E assim, depois de larga discussão, perder-se-ha um tempo pre:
cioso e chegar-se-ha a um resultado completamente negativo (ApoW... 
dos.) ~ 

E' 1 'a · · este resu ta o que cumpre eVItar, porque nas actuaes cucum-
stancias do paiz seria isto um mal muito grave . . (Apoiados; 'lfiJIJJito 
bem.) 
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Os projectos apresentados na Camara dos Deputados, no Senado 
e na mensagem do governo; conteem idéas não só diversas, como até 
contrarias e antagonicas sobre a base da emissão, a centralisação ou 
descentralisação bancaria, o resgate do papel-moeda e muitos outros 
pontos de igual importancia. · 

Em um assumpto que interessa, como este, á .fortuna publica e 
particular, ao meio circulante, ao cambio, ás relações externas, e, 
comquanto ambas as casas do Congresso se achem animadas da me
lhor vontade e desejam tomar as medidas mais convenientes, o regimen 
presidencial - permitta-se-me dizel-o de passagem - ·está mostrando 
praticamente o seu defeito capital, quero dizer, o isolamento do Po
der Executivo, a falta de harmonia entre os dous orgãõs supremos da 
nação, a ausencia de direcção que, em um regimen de opinião e par
lamentar, naturalmente compete ao gabinete, como expressão da 
maioria da representação nacional. 

Estamos vendo - para servir-me de uma phrase de Bryce 
que o navio anda á roda e á mercê das ondas, e isto quando o tempo 
não está calmo, o mar não ~stá sereno, e a bordo se faz necessaria a 
presença de um piloto amestrado. 

Atravessamos uma phase de reconstrucção política, administra
tiva, economica e financeira, sem orientação, sem um pensamento que 
guie o governo e domine as resoluções do Congresso. 

Faça o Senado o que estiver ao seu alcance para que não se mal· 
logre a reforma bancaria e do meio circulante, que é actualmente o 
objecto da expectação publica. 

Penso, Sr. presidente, que se deve adiar a discussão deste pro
jecto, até que seja remettido ao Senado o pr.ojecto qu~·se discute pre
sentemente na Camara dos Deputados sobre o mesmo assumpto, afim 
de que o Senado não se comprometta desde já pelo seu voto sem saber 
o pensamento da outra camara. (Apoiados.) · 

E' esté o objecto do requerimento que vou mandar á mesa, tendo 
sómente em vista obviar uma parte das difficuldades que se oppõem 
a um accôrdo final sobre tão importante assumpto . 

· Requeiro que fique adiada a discussão do 
Requerimento projecto n. 46, até que o projecto sobre o mesmo 

J. Hyglno assumpto da Camara dos Deputados seja remet-
tido ao Senado. ' 

Sala das sessõe·s, 26 de setembro de 1891. - José Hygino. 
E' lido, apoiado e posto em dis~ussão. 

O Sr. Theodoreto 'Souto quando pela primeira vez pronun
ciou-se sobre a questão bancaria e financeira, lembrou o expediente 
de uma commissão roixta, que tratasse do assumpto. Impugnaram-o, 
então, dizendo que as commi.ssões mixtas provavam mal; não sabe 
porque não se quiz acceitar o expediente da commissão mixta. 



-303-

Era justamente o nobre senador pelo Rio Grande do Norte que 
havia provocado por meio da mensagem do Poder Executivo1 uma 
proposta acompanhada de outra mensagem, contendo uma serie de 
idéas, que elle reputou fundamentaes para a situação do paiz. 

O Poder Executivo correspondeu, com a brevidade possível, ao 
' pedido que havia sido formulado por S. Ex., apoiado, crê o orador, 

que pela unanimidade do Senado, e determinado esse pedido, oSobre 
tudo, por grandes motivos de urgencia indeclinavel da questão, 
que se impunha a todos os espíritos, relativamente .ás relações econo
micas e sociaes do paiz. 

Levada esta mensagem ao seio da commissão, para tomar della 
conhecimento, assim como ~os projectos, que tinham sido apresenta
dos pelos nobres senadores pela urgencia do negocio; que os projectos 
surgiam de todos os lados, e as mensagens, a respeito do assumpto, 
tambem surgiam; levada esta mensagem ao seio da commissão, qual
quer que fosse o trabalho que se tivesse iniciado na Oamara dos Depu
tados, a commissão deliberou, por maioria, desempenhar-se do seu 
alto dever, eminente obrigação de todos os representantes do paiz 
que teem a responsabilidade dos negocios publicos, determinando que 
elaborasse ella o projecto e que fosse, então, apresentado ao Senado para 
ter mais rapido curso. · 

O nobre senador, que acaba de iniciar a idéa do adiamento, mos
trou-se sempre precipitado e açoudado em elaborar o projecto, que sub
metteu ao conhecimento dos membros da commissão e que deu logar ao 
voto em separado de outros membros da mesma commissão. 

O SR. JosE' HYGINO - Não fui precipitado, nem açoudado; a 
commissão é que determinou isso. 

O SR. THEODURETO SouTo diz que S. Ex. correspondeu perfeita
mente á espectativa da commissão, apresentando o seu projectb que 
foi acceíto pela maioria. 

Ora, pergunta o orador si não tem razão para estranhar que agora 
venha um membro da honrada commissão, apresentar uma idéa de 
retardamento da solução de um problema, cujos dados o proprio Sena
do procurou em nome dos mais altos interesses e das mais avultadas 
necessidades do paiz ? 

o orador não tem o direito de achar, pelos menos, anomalo que, 
em uma questão desta ordem; em que não ha iniciativa privilegiada 
para· nenhuma das casas do parlamento, e em que, si • alguem pudesse 
avocar â precedencia era o Senado, porque tinha levado a questão por 
meio de uma mensagem constitucional ao conhecimento do Poder Exe
rutivo; não tem o direito, repete, de notar que um,a questão collocada 
nestes termos não deve ser adiada? 

Diz-se, porém que a Camara está fazendo um trabalho. 
Antes de tudo, não quer o orador prejulgar; mas pensa que o tra

balho da O amara é uma limitadissima reforma do. Banco · da Republi-
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ca, e nem siquer contém os dados e os elementos para a resolução do 
grande problema economico e financeiro do paiz. 

O projecto da Camara ~ o resultado de uma especie de inquerito , 
que a Camara mandou fazer por uma commissão no Banco da Repu
blica e a que este prestou-se, dentro dos limites da lei; entretanto, que 
o projecto do honrado senador é vasado em moldes muito mais largos, 
offerece um campo muito mais vasto á discussão, e entende com a 
reorgani..sação financeira do paiz. 

O projecto que abrange as idéas do governo ainda contém idéas 
mais largas, embora não concorde com todos os seus pontos. 

E é o honrado senador que vem a esta hora dizer - não, não tra
temos disto, esperemos que a Camara faça um trabalho e o mande para 
cá para ser resolvido pelo Senado~ . 

Então, o honrado senador abandonou as suas idéas, ou prepara-se 
para quando vier o projectó da Oamara, apresentar o seu como substi
tutivo ou additivo a elle ~ 

Porque se não ha de dar andamento a este projecto ~ 
O que é que tolhe o Senado~ Qual é o motivo de ordem superior 

motivo constitucional, motivo legal, que embaraça o Senado de comt
nuar desassombradamente nesta discussão, que, para produzir gran
des resultados praticos deve ser a mais larga, a mais detida, a mais 
ponderada pos8ivel? 

E como póde o honrado senador prejulgar a respeito dos intui
tos da maioria da O amara~ 

E prejulga, porque, desde logo, estabelece que a Camara faz um 
t rabalho, do qual não se afastará, e impõe ao Senado a obrigação de 
ir a reboque da Camara para onde ella o quizer levar. 

O Sr. senador, espírito illustrado, elevado, pedindo o adiamento, 
em uma materia como esta, neste momento critico, em que a questão 
financeira interessa a todos os que teem interesses radicados no sólo 
brazileiro, assim COpl.O a todos aquelles que, DO estrangeiro, teem re
lações com o Brazil, é que vae protellar a discussão. 

Qualquer pessoa podia fazel-o, menos S. Ex., trabalhador, activo, 
amante da discussão, capaz de illuminar o debate .com as suas luzes 
l-odos os dias, preparado para auxiliar o Senado neste trabalho, que 
.3 um trabalho eminentemente patriotico e elevado, e em que ninguem 
como o honrado senador póde prestar tão bons serviços. 

E', portanto, para o orador um IJ10tivo de estranheza este reque
rimento de adiamento. 

Cumpra o Senado o ~u dever; discuta os seus projectos e elabore 
uma lei. 

Si esta lei estiver concluída antes do projecto da Camara, man
de-a para lá, si, porém, não estiver concluída e a C amara andar mais 
depressa, então o Senado tomará conhecimento .desse projecto. 
. Este systema de descançar nos outros, de a_diar, de deixar para 
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amanhã, de repousar na responsabilidade de terceiros, repugna ás 
grandes nlsponsabilidades de uma corporação politica como é o Se
nado. 

Qual é a razão poderosa que o embaraça de continuar no exame 
desta questão ? . 

O facto, simplesmente de ter a Camara em projecto aliás limi-
tadissimo, sobre reforma do Banco da Republica? ' 

Ora, quando o Senado inicia uma reforma mais larga ha de es
perar por uma limitadissima e insignificante reforma bancaria ini
ciada na Camara que tolhe os seus movimentos e o embaraça de prose-
guir na discussão dessa ma teria? . 

. O orador faz mais justiça á illustração do honrado senador para 
pensar que S. Ex. procedendo assim, não quer, por certo, exautorar o 
Senado, nem pol-o a reboque da Camara dos Deputados. 

Pense bem, S. Ex., reflicta bem, e verá que o papel a que quer 
condemnar o Senado é um papel secundaria, que elle não deve aceitar. 

Comprehenderia ainda o adiamento, si visse que o estado em que 
se achavam os dous projectos da Camara e do Senado, era outro, si, 

- por exemplo, o projecto discutido estivesse· ainda em 2a discussão, 
e o da Camara já em aa, e a concluir-se; era o caso de esperar alguns 
dias; mas quando os dous projectos se acham, mais ou menos, na mes
ma altura da discussão, quando o Senado tem o mais vasto campo para 
operar, quando a Camara se enreda ein vasta mésse de assumptos, que 
se debatem alli todos os dias; alguns de caracter emminentemente po
litico, e, como Camara popular, desenvolve uma actividade muito 
maior do que o Senado ; não é o caso de adiamento. 

Tem visto mesmo que a discussão do projecto de reforma ban
caria, na Camara occupa um insignificante intervallo, durante as 
suas sessões, de maneira que só um orador, quando muito dous; podem 
fallar em cada dia. · 

.A.nte-hontem foi o projecto debatido por um; h ontem por outro, 
e assim irá demoradamente, não só porque a maneira de proceder da 
Camara é mais lenta, como porque muitos outros assnmptos lhe to-
lhem o tempo. · 

As discussões do Senado são mais seguidas; a mesa organisa as 
ordens do dia de uma niateria racional e perfeitamente adequada ás 
circumstancias. 

Permitta, pois o honrado senador que o orador invoque o seu 
illustrado criterio, para que desista de semelhante proposito, que, pelo 
menos, por· ora, não tem razão de ser. · 

O adiamento teria cabimento si no Senado se · proletasse .a dis
cussão e o projecto da C amara andasse mais rapidamente; mas, actual
mente, quando o debate se inicia apenas, acha que é premat~ra seme
lhante idéa. 

Era isto o que tinha a dizer sobre a materia do adiamento ; e 
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senta-se, invocando a attenção do Senado para um assumpto como este, 
que, sem duvida, no momento actual, não precisa nem de':"e ser adiado. 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão 
do requerimento, ficando este prejudicado por não haver numero legal 
para votar-se. · 

Oontinúa a discussão do art. 1° do projecto. (*) 

SESSÃO DE 28 DE SETE:MBRO 

O Sr. Ramiro Barcellos - Trata-se, Sr. presidente, da questão 
mais melindrosa e mais momento-sa da actualidade. 

Estão na ordem do dia tres projectos relativos á situação finan
ceira, entre os quaes um que tive a honra de apresentar e que já 
passou em primeira discussão . 

Para poder guiar-me na discussão que vou encetar, nece-ssito que 
V. Ex. me informe si podem ser igualmente considerados no mesmo 
debate os dous projectos provenientes das commissões reunidas, isto é, 
si me é dado discutir ambos neste momento ou só o da maioria. 

O SR. PRESIDENTE- Discutindo o art. 1", pôde o nobre senador 
fazer a apreciação de ambos os projectos que acompanham o parecer. 

O SR. RA.MIRO BARCELLOS - Fiz a pergunta para não afastar
me da ordem. 

V ou, pois, considerar em primeiro logar o projecto da maioria 
da commissão e passarei depois a tratar do que a minoria apresenta 
em separado, que é identico ao que foi enviado com a mensagm do 
governo. 

O projecto da comrmssao, Sr. pre·sidente, desperta em minha 
mente a historia do cavallo do inglez, experimentação physiologica 
assás conhecida, de que V .Ex. certamente tem noticia. Querendo 
um illustre filho da nobre Albion verificar o que de e:Xacto havia no 
axioma que diz ser - o habito uma segunda natureza, resolveu certi
ficar-~..a por uma experiencia em seu proprio c avalio. 

U problema a resolver era este: diminuir gradualmente ás rações 
ao pobre animal afim de habitual-o paulatinamente a privar-se de 
alimentos, o que importaria não só em uma demonstração de ordem 
scientifica como em uma economia nas rações. · 

O resultado da experiencia dizem que foi negativo, pôde entre
tanto, bem acontecer que ella produza resultados diversos no terreno 
da sciencia economica e nas locubrações dos financistas; pois que de 
nada já se pôde duvidar neste fim de seculo. 

(*) Em seguida fallou o ·Sr. Tbeodureto Souto, cujo discurso não consta 
dos A:rn.naes. 

-- • L 



307 

Pôde ·ser que muito proveitoso seja a um banco aquillo que foi 
fatal ao animal, a quem Buffo~ intitulou o nobre companheiro do 
homem. 

Si assim for, desde já, Sr.. presidente, me inscrevo no numero 
daquelles que teem de render um justo preito de admiração á illus
tre commissão de finanças, sendo caso igualmente para vivas felicita
ções ao Banco da Republica. . 

O projecto da commissão, digo o da maioria da commissão, des
tina-se a consolidar a situação financeira do paiz por uma dieta for
çada imposta ao Banco da Republicà: carta in lirn:i.me as restaura
doras emissões, cercea-lhe a carteira hypothecaria e, quanto a des
contos, apenas permissão para títulos, cujo prazo não exceda a no
venta dias. Ora, não parece a V. Ex., Sr. presidente, que este regi
meu imposto a um organismo pouco robusto deve produzir effeitos 
semelhantes aos que determinaram a morte do cavallo do inglez? 
(Riso.) 

Por entre as linhas despretenciosas deste projecto, parece-me ver 
lavrada a sentença do banco do Sr . Mayrink e afigura-se-me distin
guil-o envolto na tunica dos condemnados, em marcha para o seu 
con.sumatum est, consolado pelas palavras piedosas dos sacerdotes da 
alta finança e allumiado pelos archotes da sabedoria dos nossos 
economistas . 

Mas ouso agora perguntar a V. Ex. e ao Senado : dado o triste 
desenlace, que parece-me derivar logicamente do projecto da maioria 
da commissão, onde está a ama que tem de amamentar a essas mi
lhares de orphãzinhas, a essas pobres notas de papel pintado a que se 
usa dar o nome de dinhlitro em nosso paiz ? 

A cargo de quem deixa a illustre commissão os innumeros filhos 
do Banco da Republica? Quem paga toda essa papelada que se impoz 
a curso forçado aos cidadãos? 

Quem responde pela fortuna privada e publica invertida em 
notas de emissão? Vê V. Ex. e deve sentir o Senado que não deixam 
de ter fundamento os meus escrupulos em votar pelo projecto; escru
pulos tanto mais justificados quanto é firme a convicção que tenho 
de que - no fim das contas - quem tem de pagar o pato é o Estado. 

Sim, o Estado, porque todo este machinismo de papel foi obra 
do governo do Estado; quem impoz o curso forçado foi o governo do 
Estado ; quem o mantém é o governo do Estado ; quem, pois, ha de 
pagar no fim é o Estado. 

Si este ha de ser o epílogo, parece-me, Sr. presidente, muito 
mais prm1ente, mai-s sensato, mais conveniente aparar o golpe a tempo, 
emquanto é possível salvar os interesses do Estado a par dos do 
banco. 

E' para semelhante desideratum que julgo deverem concorrer 
os esforços, que não serão improfícuos si encarar~se o problema em 
seus verdadeiros termos. 
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Depois d~ manifestar-me sobre o projecto da commissão, vou 
fazer algumas considerações sobre o do governo, perfilhado por al
guns dos membros da mesma, que assignam o parecer em separado. 

· Quem assistiu, Sr. presidente, e observou ,os actos do ministro 
da agricultura, que é actualmente o da pasta da fazenda e compara 
o seu modo de proceder naquella pasta com o que desenvolve agora 
nesta, não póde deixar de estranhar a mudança de orientação. 

Depois de uma larga expectativa á espera da palavra da admi
nistração sobre a crise financeira, veiu afinal a mensagem do Ex
ecutivo acompanhada deste projecto, como transumpto- das medidas 
que julga capazes de debellar a crise. 

De tal projecto sobresahe e resalta á primeira vista a convicção 
de que o actual ministro da fazenda julga opportuno e conveniente 

.proseguir no mesmo systema de seu antecessor, no mesmo terreno já 
bell). explorado, em que as emissões devem ir sendo a panacéa á medida 
que a crise caminha . 

E' o mesmo andar: mais emissões de papel inconvertivel, mais 
emissões de curso forgado ao Banco da Republica ! 

Si nos remontarmos, Sr. presidente, 'ao inicio <d'este sy·stema 
financeiro engendrado. pelo ministro das finanças do primeiro governo 
da Republica, o Sr. Ruy Barbosa, depara-se-nos desde logo um vicio 
de origem, contra o qual pronunciei-me, vindo o futuro justificar as 
min~a6 apprehensões: esse grave erro consistiu em substituir a sobe~ 
rania do Estado pela responsabilidade desconhecida, discutível, pro
blematica de um estabelecimento particular. 

Pronunciando-me assim, Sr. presidente, não quero dizer que sou 
contra as emissões bancarias. Não, a circulação fiduciaria dos bancos 
é uma causa util, que facilitla a·s transacções, que é perfeitamente 
acceitavel, mas quando revestidâ da unica garantia que ella póde offe
recer - a conversibilidade da nota á vista. 

Póde mesmo, em casos excepciornaes e por prazos curtos, ser fa
cultado pelos governos o curso forçado a qualquer banco de emissão 
para amparai-o momentaneamente em uma crise, evitando um 
desastre; 

Mas, esta providencia é uma excepção e não póde constituir UIIJJa 

regra, servir de base a um systema normal. 
Dar curso forçado perm11nentemente ás emissões de bancos par· 

ticulares, impor essa moeda ao paiz como moeda legal, passando 
para particulares· uma somma da soberania nacional, erigir iBto em 
systema financeiro e delle esperar ,a .prosperidade da riqueza, é causa 
que só em nossa terra se poderia ver, porque não é real ver-se aqui 
dominar o absurdo em ma teria de administração. 

Observando, Sr. presi~nte, esta6 causas sem prevençãot sem 
odiosidades, sem espírito de opposi~ão, mas fr~amente, como quem 
examina um estado morbido com a iutenção de buscar um remedio 
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ao mal, passemos uma revista á obra financeira do primeiro ministro 
da fazenda da Republica. 

IA causa . começou pelo Banco dos Estados Unidos do Brazil a 
qual o · povo appellidou o B E U. 

O B E U foi um banco, cujo capital, pode...se affirmar, foi de
rivado da propria emissão que o ministro lhe concedeu. 

Nascido com este pleccado oríginal, firmada em tão fragil base, 
a grandiosa concepÇão financeira do Sr. Ruy ;Barbosa, não são de ex
tl·anhar as innumeras perturbações que teem vindo molestar a nossa 
vida eco:ilomica. 

O SR. TREODURETO SouTo - Não foi assim. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Todo o mundo sabe nesta cidadie que 

para ir buscar ,as emissões ao thesouro se compravam apolices a prazo, 
sobre as quaes tinha o direito de emissão pelo duplo, pagando-se 
com os mesmos bilhietes da emissão esses títulos comprados a credito, 
constituindo a sobra capital para as operações bancaria~. 

Isto me faz recordar, Sr. presidente; a anecdota da fritada de 
pedregulhos. 

Viajando um individuo em paiz pouco povoado, chegou, morto 
de fome, a uma casa que encontrou em seu caminho. 

Morava ahi um usurario ~ . 
Pedindo alguma cousa para comer, não pôde obter · do dono da casa 

mais do que a triste affirmativa de que nada, absolutamente nada, 
havia naquella pobre . casa com que se pudtesse fazer uma refeição. 

. . Lá por isso não, replica o astuto viajante, que aqui temos com 
que fazer excellente manjar; e, dizendo isto, foi juntando pedregulhos 
que por alli estavam. . 

Com um pouco de banha que me pudesse emprestar, . veria que 
prato appetitoso se con.seguiria arranjar com estas pedrinhas. 

, Levado pela curiosidade e pela cobiça, forneceu o usurario a 
banha reclamada. 

Postos ao fogo os pedregulhos, e travada· a conversação sobre o 
assumpto, vae o homem accrescentando: este prato torna-se real
mente divino, quando se lhe póde addicionar. uns ovos bem frescos. 

Pois não haja duvida: ahi tem alguns ovos. 
Foi feita uma excellente fritada, o viajante comeu a fartar e os 

pedregulhos ficaram no fundo da panella (Riso. ) 
· Mais ou menos por esse processo se organ~sou o Banco dos Esta

dos Unidos, sendo o ministro da Íazenda ou antes, o Estado o fornece
dor da banha e tambem dos ovos. ~Riso. ) 

O SR. THEODURETO SouTo dá um aparte. 
O SR. RAliHRo BARCELLOS - Não me obrigue V. Ex. a descer 

a detalhes. 
O SR. THEODURETO SouTo - Póde descer. 
O SR. RAMIRO BARCELLos - Eu podia lei· a V. Ex. a lista de 
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. subscriptores de acções, que se deu ~.publici~ade por ahi, em que fig?
ram individuos que nem duzentos reis possmam para tomar um c3;fe. 

O SR. THEODURETO SouTo - Quem são ? Si se refere a uma hsta 
publicada, gar.anto a V. Ex. que não é. a .expressão d~ :re~dade. 

O SR. RAMIRO BARCELLos - Não seria mesmo diffiCil apontar o 
o nome de bancos onde foram milhares de apolioos compradas a cre
dito para serem as letras depois descontadas no proprio banco, que 
dell~s fazia o lastro para emittir, ainda com a circumstancia de que 
eram compradas abaixo do par e depositadas ao par. 

O SR. THEODURETO SouTo - Alguem por ventura deu essas apo
lices ao banco? 

O SR. RAMIRO BARCELLOs - Não, ellas foram adquiridas em sua 
maior parte não á custa de um capital realisado, porém, á custa da 
propria emissão . 

O SR. THEODURETO SouTo - A emissão era sobre base una. 
V. Ex. está enganado. 

O SR. RAMIRO BARCELLOs- Estou referindo um facto sabido por 
occasião das emissões. 

O Sa. CAMPos SALLES - Posso garantir que, relativamente ao 
Banco União de São Paulo, esse facto não se deu. 

O SR. RAMmo BARCELLOS - V. Ex. vê que não me estou refe
rindo ao Banco de S. Paulo. 

Continúo, Sr. presideste, a historia da organisação financeira do 
Sr. Ruy Barbosa. Fez-se depois uma contramarcha no sy.stema de 
lastro sobre apolices, operando~se o casamento do Banco dos Estados 
Unidos com o Banco N acionai, creado nos ultimos tempos da monar
chia, banco emissor sobre fundo metallico, cuja organisação fôra vio
lentamente atacada pelo mesmo creador da emissão sobre lastro de 
títulos. Como se operou a fusão? Como passou 9 fundo metallico para 
garantir, não pelo duplo, rrias pelo triplo, a novas emissões concedidas 
ao Banco doo Estados Unidos, que passou a denominar-se então Banco 
da Republica? A' custa de um pesado sacrifício, á custa de uma alta 
bonificação, que constitue uma nova causa de fragilidade relativa
mente ao capital. Calcule V. Ex. por que preço ficou esse fundo 
metallico adquirido á custa de bonus. 

O SR. THEODURETO SouTo - Não apoiado. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Por que não apoiado? 
O SE THEODURETO SouTo .- V. Ex. está tomando a nuvem por 

Juno. 
O SR. RAMmo BARCELLOs - A fusão dos bancos ainda mais veiu 

complicar a situação, baralhando a circulação em um systema confuso, 
debilitando a confiança sobre o meio circulante, enfraquecendo cada 
vez mais o credito e só tendo serventia para apparentar ama activi
dade toda fictícia na vida dos negocios desta praça traduzindo em 
um jogo de bolsa desenfreado, que pouco durou, porqU:e era uma febre 
álimentada pelo dinheiro barato das emissões. 
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A' medida, Sr. presidente, que os effeitos da,s creações artificiaes 
do Sr. ministro da fazenda foram calando no espírito publico, á me
dida que mil operações vertiginosas, baseadas em concepções levianas 
ou absurdas, desvirtuaram toda a nossa vida economica, tudo começou 
a decahir na ordem moral e na ordem material. Chamo a attenção 
de V. Ex. para este facto característico de nossa actualidade. Por 
ventura tem ouvido V. Ex. fallar·se por ahi no general Deodoro, 
chefe do Estado, um dos fundadores da Republica; alguem lembra
se, por acaso, do nome de V. Ex., illustre presidente do primeiro 
Congresso da Republica, digno presidente deste Senado? Falia-se nos 
que luctaram pela Republica, nos que por ella continuam os seus 
sacrifícios? Falia-se no exercito? Falia-se na armada? 

Não, Sr. presidente. No paiz não existe mais notoriedade além 
da dos banqueiros, mais interesses além dos que se relacionam aos 
bancos. A ordem do dia é o negocio, é a especulação. 

•A situação é dos banqueiros, a Republica é dos bancos. Aos ban
queiros cabe o domínio em toda parte - no Executivo, na Camara, 
no Senado. A Republica nestes dous annos não tem sido ma~s do que 
o grande jogo de títulos e de acções! 

E qual é o resultado final, Sr. presidente, de toda esta agitação 
febril, de todo este movimento anomalo, de todo este artifício creado 
pelas theorias financeiras do ex-ministro da fazenda? Uma desa·strosa 
desconfiança geral contra a Republica, quer no interior, quer no es
trangeiro. 

Augmentou·se por acaso notavelmente o capital~ Não, augmen
tou-se o meio circulante apenas; a sua desv.alorisação patente e real 
importa em termos quasi o mesmo que tínhamos; ma,s com a diffe
rença de haver-se por este modo encarecido a vida de uma maneira 
assombrosa_ 

Queixam-se ainda da falta de capital e pedem-se novas emissões 
desse papel inconvertivel! · 

Não ha falta de capital. O que ha é medo, que faz o capital 
retrahir-se e esconder-se. 

Renasça a confiança, elle apparecerá immediatamente. 
Eis ahi por terra, dentro de bem pouco tempo, as seguranças que 

nos dava, nos considerandos dos seus decretos, o ex-ministro da fa
zenda, quando affirmava ca:tegoricamente poder sustentar o cambio 
em alta - com a percepção dos impostos em ouro e com largas emis
sões de papel de curso forçado! 

Não são, como já disse, Sr. presidente, os poderes creados pela 
Constituição os . que estão governando o paiz; vivemos sob a influencia 
dos bancos e dos banqueiros. (Não apoiados, apoia.dos, protestos, 
apartes.) 

Esta é a verdade e hei de dizel-a bem alto : A isto me obriga o 
patriotismo e o desempenho fiel do mandato q,ue recebi. Não pouparei 
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e perigoso para a Republica. . 

Julgo cumprir o meu dever, façam VV. EEx. o que lhes pa
recer melhor, mas convençam-se de que esses projectos nunca terão 
força para resolver a questão capital. Esses projectos cuidam em. 
primeiro logar dos interesses dos bancos, aos quaes se quer ligar inde
finidamente o interesse nacional, como si este pudesse ser impune
mente entregue ás mãos dos banqueiros. 

O SR. EsTEVES JUNIOR dá um aparte. 
O SR. R.A.Mmo BARCELLOs - Engana-se V. Ex., :i:tão estou com

mettendo injustiças, nem fazendo offensa a ninguem; o que estou 
dizendo é o resultado de uma profunda convicção, firmada na serena 
e desapaixonada observação dos factos á luz do meu criterio pessoal. 
E si o digo não é com o fim de molestar a ninguem, mas para cumprir 
o .meu dever de senador. 

O Sn. EsTEVEs JuNIOR dá outro aparte. 
O Sn. R.AMIRO BARCELLOs - Em vez de encarar-se a crise e re

mover com coragem as causas que a teem determinado, procura-se 
salvar, por meio de modificação de fiscalisação e directorias, a um 
banco que malbaratou as suas emissões de um modo não só leviano, 
mas altamente censuravel. 

UM Sn. SENADOR - Mas qual o meio? 
'Ü Sa. R.AMIRO BARCELLOS - O meio é acabar de uma vez com 

esta obsecação de querer trazer casados os interesses da fortuna pu· 
blica com os de bancos mal administrados. O meio é aquelle que in
dico no meu projecto - valorisar este meio cÍrculante tão deprimido 
pela falta de confiança que ins·pira, chamando-o definitivamente á 
responsabilidade do Estado, que é quem unicamente possue a soberania 
de bater moeda e · cujo credito não se póde comparar com que o pos
sam inspirar directorias de bancos e principalmente de bancos que 
alimentam o jogo da bolsa. 

O Estado que assuma resolutamente a responsabilidade das emi~t
sões, que recolha á sua propriedade os fundos de títulos e os metal
licos, que garantem aquellas, que, finalmente, dê um longo prazo aos 
bancos emissores para amortisarem a porção de emissão gue ficar a 
descoberto; uma amortisação, por exemplo, de · 5 % ao .anno, sem 
juro; em compensação que os liberte do resgate do papel do The· 
souro e de outra-s obrigações onerosas que firmaram em seus con
tractos. 

E' este, senhores, o unico meio que descubro para não só tirar ~ 
paiz da actual crise como para, ao mesmo tempo, não óbrigar os 
bancos emissores a uma liquidação forçada, liquidação que será in
evitavel mais dia menos dia, mesmo que se lhes conceda mais emis· 
sões. Estas só terão a virtude de mais .ainda desvalorisar o meio cir
culante e, portanto, não representarão um augmento de capital real, 
como muita gente suppõe. 
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E quando isto não fosse verdade, ha que attender .a uma cir
cumstancia muito importante, que se tem desprez~do e é que - a 
emissão bancaria inconversivel não pôde impôr•se á opinião com o 
mesmo prestigio da emissão do Estado; isto está nos nossos habitos 
e tem uma razão de ser poderosa, indiscutível. 

' Si fosse possível fundar-se no paiz um grande banco de emissão 
conversível á vista ou varios bancos desta natureza, que nos dessem 
um abundante meio circulante com todas as garantias, comprehendo, 
Sr. pre·sidente, que fosse facil negociar-se com elles um prompto res-

. gate das notas do Thesouro. Mas, esses bancos que emittem sem 
conversão ao ir operando o resgate a que se obrigaram, não fàzem 
màis do que ir substituindo um papel desmoralisado por um que corria 
com mais respeitabilidade e mais credito. 

Noto, Sr _ presidente, que em ma teria financeira tudo o que ulti
mamente se tem feito não é mais do que a installação dos viciosos pro-
cessos que arruinaram a Republica Argentina. . 

De toda essa vertigem de papelada e emissões nada de serio e so
lido foi produzido, pois que tudo foi invertido em títulos cauciona
dos em tempo de uma febre de alta que forjava o jogo de bolsa e que 
ria actualidade não representam sinão uma parcella infima do seu 
valor. 

O SR. THEODURETo SouTo- Era bom que V. Ex. fizesse o arro
lamento desses títulos_ 

O SR. RAMIRo BARCELLOS - O illustre senador, que é um dos di
rectores do Banco da Republica, é quem mais no caso está de fazel-o. 
Aproveito o seu aparte para pedir-lhe que o faça. Não precisa revelar 
o nome dos caucionadores; diga-nos V. Ex. apenas qual a quanti
dade, . qual a qualidade, a proveniencia e valor dessa massa enorme 
de títulos que está pejando as carteiras do Banco da Republica pela 
enorme somma de mais de 190 mil contos, CO'Ilforme se vê do seu 
balanço. 

O SR. THEODURETO SouTo - Trarei e quero que V. Ex. mostre 
quaes são os títulos depreciados. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Serei muito grato a V. Ex. e tomo 
nota da promessa, aliás facil de cumprir, porque não exigo a revella
ção dos nomes dos caucionados. 

Comprometto-me desde já a fazer a comparação do valor por que 
foram: caucionados, com a cotação que elles teem em praça; dahi po
derem_oa tirar conclusões de muito proveito para a situação. 

0 \SR. THEODORETO SouTo dá um longo aparte. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Posso continuar 1 · 
O SR. PRESIDENTE (ao Sr. Thieodureto Souto) - Peço ao nobre 

oonador que não interrompa o orador com tão longos apartes, os quaes 
impossibilitam os tachygraphos de os tomar, podendo isto dar logar 
a reclamação. 
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O SR. RAM.mO B~CELLOS: - Assim, pois, a promessa que nos faz 

o illustre senador. . . · ' 
O SR. TREODORETO SouTo dá um longo aparte. 
O SR. fuMrno BARCELLos - Quando o nobre senador acabar o 

seu discurso continuarei, si me permittir. 
O SR. PRESIDENTE (lao Sr. Theodo11eto Sou~o) - Peço novamen

te a V. Ex. que não interrompa o orador. V. Ex. está fazendo um dis
curso parallelo. 

O SR. fuMrno BARcELLi:>s- Pois não insistirei mais neste ponto. 
Seja como fôr, Sr. Presidente, a verdade inconcussa, manifesta, 

aquella que decorre da triste experiencia já bem dolorosa, é esta: a 
riqueza publica, o credito do Estado, a sorte da patria, não podem 
t:star na dependencia da boa ou má gestão de um banco, não são cou
sas que se entreguem a mãos particulares, neJV. cuja sorte dependa de 
directori.as dos bancos. 

Em taes condições, perdemos o nosso tempo quando, em vez de 
fugir a preoccupações de tal natureza, nos entregamos a intermina
.vei;~ pesquizas para descobrir o numero de directores que serão con
venientes a tal ou tal banco. 

E' preciso acabar com isto, s1 alguma cousa pretendemos fazer 
em beneficio do paiz. 

O SR. TREODURETO SouTo dá um aparte. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Estou vendo que V. Ex. · vae fi

car sendo o autor .do discurso e eu dono dos apartes. 
Sinto, Sr. presidente, que já estou abusando da attenção bene

vola do Senado (não apoiados), mas, repitirei ainda que não vejo 
outra solução para esta. crise sinão a que indiquei, muito analoga a 
que se tomou em 1866 relativamente ao Banco do Brazil. 

Solução tão acertada que ·o banco, em más condições naquella 
época acha-se hoje em invejavel estado de prosperidade e solidez. 

Mas, Sr. presidente, por que não se· faz isto? Pela simples razão 
de que ha muita gente que se interessa por não sahirmos deste circulo 
~icioso, conhecendo, entretanto, o mal e muita gente, que, ignorando o 
mecanismo da circulação fiduciaria e do credito, está capacitado de 
que, quanto mais abundante forem as emissões, mais abundancia ha
verá de _capital, confundindo o real com o fictício . 

. Volto eu, Sr. presidente, ás minhas prophecias : si não applicar
mos agora o unico remedio que póde debellar o mal, quandc, voltar
mos para a sessão do anno que vem, nos veremos assediados po:r cir
cumstancias ainda peores que as da actualidade. 

E boni será que ainda nessa occasião as providencias não se limi
tem apenas a estes projectos que determinam mais emissões de pape
lada inconversivel, porque naturalmente as deste anno já estavam en
go}idas. (Ha diversos apartes.) 
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O SR. TnEODURETO SouTo - V. Ex. é um propheta muito pessi
mista. 

O SR. RAMmo BARCELLOs - E VV. EExs., que são os prophetas 
do optimismo, ainda não acham bastante eloquentes os desmentidos 
que a realidade tem dado e está dando sobre as prophecias das grandes 
exposições de motivos do Sr. Ruy Barbosa? Pois não se recordam que 
naquellas monumentaes exposições se prophetisava, de maneira se
gura e categorica, a subida do cambio pelos effeitos magicos das emis
~ões unidas á cobrança dos impostos a ouro? 

Necessariamente as prophecias não se realisarão emquanto não 
tivermos mais-e mais emissões. -

Sr. Presidente, tanto o projecto da commissão como o do governo 
não satisfazem. ' Este ultimo, sobretudo, é perigoso, porque tende a 
lançar mais lenha na fogueira e outro resultado não produzirá sinão 
atear novamente a effervescencia do ens~lhamento. Bem sei que o nu
mero incalculavel de possuidores dessas acções sem valor de compa
nhias phantasticas estão no seu trabalho incessante sobre a opinião_ e 
sobré os poderes publicos a endeosar as novas emissões. 

Elles mesmos se enganam, porque as novas emissões só terão o 
merito de fazer esses papeis passarem das mãos dos mais espertos para 
as dos tolos, ficando tudo no mesmo pé em que está e não podendo 
nunca essas emprezas transformar-se em realidade. 

Nada disto poderá fructificar, porque nada disto tem elementos 
de vida que possam atrahir verdadeiramente · o capital. A unica 

' cousa real, si novas emissões se derem, será o empeioramento da nossa 
situação, após um ephemero movimento de bolsa. 

Estes senhores argumentam com falta de capital. Capital existe, 
e para as emprezas sérias elle apparecerá quando passar este panico. 
Agora, para as más é que elle nunca apparecerá, nem mesmo com as 
decantadas emissões, creia-o V. Ex. 

Entretanto, é certo, Sr. Presidente, que nem para as boas, nem 
para as más, haverá dill'heiro, emquanto não forem tomadas as le
gitimas providencias para resolução deste estado de oousas. Querem 
mais emisffões ~ Elias que venham, e verá V. Ex. descer o cambio a 10 
e talvez a 8, facto virgem em nosso paiz! 

E quando o Brazil chegar a este estado, que differença haverá 
entre a sua situação e a actual da Republiea Argentina? 

Para mim; os responsaveis por tudo isto são os banqueiros que 
aconselharam semelhante regimen economico, bem como os ministros 
que o acceitaram. Não são, pois, elles, Sr. presidente, os mais com-
petentes pàra offerecer solução ao problema. , . . 

O SR. EsTEVES JuNIOR - V. Ex. o que quer e o dinh.euo do ee-
trangeiro... . . 

O SR. R.AMIRO BARCELLOS -E V. Ex. ·acha que nã_o preelllamos 
del~ª Oxalá elle se compeuetrfl$6' de muita oouíiançta em·nOSOOS desti-
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nos para entrar-nos abundante portas a dentro e sanear a nossa atmos
ph~ra economiêa de toda essa papelada que V. Ex. applaude e pede 
ma1s . . 

Os banqueiros, Sr. presidente, e os governos que nelles se inspi
ram, vão inconscientemente arrastando o Brazil para o mesmo des
credito em que tem cahido -a maior parte das republicas sul~america
nas. Vej a-me eu isolado, seja o unico a clamar contra esse regimen de 
dinheiro falso, clamarei hoje e sempre, porque no fim de tudo isto an
tevejo a desaggregação da patria, a su a ruina. 

N ão julgo uma inconveniencia, ao contrario, estou convencido de 
que é necessario dizer estas verdades bem alto. 

Si não me quizerem ouvir, peior para todos, porque não demo
rará muito que V. Ex. tenha de ver desabar todo este machinismo 
bancario, e pesar sobre a nação os destroços de tanta imprudencia, de 
tamanha imprevidencia. · 

Sinto que meus esforços sejam vãos, que minhas palavras, sem au
toridade, não possam causar impressão ('TliiJo apoiados) no animó de 
tanta gente que por a:hi anaa tomada. da vertigem do luxo e da riqueza 
feita em poucos dias. Não vê V. Ex. esses carros acolchoados, luxuo
sos que estacionam no largo de S. Francisco, puxados por soberbos ca
v-allos comprados a peso de ouro para morrerem dentro de pouco tempo 
neste clima tão improprio para elles ~ . 

Tudo isto é a loucura do jogo que trouxe para cá, tudo isto veiu 
das emissões, estão pedindo mais emissões. . 

Que importa que o povo, os filhos do trabalho gemam e quei
xem-se da carestia da vida, que o sustento, a casa, o vestuario lhes 
escassêe pelo preço elevado a que tudo sobe á medida que o papelorio 
augnienta ~ Que importa si não é com elles que se entendem os dirc
ctores ·da alta política, si elles ~1ão teem voz nos altos poderes do. E;;-
tado, no governei, nas . c amaras o nem na imprensa? . 

Todo o mundo hoje se esquece de que as multidões .soffredoras 
lá teem o seu dia em que sabem fazer-se ouvir e attender. 

No emtanto, no dia em que a ordem publica chegue a periclitar, 
em que a Republica se vir ameaçada, os · que clamam agora, como eu 
o estou fazendo, estarão no seu posto; ~as, os felizes da fortuna actual, 
f.Sses é quasi certo que se metterão debaixo das camas. . 

Quanto ao meu projecto, s~. presidente, elle ahi está, não trato 
ag_g_ra de justificai-o; faça o Serrado delle o que qliizer e o que lhe 
parecer mais acertado; modifique-o, emende-o ou rejeite-o. De uma 
cousa tenho eu nítida consciencia: é de haver cumprido o meu dever. 
(Mwito bem; 111/Uito bem.) 

O Sr. Theodoreto Souto pediu a palav-,ra, não ·'para responder 
- . ao discurso brilhante sem duvida, mas em muitos pontos contestavel, do 
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honrado senador pelo Rio Grande do Sul mas para dar outro curso á 
direcção deste debate. ' 

Já disse que estava prompto a entrar com os seus distinctos col
legas, membros da commisgão e que constituem maioria, em um ac
cô:do razoavel, e até com o honrado senador pelo Rio Grande do Sul, 
af1m de que, pelos· meios mais prudentes e mais rapidos chegassem 
todos á solução do problema financeiro. 

A Camara e-o Senado iniciaram, quasi ao mesmo tempo, projectos 
sobre o assumpto, e comquanto tenha o orador combatido <> adiamen
to" proposto pelo honrado senador por Pel'nambuco, acha que se deve 
procurar o meio de affastar as duas casas do parlamento desta mar
cha em linhas mais ou menos divergentes para marchar-se em linhas 
convergentes e chegar-se a um accôrdo. E' assim que, de harmonia 
eom os seus distinctos collegas, elaboraram o requerimento, que vão 
submetter á consideração da casa e que passa a lei. 

E' preciso vencer tempo e, adeantar os trabalhos, caminhar o 
mais rapidamente possível; mas com prudencia e energia, para a 
solução do problema; e, como no regimen actual, como muito bem 
ponderou o honrado senador, sem que aliás tirasse as devidas con
sequencias, no regimen presidencial, ou anti-parlamentar, não ha para 
as duas casas do parlamento uma direcção commum, como havia no 
regimen parlamentar, em que o governo era uma delegação, princi
palmente da Cam,ara dos Deputados; e, como o governo não tem os 
meios directos de influir na maioria de ambas as camaras de maneira 
a · encontrar, em grandes unidades de direqção e resolução, as idéas do 
Congresso, acha que a commissão mixta é ainda um dos recursos mais 
mzoaveis, promptos e expeditos para a resolução dos problemas, af-
íectos ao conhecimento do Congresso. -

Lembrou a nomeação de uma commissão mixta, a primeira vez 
que appareceu na Camara um projecto, apresentado pelo · nobre se
nador do Rfo Grande do Norte; entretanto ponderaram ao orador que 
t• exame do projecto por uma commissão semelhante levaria muito 
tempo e talvez demoràsse a solução do assumpto; mas, como no curso 
das discussões, da Camara e do Senado, teem surgido tantos· proje
ctos sobre organisação bancaria, que, afinal, pôde-se marchar indefi
nidamente, e perder tempo precioso, para a resolução do problema, 
acha que, por este modo, póde-se chegar a essa mais rapidamente. 

Ha tambem um projecto, apresentado pelo nobre senador do 
Rio Grande do Sul, e pelo qual elle se bate a ponto de querer mudar 
de chofre todo o systema da organisação financeira e da circulação do 
paiz, extinguindo todos os bancos emissores, e acabando com a moeda 
fiduciaria, que, aliás, é o systema preponderante. nos povos civilis~dos, 
por um resgate Jeito de todo o papel moeda por v1a do ouro provemente 
do arrenéLamento da Estrada de Ferro Central 

E' uma. questão muito complexa e a respeito da qual já uma com-
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missão deu o seu parecer, dizendo que, estando ella ligada sobretudo 
com o orçamento da agricultura, e sendo necessario sabe; como est~ 
OTganisado o serviço naquella estrada etc., achava precipitado tomar 
desde logo qualquer resolução a este respeito. 
. O hon::ado se~ador vive muito mal impressionado, e elle, moço dis

~n;c~o,. chew de I_llustração fóra do commum, dotado do espírito de 
JnlCiatlva e energia, que todos admiram, parece vivamente impressio
nado a ponto de viver, como Jeremias, a clamar sobre a situação do 
paiz, comparando a Republica Brazileira com a Republica Argentina, 

. quando ha tantas differenças sob o ponto de vista economico, social 
moral e . poli ti co._ ' 

V ae mandar o requerimento á mesa, para que seja ·submettido á 
consideração da casa. 

"Requeremos que. a commissão de finanças do Senado se entenda 
com a commissão que a Oamara dos :Deputados nomear sobre reforma 

bancaria e do meio circulante, afim · de elaborar 
Requerimento J. um projecto de commuru ãccôrdo. 

Hyglno - Sala das eessões, 28 de setembro de 1891. -
J. Hygino. - Saldanha Ma,rinho. - Theodoreto 

Souto. - DIJ'rrdingos Vicente. - Braz Oia'M.eiro. - Esteves Junior . . 
Estando apoiado pelo numero de assignaturas, é posto conjuncta-

mente em discussão. · 

O Sr. Americo Lobo vota contra o requerimento porque, se
gundo se induz do brilhante discurso do nobre senador pelo Rio Gran
de do Sul, os projectos de ambas as casas do Oongressü tendem a omit
tir a acção do estado, a estabelecer o curso forçado e a medidas tem
pararias. 

Si, . nestes projectos, se tratasse de alglima cousa de mais preciso, 
. votaria pelo requerimento; porque entende que, nestes assumptos, é 
mais efficaz andarem de accôrdo as duas casas, embora ache que estes 
assumptos não dependem tanto das camaras, co~o do ministro da 
fazenda, porquanto as deliberações das duas casas são mais demora
das, e ellas não podem chegar tão rapidamente a um accôrdo como 
por intermedio do governo. 

Suppõe, por isso, tempo perdido, e como é pelo projecto do nobre 
senador pelo Rio Grande do Sul, vota contra o requerimento. 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão. 

O Sr. Elyseu Martins (pela orckm) diz que, do requerimento 
não consta com qual das- commissões da Oamara se deve entender a 
I'Ommissão de finan. ças;. Parece q~e a c_ommissão do Senado devia .e,nj_ 
tenàer~se com a comnnssão de fmanças daquella casa, · o que, ahasf 
adeantl!Jria o serviço. 
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O SR .. CAMPOS SALLES - O requerimento diz a com.missão que a 
C amara indicar . . 

O SR. ELYSEU MARTINS responde que é exactamente isso. 
Parece que é preciso convidar a Camara e, pelo requerimento a 

mesa não está autorisada para isto. . ' 
O Sn. CAMPOS SALLES - E' uma questão de expediente que está 

subentendida. 
O SR. ELYSEU MÀRTINS diz que subentendida não está. 
O SR. PRESIDENTE - Me parece que havia realmente essa diffi

culdade, mesmo porque a Camara dos Srs. Deputados. não tem uma 
só commissão de finanças. 

Tem a commissão de fazenda, a commissão de orçamento e a com
missão especial, que se está occupando destes assumptos, de modo que 
me parece que o Senado não póde deixar de acceitar a commissão que a 
f' amara indicar. 

O Sn. ELYSEU MARTINS entende que é preciso que a mesa do Se-
nado peça á Camara o seu concurso. 

O Sn. CAMPOS SALLES - Mas, é isto mesmo. 
O SR ELYSEU MARTINS responde que não é tal. 
O SR. PREsiDENTE - A passar o requerimento, a mesa do Senado 

terá de officiar e pedir a indicação da com.missão da Camara. 
O SR. E:LYsEu MARTINS acha que é por isso mesmo que a mesa 

deve ficar autorisada desde já. 
O SR. CAMPOS SALLES - Isso é uma questão de expediente. 
O SR. PRESIDENTE - Dos termos do requerimento, o que me pa

rece é que a commissão de finanças pede autorisação para entender-se 
"om a que fôr indicada pela Camara. (Apoiados.)' 

O Sr. Ramiro BarcelloS! (pela oird!.ern) diz que não sabe si o re
querimento tem o effeito. de adiar os projectos que estão em discussão. 
Si tem esse effeito, e sendo a mesma commissão que apresentou este 
projecto, a que vae entender-se com a da Camara, está claro que ella 
leva para fá as suas idéas ... 

O SR. ÂMERico LoBo - Apoiado. 
O SR. RAMIRO BARCELLOs - . . . e não comprehende como o Se

nado assim procede quando ainda não se revelou sobre as opiniões 
dessa com.missão. 

O SR. AMERICO LoBo - Apoiado. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS diz que, approvando o requerimento e 

mandando sua commissão á Camara, parece que o Senado manda com 
ella o seu pensamento e por isso vota contra o requerimento. 

O Sr. Presidente , - Parece-me que a approvação do requeri
mento importa o adiamento, não só do projecto . da com.missão, como 
do projecto do nobre senador. 
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Essa approv:ação indicará que o Senado terá resolvido fazer es
tudos sobre a materia, e mesmo não se comprehenderia que o Senado 
estivesse deliberando sobre um assumpto que elle mesmo delegou ao 
estudo de uma commissão mixta. (Apoilados.) 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - A1nda _si fosse V. Ex. que nomeasse 
:r .commissão, vá ; mas sendo a commissão de finanças, cujas opiniões 
já são conhecidas, é que não se comprehende. 

O SR. SALDANHA MARINHO- Nenhuma era superior. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS responde que não se trata de superio

ridade; . pondera apenas que já são conhecidas as opiniões dessa com
missão. 

O SR. PRESIDENTE .- A mesa entende assim. 
E' approvado o requerimento. 

O Sr. Presidente declara que fica adiada a discussão do proje
cto n . . 46, sobre b~ncos de emissão, poi- ter de ser estudada_ a . ma teria 
por uma commissão mixta do Senado e rla Oamara dos Deputados, a 
quem se vae Q.fficiar. 



P·ROJECTO ESTEVES JUNIOR 

N. 

Em 22 de Setembro o autor j'U$bifica o pmjecto. (*) 

( •) Xão ron~tn da 'syn.opsc dos trabalhos do Senado o andamento do pro
iecto. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO DE (1891) 

O Sr. Esteves Junior - Sr. presidente, o desejo que tenho de 
ver auxiliadas, as nossas emprezas que, á mingoa de recursos, acaba
rão por aniquilarem-se; a impossibilidade de obterem ellas -qualquer 
Huxilio dos; capitalistas estrangeiros, que não veem com bons olhos 
essa tendencia do Brazil, á concurrencia industrial com esses velhos 
e já gastos paizes; a insufficiencia ·de capitaes nos nossos bancos para 
!lttenderem a esse. crescimento assombroso de "todos os ramos da nossa 
actividade, me fazem prender a 11t tenção da casa para defender o meu 
projecto, que parece não ter sido bem comprehendido pelos dignos 
Srs. · senadores, especialmente pelas sumidades financeiras do Senado. 

Essas companhias, Sr. presidente, que dizem com todas as indus
irias, com as estradas de ferro, navegação, agricultura, especialmente 
com os grandes e imprescindíveis melhoramentos de todos os nossos 
Estados, precisam muito e com toda a urgencia . ser auxiliadas por ca
pitaes a longo prazo e a juro nunca superior a 6 %- Só assim nos 
emanciparemos da industria estrangeira, que nos põe em constante di
vida com a sua praça, obrigando-nos, portanto, a essas baixas constan
tes do cambio, em virtude do excesso da importação sobre a exporta
ção. · Não garantimos, porventura, juros de milhares de contos para 
termos estradas, engenhos centraes e colonisação ª Não subvenciona
mos com centenas de contos a navegação a vapod 

O SR. Go:MENSORO - Mas podemos cortar as subvenções. 
O SR. EsTEVEB JUNIOR - Sim, senhor, podemos cortai-as; temos 

muitas companhiAs de ·navegação que teem dispensado as subvenções 
e são entretanto as que melhor cumprem os seus deveres, porque é 
~abido que as subvencionadas, embora muito bem dirigidas nesta capi
tal, teem provocado queixas ~ reclamações, ou seja por causa de al
guns de seus commandantes, ou 'seja por causa de seus agentes em al
guns portos. Mas, como dizia, para que essas ' comp~nhias novas, que 
entendem com o progresso e · desenvolvimento de mmtos Estados, pos. 
sam prosperar, precisam de dinheiro barato e mais condições do meu 
projecto . 
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Nenhuma dellas tem podido obter dinheiro no estrangeiro; sei 
que eJ.Jas :por intermedio de casas importantíssimas desta praça teem 
recorndo as da Inglaterra, França e mesmo dos Estados Unidos que 
dizem ser muito nossos amigos e vivem repletos de ouro, e nad;, en
tretanto, teem conseguido. 

O Sx. RAMIRO BARCELLos - Por que~ 
O Sx. EsTEVES JUNIOR - Porque não confiam, dizem, na estabili

dade das nossas instituições. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não ha tal, é por causa do emprego 

abusivo oo emissão. · 
O SR. ESTEVES J UNJO R - Não, senhor, não é isso. O que nó9 

.Precisamos é confiar mais na pujança dos nossos recursos, e não fa
zer como V. Ex., que entende e diz no seu proprio projecto que nós 
não podemos prescindir do fundo metallico, creio que um terço da 
emissão. 

o SR. RAMIRO BARCELLOS - Não fallo em emissão alguma. 
O SR. EsTEVES JUNIOR - Os mestres, os mais distinctos membros 

da commissão de finanças, faliam no lastro metallico - como garanlia 
de uma emissão muito maior do seu valor, o que importa confiar em 
alguma cousa. Por exemplo, si estabelecermos um banco . oom réis 
(100. 000 :000$ de emissão e lhe dermos um lastro de 200. 000 :000$, os 
outros 400.000:000$ não ficam a descoberto? O que quer dizer isto, 
sinão que confiamos em alguma cousa, ou seja na direcção do estabe
lecimento, ou seja no proprio paiz, na grandeza dos seus inesgota
veis recursos~ O que é verdade é que a garantia simplesmente de um 
terço sobre qualquer capital não póde ser traduzida sinão por muita 

. confiança, 5eja qual fôr o lado por que sé encare esta questão. Se
gundo um trabalho quinzenal ou mensalmente publicado pelo Jornal 
do Oommercio, vejo que precisamos para estradas de ferro e nave
gação de.454.800:000$, para as indust.rias e colouisação 758.000:000$. 
Fallo a respeito -das que considero mais importantes, que já teem 
parte ·dos 8eus capitaes realisados~ e que não poderão continuar desde 
que tenham de solicitar dos seus accionistas as entradas não realisa
das, as quaes não poderão ser satisfeitas pela si'mples _razão de que 
não ha dinheiro w.ra tantos e tãó grandes melhoramentos. · _ · 

O Sx. RAMIRO BARcELLOS - Com o que contava o accionista 
quando tomou as acções1 V. Ex. diga a verdade toda : todo o mundo 
tomou acções para jogo e o que ficou com as _cartas na mão ficou 
burro. (Ri80.) -

O SR. EsTEVES JUNIOR - Ficou com as cartas na mão porque ti
nha confiança nil.s emprezas e no futuro do paiz. Si offerecerem um 
negocio ao nobre senador, S. -Ex. acceital-o-ha si o julgar bom i sinão, 
recusal-o-ha. Elles contavam tambem que estes títulos, que deviam 
repr~sentar alguma cousa, porque representavam a riqueza publica, 
contavam que fossem acceitos como dinheiro, ou que, pelos menos, com 
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elles se fizesse dinheiro no momento preciso. E a prova é que temos 
emprezas importantíssimas, fabricas muito bem montadas que estão 
produzindo extraordinariamente, éujas acções passam-se com grande 
facilidade: ora, o que aconteceu em :relação ás emprezas já creadas ha 
de acontecer com as outras; ninguem. nasce feito, e em tudo· acontece 
o que acontece ás crianças que engatinham antes de dar os primeiros 
passos. (A partes.) 

A nossa questão não é de numero de companhias, mas da sua 
qualidade. Evidentemente temos necessidade de emprezas de viação, 
de navegação, de muitas outras industrias. Temos, por exemplo, excel
leutes fundições e estaleiros que nos. podem prestar serviços impor
tantíssimos, não nos deixando adstrictos aos estabelecimentos no es
trangeiro para acquisição de navios de guerra de que possamos por
ventura precisar. Aqui mesmo, e durante a guerra do Paraguay, já 
tivemos occasião de ver que podemos aproveitar as nossas riquezas, fa
zendo tudo aquillo de que precisamos; tivemos excellentes navios feitos 
no paiz. Temos os melhores engenheiros, os melhores constructores, 
o melhor material, e a unica causa que nos falta é patriotismo. 

Dos paraguayos dizia-se que eram índios, que nada valiam, e, en
tretanto, vimos que elles valiam alguma cousa, e o pouco que tinham 
era feito nas suas proprias officinas. A ornamentação dos seus templos, 
as suas imagens, todas as suas obras de arte, embora toscamente aca
badas, não vinham do estrangeiro,. eram de producção nacional,. Os 
Estados Unidos, com um seculo apenas de existencia, dá em relação á 
iudustria, lições a Europa. E, o que mais é, tem ella a sua originali
dade e prospera grandemente em concurrencia inteiramente nacional. 
Isto acontece porque alli o acendrado patriotismo daquelle povo e o 
proprio governo só visa o engrandecimento da patria pela sua educa
ção physica e moral, e dahi as excelleutes e innumeras escolas, os 
grandes estabelecimentos de trabalho. Elles não são só industriaes, são 
tambem agricultores e competem com qualquer nação do mundo no 
mais insignificante genero que· a terra produza. E' que elles tiveram 
no seu inicio governos que trataram do bem estar dos povos, e esse bem 
estar foi o trabalho na exploração das minas, no amanho das terras, 
11a construcção dos seus navios e n·a protecção de sua cabotagem; foi 
na barateza das tarifas, que collocoü no mesmo pé de igualdade a terra 
e a producção nas maiores distancias daquelle vasto paiz; foi, final
mente, o dinheiro abundante e a juro barato, que realisou todos esses 
milagres que o mundo admira - esse dinheiro foi o papel-moeda. 

Entre nós não; nós macaqueamos . tudo; desde que seja francez ou 
inglez tudo nos serve. Importamos mesmo aquelles generos de que temos 
aqui melhor similar, importamos, por exemplo, para os soldados, calça
do com sola de papellão, quando nós aqui temos officiaes e material ex
cellentes. Póde o genero nacional custar mais caro do que o do es
trangeiro, isso não importa; quereria mesmo que se pagasse mai~ 
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mas que essas riquezas fica~sem no paiz, porque ellas alimentariam o 
trabalho de grande numero de operarias e devemos ter empenho em 
proteger as industrias para evitar a' vagabundagem que começa por 
tantas crianÇas vadias que por ahi andam. 

Como é sabido, não ha nada que tanto moralise como o traba
lho; entretanto, vemos esta capital cheia de gente a estender a mão, 
ou vivendo de jogatinas, porque difficilmente se podem elles empre
gar em co-q..sa que lhes dê decente meio de vida. E querem que seja 
indepndente o eleitor em um paiz onde tão escasso é <>. trabalho! ! O 
proprio governo, que devia alimentar as nossas industrias fornecendo~ 
Ee do que precisasse, manda os seus pedid<>:s para o estrangeiro, que 
ainda por cima despreza os nossos títulos, fazendo pouco no nosso 
credito. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - E' o governo sempre o culpado. 
O SR. EsTEVES JUNIOR - Não é só o governo, somos todos nós, 

que não temos o preciso amor á terra em que nascemos, que despre
zamos tudo quanto é nosso, que não procuramos proteger aquillo que 
póde engrandecer o nosso pai~. · 

Â.Il companhias agrícolas, por exemplo, que estão organísadas, 
teem necessidade de 111 mil contos, em que importam as entradas a 
realisar e que não poderão ser realisadas. Hão de morrer essas com
.Panhia8, que já empregaram parte do seu capital, 20 %; que já man
daram medir terras, vir machinas e colonos? 

Pois aquelles que nellas teem o seu capital vendo-as morrer á min
gua de recursos, hão de mais tarde puxar da algibeira o. unico real que 
possuírem para irem em auxilio de novas emprezas? 

Não, elles nunca mais comprometterão qualquer parte da sua for
tuna; elles dar-se-hão por satisfeitos com o prejuízo que a impreviden
c:ia dos nossos governantes lhes tiver causado. 

O SR. B.AENA- V. Ex. quer auxiliar só as emprezas estabelecidas 
aqui na capital? 

O SR. EsTEVES JUNIOR - Não, senhor, estabelecidas em todos os 
estados; e a prova está no proprio projecto que se refere a todos 
elles. 

O SR. BAENA - Quaes são esses estados? 
O SR. EsTEVES JuNlOR- Todos os estados da União. 
O SR. BAENA - Protesto; o meu não tem recebido o menor favor. 

· O SR. EsTSVES JUNIOR - Mas estou agora pedindo para todos. 
O SR. BAENA - Ah! agradeço á V. Ex., ao menos a boa vontade. 
O Sit. EsTEVES JUNIOR - Pois no Pará não ha tambem estradas 

de ferro? não ha companhias manufactureiras, etc. ? 
O Sa. BAENA - Ha estradas de ferro mantidas pelo propr10 es-

tado. 
O SR. EsTEVi:S JuNIOR - Mas todos os dias estão-se estabelecendo 
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companhias, que hão de vir a precisar de dinheiro; e quando precisa
rem, ellas devem ter onde vão pedir o necessario, onde se vão soccorrer. 

Não f alio sómente do Rio de Janeiro. Até não sou filho desta ca
pital, mas olho para o Rio de Janeiro, como para todos os mais Es
tados; quero a grandeza de todos elles, porque será esta a grandeza 
da União. 

Sou muito catharinense, não ha duvida nenhuma, e nesta parte, -
creio. que bem poucos me vencerão, pois só não faço aos meus con
terraneO!! o que de todo me é impossível fazer; entretanto, estou tam
bem sempre prompto a attender aos 'pedid{)s que me fazem os demais 
brazileiros, qualquer que seja o estado de seu nascimento. 

Mas, Sr. presidente, continuando nas minhas considerações sobre 
a nossa industria. Ha no paiz fabricas de tecidos que começ.am agora 
e cujas entradas a realisar importam em 43. 000 :000$. Ora, essas com
panhias, tão bem começadas, hão de morrer á mingua de capitaes? 

E não precisamos nos emanciparmos desse mercado estrangeiro, 
quando é certv que tudo ou pelo menos a maior parte podemos ter 
no . esforço nacional 1 · 

Si temos o melhor algodão, si tei!J.OS lãs, {) linho e tantas fibras 
de incontestavel vantagem para a industria, por que não explorarmos 
todos esses productos, exploração que daria em resultado o trabalho 
para o povo e a grandeza e a felicidade de nossa patria? 

A navegação, por exemplo, precisa de recursos no valor de 27 mil 
e tantos contos. São compnahias que começam agora e que já man
daram vir alguns navios. Havemos de abandol-as tambem? 

A' vista do exposto, lembrei-me de elaborar este projecto conce
dendo a emissão de 500 mil contos de réis, predominando então em 
mim o seguinte pensamento: isto de emittir-se quer 200, quer 300, 
quer 500 mil contos, em nada influe, na minha opinião, como 
na de muita gente boa sobre o .cambio, nem o faz baixar, nem o faz 
elevar; o que dá o credito á moeda é o estabelecimento de onde ella 
parte; o que precisamoo é ver o banco a cuja· administração se tenha 
de encarregar da ~missão. 

Tratando-se de uma emissão especialmente, exclusivamente para 
a industria, e não podendo ella di.s-pensar prazos longos e pagar juros 
superiores a 6 % entendi que devj.a não só pedir a emissão de 500 
mil contos, como tambem lembrar a conveniencia de que a mesma 
emissão fosse entregue ao banco que gozasse de mais credito. 

Não é que eu seja contra o Banco da Republica, cujo pessoal co
nheço e sei que todo elle merece estima e confiança; conheço outros 
bancoo, que se acham nas mesmas condições; e si na exposição de mo
tivos no meu projecto lembrei o Banco do Brazil, é porque é o mais 
conhecido, cujo pessoal mais conhece todo o paiz, e, portanto, este 
banco é o que está em condições de, com o criterio necessarío, encar
regar-se desta emi.ssão e fazer o emprego della com muito ll_lais ga-
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rantias, com muito mais segurança, accrescendo que aquillo que viesse 
do Banco do Brazil com certeza seria acceito sem reparo algum. 

Pensei tambem em uma outra cousa. Desde que depois do•s cinco 
annos se começ:a o resgate, o que equivale ao resgate total no fim 
de 25 annos, quem tiver uma nota destas fica desd~ logo certo de que 
o seu sorteio não será para .as kalendas gregas, como aconteec com as 
nota•s emittidas por todos os outros bancos, cujo resgate fica a von
tade dos mesmos, isto é, prolongado até o dia ep1 que elles pela alta 
do cambio possam eonvertel-as em metal. 

Depois, ainda ha uma vantagem · e muito grande: dou pelo meu 
projecto, a quem tiver qualquer nota, o direito de recebei-a ao cambio 
do dia, em moeda corrent-e, já se sabe, porque obrigar o banco a pagar 
em ouro, seria expol-o a um prejuízo extraordinario nessas altas e 
baixas de cambiO- pela procura do ouro. 

E' verdade que o banco tem· um lucro, que póde elevar-se a 500 
mil contos, mas elle ·ha de ter tambem prejuízos e tem de despender 
durante 30 annos com o pessoal necessario e com os 3 fiscaes do governo. 

Esta emissão é cercada de todas as garantias, dando ao governo 
o direito de nomear trez fiscaes que acompanhem o movimeúto dessa 
carteira, que façam dar todoo os mezes um balanço, dizendo ao go
verno a maneira por que foi empregado o dinheiro da emissão. 

Já se vê que dou ao banco o direito de dirigir as operações, mas 
_dou ao governo o direito de nomear uma commissão que ~á fiscalisar 
a distribuição de todo o capital emittido-. 

Depois si os 4 %', que devem ser resgatados, não o tiverem tBÍdo 
até o 6° mez, contados do 1° dia annunciado, o banco fica obrigado 

_a mandar para o Thesouro essa parte que não tenha sido resgatada. 
Já vê V. Ex . que os possuidores das notas em questão ficam por 
demais garantidos e com o direito, em qualquer tempo,. a receberem 
o seu equivalente ao cambio do dia do resgate, o que· será um excellente 
lucro para os recebedores da emissão. . 

Quem não quererá uma nota destas, ainda màis quando ella par
_tir de um banco de confiança, dirigido por uina adminio!traÇão respei
tavel e- já conhecida~ Póde ser o banco Rural, o do Brazil, o Conrmer
cial, o do Commercio, ou o Banco da Republica - qualquer deste-s, 
desde que as suas directdrias se imponham pelo seu criterio e honra
dez e nós temos felizmente muitos. cidadãos de reconhecida honorabi· 
lidada e já experimentados na direcção · desses · estabelecimentos. 

Tudo depende da maneira por que for distribuída a emissão. 
Desde que se saiba que o dinheiro é empregado em emprestimos bem 
garantidos ninguem reluctará em receber essa:s notas, e a•seim iremos 
a:o encontro das diver.sas emprezas, desde que podermos dar dinheiro 
a 6 ·%. Fique o Senado certo de que actualmente essas emprezas só 
alcançam dinheiro com a maior usura, fl 10 e 12 %, e mais 2, 3 e 
4 % de commissão. 



Ha hancvs muito sérios que fazem os seus descontos a 9 ou 
10 % ; mas a maior parte delles só viza os grandes lucros, pouco Be 
importando com a ruína a que vão reduzindo os pobres devedores. 

Nã'O são estes de certo os mais proprios para auxiliar as indus
trÍaJS·. Vou lêr ao Senado o trecho de uma carta que recebi de um 
amigo que tem uma empreza, que não depende nada de qualquer 
banco, mas que, como brazileiro, reconhece que o Brazil não poderá 
progredir nem emancipar-se da tutella estr.angeira emquanto não fôr 
em auxilio das industrias, nã'O pela maneira como se faz actualmente, 
nem mesmo ind-o ao estrangeiro buscar dinheiro. Actualmente, si qui
zermos fazer um emprestimo fóra do paiz, não o teremos, por menos 
de 6 % de juro. Além disso• .si o titulo fôr de conto de réis não será 
tomado por mais de 800$, -o que dará uma differença de 25 %, sobre 
esta ultima quantia além de termos de pagar o juro e a amortização 
em ouro, na E uropa, tendo lá antecipadamente o capital preciso para 
isso. Já se vê que por esta fórma um emprestimo qualquer, feito por 
uma empreza no estrangeiro, ficará sobremaneira onerado-. 

Não será, portanto, muito mais acert-ado, muito mais patri:otico 
fazermoo uma emissão, ainda mesmo com o fundo em títulos da nossa 
divida? 

A sua excellente cotação não nos e·stá indicando que elles gosam 
de um grande credito? Esse terço em ouro, que se pede para lastro, 
não obriga o banco emissor · a grandes prejuízos pela differença do 
cambio, sujeitando~o ao emprego de maior capital para obtel-o e a 
perdel-o na alta do cambio quando tenha de resgatar as sua.s notas? 

. N as condições actuaoo da praça, que uma libra custa 16$000, 
não é sobrecarregar .a conta de lucros e perdas do banco com um pre
juízo de mais de !JO %. ? E é assim que se favorece a industria, a la
voura, o commercio, as estra·das de ferro e os melhoramentos dos Es
tados? E' fazendo o banco fundir o seu capital e pa·rte da emissão, 

. que ]J.avemos ter dinheiro barato, isto é, a 6 %, unica hypothese em 
que a protecção póde ser real ? • 

•Porque não se exigem apolices para garantia das emissões, como. 
nos E.stados Unidos? Por que não havemos de mostrar confiança nos 
nossos títulos de credito? 

Mas ouça o Senado o que me diz esse amigo, moço intelligente 
e com muita pratica de commercio e da industria. (Lê) 

"Dizem por ahi que o excesso da emissão provoca a baixa do 
cambio - historias. O que faz-nos andttr eternamente prezos a e.ssas 
theorias e atrellados ás praças estrangeiras é simplesmente a nossa in
curia em relação á industria, <1ue não temos e não queremos tel-a .. 

·Si tivessemos tido governos que sentissem na alma os effeitos do 
patriotismo, ha muito que não teríamos necessidade de encommendar 
navios de guerra, armas, fardamentos, material para estradas de ferro, 
mobilias para as repartições, etc. Temos excellentes madeiras, minas 
de ferro e de carvão, in~lligentes operarioo e engenheiros, tudo final-
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mente que póde concorrer para crearmos a industria brazileira. O que 
nos falta para tudo istoª O patriotismo dos nossos governantes e o 
dinheiro barato e a longo prazo. O primeiro podemos e devemos ter 
na Republica; o segundo deve dar o Congresso concedendo uma emis
são e com a condição de que não exceda de 6 % o juro do emprestimo. 
Assim ainda teremos industria e empregos para nossos filhos." 

Ainda não ha muito tempo eu soube o seguinte: Havia um esta
belecimento industrial muito importante, o dos Srs. Rohe & Irmão; 
faziam-se alli carros excellentes, wagons para estradas de ferro, etc. 
Uma occasião disseram-me esses indu.striaes : - Isto morre á mingua 
de protecção do governo ; é verdade que aqui os carros ficam ?-ID 
pouco rriais caros, mas tambem alimentamos muita gente, temos muitos 
empregados com famílias, que precisam ser auxiliados, e podemos 
affirmar que ú similar estrangeiro não é mais bem feito e não tem 
melhor madeira que a nossa. 

Essa fabrica viveu torturada por falta de capital e desprezada 
pelos poderes competentes. 

A concurrencia, Sr. presidente, no proprio paiz daria em resul
tado o augmento da industria, o seu aperfeiçoamento e a sua barateza. 
E' o que se vê no·s Estados Unidos, onde um meu companheiro de 
directo'ria teve occasião de conhecer a grande e aperfeiçoada industria 
daqu,elle viril e patriotico povo. · 

A concurencia entre elles mesmos tem melhorado prodigiosamente 
o fabrico e diminuído os seus preços. . · 

E' o que não temos aqui. Não .se procura proteger cousa alguma: 
navios, wagõe.s, trilhos, numerosas peças de fundição que o nosso paiz 
já fabrica mandam-se buscar ao estrangeiro; e como em geral são 
negocios de milhares de contos, ha sempre uns 5 % para o individuo 
que se encarega do negocio e estes 5 % . tem enriquecido muita gente; 
o que não aconteceria se as encommendas fossem no proprio paiz por 
concurrencia. Mas o governo pouco .se incommoda com a falta de tra-
balho e por tanto com a miseria que por ahi vae. · 

Não vemos a cidade como está? Não vemos as bexigas matando 
todos os dias tanta gente? Ainda hontem estive com J?U a~.jg~ em 

· um logar donde sahiram 3 enterros; vimos alli a mawr m1sena, e 
não havia Junta de Hygiene, nem medico, nem Municipalidade, e 
aquella gente a morrer á mingua de recursos de toda a ordem. As 
cousas não continuariam assim se tivessemos governos mais patrio
ticos e que olhassem com mais seriedade para tudo isto. 

Sei que o meu projecto está como a cabeça do criminoso, lá 
pela Europa, porque felizm~mte não temos mais isso por cá, com o 
cutello alçado para decepai-o. Em toQ.o o ca.so direi que são os pes
simistas que em.tendem~ como os nobres senadores do Paraná de 
Pernambuco, Rio Grande do Norte e outros, que tudo que é n~sso, 
como as nossas apolices nada valem; é preciso que venha o inglez 
representado nas libra.s faze1: o fundo metallico de maneira a ga· 
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rantir 200 mil contos de réis, deixando 400 mil contos a descoberto, 
de_ modo que elles proprios, os Srs. financeiros, estão provando que 
não se póde passar sem o credito e que tudo que se faz é pela con
fiança que nos inspira este paiz pela sua grandeza futura . 

. Dizem que os 200 mil contos estão garantidos pelo fundo metal
lico e os 400 mil ficam garantidos pelas industrias. Ma's não se 
lembram do prejuizo superior a mais de 100 mil contos a que fica 
sujeito o banco pela differençta do cambio. · 

(O orador faz aqui dJiversos calculai; par<a provar a sua a;sser'
ção.) 

Só quem está no commercio é que póde dizer si o que querem os 
nobres senadores é realisavel com vantagem para os estabelecimentos 
e para o paiz. 

As vantagens e os onus são as que se leem no seguinte projecto: 
Considerando que a importação do paiz é superior á sua expor

tação e dahi deficit a pagar; 
' Qonsiderando que, para o seu equilíbrio, é 

Projectto Es~eves indispensavel a industria nacional, que, além d-a 
Junior tudo, é um excellente meio para arredar da em-

pregomania official os cidadãos que alli se col
locarem; 

·Considerando que a obtenção de capital indispensavel ás neces
sidades da occasião não póde e nem deve ser feita por einprestimo 
estrangeiro, cujos compromissos futuros provocarão a baixa do cam
bio e onerarão extraordinariamente a producção; 

Considerando que só por uma emissão a prazo largo e a juro 
baixo, com resgate annual e cercada da maxima garanti~, não· só 
pela fi.scali,sação permanente, constante, de nomeação do governo, 
como tambem pela honorabilidade do estabelecimento ao qual for 
commettida a emissão, podem com vantagem ser attendidos os re-

- clamos da praça ; 
Considerando que a usura tem já feito innumeras victimas 

entre os possuidores de títulos de excellentes emprezas indUJstriaes, 
e conservá as fauces escancaradas para completar a sua obra devas
tadora e antipatriotica; 

Considerando que, pela combinação da emissão, ha vantagem 
para os possuidores das notas emittidas, que serão recebidas ao cam-
bio elo dia, em dinheiro corrente; . 

Considerando que o emprego da emissão vae ser feito especial'
mente pelas industrias d~ reconhecida vantagem, como navegação, 
construcção naval e para operarios, estradas de ferro, melhoramentos 
nos Estados, engenhos, fabricas de tecido e outras, fundições, mine-
ração, colonisação, etc. ; · 

Considerando, finalmente, que só a emi.ssão pód~ fornecer a 



-332-

essas nascentes emprezas, e a outras que precisam expandir-se, o di
nheiro a juro de 6 %, apresento o-.seguinte projecto : 

O Congresso N acionai resolve : 
Art . ·1.0 E' o governo autorisado a encarregar ao Banco do 

Brazil ou ao . que mais confiança lhe inspire, a emissão de 
500.000 :000$, com o fim especial de auxiliar a industria nacional 
de verdadeira ou provada utilidade, navegação, melhoramentos dos 
Estados, mineração, estradas de ferro e colonisação, dentro do paiz. 

Art. 2.0 O prazo da emissão .será de 30 annos. 
Art. 3.0 Os emprestimos serão ao juro de 6 % ao anuo e terão 

por garantia machinas, estabelecimentos industriaes, material de 
estradas e suas concessões, navios, terras, e o mais que disser respeito 
ao activo das diversas em prezas contractantes. . 

Art. 4. 0 O resgate das notas émittidas, que será de 4 % annual
ni.ente, começará do 5° anuo em deante, a 31 de dezembro, e finali
sará no trigesimo anno. 

Art. 5.0 O resgate será por sorteio em moeda corrente ao cam
bio do dia. 

Art. 6.0 As empreza,s industriaes, que tendo secções bancarias 
não as supprimirem, não terão direito aos favores dos artigos ante
cedentes. 

Art. 7.0 O governo nomeará uma comínissão de tr~s membros, 
com os vencimentos de 10 :000$ annuaes, a cada um, pagos pelo pro
prio banco, o qual acompanhará diariamente o movimento da respe
ctiva carteira, dando disso mensalmente um relatorio ao ministro 
da fazenda. 

Art. 8.0 As quantias relativas ás notas sorteadas, que não forem 
procuradas por quem de direito, serão levadas ao l'hesouro N acionai 
seis mezes depois do primeiro annuncio, para o resgate de cada 
anno. , 

Art. 9.0 O banco emissor terá como compensação do seu traba
lho e dos prejuízos desta commissão os juros que perceber até final 
'liquidação da referida emissão. . 

Sala das sessões, 14 de setembro de 1891.-Esteves Junior. 
De todos estes artigos se vê pois: 

1°, que a emissão fica garantida pelo capital do estabelecimento 
que della se encarregar; 

2°, pela hypotheca de todo material das em prezas beneficiadas; 
ao, pelo resgate depositado no Thesouro; 
4°, pela commissão de tres membros da confiança do governo; 
Que as vantagens para o.s tomadores das notas estão : 
1 o, no sorteio annual; 
2°, na difíerença pelo cambio do dia; 
ao, na segurança das transacções das notas. não recebidas na 

precisa occasião. 
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Modestia aparte, não vejo nada do · que se tem proposto, com 
tanta vantagem como isto que apresento. 

O mais é termos receio de tudo, é vivermos amedrontados, é 
S('rmos nervosos por excellencia. E isso é má o ; se começamos assim, 
como é que queremos vêr este paiz rico, quando só tratamos de 
peial-o ª O resultado será nada fazermos; em vez de progredirmos 
retrogradaremoa. 

Analysemos o projecto . Em 1° logar temos, os tres fiscaes, além 
da garantia que nos póde . offerecer . a administração do proprio 
banco. Estes fiscaes terão de acompanhar • movimento da carteira, 
vendo que os capitaes sejam bem .empregados e somente em em
prezas que sejam de confiança e de futuro perfeitamente garantido
ras destes emprestimos. 

Em 2° lugar temos o deposito do resgate que não fôr. procurado . 
O resgate ha de ser feito por meio de sorteio, e como muitos porta
dores estarão nos Estados do norte, ou sul da Republica, o banco 
levará ao Thooouro, as notas que estiverem resgatadas, com a diffe
rença do cambio do dia . 

Desta fórma terem-os garantido o emprego da emissão, sem que 
sejam precisos os depositos de metal ou apolice. 

Não desprezemos um dos principaes elementos que constitue a 
primeira riqueza do mundo - a confiança. Sem ella nada se faz no 
commercio, como em todos os ramos da actividade humana. 

Porventura, não é a confianÇ'a que faz com que as grandes fa
bricas da Europa mandem importantes carregamentos de mercado
rias, milhares de contos, podemos dizel-o, a pessoas que não deixam 
alli como garantia quantia alguma, que são apenas o resultado da 
confiança? E aqui no proprio Thesouro N acionai, onde o thesoureiro 
geral com uma pequena fiança, é guarda de grandes sommas, não 
é isso prova de que a confiança é a base de todos oa cont11actos? Não 
se traduz tambem assim esses grandes estabelecimentos commerciaes 
com fundos insignificantes jogando com capitaes 20 vezes supe
riores e fazendo por esta fórma grandes fortunas ? Quereis os 
J acques Ferrands de Eugêne Sue ? 

Repito, o meu pedido de desculpa por fallar ao Senado em uma 
materia da qual tenho apenas a pratica e essa mesma de-sacompa
nhada da precisa intelligencia (não apoúidos), e até admira que os 
nobres collegas já não estejam resomnando (não apoiados. Riso.) 

Mas além dessas garantias, offerecidaB pelo criterio do banco, 
pela commissão fiscal, pelo credito das emprezas, temos a garantia 
real da hypotheca. Todas essas estradas que forem hypothecadas, 
como serão as concessi}es importantes, as machinas, vapores, terras, 
etc., isto tudo não será garantia, não terá valor, mas valor real ? E 
depois os proprios juros que o banco recebe vão garantir o capital; 
~stes juros 1accu~ulados no fim do empresti~o · d?.o uma quantia igual 
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á da em1ssao. O banco pó de ter perdido cem ou cento e tanto mil 
contos, mas o que fica ainda dá perfeitamente para garantir a ope
ração. 

Ainda hontem um dos meus dignos companheiros, que não me 
recordo agora, quem seja, me disse: o senador o que quer é que fique
mos d'1aqui a pouco como o Paraguay. 

Sinto que não esteja presente o nobre senador pelo Rio Grande 
do Sul que lembrou o arrendamento da Estrada de Ferro Central; 
contra esta medida é que me opponho, porque de medidas semelhantes 
é que resultou o estado precario do Paraguay. 

De lá chegou ha pouco um meu •amigo, pessoa que lá viveu 
:muitos annos, e em quem tenho plena confiança, que me disse : o 
governo do Paraguay vendeu os .seus hervaes, as suas estradas de 
ferro, as suas terras, vendeu finalmente tudo que podia garantir .as 
suas dividas no estrangeiro, entre as quaes as nossas, as que dizem 
com os cofres da nação e as que crearem elles na invasão pelo Rio 
Grande do Sul e Matto · Grosso, cujos particulares nem os proprios 
juros teem recebido. Em compensação figuram como nababos os 
dissipadores dos bens daquelle pobre e infeliz paiz. · 

Resta agora ao governo do Br.azil tratar de se ir garantindo 
com as rendas que elles forem obtendo, deixando para este fim de 
parte a bondade que tem tido, e que faz com que sejamos o.s ultimas 
na indemnisação dos prejuízos causados pela brutal .aggressão de 
que fomos victimas. 

Mas, Sr. presidente, continuando em relação ao futuro da nossa 
patria; não estamos nas condições do Paraguay, não somos mesmo 
como .algumas nações da Europa que estão em vizivel declínio e por 
isso pouca confiança podem merecer. Temos grandes ri.quezas que 
os nossos proprios detractores .são os primeiros a admirar, mas que 
combatem por inveja dizendo que devemos ser essencialmente agrí
colas (risos) . Dizem elles: que os nossoo filhos, que estão habituados 
na capital, que teem outr.a educação e vivem em outra sociedade 
devem ir para a roça pegar na enxada e cavar a terra, ao passo que 
elles que saem da lavour.a devem ficar aqui. nas ruas da capital 
emquanto formos plantar batatas para elles conmerem ( 'T"i$os). 

Mas, Sr. presidente, parece que tenho dito demais e vejo que 
a casa está por demais enfadada (não apoiados) . 

Se fosse caso de pedir, eu pediria aos meus amigos, ao digno e 
illustre senador, adversario em questões de limites, mas companheiro 
em todos os tempos, que advogasse esta causa; pediria isso mesmo 
ao distinctissimo senador pe1o Rio Grande do Nlorte mes'tre em 
finanças; pediria tambem ao meu velho e digno amig~ - velho é 
um modo de di7.er - ao meu co~panheiro quasi de infancia ... 

O SR.. QUINTINo BocAYUVA - Por isso mesmo é que póde cha· 
mar-me velho (riso). 
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O SR. EETEVES JuNIOR - .... que me viesse auxiliar com a sua 
palavra autorisada. Sinto profundamente não ter a palavra bri
lhante do meu digno amigo cpmo •a de muitos outros Srs. senadores. 

Ainda um destes dia.s disse-me aqui um de meus distinctos com
panheiros, que ficam pela minha visinhança, o Sr. general José 
Simeão que, quando o cidadão Quintin-o pronunciava a primeira 
palavva, como que se comprehendia tudo quanto elle queria dizer. 

Si eu fallasse assim, de ante-mão contaria esta questão vence
dora; mas, além da minha fraqueza oratoria ( não apQiado ) vejo 
.ainda que em alguns dos nobres senadores é invencível e injusta a 
repugnancia pelas emissões e que nada concedem sem que as libras 
esterlinas venham como primordial condição em qualquer projecto. 

Assim, Sr. pr~sidente, contando que os meus dignos collegas 
preencherão as lacunas que deixo na minha fraca or.ação, e agra 
decendo á casa a attenção que me dispensou, sento-me, na esperança 
de que não será desprezad.o o meu projecto. (Mwito bem.) 
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Em 16 de Setembro o Sr. Ramiro Barcellos justifica o projecto. 

Em 19 falla o Sr. Ubaldino do ÁmJaral. E>nJcetrrada a 1a éP;iscussão e 
adiada a votação. 

Na sessiW de 30 de Ma'io Ide 1896 é approvado um pa'T'ecer man
dando archivar o projecto. 



\ 



SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO (1891) 

O Sr. Ramiro BarcE;;llos - Sr. presidente, tres grandes inimi
gos tem tido a nossa patria, tres maleficos perturbadores da vida na
cional: a escravidão, um systema de ·governo não adaptado ao nossq 
meio americano e -a desordem financeira 

Eliminou-se a escravidão e logo, dignificado o trabalho, vimos, 
com sorpreza de muita gente, desenvolver-se de maneira inesperada 
a riqueza publica, muito ao contrario do que affirmavam os escrava
gistas. 

Extirpado o segundo mal, cujo permanencia ligava-se ao primeiro, 
deposta a monarchia, somos todos testemunhas . de que a ordem e a 
unidade nacional eontinuam impertubadas, ao inverso do que prognos
ticavam os mimosos olygarchas do imperio. 

O SR. ELYSEU MARTINS - E até algumas Cassandras republica-. . 
nas. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Resta o terceiro inimigo a comba
ter e a vencer - a desordem financeira. 

O Senado acaba de ouvir neste momento o nobre representantes 
do Rio Grande do N arte, referindo-se a este assumpto, attribuir o mal 
a causi!S de ordem política de actualidade, a causas de desconfiança 
ou falta de confiança publica em relação aos membros do governo. 

Já disse-o uma vez, Sr. Presidente, mas é bom repetir: não re
presento aqui interesses nem de opposição systehlematica, nem de apoio 
incondicional a governos, desempenho como posso o meu cargo de 
senador, procurando acertar em bem do interesse geral da nação. 

Entre muitos conceitos cheios de ponderação que enunciou o il
lustre senador, divulgo observações menos exactas que precisam de 
reparos no que se refere ao assumpto que neste momento me trouxe 
á tribuna. 

Na opinião de S. Ex., a crise financeira actual é um mal de causa 
.moderna e adventícia, é um resultado da ·organisação do governo ou, 
por outra, do ministerio, cabendo a este . toda a responsabilidade. 
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E' um engano, Sr. Pr"esidente, porque aos olhos de todos está par
tente que a deso.rdem nas finanças vem de longe, nasceu com a monar
chia ntre nós e de lá vem, através da nossa vida nacional até a actua
lidade. 

O primeiro governo da Republica, o provisorio, que surgiu da 
revolução, encontrou o mal inveterado, procurou mesmo atacar o ini
migo, mas, infelizmente, adaptando um plano de combate completa
mente er.roneo. Emfim, o erro é partilha da humanidade. Os que suc
eederam ao provisorio encontraram ainda a questão mais embrulha
da. Compete porventura a esses a completa retlponsabilidade do maH 
Não seria justo affirmal-o. 

No entretanto, não posso deixar de notar que estamos já no fim 
do terceiro mez de sessão legislativa e até agora não foram por parte 
do governo solicitadas medidas tendentes a sanar uma crise que já 
existia antes de nos reunirmos. Parece-me que o Poder Executivo já 
devia ter pedido providencias ao legislativo que é quem as póde dar. 

V. Ex. comprehende, Sr. Presidente, que simples reformas na 
fiscalisação dos estabelecimentos bancarias não bastam para mudar 
Ml circumstancias actuaes, visto como ellas emanam de uma causa que 
de muito longe veni. produzindo os seus effeitos. 

Nestas condições o julgo que para a consolidação da Republica, 
para . o consocio geral de opiniões, e para que possa produzir frutos 
a boa vontade e o patriotismo dos diversos poderes do Estado, ha que 
enfrentar com coragem e ao mesmo tempo com prudencia, com calma, 
o inimigo que é a desordem financeira, desordem que nós não creámos 
mas encontrámos, e que vem dos nossos antecessores. 

- Si o mal fosse um mal agudo, eu, como medico, diria ser possível 
esperar que passasse por si mesmo, como em geral passam as moles
tias agudas pelo proprio esforço do organismo. Mas o mal é chronico, 
P.xiste radicado no organismo nacional, não sarará pelo proprio esfor
ço do organismo, necessita uma intervenção; e essa intervenção não 
póde deixar de ser prudente e gradual, não se deve naturalmente pro
ceder a uma operação cirurgica; é o caso de applicar-se um tratamento 
de molestia chronica, tratamento que deve ser constante, regular, re
.fiectido e calmo para ser efficaz. 

Nestas' condições, precisamos proceder com sinceridade, sem en
trarmos em discussões theoricas que não veem ao caso. Para mim, o 
pae da desordem financeira é o curso forçado, as~im como o cur~o 
forçado é o pae do cambio, assim como podemos diZer que o cambiO 
é o pae e a mãe de todos os males actuaes, é o verdugo não só do go
verno como. do povo. Ora, si a origem, si a diathese· em linguagem 
medica da situação financeira do Brazil, é o curso forçado, e para 

· mim não resta duvida, pois V. Ex. comprehende que não póde deixar 
~le viver em completa desordem financeira um paiz que tem uma varia
ção diaria na sua medida de valores; qual deve ser o alvo de todos os 
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esforços aos poderes publicos para retirar o paiz de semelhante emba
:aço? ~'_ataca~ o mal, não por uma extirpação momentanea, porque 
ISSO nao e poss1vel, attentas as nossas condições economicas e rendas 
pub~cas? . nias ~adualmente. _Estará ~sto nas forças actuaes do Brazíl? 
Pl).ra mim esta. Para o effeito deseJado ha a tomar-se resoluções que 
podem trazer o_ caracter vagaroso e gradual, porém seguro em sua mar
cha, e ha medidas que são de occasião e actualidade. V. Ex. vae des
culpar-me; não gosto muitc;~ de fazer prognosticas, e principalmente 
prognosticas desesperados. 

No anno passado, V. Ex. foi testemunha de que prognostiquei 
a crise deste anno. 

Ella se deu; venho agora dizer a V. Ex. não para o anno que vem, 
mas neste mesmo anno, e talvez para este mesmo mez, se estão ag
glomerando os elementos, de um lcralc geral para os estabelecimentos 
da credito do paiz, si os poderes publicos não tomarem medidas que 
levem a tranquillid~de e o socego ao commercio ás industrias e a todas 
as classes sociaes. (Apoiados). V. Ex. vê que é uma cousa grande um 
lcralc geral; na actualidade é o maior mal que poderia succeder á Re
publica após a sua proclamação; e aquelles que especulam contra a 
Republica não deixariam de aproveitar-se do phenomeilo, para mais 
ainda desacrediatal-a. (Apoiados). 

Animo-me ao receber os apoiados dos nobres senadores, que são 
competentes na materia por ver que as observações que faço não são 
de to_do descabidas. Pois bem; é preciso evitar que o lcralc se dê; é 
preciso fazer duas operações, e já, urgentemente; uma regulando o 
meio circulante, que não · offereceu, desde que foi adoptado, e ahi es
tão os factos para demonstrai-o, perfeita confiança á opinião pu
blica; outra é ama parar os estabelecimentos de credito do paiz, fazer 
com que elles possam gradualmente entrar nas verdadeiras normas da 
~ua vida commercial, fazer com que os capitaes destinados á fecunda
ção da riqueza publica, não sejam arrastados pelo desmoronamento 
gcr_al que prevejo, e que_·se ,originou em um acervo de imprudencias e 
abusos de credito, possamos regular ao mesmo tempo o tratamento que 
precisa o paiz, em relação ao terceiro mal que apontei, a desordem fi
nvnceira. Para isto não é bastante regulamentar, mudar ás fiscalisa
~ões, fazer transformações nos estatutos dos bancos porque todas estas 
medidas, que são muito boas e applicaveis sem uma outra m~dida com 
caracter mais profundo, não resolverão por si a questão. 

Para resolver a questão, temos de procurar uma base real, que 
corresnonda á capital; devemos agir pelos mesmos me.ios que. regulam 
em toda a .parte, quer o credito particular, quer o credito pubhco. Nes-
tas condições o que é necessario? . 

Em primeiro logar regularisar o meio circulante, de maneua que 
.llguma confiança reste aos frageis portadores da moeda forçada, que 
são emprestadores forçados, porque o curso forçado do papel é um acto 
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que toma emprestado obrigadamente sem juros; em segundo logar, en
cetar o tratamento a quem me referi, isto é, estabelecer, ainda que em 
pequena escala, mas gradual e não interrompida uma conversão pe
riodica, methodica, inalienavel, que dentro de ·certo numero de annos 
tenha levado o paiz ao verdadeiro regimen da circulação pelo resgate 
da moeda fiduciaria inconversivel. ' 

Para este fim, estudando as condições do paiz, meditando longa
mente sobre a mater'ia, consultando diversas pessoas muito compe
tentes desta cidade, ouvindo diversos collegas que assignaram com
migo o projecto que vou apresentar, parece que temos encontrado uma 
solução prudente, uma solução que fará sobre a opinião publica im
pressão salutar, creio eu, uma solução que não póde deixar de ser ac
el'ita pelo Poder Executivo si realmente está empenhado em resolver a 
crise e melhorar a situação. 

Base a-se o projecto, quanto á obtenção da base, em tres pontos: 
1°, na obtenção do capital metallico de 75.000:000$ dos bancos de 
emissão que deve existir em deposito no Thesouro; 2°, nJ arrenda
mento de uin proprio nacionalque vae ao que parece dar deficit no 
presente exercicio e que, entretanto, collocada a sua administração em 
mãos particulares, será uma fonte excellente de receita para os capitaes 
que ahi se queiram empregar; 3°, em uma quota muito pequena, mas 
gradual, que ha de fazer parte dos nossos orçamentos durante uns 
20 annos, que é o tempo em que julgo será completa a cura deste mal, 
lá novas perturbações, si novos erros não sobrevierem. 

Mas a circulação do paiz, que ahi está, corre por conta e risco 
e sob a responsabilidade de estabelecimentos que se fundarem na fé de 
rontractos feitos com o governo, e que já teem empenhado seus ca
pitaes na fé de seus estatutos approvados. 

Esses estabelecimentos, porém, não podem de maneira alguma dei
xar de entrar em um accordo, conco:rrendo assim para melhorar as 
condições geraes do paiz, assim como as suas proprias condições de es
tabilidade e prosperidade. · 

Acho, Sr. Presidente, de conveniencia publica arredar o estado 
das explorações industriaes por conta propria. 

As admi.nistrações por conta do estado são sempre as peiores, e ? 
Feu serviço mal feito, causa de constantes reclamações que despresti
giam o poder publico, além de custar muito dinheiro. 

A despeza com a nossa Estrada dE;~ Ferro Central, que foi de oito 
mil e tantos contos no orçamento passado está calculada este anno em 
quinze mil e tantos contos; quasi o duplo, e a sua renda bruta não ex
rederá a dezoito mil contos. 

Ficará liquido apenas uns dous mil e quinhentos ·contos; mas 
ainda assim esta renda não é liquida, porque, recolhendo-se ao The
souro, está sujeita a todas as aposentadorias e outros precalços pro
venientes do excessivo numero de empregados1 que tem a Estrada de 



\ 

-343-

Ferro. Note-se que os trabalhadores hoje estão considerados como em
pregados publicos. 

Livrar-nos, portanto, destê peso é um serviço e ao mesmo tempo 
um aproveitamente para o nosso paiz. 

A primeira pa:t:te do projecto é r~ferente á Estrada de Ferro Cen
tral. Tinha pensado em fundar o projecto sobre a venda da mesma 
estrada, ma-s, explorando cuidadosamente a opinião, sobre tudo a de 
meus collegas, senti-lhes um certo melindre patriotico e receio de que 
se podesse dizer que -a Republica Brazileira estava dispondo dos pro
prios nacionaes por venda. Isto me fez transformar a base de venda 
pela de arrendamento. 

Com o arrendamento da Estrada de Ferro Central, com os fun
dos metallicos em deposito e com uma pequena parcella dos impostos 
cobraveis em ouro, temos uma base real e positiva para dar um passo 
seguro para a frente e inaugurar um período da ordem financeira, co
meçando o resgate do papel de curso forçado, que é o fim a que se pro
põe este projecto que passo a ler (lê) : 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado ll. effectuar o arrenda
mento da Estrada de Ferro Central, sob as seguintes bases de con

Arojec:to 
R. BarceJJos 

concurrencia: 
. I§ 1.0 O prazo do arrendamento não será in

ferior a 30 annos nem superior a 40. 
'§ 2.0 Os pagamentos do arrendamento serão 

realizados em moeda de ouro ao cambio de 27 dinheiros por mil réis. 
·§ 3.0 Entre as condições de preferencia das propostas, além das 

que assentarem sobre maior offerta, será tomada em consideração a 
que se referir ao adiantamento de annuidades no acto de lavrar-se o 
contracto. 

1§ 4.0 Serão igualmente consideradas vantagens de preferencia as 
differenças de tarifas e quaesquer outras obrigações de melhoramen
tQs em relação á construcção e trafego. 

Art. 2.0 Todos os valores que provierem do arrendamento da Es
trada de Ferro Central ficam expressamente <!estinados ao fundo me
tallico creado por esta lei, para resgate e conversão das notas do The
souro N acionai e sob pretexto algum poderão ser desviados para outros 
fins. 

Art. 3.° Fica igualmente o governo · autorizado a entrar em accôrdo 
com os bancos emissores existentes no paiz para o fim de eximil-os 
da responsabilidade que assumiram em relação ás suas respectivas emis
sões e substituir ás suas notas em circulação por outras do Thesouro 
N acionai, sob as seguintes bases : 

;§ 1. Os bancos cessarão de emitti rdesde logo, podendo no en
tretanto, continuar a fazer todas as operações bancarias que forem 
de sua competencia. 
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i§ 2.0 O estado pagará aos mesmos bancos as notas do Thesouro que 
já houverem resgatado em virtude de seus contratos. 

i§ 3.0 Serão substituídas todas as notas emittidas sobre fundos de 
apolices e reverterão estas ao Estado, recolhendo-as o governo para 
dar-lhes o destino que fôr determinado na lei do orçamento. 

l§ 4.0 Quanto á emissão sobre fundo metallico, o Estado assumirá 
igualmente a sua responsabilidade até o · valor dos fundos metallicos 

, em deposito, calculada a importancia pelo cambio do dia em que fôr 
feito o accôrdo. 

I§ 5.0 O excedente da ' emissão será igualmente substituído por 
notas do Thesouro N acionai, ficando os bancos devedores ao Estado 
por esse excedente e obrigados a uma amortisação gradual e razoavel 
dessa divida, amoitisação que não será inferior a cinco por cento ao 
anno. 

1§ 6.0 As nota·s do Tl?-esouro que forem entrando para a amortisa
ção do paragrapho antecedente serão inutilisadas em acto continuo 
no seu recebimento, não podendo voltar á circulação. 

:§ 7.0 Realisado o accôrdo, os fundos metallicos, que, em virtude 
delle passam á propriedade do Estado, serão tambem exclusivamente 
destinados ao resgate das notas do Thesouro Nacional, não podendo, 
sob pretexto algum, ser desviados desse destino. 

Art. 4.0 Da data desta lei em diante os impostos de importação 
Eerão arrecadados na. proporção de setenta por cento em notas do The
rouro N acionai e trinta por cento em ouro. 

Art. 5.0 Da parte da renda arrecadada em metallico serão :tp.en
salmente reservadas duas quotas com destino especial: uma relativa ás 
obrigações a que o Estado tem de satisfazer no serviço da divida ex
terna, outra de duzentos e cincoenta contos destinada, permanente
mente, ao resgate das notas do Thezouro N acionai. : 

P aragrapho unico. O restante será convertido em moeda de cir
r.ulação fiduciaria corrente pelo processo adeante indicado para o 
resgate e fará parte das rendas geraes sem applicação especial 

Art. 6.0 O resgate das notas do Thesouro N acionai a que ficam 
exclusivamente destinados os fundos metallicos designados nesta lei, 
será executarlo do seguinte modo : . 

o§ 1.0 A Caixa da Amortização na Capital Federal, e as reparti
ções fiscaes respectivas nos estados, annunciarão mensalmente, por 
editaes, qual a importancia a ser resgatada, durante o mez, em sua 
circumsçri'pção. . 

§ 2.0 P ara essas operações mensaes de resgate ~erão receb1d~s 
propostas, em que cada pretendente offerecerá o cambw á que de:*lJ:" 
fazer a conversã'o e designará a quantia que quer, não sendo permitti
das propostas inferiores a um conto de réis. 

Art. 7.0 As notas que representam valores inferiores a dez mil 
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réis só serão convertidas no ultimo período do resgate, quando hou
verem sido recolhli.das as emissões maiores. 

Art. 8." Si durante o tempo, em que se estiver effectp.ando o res
gate, elevar-se o cambio acima do padrão legal, cessará temporaria
mente aquelle, até que volte o cambio ao par ou abaixo. 

Art. 9.0 A' medida que a massa de papel circulante fôr diminuin
do pelo resgate, o governo augmentará, em proporção ao papel retira
do, a porcentagem da cobrança de impostos aduaneiros em ouro. 

· Art. 10. A' substituição das notas de emissão bancaria pelas do 
'T'hesouro N acionai será applicado o processo determinado para o res
gate, ou o que o governo julgar mais prompto e expedito. 

Art. 11. Effectuada a substituição, fica de todo abolido o curso 
de notas bancarias não convertiveis á vista. 

Art. 12. Ficam revogadas as disposições em cont rario. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1891. - Iõamiro Barcellos. -
Cru,z. - Theodoro Paclteco. - Rangel Pes&ana. - Pin~iro M(J;chado. 

Sr. Presidente, devia desde já entrar na justificação dos artigos 
deste projecto; mas como pedi apenas 20 minutos ao Senado, não 
querJ abusar da bondade de meus collegas que me concederam a ur-
genc~a. 

Reservo-me para a di.scussão depois que as commissões respectic 
vas derem o seu parecer. (Muito bem> muito b!lm.) 

:Estando apoiado pelo numero de assignaturas, vae a impnmn 
para mtrar na ordem dos trabalhos. 

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO 

O Sr. Ubaldino do Amaral acha de tanta importancia o pro
jecto c1ja discussão acaba de ser annunciada, . que, embora abusando 

da benevolencia do pequeno numero de collegas 
Ja dlsmssão dO (não apoiados), que se .acham presentes, consi-
proje;to n. 41 dera um dever inipedir que se encerre a discus-

são sem que, ao menos, algum debate tenha sido 
iniciadt. 

Smte muito a ausencia do autor do projecto, que poderia escla
recer w Senado sobre as suas vistas, .sobre os seus intuitos,' e forne
cer os dados que faltam, e faltam quasi todos, para que se podesse 
enca:m.Phar a discussão, e guiar os votos do orador e dos .seus cal
legas. 
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Não sabe bem o que deve pr~valecer nos espíritos, tratando-se 
deste assumpto: si a pressa ou se o vagar . E' um projecto, que en
tende com o estado financeiro e economico do paiz. A Praça do Com
mareio e .as industrias reclamam providencias, com extrema urgencia. 

,Ao mesmo tempo é dever do Senado proceder com toda a calma, 
e esperar as medidas salvadoras, que são annunciadas por parte do 
Poder Executivo. 

A mesa recebeu hoje um protocollo volumosissimo, de que a 
commissão desejou tomar conhecimento immediatamente, mas isto não 
lhe foi possível deante da enorme papellada, que tev:e em sua pre
sença. 

E' bem possível, é bem provavel que assumptos de que cogita este 
projecto não sejam estranhos ás vistas do Poder Executivo. 

Ha mesmo uma ideia a respeito da qual tem-se espalhado di
versos boatos. 

Ha quasi um mez diversas folhas, mais ou menos na confiden
cia de que o orador e outros estão privados, teem dito que a Estrada 
de Ferro Central do Brazil está vendida ou .arrendada. 

O SR. AMARo C.A.V.A.LO.A.NTI - Que ha, nesse sentido, quatro pro
postas em mã.o do governo e muito boa vontade de acceitar alguma 
dellas, até ahi eu mesmo sem ser da privança, posso affrimtr .a 
V . E x. que sim. 

O SR. UB.A.LDINO no AMARAL refere-se á informação que tem o 
valor de um boato, pouco mais do que um boato porque são algumas 
folhaa publicas que o affirmar.am; mas já se disse que a E&trada 
de Ferro Central do Brazil está vendida ou arrendada; que ba con
tractos firmados, etc. 

Não quer acreditar que o Poder Executivo tome a si a responsa
bilidade de .alienar uma parte tão importante do patrimonio nacio-
nal, sem estar para isso autorisado. ' 

E' uma responsabilidade tão grave que o proprio CongrESso, a 
quem não fallece competencia para assumil-a, deve reflectir, e tornar 
.a reflectir, antes de autorisar oomelhante operação. (Muito lbem!) 

Os primeiros artigos do projecto conteem um plano relativa
mente ao arrendamento da Estrada de Ferro Central. 

O Senado sabe melhor do que o orador quanto se póde djzer em 
favor da conservação das estr.adas de ferro na posse do Esttdo, ou 
a favor da sua alienacão. · 

O Brazil não é o. primeiro a explorar es~ assumpto; Je vem 
de outroa paizes, onde foi, póde·se dizer esgotado. \~ 

Todos os argumentos que se podem encontrar em prol 'do Es
tado, como todos que se podem encontrar em prol da iniciativa pri
vada, são conhecidos . 

Costuma-se a dizer de um modo geral - o Estado não <Bve ser 
administrador, o Estado não póde ser industrial; a administra~ão pu-
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blica é sempre mai.s cara, mais demorada, menos efficaz do que a 
administração particular; todas as vezes que o Estado esquece a 
sua missão . mais alta para entrar nesta outra que deve ser campo 
privativo, exclusivo dos cidadãos, das associaçõe-s, vae máo caminho 
e não só se torna pesado aos cofres nacionaes, como prejudica á 
nação, fornecendo-lhe peior serviço do que aquelle que podia ser 
fornecido pelos particulares. 

Não ha, sem duvida, erro nesta apreciação. 

De um modo geral, é verdadeiro que o Estado não deve ser 
.administrador; mas si ficasse isto como principio invariavel, como 
regra fixa, que nunca deva ser infringida ter-se-ha de ir muito longe; 
dever-se-hia mandar arrendar os serviços dos correios; dever-se-hia 
entregar o telegrápho á industria privada; dever-se-hia, si não en
tregar todo o rserviço das alfandegas, pelo menos uma grande parte 
delle, como é o das capatazias, e, neste sentido, não são poucas as 
tentativas, que teem sido feitas por interesses privados. 

Por que não se faz? 

Naturalmente porque, ao lado dos inconvenientes, que a todos . 
são manife-stos, do Estado administrador, do Estado. industrial, ha 
considerações, de ordem muito importante, que bem podem compen
sar, e muitas vezes podem sobrepujar esses inconvenienteS" que se dão 
na administração publica. 

Tratando-se das estradas de ferro, visto que é a questão de occa
sião, desde o projecto inicial o Estado procederá de uma maneira; e 
o particular procederá de outra. 

O Estado· tem a sua posição de imparcialidade, de independen
cia, de desinteresse pecuniario; e si os seus representantes sabem 
bem cumprir o seu dever, no traçado de uma estrada de ferro, pro
cura-se sómente servir o publico·, ver quaes são as localidades que 
mais precisam e mais direito teem de ser servidas por uma estrada 
de ferro; qual é o percurso mais curto, que menos frete deve faz-er 
pesar sobre o commercio e sóbre a industria; qual é o futuro dessa 
estrada; qual o futuro mais conveniente aos interesses politicQs, á 
estr.ategia, a serviços especiaes, que são só do Estado. 

Ao passo que o particular, si se tratar de uma estrada de ferro 
que tenha garantias de juros ou subvenção, si essa garantia ou sub
venção for proporcional á distancia, sem limites, terá interesse em 
que a estrada se faça com o mais longo percurso possível, porque a 
sua renda estará sempre assegurada pelos cofres publicas. Ella não 
terá como o Estado uma previsão de longo futuro. 

O Estado póde lançar uma estrada de ferro, que, hoje, nada 
renda, que será um .sacrifício por muitos .annos, na previsão de qup. 
em 501 60 ou mais an11os ella será 11ma grande fçmw d!;l riq"!l~~a, u~ 

' l • 
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poderoso elemento de defesa nacional, um meio de transporte de 
tropas, o recurso mais prompto para chegar ás fronteiras da nação. 

O particular, a propria companhia, cuja vida não é ordinaria
mente mais dilatada, não póde ter uma previsão tão longa. 

Os capitaes particulares não podem esperar por tanto tempo; 
elles teem necessidade de ser retribuídos desde logo ou no · menor 
espaço de tempo; reconhece-se que é preciso reconstituir o capital 
em curto prazo. 

Na administração, dá-se pouco mais ou menos o mesmo. O 
Estado, cumpridor do seu dever, não olhará tanto para as vanta
gens pecuniarias; não fará com que uma estrada de ferro dê avul
tada renda; mas procurará servir bem as populações, desenvolver 
diversos nucleos. E aqui mesmo com a Estrada de Fer ro Central 
tem-se o exemplo disso. 

Entregue á exploração particular, a Estrada de Ferro Central 
não poderia fazer, como faz, o transporte por preços mínimos para 
.a população dos suburbios. 

O SR. EsTEVEs JUNIOR - As tarifas ainda são muito elevadas, 
em relação ao que se faz nos Estados Unidos. · 

O SR. U BALDINO no AMARAL responde que é possível que assim 
seja nos Estados Unidos; mas o que é certo é que, no Brazil seria 
impossível á industria particular dar tra nsporte pelos. mesmos preços 
por que dá a Estrada de Ferro CentraL (Apoiados.) 

O Estado não deixa de commetter peccados tambem na adminis
traç·ão das estradas de ferro; mas esses pr.aticados sempre em maior 
ou menor escala por influencias ·políticas, por diveraos interesses a: 
que os governos não são estranhos. 

E' certo que umas vezes, faz-se uma estrada de ferro para onde 
não era necessario que se fizesse; outr.as vezes, reduzem-se as tarifas 
de modo exagerado, o que tambem é um mal, que vae cahir sobre o 
contribuinte, dá-se transporte quasi gratuito a uns com prejuízos de 
outros; commette-se o grande peccado de ter um funccionalismo 
enorme, muito maior do que o necessario, e nem sempre o melhor. 

Em relação, porém, á Estrada de Ferro Centr.al deve-.se consi
derar que é um serviço bem organisado, que satisfaz actualmente; 
obedece a um plano que vem de muito longe e tende a desenvolver
se ; uma estrada de ferro que honra os profissionaes brazileiros 
(apoiJadissimos) ; a sua ·administração, descontando-.se certos perío
dos de vacillação e de erros, tem sido boa; para alli tem entrado, 
como alli se tem formado, distinctissimos engenheiros. 

Não se póde estudar esta ma teria sómente com generalidades : 
são precisos dados mais seguros, mais completos, e era para isto 
que o orador desejava a presença do autor do projecto. 

Não se póde autorisar o arrendamento desse proprio nacional, 
em saber-se exactamente o valor da estrada em si, sua renda bruta, 
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sua renda liquida, qual o pessoal empregado, qual a economia possí
vel, sem desorganisação dos serviços, quaes os planos em via de exe
cução ou em simples projecto em relação ao desenvolvimento desta' 
estrada, quaes os interesses políticos a ella ligados. 

Seria necessario que o governo dissesse ao Senado o seu pensa
mento a este respeito; si, seja qual for a companhia á qual .passe a 
exploração deste serviço, ficará elle bastante certo de ter acção no 
dia em que precisar dessa estrada para transporte de tropas, de 
material de guerra ou de simples soccorros; si se considerará tão 
forte, tão promptamente obedecido como é hoje, tendo sob sua ad· 
ministração a estrada. 

Como estas, muitas outras considerações podiam fazer-se sobre 
o assumpto; mas ·o orador disse que não vinha discutir o projecto 
e sómente fazer o possível para não encerrar-se esta discussão tão 
importante, como quem tem o assumpto por completamente liquido. 

Crê que está prestando até
1 

um serviço ao Poder Executivo, 
dando tempo a que venha o seu plano, onde provavelmente alguma 
causa se dirá sobre o arrendamento ou a venda da Estrada de Ferro 
Central. 

Mas não terminará sem chamar a attenção do Senado par.a um 
ponto que reputa importante; e é este: o simples effeito moral que 
produzirá, quer no paiz, quer fóra do paiz, este acto de · venda ou 
arrendamento da Estrada de Ferro Central. (Apoiados.) 

Parecerá estranho, extravagante, o que vae dizer: si o paiz se 
achasse em situação muito feliz em relação ás suas finanças; si t i
vesse dinheiro abundante para todas as suas necessidades, orçamento 
equilibrado ou com saldos a seu favor; si estivesse todo elle tran· 
quillamente trabalhando e colhendo os resultados de uma magnífica 
producção; talvez o orador não tivesse grande difficuldade em accei
tar a idéa do projecto, e pàssar esta, como todas as estradas de 
ferro, para . o domínio · particular; mas, qwando a respeito dos re
cursos pecuniarios do paiz ha duvidas dentro delle, e muito mais 
fóra, será de boa política, será prudente alienar-se total ou parcial
mente uma d.as melhores fontes de renda do Brazil? 

Esse ar rendamento, por 40 ou 50 annos, é quasi uma alienação. 
Não irá um .acto do Congresso a este respeito assustar os credores 
do paiz, pol-os em guarda, como que previnil-os de que o Brazil está 
se liquidando, de que já não tem meios para .as suas necessidades 
diarias, de que está na situação· do devedor insolvavel que .sacrifica 
até as suas joias? O orador considera a E strada de Ferro Central 
uma joia. (Apoiados . ) 

Não é isto impugnaçã·o ao projecto; é simples provocação ao seu 
illustre autor e a outros collegas, para que se medit,e no 3Jssumpto 
antes de ser proferido o voto do Senado. (M'uito bem_- muito bem.) 
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Encerra-se a discussão sem mais debate, ficando o votação adia
da, por falta de num(;lro legal. 

Na sessão de 30 de M·aio .de 1896 foi approvado o parecer da 
Commissão de Policia mandando archivar o projecto por conter ma
teria já ulteriormente regulada pela lei n. 183 C, de 23 de Setembro 
de 1893. · 



NOTA: 

PROJECTO SERZEDELLO CORREIA 

N. 174 

Em 16 de Setembro é publicado o parecer. Em 21 entra em 
la tiiscussão. Ora o Sr. F~liciano Pemdp,. Em 22 falla o Sr. Bernar
dino de Campos. Em 23 falla o Sr. Oorre'ÍJ,a Rabello. Em 24 falla o 
Sr. Rosa e Silva. Em 25 falla o Sr. Oiticica. Em 28 falla o Sr. Ser
zedello Oorrei;a. O Sr. Aristides Lobo offerece uma indicação para ser 
o projecto retirado da ordem do d;ia e entregue a uma corrvmissão m}ixta 
de deputados e senadores para estudo dxJ assumpto. Entra em discussão 
a indicação. Falfla o Sr. Oo?'reia Rabel·lo·. E' ;e'IV(;erraila a ®scu.sf;ão e 
approvada a indicação. 



\ 



CAMARA DO~ DEPUTADOS 

SESSÃO DE 20 _DE AGOSCfO , (1891) 

O Sr. Demetrio Ri·beiro - Para occupar a atten'ção da Ca
mara tão simplesmente com o intuito de fazer discurso.s de pura cri
tica ou de opposição sem viso seguro, por certo não tomaria a pala
vra nem hoje nem ein 'qualquer outra situação. Mas, como o Sr. 
presidente sabe e a Camara conhece, ha mais de dous mezes que esta 
Camara funcciona regularmente. ouvindo murmurar . constantemente 
ao seu lado receios, terrores niais ou menos legítimos ácerca da 
situação financeira do nosso paiz. Durante este tempo creio que a 
Oamara tem-se prudentemente cohibido de tratar largamente deste 
assumptó, porque parece que seria intempestivo indicar solução po
·sitiva, quando ella não 'está de .posse de todos ·os dado.s convenientes 
para acertar sobre a medida que deve indicar. · (Apoiizdos.) Exacta
mente porque comprehendo que precisamos indicar uma solução con
veniente, e porque tambem não temos os dados precisos para fazer 
essa indicação, é que me abalanço a pedir · hoje á Camara a nomea
ção de uma commissão qué · estude especialmente este assumpto, 
(Apoiados geraes . ) · ' 

Não ha necessidade neste momento de lembrarmos o que tem 
occorrido depois . da proclamação da Republica em materia bancariB:; 

.mas todos. sabem que os a:ctos d{) governo provisorio neste sentido 
foram . recebidos atravez da critica implacavel, como que decidiram 
tumultuariamente sobre o assumpto, e não chegaram a um. result a,do 
talvez aspira·do pelos seus autores, isto é, não chegaram a dotar o 
paiz do meio circulante capaz de conquistar a confiança do publico, 
do commercio e da industria . (A poiaxlos.) 

.Depois de proclamada e constituída a nossa situação a este . res
peito continúa mais ou meno.s nos mesmos termos; :in as hoje que a 
Oamara reuniu-se em sessão regular, e que a ella, cumpre, pela dis
p·osição expressa da · constituição, legislar sobre bancos emissores 
(apoiados), perece-me que é opportuno, é urgente que ella venha _ 
dizer ao p.aiz como tem meditado a ·respeito, e o que póde indicar de 
conveniente para a nossa patria. 
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Não ha nisto intuito de offender esta ou aquella susceptibili
dade, este ou aquelle secretario do chefe do Estado; ha ape~as. o 
proposito patriotico de dar . uma solução 1·eclamada pela naçao m
teira. (Muito bem.) 

O SR. OrTICICA - Foi o que a commissão de fazenda já fez. 
O SR. DEMETRro RrBEIRo - Creio que estas considerações serão 

sufficientes para que a Camara me perdôe o tempo que lhe tomei 
com as palavras que acab~ de lhe dirigir. . . . . ~ 

Preciso do modo maHJ claro o meu obJetclvo na md1eaçao ou 
requerimento que passo a ler (lê) : 

Vem á mesa o seguinte requerimento : 
De accôrdo com o disposto no regimento da Camara dos Depu

tados e com o preceito constitucional, requeiro que seja nomeada 
. t uma commissão especial de cinco membros para 

Requei'Jm.en o . d' · I · · b · D.e • n. m 1car o que JU gar necessar10 so re os segumtes 
me.t~JO ~~- objectos: 

beiro 1°), acerca do recente resgate do papel-
moeda; 

2°), a respeito da opportunidade e conveniencia de uma reVisão 
dos contractos existentes com os bancos de emissão no sentido de: 

a) unificar o padrão da moeda fiduciaria da qual o Estado assú· 
miria ou não a garantia; 

b) limitar as emissões desde já á quantia em circulação; 
c) valoris"'r o papel-moeda, já pela restrieção do . maximo da 

emissão, já pelo restabelecimento dos depositos em ouro garantidores 
das emissões bancarias, já pela reducção gradual, mas perseverante e 
ininterruptivel da circulação fiduciaria garantida ou não pelo the
souro; 

3°), acerca da applicabilidade immediata ao resgate do papel
moeda dos juros destinados, e:x;..vi do decreto de 17 de. janeiro de 1890, 
a constituir fundo garantidor dos auxílios á lavoura, assegurados 
no mesmo decreto; 

4°), finalmente, acerca da alienação da.s apolioes de 1889, reco~ 
lhidas com os depositos dos bancos, para o fim de reconstituir os 
mesmos depositos, bem como a respeito do que directa ou indirecta
mente interessar á mà.teria deste requerimento. 

Agosto de 1891.-Demetrio. 

O Sr. O~kica - Peço a V. Ex. que consulte a Camara sobre 
si concorda em que este requerimento fleja dado para a ordem do 
dia de amanhã. · 

O Sr. Presidente tesponde ao Sr. deputado que niio ha nu
mero ·para se votar ·o se~ requerimento. 
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SESSÃO DE 21 DE AGOSTO 

O SR. CABIMmo JuNIOR apresenta a seguinte emenda additiva; 
.Depois das palavras - uma commissão especial de sete mem

bros para - _diga-se - estudar a legislação economica do paiz e 
apontar as reformas indispensaveis, conducentes 

AddJtJyo ao re- . á modificação. gradual do subsistente regimen 
querimento proh.ilbitivo, que, entorpecentlió a troca natural 

. dos generos de producção nacional e estrangeirà, 
por meio de elevadíssimos direitos de entrada, tem contribuído effi
cazmente para a estagnação dos elementos propulsores da riqueza 
publica; e bem assim ... 

O mais como está no requerimento. . 
Sala das sessões, 21 de agosto de 1891.-Gwimim Junior. 
Esta emenda, · vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjuncta

mente em discussão. 

O Sr. O.ltkica - Si ás deliberações dos membros desta Camara 
pudesse presidir qualquer sentimento de vaidade pessoal, era o caso 

de, a commissão de fazenda, de que me honro de 
D/tscussão do re~ fazer parte, dar-se por satisfeita com o attestado 

querimento solemne do cumprimento restricto do seu dever, 
'qUe lhe adveio com a apresentação do requeri

mento pelo nobre deputado pelo Rio Grande do Sul. 
A commissão de fazenda sabia que· a queatão de que tinha feito 

assumpto do estudo e elaboração de um projecto de lei, apresentado á 
esta C amara e por ella rejeitado, havia de se impô r; era daquellas 
que teem o direito de não sahir da discussão, a exigir solução im
mediata e completa, sem que pudesse o espírito da Camara alheiar 
de si a importancia do assumpto .que fazia parte do projecto. Entre
tanto, esse projecto foi rejeitado; e pouco tempo depois, quando 
ainda não estão esquecidoa os argumentos em favor deste plano or
ganizado pela commissão de fazenda, a exigir o estudo, a attenção, 
as emendas e as luzes da Camara dos Deputados, a mesma questão, 
com os mesmos ponoos, identica até na fórma a materia que se pre
tendia elucidar, sem appello, é apresentada e levantada por um mem
bro da commissão de orçamento. Pede-se a nomeação de uma com
missão de cinco membros para fazer um estudo e apresentar a solu
ção, que uma commiasão composta de nove membros, sahida do seio 
da Camara já tinha feito, tendo já apresentado em projecto para a 
discussão . . -

A commissão de fazenda tinha o direito de vir hoje á Camara 
dos Sra. Deputados e perguntar-Ih~ si yara estudar as questões que . 
entendem com a fortuna publica, si pára estudar assumptos que en
tendem com a F azenda Nacional, a Camata dos Srs. Deputados 
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tem neéessidade de organizar, do seu ~eio, uma comm1-ssao estranha 
áquella a quem conferiu em permanencia o estudo dessas questões. 

A commissão de fazenda tinha o direito de vir perguntar á Ca
mara porque é que reprovou um projecto de lei por ella elaborado 
sobre este assumpto, .ao passo que é necessario que a mesma Camara 
n?meie hoje uma commissão estranha á commissão de fazenda para 
VIr estudar o mesmo problema e apresentar novas indicações. 

A commissão da fazenda podia e tinha o direito de vir lembrar 
, que o assumpto de emissão, de circulação :fiduciaria, de systema , mo
, ::1etario já foi discutido, e que a Camara dos Srs. Deputados já decla

rou· que era inopportuno e inutil cuidar de sem~lhante a,ssmilpto. 
UM SR. DEPUTADO- Não apoiado. 
O SR. ÜITICICA - Declarou-o por uma rejeição do ·projecto da 

commissão de fazenda em l a discussão. · 
A commissão de' fazenda tinha o diireito de fazer isso; não o fará, 

entretanto, e ao contrario, declara que acceite satisfeita e contente 
essa commissão por ver surgir na Camara dos Srs. Deputados o. mesmo 
assumpto que, talvez, a irreflexão de muitos, a falta de cuidado na vo
tação, tivesse feito arredar da discuss·ão, retirando-o logo ao votar o 
projecto em la discussão. ' 

. A commissão fica satisfeita, porque esta questão não póde deixar 
c1e preoccupar o espírito da Camara, e ha de impôr-se 'emqúanto não 
tiver completa solução. . 

Ella · não considera como exautoração o pedido de uma commis-
. são especial para o estudo e elaboração . de um projecto sobre este 
assumpto, embora tenha havido um parecer da commissão de fazenda 
que estudou o assumpto e elaborou sobre elle um projecto de lei, que 
foi regeitado pela Camara. A éommissão não se oppõe a isso, com a 
condição expressa, porém, de que nenhum dos seus membros, e fallo em 

. nome della, faça parte desta commissão especial que vae ser nomeado. 
As suas idéas estão manifestadas ; estão conhecidos os seus es

tudos, por ella foram vistos os pontos fracos do nosso systema fidu
ci.ario; e, como já disse, não só a commissão estudou como elaborou um 
systema completo que offerec~u ' á consideração da Camara dos Srs. 
Deputados. 

Os itens do requerimento do nobre deputado pelo Rio Grande do 
Sul combinam perfeitamente com as idéas emittidas no parecer . da 
rommissão de fazenda. · , . 

Podia acontecer que a Camara não estivesse: .de accôrdo com o modo 
porque o projecto resol-:ia as questões; mas V. Ex. comprehende per
feitamente que era então o caso da Camara dos Srs. Deputados, e mes
mo o nobre deputado ou a commÍ·ssão de orçamento apresentar . ~s 
emendas que o projecto merecesse,. sujei tal-as á discussão, e depc:1s 
1eriamos· o traóalho muito mais adiantado do que com · a nomeaçao 
desta · éommlissão. · 
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Não sei como .se procuram os caminhos tortuosos e os mais Ion· 
gos em uma qu_adra ?omo esta em que a crise nos bate -á porta, ~ em 
que o comme~·c1~ esta sob uma pressão enorme, sendo os bancos obri
gados a restrmg1r os seus eapitaes, a fechai-os a sete chaves nos seus 
<:ofres, chegando até a fazer, como sei que se tem feito transacções na 
praça ao juro de 5 o lo ao JIJ.ez. ' 

O SR. PrnEs FERREIRA - V. Ex. não confunda os bancos serios com 
c·~ bimquiuhos de especulação. 

O SR. 0ITICICA --'- Os banquinhos ~ que o nobre deputado se re
fere, estão reduzidos a tal estado que nem sequer ha ·quem lhes bata 
á. porta a pedir qua]quer transacção. 

Aquelles que ·restringem os seus capitaes, ·são os que teem depo
,.;to guardado, porque sabem que o panico póde chegar, amanhã elles 
podem ver os seus depositos retirados e não querem chegar á contigen
eia de ver-se obrigado_s a ~ma liquidação forçada, · 

Quem conhece esta questão, e appello para o collega~Ue está na 
mü2ha frénte e que é banqueiro, sabe que os bancos de · deposito, quan-

- do estão ameaçados de uma crise, como a que .se dá actualmente em 
nossa praça, tratam immediatamente de cerrar os seus cofres e só 
deixam sah'ir dinheiro para firmas boas .e -acreditadas. Aquelles que 
não fazem isso, uma de duas, ou fecham, ou liquidam, ou ficam como 
esses outros que ninguem sabe pa1·a que foram Cl'eados . 

. O SR. SAMPAIO FERRAZ - E' exactamente nas occasiões de crise 
que os bancos devem favorecer os descontos. 

O SR. ÜITICICA. - V. Ex. com o seu aparte obriga-me a adeantar 
j'.lizo que eu não desejára, e é que V. Ex. tem uma noção falsa em re
lação aos negocios dós bancos rel!l-tivamente á praça. 

Entre os dous phenomenos ha uma differença muito grande; por
CJUe uma cousa é a crise bancaria e outra é a crise de praça. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ -Não temos ' crise bancaria. 
O SR. 0ITICICA - Entre nós ha falta de confiança em tudo, ( apoia

dos), e desde que se confessar que a crise é proveniente dessa falta de 
l'011fiança . .. o SR. J ÔÃO LoPES - As causas da crise não estão demonstradas. 

o SR. 0ITICICA - . . . desde que ha a falta de confiança nos ca
j,.Ítaes das em prezas qu~ se formaram; desde que ha falta de confiança 
no modo porque se formaram os diversos bancos; 9,esde que ha falta de 
L"onfiança na moeda fiduciaria e até falta -ele confiança nas ins~itui
~õcs. (Não ap&iaikJs.) . 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Ha falta de confiança na superinten
clencia do governo quanto aos altos interesses financeiros; porque si o 
governo soubesse dirigir os interesses financeiros, de certo estas em-
prezas phantasticas não se teriam constitp.ido. · 

O SR. 0ITICICA - Quando eu disse incidentemente que havia falta 
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de confiança ;nas instituições, queria referir-me á administração; e 
uma das causas da crise é esta. ' 

Ha falta de confiança na administração, isto é, nas instituições 
'lUe começaram apenas e desgraçadamente tiveram no inicio pessima 
gestão financeira. · 

O SR. VrcTORINo MoNTEIRO - A principal questão é a incompe
tt:ncia governamental em materia de finanças. 

O SR. 0ITICICA - Sr. Presidente, não quero discutir agora o as
fmmpto que o requerimento envolve; não é a occasião propria, nem 
quero prejudicar a sua approvação e o tratablho da commissão. 

Occupo a attenção da Camara unicamente para retirar da com
missão de fazenda a possível exautoração provinda da nomeação dessa 
Commissão especial. · 

Nós, da commissão de fazenda estamos de accôrdo em que o re
querimento seja approvado e se organize esta commissão . especial, mas 
nenhum dos seus membros, por escrupulo muito natural; que os no
bres deputados comprehendem, deseja fazer parte dessa commissão, 
IJOJ;que tendo estudado o problema e o assumpto, e organizado um 
J:irojecto de lei em que vieram definidas as suas idéas, não deseja vol
tar atraz e entrar em novo estudo. 

Pedi a palavra sobre o requerimento, em primeiro logar para pro
mover a sua discussão innnediata; e em segundo Jogar para fazer esta 
reclamação em nome da commissão pe fazenda e mostrar que ella já 
cumpriu o seu dever. 

Quando a commissãp entendeu que este assumpto devia ·vir occupar 
a attenção da Camara e elaborar um pareeer, declarando que ·acceitava 
1 odas as emendas, é porque . queria que a C amara organizasse um plano 
que se adaptasse aos interesses da occasiíío e attenuasse os males de 
que estamos ameaçados. 
· Não tomo mais tempo á Camara para não prejudicar a ordem do 

dia, nem a votação do requerimento, e por isso concluo aqui as minhas 
observações. 

Não havendo mais ninguem inscripto é encen-ada a discussão r., 
posto a votos, é aprovado o requerimento. 

Approvação do 
requerimento 

O Sr. Milton- Peço a V. Ex. que mande 
verificar a >otação, porque .me parece que não ha 
numero. , 

Feita a verificação, é quasi unanimemente approvado o requeri
mento do Sr. Demetrio Ribeiro, salv~ a emenda . . 

O Sr. Casemiro Junior requer a retirada de sua emenda, a pc
cEdo do autor do requreimerito, para não tornar mais complexa a ma
teria do mesmo. 

Posto a votos, é concedida a retirada. 
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O Sr .. Presidente. diz ' que em virtude da approvação do requeri
mento do Si·. · Demetrio nomeia para membros da commissão especial 

Commissão es
pecial 

a que elle se refer~, os Srs. Demetrio Ribeiro, Fi
gueiredo, Mayrink, Leopoldo de Bulhões e Inno· 
cencio Serzedello. 

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO 

Annulla o contracto c.elebrado pelo governo com o Bar11co da Republica 
pam o resgate · do · pap8lrmJoerZa >. lim{ita a emissão ilo papel-moeda 
boocario · exis~ente em ciJrc1âaçãxJ, e dá ou'trOIS proviJilencias 

A commissão nomeada pela Oaniar.a para indicar a série de me
didas a adoptar-se com o fim de valorisar a nossa moeda fiduciaria, 

e dar um remedio á situação da nossa praça, vem 
Paliecer da Com. hoje offerecer o resultado de seus trabalhos . 

. Especial Tendo de formular parecer sobre o seguinte 
· requerimento apresentado pelo Dr. Demetrio 

Ribeiro: 
De accôrdo com o disposto no regimento da Oamara dos Depu· 

tados e com o preceito. constitucional requeiro que seja nomeada uma 
commissão especial de cinco membros para indicar o que julgar ne-
cessario sobre os seguintes objectos: . 

1°, ace1•ca do recente resgate do papel-moeda; 
2°, a · respeito da opportunidade e conveniencia de uma rev1sao 

dos contr.actos existentes com os bancos de emissão 'no sentido de: 
a) unificar o padrão da moeda fiduciaria da qual o Estado as

sumiria ou não a garantia; 
b) limitar. as emissões desde já á quantia em circulação; 
·c) valorisar. o papel-moeda, já pela restricção do . maximo da 

emissão, ,já pelo restabelecimento dos depositos em ouro, garantido
res das emissões bancarias, já pela reducção gradual, mas perseve
rante e ininterruptivel da circulação fiduciaria garantida ou não 
pelo Thesouro ; 

3°, acerca da applicabilidade immediata ao resgate do papel
moeda do.s juros destinados, ex-vi do decreto de 17 de j aneiro de 1890 
a constituir fundo garantidor dos auxílios á lavoura, assegurados n~ 
mesmo decreto ; 

4°, finalmente, acerca da alienação das apolices de 1889, recolhi
das com os depositos dos bancos, para o ·fim de reconstituir os mesmos 
cleposiws, bem como a respeito do que directa ou indirectamente in-
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teressar á materia deste requerimento, tomou para base, por accordo 
lÜJ.anime, o trabalho apresentado pelo Sr. Francisco de Figuei_redo, 
em sua primeira sessão e que vac appenso a este parecer. Nessa 
mesma reu)lião entende-u a commissã<> que toda a qualquer indicação 
a fazer toda e qualquer providencia a tomar, tendente a dar solução 
ás e~ncia-s do momento, preparando com segurança o futuro e 
evitando a crise financeira ·que ameaça o paiz, seria improfícua, seria 
simples tentativa de experimentação l_nutil, sem o auxilio de um 
exame no Banco, que se havia tornado objecto de todos os olhares, 
e que era para muitos, na imprensa e em todos os círculos, a retorta 
aonde achavam-se os precipitados, causa de todos os males. 

De facto, necessario era conhecer a · situação do Banco da Re
publica, que pelo mon<>polio emissor de que goza, pela extensão de 
suas transacções, pelos . en<>rmes recursos de que ·dispõe, e · pelo papel 
que foi chamaP,o a · representar· substituindo o Estado . no privilegio 
de bater moeda, havia se tornado o centro e o cadinho de todas as 
complicações . 

. Foram pois nomeados para prooodl:)r a esse exame os Srs. Fran· 
cisco de "Figueiredo, Leopoldo Bulhões e Serzedello Corrêa, que en
contraram na directoria do ban'Co a gentileza neeessaria para poder 
levar a termo sua patriotic~ incumbencia. Devemos dizer ainda que, 
por escrupulos, os quaea a commissão é a 'primeira a reconhecer, a 
directoi-ia recusou-se, apresentando a relação doa títulos recebidos 
em garantia, individualisar os responsaveis; mas, como não podia se1' 
intuito da commissão abrir uma devassa contra a administração do 
banco ou , oontra seus clientes, e sim examinar cuidadosamente o 
balanço, afim de. ver de· um lado o modo pelo qual l;tavia sido appli
cada a emissão, do outro as garantias que. o activo offerecia contra o 
passivo, conhecendo até que ponto a carteira do banco podia garantir 
a _propria emissão, não foram essa e outras recusas, fundadas sempre 
em escrupulo.s do credito de terooiros, motivo para que a commissão 
deixasse de levar a termo a sua missão. -

Habilitada p·or esse exame a ajuizar das condições desse grande. 
estabelecimento de credito, reconhecendo bem ·exactamente os males 
que precisam ser radicalmente curados, a commissão vem propor as 
medidas que, em sua opinião, devem ser adaptadas e executadas com 
energia e perseverança. · 

Espera a commissão, si a Camara julgar -acertadas as indicações 
que faz, que serão ellas postas em pratica com intelligenci;t e leal
dade, pois que, sem , a energia moral ·para não continuar na mesma 
orientação, sem a coragem para · peraéverar no bom éaniinho, sem o 
desejo firme de fugir de erro, tudo será baldado. · 

Claro está que precisam as medidas apresentadas de executores 
que inspirem confiança ao portador da notà, ao governo, aos accio
nistas, ao commercio ·inteir<> nacional e estrangeiro, porque em quea-
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tões de . credito nada absolutamente é possível sem o elemento moral 
que ·se traduz na cónfiánça. · 

Aquelles que tratam de um modo superficial dos assumptos 
scientificos, diz Goschen, ·commettem o erro de considerar como suf
ficiente à determinação de uma causa unica para explicação de um 
phenomeno que é complexo. 

Errados pois vão aquelles que suppõem que nada vale nesta 
questão o elemento moral que traz· a confiança·. . 

Eis em simplicidade e sem larg<>s commentarios as medidas que 
a commissão julga dever propor á consideração da C amara; umas 
apresentam aspecto geral, ao passo que outras referem-lJe exclusiva
mente á estructura do Banco da Republica, modifiéando-lhe a orga
nisação para dar-lhe outra vitalidade e outros recursos. 

Do conjuncto destas medidas resulta que a commissão teve em 
vista a reorganisação do banco, não acceitando a indicação de assu
mir o Estado a responsabilidade da emissão, já porque parece-lhe que 
acceitas as providencias que lembra, o banco ficarâ collocado na 
altura em que deve esta1·, e poderá desempenhar o papel importante 
de um grande .banco de circulação, já porque em todo o tempo si 
Parlamento e Governo julgarem isso opportuno e as circumstancias 
o aconselharem, poderão fazel-o. 

Actualmente, não acha a commissão acertado semelhante alvi
tre, que viria reduzir o banco ·a um simples estabelecimento de de
positas e descontos, acarretando desde logo a sua liquidação, o que 
nem de longe é seu intento e com ella a ruina de um numero grande 
de outras muitas instituições. 

Não é com effeito conveniente onerar as responsabilidades do 
Thesouro com uma grande somma de papel inconvei·tivel garantida 
apenas pelo terço em ouro, qaundo é preferível por milhares de ra
zões que continue <> banco na sua elevada missão de regulador e dis
tribuidor da emissão, porque reconstituído . convenientemente, dada 
á sua carteira toda a segurança e estabilidade que deve ter, será elle 
um poderoso amáliar do Estado quando tratarmos · da passagem do 
actual regimen da inconversibilida:de ao da circulação metallica, isto 
é, da conversibilidade da nota á vista e ao .portador. O Estado, nol-o 
diz Noel, é por essencia in tem perante e absoluto, e dahi o perigo de 
entregar-se-lhe as reservas metallicas sem obrigações. · 

Passemos a enumerar as medidas que propõe a commissão. 
1.0 Exonerar o banco do resgate do papel-moeda, ficando acm 

cffeito o ultimo contracto feito entre· o banco e o governo. 
A commissão não julga necessario apreciar as clausulas des~~e 

con:tractó, certa como está de que o banco não o· poderia conveniente
mente cumprir e de que sendo um grande onus que tem o mesmo 
banco, não deverá· ser elle conservado,. desde que é neceasario me
lhorar as condições desse estabelecimento de credito. 
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Bem comprel:tende · a comm1ssao a inconveniencia da existencia 
de duas moedas fiduciarias de -origens diversas e de garantias diffe
rentés, mas cogitá em outra parte dos meios de evitar esse hybri
dismo pela reducção do papel-moeda do Estado, além de lembrar ao 
governo a desigÍlação de uma' quota parte da. receit11. destinada. a esse 
fim. 

2.0 Limitar a emissão existente, não podendo continuar a emittir 
banc-o algum emissor. 
. Para justificar a alta conveniencia da adopção desta medida, 
quando o mais superficial exame de nossas circumstancia·s clara
mente não o exigisse, bastava o facto . da má applicação de uma 
grande parte da emissão, que tomando o dinheiro barato serviu para 
fomentar, ao lado de emprezas uteis, a formação de maior numero 
de instituições fautasticas, para alimentar o jogo retardando e des
viando o capital de seu emprego util, e· para trazer como consequen
cia final a depreciação de moeda fiduciaria, infelizmente hoje um 
dos factores m.aif> poderosos das fluctuações exageradas do cambio, 
pois é verdade por mais ninguem c·ontestada que a existencia de 
moeda inconversivel, quando depreciada, repercute sobre o cambio, tra
zendo oscillações onde a baixa não encontra limites, porque · a: -cada 
emissão mais rara· torna-se. a existencia do metal, que se . reduz ao 
papel de simples mercadoria perdendo o caracter de moeda, e mer-
cadoria muito rara e muito procurada. . . 

Entende porém .a commissão que não basta limitar a emissão 
á que já ·existe, não · basta tomar l?rovidencias para que não c-ontinue 
a aggravação do mal, mas que é preciso reduzil-a, restringil-a, por
que, como affirmam todos os economistas, só ·é possível corrigir o 
excesso ·de uma emissão de papel-moe'da por U:ma contracção ulterior, 
pois em caso · contrario o preço do ouro conservar-se-ha muito !l.lto. 

·Eis pois a razão por que a çommissão julga neces'sarias as se
guintes providencias, emquanto medidas rriai·s amplfl.s. de effeitos 
mais efficazes, não podem ser . logo adaptadas com o fim de abolir 
o curso forçado. · 

. .4. 0 .A.ppÚca~ ao resgate do papel-moeda do Estado, .além de uma 
certa quota da renda geral da União, .. os juros das apolices deposita
das peló Banco da R.epublica e todos os outros que nelle fundiram-se 
e que deverão ser destinados, ex-vi do decreto de 17 de janeiro de 
1890, a constituir fundo garantidor dos auxílios á lavoura. 

Bem sabe a corrimissão quão pequeno é esse recurso que attinge 
apenas annualmente ·a uma amortisação de p·ouco mais de quatro 
mil contos, mas, cer.ta· de que . a C amara e o Governo se eni.pe·nharão 
no equilíbrio orçatnentario, base pri.ncipal de toda a nossa reorgani
sação econoniica e financeira, virão os saldos que, auxiliados por 
uina taxa cambial favoravel, permittirá um resgate em maior escala. 

Já Cambray Digny tinha razão quando affirmava com a res-
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ponsabilidade de Ministw das Finanças que, · p:arã abolir o curso 
forçado com a certeza ·de successo e sem o. receio de fazel-o reviver, 
era necessario o equilibri<J entre a receita e a despeza e que · o agio 
sobre o metal diminuísse sensivelmente1 conservando-se por longo 
tempo em nível pouco eleV"ado. · 

Para .àuxiliar esse resgate aconselha ainda a commissão: 
5.0 A conversão dae ·notas de pequeno val<Jr ate 2$, inclusive, 

por moedas de prata, continuando o governo desde já o trabalho 
encetado em 1889 . 

6.0 Reconstituição dos depositos feitos pelos bancos para lastro 
garantidor da emissão. 

Reputa a commissão, caso não existam em sua integridade essea 
depositos, de in'declin•awl necessidade recoD!stí.itmlL-os. O 'Dhesouro 
está a isso obrigado, pois é o desempenho de fé publica e um d(}S 
meios de attrahir a confiança, valorisando a nota, pois que representa 
esse deposito a garantia effectiva em mo-eda legal que dadas as cii:· 
cumstancias favoraveis, deve constituir a moeda em circulação. Nos 
bancos de regimen conversível aonde essa reserva tem o grande incon
veniente de constituir deposito morto, capital sem actividade, sem 
applicação, e por isso um prejuízo para <J banco, julgam todavia 
acertado todos os meios praticos, como prova e como meio de achare~
oo .a salvo de corridas, terem esses bancos um encaixa na razão de um 
terço em ouro do importe de sua circulação ; como pois no regimen 
da inconversibilidade, muito especialmente deante das difficu~dades 
presentes, deixar de conservar esse deposit<J que é a garantia effe- ' 
ctiva que tem o possuidor da nota contra as prodigalidades de .uma 
carteira pouco solid·a e no caso de futuro o fundamento que muito 
ha de auxiliar o governo e o banco · a entrarem no regimen da con· 
versibilidade-? 

7.0 Unificação da moeda fiduciaria. 
Desnecessario torna-se justificar a necessidade de tal providencia 

e a sua importancia. As vanta-gens da unificaçã<J do padrão de moeda 
fiduciaria foram durante longo tempo um dos maiores argumentos da 
superioi'idadc da unidade bancaria, sobre a liberdade, até que em 1863 
os Estados Unidos a realizaram no regimen da pluralidade. Ninguem 
será hoje capaz ·de contestar as vantagens de semelhante providencia, 
que de um lado evitará as falsificações e de outro trará facilidade ás 
transacções. · 

Em relação á organisação do Banco da Republica, entende a com
missão que a intervenção do Estado deve ser severa e efficaz. 

Si se tratasse de um banco de moeda conversivel que tem o seu 
correctivo nas necessidades do mercado, na obrigação da troca da nota 
peJo ouro, podendo conhecer a directoria a todo momento si deve alar
gar ou cercear a emissão, não proporia a ·commissão medid·a alguma 
que justificwsse ·a -intervenção do Estrudo -em minlituições .como os 
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bancos que assentam sobre o credito e que teem ~1os abusos do proprio 
credito os castigos que merecem. Menos .ainda· tomaria. sobre si a res
ponsabilidade de ft'Conselhar o estabelecimento de um banco de Estado, 
á semelhança do Banco da Russia ou dos bancos do Imperio Allemão 
e da Belgica. "CollO'car um banco sob a' direcção immediata do poder, 
diz Noel, é sempre perigo;;o, porque virão logo como consequencia re
gula::_rrentos para suas operações com prejuízo da libe1'dade ele acção 
tão necessaria a esses mecanismos. A democracia p1·ocede da liberdade 
e da descentralisação, e dahi a necessidade de não adaptarem-se taes 
restricç.ões." . 

Isso não quer dizer, porém, que a coinmissao condemne em prin
cipio a fiscalisação, pois na propria Inglaterra,· onde o Estado é o 
primeiro cliente do banco e não aliena a. sua ii1dependencia, elle vela 
pela execução das leis que regem a ' circulação fiduciaria. 

A nossa situação, porém, é diversa. O que devemos fazer diante 
de um banco que tem o direito de bat13r moeda inconversivel sobre o 
depo·sito .de 113 em ouro, moeda sem correctivo em si mesmo . e no 
_mercado, que escôa-se e deprecia-se insensivelmente, e que tem apenas 
como ante-mural ao seu máo emprego a honestida·de, os escrupulos e 
à éompetencia daquelles que ·devem emittil-a, dirigindo a sua appli
cação? 

Que diremos de um banco que quasi monopolisa a emissão, que é 
o regulador de todas as transacções, porque o Estado alienou de si .a 
faculda·de de emittir, e quando é preciso sua administração pôr em 
execução medidas que tendam a curar males e a evitar a sua repro
ducção? 

E' claro que necessario se faz uma fiscalisação rigoro·sa e com· 
pleta, e por isso propõe ·a commissão que os bancos de emissão ai)re

. sentem mensalmente os seus balanços ao Thesouro, balanços que serão 
enviados pelo Tribunal do Thesouro com um parecer ao ministro da 
fazen~a. , 

Esses balanços serão assignados pelo fiscal do governo junto ao 
banco, o qual de tres em tres mezes enviará ao mesmo governo infor
mações minuciosas sobre . todas as operações do banco, a sua situação 
e a observancia dos coutra•ctos e elas exigencias do presente parecer. 

No desempenho de sua missão o fiscal terá o direi to de examinar 
os livros e . papeis do banco, verificar o esta·do das caixas e cofres, 
exigir informações da directoria e emprega•dos. . 

Além disso, poderá o governo, quando julgar conveniente, nomear 
commissões de syndicancia e exame sobre a escripturação dos bancos 
emiSSOres. 

8. o O Banco da Republica fica obrigado dentro · do prazo maximo 
ele tres annos a reduzir as verbas; contas caucionadas garantidas e 
debitos de bancos e companhias, na proporção -de um terço no mini-
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mo, annualmente, de modo que do terceir? 
não poderá ter empregado nessas verbas ma1s 
de sua emissão. 

anno em diante o banco 
da quarta parte do valol" 

9.0 Liquidar na mesma proporção as acções e deberitu~ que 
possue em carteira, até que no 3° anuo não possua mais desses títulos, 
como determina a lei de sua creação. 

As razões dessas duas providencias são a necessidade de reduzir 
o banco ao seu verdadeiro papel de banco de circulação, evitando que 
possa desviar-se de sua /emissão . . E' assim que, devido a causas va,rias 
e especialmente á sua propria origem, possue o Banco . da Republica 
uma somma enorme empregada nessas verbas, somma quasi inactiva e 
qne precisa de ser movimentada pela liquidação desses títulos, de modo 
a ter sempre o banco recursos em larga escala para facilitar a cor• 
rente das trànsacções industriaes e auxiliar o comrriercio e o proprio 
governo. 

Só assim poderá o banco desempenhar a missão de thermometro 
que é do credito e de regulador de uma taxa de juro, que seja remu
nel·adora do capital empregado para facilitar o desenvolvimento in
dustrial e ecoriomico. 

Adoptadas as medidas que propomos, restabeleci-d_a a confiança, 
poderá um governo que mantiver o regimen de economias, uma poli
tica de paz externa e ·de tolerancia e ordens internas, tentar com pro
veito a abolição da moeda inconversivel, que outra cousa não é sinão 
o curso forçado, regimen pernicioso que nos tem trazido as variações 
continuas do agio do ouro a mais-de 60 °!0

, dando um caracter de in· 
certeza ·a todas as transacções, perturbando o regimen da producção 
e das permutas, a vida economica da nação, onerando o Thesouro 
de modo ·espantoso e prejudicando a todas 'as classes de nossa socie·· 
dade. De nós, pó de-se dizer o que em 1880 affirmava Magliani ·da 
Italia, quando assEigurava que era o curso forçado a · causa em seu · 
paiz de . todos os males e da existencia de uma taxa de desconto mais 
elevada do que nos paizes estrangeiros: "si a agricultura, a industria 
e o comme.rcio teem tido algum ·desenvolvimento, é isto devido á robusta 
condição economica de nosso paiz." N-o Brazil as suas riquezas na
turaes teem sido o fundamento de sua lenta prosperidade. 

Assim pensando, apresenta a commissão o seguinte projecto: 

O Congresso N acionai resolve : 
Art. 1.° Fica Sl'llll effeito, da data da presente lei, o contrato ce

lebrado pelo governo com o Banco da Republica para ·.o resgate do 
· papel-moeda. 

Projecto n. 174 §. 1.0 Os juros das apoliees depositadas no 
Thesouro pelo Banco dos Estados Unidos do Bra-. 

zil e pelos outros bancos regionaes que. se incorporarem ou venham a 
incorporar-se ao Banco da Republica, serão applicados no resgate do 
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papel-~oeda do Estado. Esta quota será reforçada de accôrdo com os 
recursos do orçamento, mediante uma cônsignação annual. 

§. 2." o governo fará a conversão das notas de pequeno valor até 
2$, inclusive, por moedas de prata, continuando o trabalho encetado 
em 1889. 

Art. 2.° Fica limitada a emissão .do papel-moeda bancaria á exis
tente em circulação na data da presente lei, não podendo continuar a 
emittir banco algum emissor. 

Art.· 3.0 O governo providenciará no sentido da reconstituição do 
deposito em ouro feito pelos bancos, c tambem para o fim da unifi
cação do padrão da moeda fiduciaria . 

.Art. 4.0 O Banco da Repnblica fica obrigado, dentro do prazo 
maximo de tres annos, a reduzir as verbas - contas correntes caucio
nadas e garantidas,- debitas· de bancos e companhiaSJ-, na propor
ção annual de 1J3, no mínimo, de modo que elo 3° anno em diante o 
banco não poderá ter emprega-do nessas verbas mais da quarta parte 
do _valor de sua emissão; e mais a liquidar na mesma proporção as 
acções e deben.t·u1·es que possue em carteira, até que no terceiro anuo 
não tenha mais desses títulos, como determina a lei de. sua creação. . 

Art. 5.0 Os bancos de emissão apresentarão mensalmente os seus 
balanços ao Theàouro, visados pelo fiscal, os quaes serão enviados pelo 
Tribunal do Thesouro, acompanhados de parecer, ao ministro da fa .. 
?.anda. Os fiscaes dos bancos enviarão, de tres em tres mezes, infor
mações minuciosas sobre todas as operações dos bancos de emissão, 
sua situação, observancia dos contratos e regularidade da escriptu
ração. 

Paragrapho ~nico. Para esse fim, os fiscáes terão o direito dP. 
examinar os livros e papeis dos bancos de emissão, verificar o estado 
das caixas e cofres, e exigir as informações precisas da directoria e 
empregados. · . 

O governo poderá, quando julgar conveniente, nomear commis=
sões de syndicancia e exam·e sobre a ~scripturação dos bancos emis
sores. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrario. - S.erzedello 
(relator). - F. P. Mayrink. - Figueiredo. - Demetrio J1.ibeiro. -
Leopoldo de Bulhões. 

ANNEXO 

A comm1ssao nomeada, em virtri:d.e de approvação do requeri
mento do Sr. deputado Demetrio Ribeiro; tem de formular parecer 
sobre: · 

1.0 O recente decreto que innovou o contrato celebrado com o 
Banco da' Republica para o resgate do .. papel-moeda; 
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2.0 A revisão dos contractos existentes com os bancos de emissão, 
np ~ntido de: · 

a) ·unifipar o padrão da moeda fiduciaria; 
b) limitar as emissões desd.e já á somma em circulação; 
c) valorizar a ' mesma erriiss~o. 
Os termos gene1·icos em que se ac)la concebida a P questão su

jéita ao .estudo da, commissãó, não explicam ,bem claramente . qual o 
intuito que visou ô illustre autor do requerimento. · .. 

Acredito e sei, porém, que outro não é seu fim sinão apreciar as 
vantagens que delle poderão advir ao Estado, para que a Oamara tome 
ácerca de tão grave assumpto uma deliberação acertada, sanooionando 
com o seu .voto ou · anm1encia o recente decreto sobre o recolhimento 
das .notas do Thesouro, ou autorisando e mesmo determinando que o 
governo o rescinda ou modifique. " . · . 

Posta assim a questão, não ha hesitar na soluçãO a dar-lhe. 
O resgate do papel-moeda, como se a·cha projectado no acto allu

clido, é illusorio: m.as, si fôr . levado a effeito, do que é licito duvi
dar-se, attentas as notoriás condições em que se acha o Banco da 
Republica, com o qual se contratou, muito mais . oneroso ficará ao 
Estado do que o· . que delineara o ex-ministro da fazenda do Governo· 
Provisorio. 

Para reconhecel~o bastam algumas confrontações. · 

No contrato do ex-mini~tro, dous terços da somma do papel-moe• 
da actualmente em circulação deviam ser resgatadas gratuita?nente 
nos primeiros cinco annos, e depois um terço, mediante· apolices do 
juro de 4 ojo. . . . 

· Segundo o recente decreto, porém, o resgate · operar-se-ha annual~ 
mente, na razão de dons terços gratuitos e um terÇo por · apolices, o 
que quer dizer que o onus dos respectivOs juros começará a tornar-se 
effectivo, cinco annos mais cedo do que deveria sel-o. 

Por este mesmo contracto o prazo .Para o resgate poderá espaçar
se, dada a hypothese de não reunir . o Banco . da Republica as . notas 
necessarias á operação; no regimen do anterior o resgate realizar-se
hia no prazo fixado, sem prorogação ga!'antida desde logo, o que im-
porta a negação do prazo. · 

No contracto primitivo impunha-se ao banco a obrigação de 
trocar suas notas em ouro, desde que o cambio se mantivesse ao par 
durante um anuo. - · 

· No segundo, a conversibilidade é reduzida a um terço da emissão, 
quando o cambio, por effaitos nat.uraes, chegar a 27. 

Parecerá t.alvez ter-se com isto conseguido uma vantagem, pois 
que se eliminou a clausula da permanencia do cambio . ao par pelo 
espaço de um anno; mas tal vantagem é fictícia. 

Além da facilidade que- a ~aga e .indefinida condicional - ef-
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feilos natu1·aes - offerece ao banco,' para eximii·-se ao compromisso, 
ainda. que o cambio attinja o nível do par, é bem de ver quão pre
cario tornar-se-ha o resgate, considerando-.se que cessará a obrigação 
de fazel-o, desde que desça a taxa um penny que seja. 

E tanto mais é <Ie c:rêr que assim aconteça, quanto é notoria a 
declaração feita perante o parlamento pelo presidente do Banco da 
Republica, de que é impossível cambio ao par nas condições em que 
se encontra o paiz. 

Assim que, o contracto em questão não póde satisfazer a Oamara 
dos Deputados, que seguramente reputa como uma das mais urgenteil 

. necessidades publir:as firmar em bases solidas o resgate do papel
moeda em curto prazo, o que, em verdade, é condição indispensavel 
para melhoramento das finanças. 

Corno, porém, consegnil-o? 
O illustre aútor do requerimento lembra para is~o o estudo do 

seguinte alvitre: 
"Applicabilidade immediata ao resgate do pàpel-moeda dos juros 

.. destinados, ex-vi do decreto de 17 ·de janeiro de 1890, a constituir 
fundo garantidor dos auxilios á lavoura assegurados no mesmo decreto. 

· O decreto n. de 17 de janeiro cogitava de tres bancos nas 
regiões do norte, centro e sul do paiz, com o capital de 450 :000$, ·que 
poderiam ser constituídos em apolioos da divida publica, cujos juros 
soffreriam no primeiro ann6, a contar do começo das operações, a 
redli.cção de 2 °1°, e dahi por diante a de 112_0 1°, todos os annos, até 
sua completa extincção. 

A import.ancia de taes reducções seria entregue aos mesmos bancos 
pelo governo, para auxiliai-os na concessão de emprestimos á· lavoura, 
até que elles attingissem a importancia total dos juros. 

A partir dahi o governo entraria apenas com a metade do juro 
das apolices, para o mesmo fim, até o prazo da duração do Banco." 

. . 

Segundo esse plano, o Estado realisaria a economia 
no 1° anno de ............... ...... ....... . 

No 2° anno de ..... ; . ....... · ...... .. .... .... : .. 
No 3° anno de ............................... . 
No 4° anno de ......... . ...................... . 
No· 5° anno de ..................... : .......... . 
No 6° anno de .................... , .......... . 

. . . 
Total em seis annos .................... 1 •••••••• 

6.000:000$000 
7.500:000$000 
9.000:000$000 

10.500:000$000 
12 . 000 :000$000 
13.500:000$000 

50. 500 :000$000 

Sendo de 171.081 :000$ a somma do papel-moeda circulante, a 
applicação desse mecanismo ao seu resgate sómente se effectuaria em 
quasi 11 annos, entrando o Estado, a contar do 7° anno, com a quota 
_imnual de · 24. 850 :000$ÓOO. 
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Não examinarei as reaes vantagens de seme1hante operação, não 
só porque o ministro que a concebeu ou acceitou confessa no rela
torio da sua gerencia (fls. 88· A e seguintes) ter sido expediente mera
mente político pam arredar difficuldar/Jas que poderiam assob'erbar as 
instituições nascentes, sinão tambem pol'<lue sua inexequibilidade ficou 
praticamente demonstrada. 

Effectivamente, não tardou ~uito que o proprio referendario do 
decreto de 17 de janeiro de 1890 o alterasse profundamente, de modo 
que a realida-de dos factos está longe da brilhante espectativa que des
creveu na exposição dos- motivos daquelle acto do governo provisorio. 

Ora, si mallogrou-se o pensamento desse decreto no momento em 
que· foi engendrado, não é licito esperar que nas condições actuaes, 
infinitamente menos favoraveis, seja elle melhor succedido. 

Portanto, a applicação de tal systema em sua integra · ao resgate 
do papel-moeda seria apenas uma decepção mais. Nem foi esta, natu
rà.lmente, a suggestão do illustrado Sr. Demetrio Ribeiro; porém, tão 
sómente que neste proposito se empregasse o que fôr possível obter-se 
na:quella ordem de idéas, . ou por outro, o que subsiste do . decreto de 
17 de janeiro de 1890. 

E ncaremos a questão por esta face. 
· Em logar de 300. 000 apolices, que se imaginava formariam o 

lastro de tres grandes bancos regionaes, o que se pôde conseguir foi 

que o Banco da Republica comprasse por 1astro de emissão .. 
O Banco União de S. Paulo ............................ . 
" " . de Credito Popular .............. ; ......... . --.. .. 
" " Emissor do Sul. .......... .. ................... . 
" " " do Norte ............................. . 
" " ·da Bahia ............ . · ......................... . 

50.000 
9.705 
4.500 
3.500 
1.00~ 

6.300 

75.005 

O juro de 75.005 apolices de 5 °1° importa, annualmente, em 
3. 750 :250$, e a 4 °1° em ouro ao cambio médio de 20 cs., 4. 050 :000$, 
desprezadas as fracções. 

Ora, applicar essas exiguas sommas á amortização da p1assa do 
papel-moeda que se avoluma em 171. 081 :000$, é espaçar o comple
mento dessa medida para uma épocà tão remota que, consummada es
taria a ruína do paiz, si ella é, como não ha contestai-o, indeclinavel 
para firmar-se o credito publico. 

Força é, pois, concluir-se que nada ha de aproveitavel para o res
gate do papel-moeda na idéa de applicar-se a elle o juro das apolices 
destinadas pelo decreto de 17 · de janeiro de 1890 a auxiliar empres
timos á lavoura, accrescendo que o alvitre importaria tambem o aban-
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dono desta providencia, aliás utilíssima ao Estado, pois que foJ?-enta 
as fontes do seu principal credito. 

Das medidas que, em meu conceito, devam ser adoptadas para 
operar-se o resgate do papel-moeda, occupar-me-hei depois de exami
nar a segunda questão submettida á commissão. 

A segunda questão consiste na opportunidade e conveniencia de 
uma revisão dos contractos existentes com os bancos de emissão. para 
os intuitos já enumerados. · 

A opportunidade e conveniencia de tal medida não podem soffrer 
duvida, principalmente diante das ultimas declarações do presidente 
do Banco da Republica, principal emissor, de que sua organização ca
rece de ser alterada, embora a disfarçasse sob a metaphora da lapida
ção do diamante bruto, e da convocação immediata da assembléa geral 
dos accionistas para reforma de estatutos, o que traduz a convicção 
de que o estabelecimento não póde subsistir como está e a urgencia 
de operar-se a sua modificação. 

Vem ainda mais accentuar a necessidade da providencia alludi
da a desconfiança em que vae cahindo a emissão bancaria, com grave 
prejuízo de todas as classes e do Estado, e perigo dos proprios bancos 
por ella responsaveis. . 

Quando isto não fôra, bastariam para convencer da sua utilidade 
os seguintes trechos do ultimo relato rio do ministro da fazenda: 

"Grande inconveniente ha resultado da pratica de alguns bancos 
haverem iniciado. as suas emissões aproveitando notas que haviam sido 
adquiridas para a emissão do Estado, alteradas apenas com declara
ções lançadas por carimbo, porque essas declarações vão se apagando 
e algumas vezes acontece serem as mesmas notas trocadas ou substi
tuídas como do Estado; por isto a junta · administrat~va da Caixa de 
Amortização resolveu, em 27 de abril ultimo, obstar de todo aquella 
pratica. 

Para conveniencia do publico, que muitas vezes via-se em diffi
culdades para obter o troco de notas de alguns bancos regionaes, de
terminei ultimamente que aquelles cujas emissões circulassé:rn fóra das 
respectivas circumscripções, de a:ccôrdo com os respectivos estatutos, 
deviam estabelecer agencias ou casas filiaes nesta capital, o que já 
cumpriram os Bancos União de S. Paulo, agentes J. F. Lacerda & O.; 
Emissor da Bahia, agente Banco da Republica; Emissor do Norte, 
agente Banco Brazil e N orte-America . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . .. . . ~ .. . . . . . . . .................. . 

Pareceu-me extemporanea a adopção immediata de medidas defi
nitivas que viessem perturbar a circulação bancaria; julgo, porém, 
prudente começar-se a cogitar na necessidade de fazer voltar para o 
Estado uma parte, pelo menós, da emissão, . precedendo accôrdo com 
os bancos emissores, e á proporção que as occurrencias e circlimstan-
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cias em que ellas se derem, denunciar desvio ou máo resultado da que 
a cadá um dos mesmos bancos possa caber." (Pags. 45 ·e 46.) 

Os intuitos com que cumpre ser feita a revisão não poderão ser 
outros sinão os suggeridos pelo illustre autor do requerimento, isto é, 
restringir o maximo da emissão e valorizal-a. S. Ex. indica, para 
serem adoptadas a esse proposito, varios meios, um dos quaes é a 
unificação do padrão das notas bancarias, que a meu vêr é uma das 
medidas que importa pôr immediatamente em pratica. 

A unificação do padrão · monetario foi assumpto que muito pre
occupou o Poder Legislativo, na deliberação da lei para prevenir -e 
remover os embaraços que a uma franca circulação· poderia trazer a 
variedade e multiplicidade de typos, que na occasião qualificou de 
emissão carnavtl.lksca. · 

A citada lei proveu sobre isto, firmando um padrão un:ico dos 
bilhetes dos bancos que autorizára; mas, infelizmente, não foi obser
vada ·e enxameia grande variedade de notas com todos os inconvenien
tes que dahi derivam, inclusive a difficuldade de distinguir a falsa da 
verdadeira. 

Quanto á vantagem de restringir-se o maximo da emissão, afigu
ra-se-me tambem indiscutível. 

Dando como averiguado que o legislador de 1888 não reputara 
exagerada a circulação bancaria de 600. 000 :000$, continuando, entre
tanto, a do papel-moeda na somma de 190.000 :000$000, o ministro 
da fazenda do governo provisorio concluiu na exposição de motivos 
dos decretos de 'l de dezembro não ser exagerada a que permittia na 
importancia total de 486.000 :000$, eliminando o papel-moeda; deftie 
que as necessidades do meio circulante haviam duplicado pelo · menos 
a partir daquella data. 
, A base do raciocínio, porém, era falsa. Não é exacto que a lei 

de 1888 cogitasse da coexistencia da circulaçãa bancaria e de papel
moeda; porquanto, na emissão sobre fundo de apolices . mandava, ap
plicar metade do preço das que constituíssem o lastro dos bancos ao 
incineramento do papel e no da emissão sobre fundo metallico deter
minava que se ç_ontractasse o respectivo resgate com algum dos estar 
belecimentos que o preferisse. 

A emissão sobre apolices jámais poderia attingir siquer a ..... . 
200. 000 :000$, porque a mesma lei p1·eserevia que nenhum banco seria 
admittido a depositar como lastro para ella mais de dons terços do 
respectivo capital, donde se segue que o maximo de notas em' circula
ção não poderia exceder de 133.333 :332$ bancarias, e quando muito 
a metade do papel-moeda existente. ao ser promulgad'll. a lei, isto é, 
95.000 :000$ - total 228.333 :332$; na hypothese de não applicar o 
governo ao resgate do papel-moeda sinão . a metade do preço das apo
lices, com o que não satisfaria as vistas do legislador. 
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A em1ssao metallica, sim, poderia ascender áquelle maximo de 
600. 000 :000$, mas bem differente é a emissão sobre o ouro, conver
sivel á vontade do: portador das notas, e, portanto,. que não poderá em 
caso algum ·exceder as necessidades da circulação, porque o excesso 
refluirá fatalmente ao troco, daquelle que sómente se converterá quarv
do o cambio mJantiver o nirl,el par durante um anno, o que, na autori
zada opinião do presidente do Banco da Republica, difficilmente po
derá realizar-se. 

Entre duas emissões desta ordem não ha estabelece·r confronto, 
visto que a uma falta a elasticidade que corrige a superabundancia 
da outra. . 

A comparação a fazer-se na ordem de idéas do ministro que creou 
.a circulação actual é entre esta e a que existiria, fundados os bancos -
sobre as apolices da lei de 1888. 

Ora, como ficou demonstrado, sob esse regimen as notas banca
l"las e o papel-moeda não poderiam exceder de 228. 333 :332$ e hoje 
temos: 

Notas emittidas sobre base de ouro ............. . 
Ditas sobre apolices ........................... . 
Ditas do Thesouro ............................ . 

191.830:460$000 
74.204:600$000 

171.081:414$000 

437.116:474$000 

Nestes algarismos, que são os do ultimo relatorio, não está com
prehendi.da a nova emissão feita pelo Banco da Republica, por conta 
do deposito que ultimamente effectuou. 

Assim que, póde-se affirmar, sem receio de contestação, que o 
actual meio circulante já excedeu os limites que lhe traç·ára o Mi
nistro da Fazenda do Governo Provisorio, pois S. Ex. julgava ter du
plicado a necessidade delle, a partir de 1888, contando com um au
gmento de transacções, que os factos vieram demonstrar ser intei
ramente artificial. 

Não foi o commercio licito que se desenvolveu na escala tão elo
quentemente descripta por S. Ex. mas á mais desbragada especulação. 
Portanto, a mais trivial prudencia exige que se ·ponha um paradeiro 
á circulação fiduciaria inconvertivel, não permittindo que exceda o 
maximo a que ella chegou. 

Adhj.ro, pois, plenamente á idéa suggerida pelo distincto depu
tado Sr. Demetrio Ribeiro, de autorizar-se o governo a entrar em ac
côrdo com os bancos emissores para esse fim. 
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Mas, não basta isso ; é mister ainda, como bem pensa o illustre 
representante: 1 o valorizar a circulação; 2°, promover o seu resgate, 
como condição indispensavel ao advento de uma circulação metallica, 
ou pelo menos fiduciaria conversivel. 

Para conseguir esse desideratum, S. Ex. lembra o estudo de dous 
alvitres, a saber : 

a) Si convirá que o Estado assuma a responsabilidade da emiss-ão 
bancaria; 

b) Si deve reconstituir-se· o de-posito em ouro· dos bancos emis
sores, mediante a alienação das apolices de 1889, recolhidas ao The
souro. 

Invertendo a ordem, tratarei em primeiro logar do segundo al
vitre - recomposição do deposito. 

E' esta outra questão sobre a qual não . se póde moyer duvida; a 
reconstituição de deposito metallico dos bancos é simplesmente 0 de~ 
empenho da fé publica:· compromettida. 

O deposito feito pelos bancos no Thesouro para garantia da emis
são deve alli existir disponivel, para quando seja preciso empregar-se 
nos fins a que o destinaram a lei e os depositantes. 

Em assumptos desta natureza não se admittem subtUezas de 
dialectica; .a moeda legal, o numerario apto para de momento entrar 
em circulação, solvendo todos os compromisso-s, por , valor certo e 
determinado; não encontra equivalente em nenhum titulo de divida, 
por mais vantajoso que elle seja; pois aquella é obrigatoria e este 
depende de ser negociado, a preço vario; precisa de encontrar ' toma
dor para converter-se em numerario. 

A reconstituição dos depositos, pois, eu a considero não eó ne
cessaria como urgente. 

Os effectuados até o presente foram: 

Banco da Republica ......................... . 
Banco da Bahia ..... · ........................ . 
Banco Emissor de Pernambuco ............... . 
Banco Emissor da Bahia .................... . 

76.289:523$333 
2.000:000$000 
2.293:620$000 
2.000:000$000 

82.583:143$333 

Segundo a relatorio da Fazenda, estão recolhidas ao Thesouro 
39; 857 apolices do emprestimo de 1889. Sua alienação, attentas as 
condições do mercado, não poderia realizar-se pelo preço que- custa
ram, dando prejuizo a<l Estado, que demais terá de occorrer á despeza 
do respectivo juro. . 

Julgo, pois, preferivel, que se lance mão de uma parte do ouro 
proveniente dos direitos de importação, afim de completar-se aquella 
somma, que em parte ainda existe em ser. Desse modo, em pouco 
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tempo estará restabelecido o deposito sem augmento da divida pu
blica fundada. 

A adopção destas duas medidas - limitar o maximo da em1ssao 
á somma que actualmente circula e o restabelecimento do deposito me
tallico - contribuirão para o intuito que visou o illustre autor da 
indicação - vaJlorisar a mesma circulação. 

Convirá, porém, para apressar e augmentar a valorisação, que 
o Estado assuma a responsabilidade do resgate? 

Opino pela affirmativa; porém em ultimo caso e como comple· 
mento de uma serie de medidas que importa levar a effeito sem he
sitagão, nem demora. 

A grande somma de interesses nacionaes envolvidos na emissão 
fiduciaria, que ficariam totalmente prejudicados com a falta do res
gate, aconselha-me o voto que deixo e~ressado. 

Mas, o Estado uão deve nem póde comprometter-se por divid.& 
alheia, antes de prover sobre os meios de saldar a propria e desobri
gar-se. V ae nisso a manutenção do credito do qual necessitará p'ara 
desempenho dos actuaes compromissos e düs que assim eventualmente 
hão de accrescer-lhe. 

Exporei o meu pensamento resumidamente, para não alongar 
por demais este trabalho e porque urge tomar uma solução. 

A todas as necessidades e conveniencias, no propüsito de valori
sar o meio circulante, sobreleva o recolhimento do papel moeda. 

Não póde haver circulação regular promiscuamente com o curso 
forçado. 

O resgate do papel-moeda tem sido a· preoccupação constante dos 
poderes publicos, a partir .do anno de 1835, e multiplos expedientes 
fora:m empregados para attingir-se esse desiàeratum, infelizmente com 
insignificantes resultadõs. 

Não é todavia emprehendimento colossal, nem mesmo herculeo, 
desde que se persevere na sua prosecução. · . 

Acredito que achar-se-hia adeantadissimo, prestes a passar para 
o domínio dos factos consumados, si não fôra interrompida, a exe
cução do contracto firmado com o Banco N acionai em 1889 . 

Para o resgate do papel-moeda, ensinam a experiencia e a theo
ria; duas condições são essencialissimas: 

1.a Orçamentos, sinão com saldos, pelo menos equilibrada a re
ceita com a despeza; 

2.a Taxa de cambio favoravel. 
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Estas condições são tão estreitamente ligadas, concatenam-se por 
fórma, que não podem dar-se separadamente; é mister attendel-as ao 
mesmo tempo, a satisfação de uma seria impossível sem .curar-se de 
ambas, os cuidadoo prestados a cada uma facilitam-se e. auxiliam-se 
reciprocamente. . 

O cambio não póde melhorar continuando a depreciação da moeda 
fiduciaria, e a depreciação só desapparecerá restabelecida a confi
ança em nossos recursos, o que depende da demonstração pratica de 
que dispomos de meios sufficientes para occorrer ás nossas necessi
dades e sobra-nos prudencia para restringil-as ao indispensavel. 

Mas, o que é o in!Bispensavel~ Quanto baste para a marcha re
gular dos serviços publicos, hem ordenados e para as exigencias ~o 
progresso em uma nação nova . .- -

Não ha progresso, sim loucura em tudo tentar de uma vez; o pr~ 
gresso consiste em caminhar com segurança e gradualmente. Os pro
loquios populares traduzem a sabedoria das nações - qwem corre 
cansa - diz-se entre nós e de vag-ar se vae ao longe. 

Poderemos equilibrar os nossos orçamentos? Não hesito em. !lf
firmal-o, accrescentando que poderemos aspirar ainda mais, isto é, 
obter saldos, s~ tivermos a coragem que o patriotismo e a pressão das 
circumstancias requerem: cortar despezas inuteis ou adiaveis e crear 
novas fontes de receita. 

Emquanto se predispõe esta base indispensavel ao muito mais 
que ha a fazer-se, cumpre entrar em accôrdo com os bancos emissores, 
afim de que desistam do direito de augmentar a massa já em circu
lação. 

No proprio interesse elle~ o aceitarão de bom grado - é minha 
convicção - desde que se _lhes garanta prazo rasoavel para resgate 
das notas existentes. 

E' indispensavel_ tambem averiguar, por meio de minucioso in
querito, as condições de cada estabelecimento, afim de conhecer-se 
quaes oa que devam liquidar-se, por não poderem preencher seus in
tuitos, e quaes os que apenas luctam com embaraços temporarios e 
superaveis. 

Aos que .se achem nestas condições conceda-se o favor a que al
ludi, reformados convenientem~nte os seus estatutos, para que ·pro
sigam em operações seguras, donde lhes advenham novos recursos. 

Mostra a nossa historia financeira, como a de todoo os paizes, 
que bancos, a braços com grandes difficuldades, podem vencei-as com 
o auxilio de algumas concessões, reconstituindo-se sobre alicerces mais 
firmes e largO>S, sem prejuízo, antes com vantagem para todos. 

• .. i l 
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Liquidados os bancos que não possam subsistir, modificados os 
que · tenham elementos de vida e fixada assim a emissão a resgatar, 
cumpre que o governo: 

a) Mande substituir por um só todos os padrões em circulação, 
com a unica differença da indicação do banco responsavel; 

b) Assuma a responsabilidade de garantir-lhes o pagamento, ao 
qual deverão ser applicados, nos prasos que estipular, os depositos 
em metal e apolices que -servem de lastro ás emissões e as sommas que 
os bancos forem operando. , 

A garantia do Estado tornar-se-ha effectiva, sómente depois de 
recolhido o papel-moe'áa. 

E' provavel, direi mesmo - certo, que dahi resulte algum pre
juizo pecuniario, mas por maior que seja, nunca igualará os que in
directamente lhe veem da desordem e depreciação do meio circulante. 

Marcar-se-ha praso improrogavel ao resgate do papel-moeda, que 
deverá começar immediatamente já completando-se a substituição das 
notas :O.o pequeno valor por moeda de prata (encetada em 1889) -
para o que existem recursos sufficientes - ·já' por meio de quotas 
consignadas nos orçamentos. 

Será então opportuno cogitar-se 'de .concessões mais ampla:s - a 
creação de um grande banco, com o qual entre o governo em nego
ciações destinadas a conferir-lhe a faculdade de emissão ·metallica, 
. conversível á vista, com a clausula de recolhimento das notas que 
ainda . permaneçam em circulação. 

Nenhum governo sensato prescindirá de fomentar a organi-sação 
de um estabelecimento de credito de primeira ordem, com que possa 
contar para desempenho de sua ~lta missão, tanto nas épocas nor
maes, como principalmente nos momentos difficeis. Ahi está o exem
plo da Inglaterra, da França, da Belgica, Allemanha, Russia e ou
tros paizes. 

Este banco poderá ser creação nova ou tranferencias de algum 
dos· que já existam. Sobre a preferencia neste ponto só as circum-
stancias da occasião podem aconselhar. · 

E' da intervenção de um auxiliar desta ordem que se deve es
perar seja levada a termo, em praso curto, o re'sgate do papel-moeda 
e sua substituição pela circufação metallica· permanente e duradoura. 

Tudo mais não passará de palliativos para impedir que o mal 
se aggrave, tomando maiores proporções e para ir attenuando seus 
effeitoo funestos. 

A substituição das notas de pequeno valor por · moeda de prata, 
assim como o recolhimento correspondente ás consignações orçamen
tarias que aconselha, não terão outro alcance. São como a medicaçã~> 
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preparatoria, que disporá o organismo enfermo para a extirpaçãÓ 
energica do mal. 

No meu conceito grande erro será dar-se ao banco, de que me 
occupo, a organisação esboçada num projecto offerecido á considera
ção do Senado. 

Ahi planeja-se estabelecimento que fique sob a immediata fisca
lisação e - poder-se-ha dizer mesmo - sob a gerencia do Estado, 
que não só designar-lhe-ha presidente, secretario e membro do con
selho fiscal, mas fará a escolha de taes funccionarios entre o pessoal 
do Thesouro . 

A missão do Estado não lhe permitte immiscuir-se, por inter
media de agentes seus, na direcção de instituições de credito, mas tão 
sómente prevenir abusos, graças a uma regulamentação prudente, e 
punil-os com severidade quando sejam .praticados. 

O que se pretende introduzir-entre nos é uma imitação do que 
se passa em outros paizes, mas nem todas as instituições podem ser 
copiadas com proveito, maxime em materia de bancos de emissão, por
que muito ·influem para o seu bom exito ou máo funccionamento a 
índole, os habitos, as prat.ieas e o gráo de cultura de cada povo. 

Teve já o Brazil bancos dirigidos por delegados do governo, e 
sem desconhecer as habilitações dos homens illustres honrados com 
a nomeação, nem fazer injustiça ás .mas boas intenções e esforços, 
póde-se asseverar que essa gestão não marca a época de prosperidade 
das instituições bancarias entre nós. 

Cada paiz deve ter principalmente em vista suas · necessidades e 
condições particulares, sob pena de vêr mal succedido o que algures 
medrou, ou de rejeitar providencias efficazes que não provarão bem 
em outra parte por motivos especiaes. _ 

São dignas de meditação estas palavras de Bagehot no seu livro 
- Lombard Street: 

"0 Banco de Inglaterra, tal qual é, constitUe a base do -velho 
systema de credito. Não se muda um systema de ctedito, que se ·mo
delou pelo gyro dos negocios e como ·que imbuiu-se no espírito do 
mundo commercial, porque os theoricos não o approvem ou porque 
se escrevam obras contra elle. A França procedeu de outra fórma : 
teve razão para isso e fará muito bem si conservar o seu systema de 
bancos." 

Emquantõ perdurou entre nós a intervenção do Governo, quer na 
direcção dos bancoo, quer na organisação das sociedades anonymas, 
não cessaram clamores contra -a influencia por elle exercida, que em 
verdade não se abonou por grandes beneficios. 

· A reforma da legislação autoritaria operada em 1882 acabou com 
esta influencia e é incontestavel que, sob o novo regimen de simples 
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regulamentação preventiva, poderoso impulso recebeu o espirito de 
iniciativa, desenvolvendo-se auspiciosamente. . 

Erros e abu-sos teem sido commettidos, é certo, mas além de que 
nenhuma instituição está isenta delles, verdade é tambem que na ma
xima parte provieram não da falta de lei, porém da inobservancia e 
sophisticação de disposições claras, terminantes e proveitosas nella 
consagrada. 

Querer retrogradar a um passado de mais de 30 annos, seria a 
mais pungente ironia á nascente fórma de governo democratico. 

Já não é facil a tarefa do Governo, de bem dirigir o Thesouro 
Federal e suas sucéursaes. · · 

Não o sobrecarreguemos com a gerencia de bancos, para a qual 
falta-lhe competencia - e que apenas comprometteria sua responsa
bilidade em negocios a que deve -ser estranho e superior -:- a bem de 
interesses de ordem publica muito mais elevada . 

Demais, tudo requer opportunidade. . 
Pensar já em instituir um grande banco, ou refundir nesse molde 

algum dos existentes, é antecipar obra que os tempos não comportam 
e só mais tarde póde ser bem executada. 

Quando a confiança está estremecida, o credito retrahe-se no in
terior e , no exterior; quando as operações mais se ~,?Iras e vantajosas 
encontram tropeços, quando o cambio baixa a uma! escala assustadora, 
não é licito cuidar de organisar estabelecimento-s de credito em con
dições regulares, estaveis e na altura de satisfazer as aspirações na-
cionaes. · 

Restabeleçamos a confiança, firmemos o credito, cm:neçando por 
elaborar um bom orçamento e. então sim, preoccupemo-nos deste as-
6umpto. 

Façamos por emquanto o que é possível e não teremos feito pouco, 
consolidando e nivelando o terreno e reunindo os materiaes · para a 
obra grandiosa de nossa regeneração financeira. 

Em resumo e conclusão : 
Ás medidas, que no meu parecer devem ser adaptadas pelos po

deres publicos para salvagual'dar os graves interesses envolvidos nas 
questões que agita a indicação do Sr. deputado Demetrio Ribeiro, 
são de duas ordens, a saber: 

· Urgentes quaes: 
1.0 Áccôrdo com os bancos emissores para limitação do maximo 

das emissões á somma actualmente em circulação ; 
2.0 Reconstituição dos depositas em ouro; 
3.0 Proseguimento da substituição das notas do Thesouro, de pe· 

queno valor; 
4, 0 Verificação immediata e prompta do estado dos bancos, para 

conhecer-se quaes os que devem entrar em liquidação ou ser modi
ficados. 
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Providencias a adoptar-.se na lei de orça mento. 
5.0 Equilíbrio da receita com a despeza, incluindo-se nesta uma 

quota para resgate do papel-moeda; 
•6.0 Autorisação ao governo para assumir a respons!J.bilidade do 

resgate das notas bancarias e conceder aos estabelecimentos os prasos 
precisos para solverem o debito dahi proveniente; 

7.0 Autorisação para contractar com qualquer banco de emissão 
o resgate do papel-moeda e da circulação bancaria mais prompta
mente do que poderá realizar-se, mediante consignação no orçamento. 

SESSÃO DE 21 DE SETEMBRO 

O Sr. Fe.lii~iano Pentna não · desconhece o que ha ·de ·grave e 
melindroso no assumpto em discussão. 

1• àisc. ·ào p1'0 

jecto n. 17_4 

Gravíssimos interesses estão com elle rela
cionados, e atravessa-se uma hora solemne, mes
mo critica, em que todos os espírito-s se acham 
sobresaltados e em que a menor imprudencia com

mettida na tribuna é capaz de apressar o desastre imminente sobre 
a patria. 

Cumpre ser prudente e cauteloso; mas qual o melhor modo de 
o ser? Occultando a verdade ou dizendo-a francamente, para que se 
o mal fôr profundo, possa se applicar o remedio heroico exigido pelo 
seu curativo? 

A illustre commissão parece ter adoptado o primeiro alvitre. 
E' assim que, não revelou o estado em que encontrou a carteira 

do Banco da Republica, quando para dar solução ás graves difficul
dades do momento, . a C amara precisa ter idéa exacta da natureza dos 
títulos que o banco possue, daquelles que adquiriu, daquelles que ac
ceitou para cauções, bem como o preço de&ses títulos. 

Uma outra circumstancia, que podia ser trazida ao conhecimento 
da Camara, era o da lista dos devedores do banco, porque, desde que 
desapparecesse o valor dos títulos desse est abelecimento, alguma cousa 
sempre ficaria, no credito pessoal dos devedores. 

Ha quasi dous annos, fundava-se o banco, mais t arde chamado 
da Republica, parecendo por essa occasião, pelas concessões que lhe 
foram outhorgadas, e pelas circumstancias de sua creação que, si de 
alguma cousa elle soffria, era de plethora; hoje trata-se no corpo le
gislativo .de salvaguarda1.1 os interesses publicos ameaçados pelas con
dições do banco, cujo estado actual será o de anemia. 



-380-

Deu uma prova de patriotismo alevantado o Sr. conselheiro May
rink membro da commissão, cujo trabalho se discute, as,gignando 
sem' resalvas o parecer, o que quer dizer, que S. Ex. deixou de parte 
a razão unica, que allegou perante a Oamara para explicar o descre· 
dito do banco, esse sebastianismo, que já é tempo de ser posto á 
margem. 

Refere-se, o orador, ás irregularidades que se deram por accasião 
da organisação do Banco da Republica, e ás que foram praticada& 
com a incorporação das sociedades anonymas na praça do Rio de J a
neiro, das quae.s, si resultaram grandes vantagens e . fortunas collos
saes para muitos indivíduos, entre elles directores do banco, tronxeram 
enorme prejuízo para essa instituição e para os accionistas, que em-

' pregarem os seus capitaes em taes emprezas. 
Classifica de criminosa a pratica por essa occasião observada, 

quanto a percepção dos direitos de incorporação, porque a lei das so
ciedades anonymas nlio permítte destinar para esse filh, sinão um 
terço dos lucros líquidos, e não grande parte do capital. 

Pernicioso exemplo dava o Banco da Republica, desde que seus 
directores ou amigos e adherentes de seus directores, concorriam para 
fomentar essa indecente e criminosa industria que se estabeleceu na 
praça do Rio de J.aneiro. 

Espera, porém, que os accionistas lesados, apenas tenham mais 
iniciativa em zelar seus · interesses, hão de obrigar esses incorporado· 
res a vomitar o que indevidamente ingeriram, enrique-cendo, consti
tuindo fortunas collossaes. · 

Além desse erro, o Banco da Republica commetteu um outro, o 
de dispensar a seus accionistas entradas do valor de 50.000 :000$, 
coin violação flagrante da lei das sociedades anonymas, porque o ca
pital effectivo do b2.nco, deixa de ser o que realmente devia ser, fi
cando desfalcada a segunda linha de garantia para a emissão e para 
as tran~acções. · 

Um dos defeitos do .Banco da Republica, é o modo por que se 
acha constitui da a sua direcção. 

Todos sabem que alli s6 ha uma cabeça, as demais series de di
rectores estão completamente subordinadas. 

Isto não obsta a que alli .se deem grandes irregularidades. 
Foi dito que havia directores que deviam ao banco, o que sof

freu contestação de um dos directores que tem assento no Senado, 
resposta infeliz, porque S. Ex. quando a apresentou não se lembrava 
de que o Sr. conselheiro Mayrink havia realmente confirmado nesta 
Camara, a existencia do facto censurado. 

E de que modo o justificou o mesmo Sr. conselheiroª 
Dizendo que a lei das sociedádes anonymas não prohibe que um 

director de banco tenha nelle dividas. 



-381-

Muitas cousas que não estão prohibidas por lei, s~o vedadas por 
princípios superiores de moralidade. 

Mostrou-se pezaroso S. Ex., por vêr divulgados factos que, em 
sua opinião, devem estar em sigillo. 

Não ha irregularidade nenhuma no banco que não seja conhecida 
do publico, e até se diz que ha directores que saccavam grandes quan
tias, escrevendo as ordens em pedacinhos de jornal. 

O que é certo, porém, é que impressionado pelas circumstancia,g dà 
situação, o illustre deputado o Sr. Demetrio Ribeiro, propoz á C a· 
mara a nomeação de uma commissão para syndicar dos negocios dos 
bancos e apresentar um parecer, contendo medidas remediadoras. 

Desde já declara o _ orador que não tem a mínima eonfiança nes
sas me'àidas, porque ·para ellas serem efficazes, precizam ser entre
gues a uina direcção competente; e parece que ha de continuar a 
mesma influencia perniciosa que tanto tem prejudicado os interesses 
do banco. · 

Dir-se-ha, ql.]-e tem o governo a faculdade de nomear fiscaes . 
A re_speito, porém, dessa garantia, está o orador perfeitamente 

desenganado. · 

Ainda ha poucos dias mostraram os jornaes o criterio com que 
foi feita a escolha do pessoal, para unia grande commissão, para 
fiscalisar os ·bancos de emissão, nomeada pelo governo. 

-Trata-se de empregos renuosissimos, e quantos em~nhos não 
haverá já para alcançai-os! 

Não falta ao governo boa vontade para proceder acertadamente; 
mas como o defeito proprio de nossa índole, não tem firmeza bas
tante para resistir ás solicitações. 

Das medidas apresentadas pela commissão, algumas são justas, 
outras inexeqúiveis e uma até perniciosa. 

Entre as primeiras está a annulláção do contracto· para o resgate 
do papel-moeda. Mas este indulto dado ao banco, quer dizer que elle 
não se acha nas condições de realizar tal serviço, o que equivale a 
uma confissão de fallencia. 

(Advertido pelo Sr. presidente, o orador requer prorogação da 
2• parte da ordem do di o; e, consultada, a C amara concede. ) 

O ORADOR ( donti-nmando) diz que é acceitavel um outro alvitre 
proposto pela commissão, o de applicar-se os juros das apolices ao 
resgate do papel-moeda. 

Isto, porém, importa · em uma quantia insignificante; e na 28 

discussão o -orador suggerirá a idéa de augmentar-se o lastro da ga
rantia da emissão feita pelo banco com 50 mil contos, que serão postos 
em apolices ou titulos do governo; é o capital a que os accionistas 
estão obrigados. . 

Não se faça a chamada em dous ou tres mezes,_ porque nas con-
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dições angustiosas dà praça, seria exigir de mais; mas dentro de um 
anno {) banco poderá fazel-as, até completar o seu capital. 

Outra medida da commissão, é a limitação da emissão á somma 
existente. E' o nervo da reforma; tudo quanto não fôr isto, é um 
desastre, e admira, quando não ha mais ninguem que nãh attribua 
todas as desgraças á influencia da grande massa de papel-moeda, su
perabundantemente, superfluo e completamente desval{)risado, ter 
vindo o Sr. barão de Lucena, na exposição que apresentou, propor o 
augmento da moeda fiduciaria. 

Neste ponto a C amara não deve fazer a menor concessão. · 
Outra idéa apresentada pela commi·ssão é a da reconstituição dos 

depositos em ouro. E' tambem para admirar que houvesse um go
verno neste paiz que entendesse ter o direito de lançar mão de taes de· 
positos para empregai-os na despeza publica . . 

Si os bancos que teem emissão conversível, necessitam ter essa 
garantia permanente e intacta, quanto mais um banco de papel in
conversível, que precisa offerecer mais confiança ao publico~ 

Referindo-se ao deposito em apolices, diz que elle apenas repre
senta o credito ão governo; e se a emissão deve ser feita sobre esses 
títulos, melhor é que o governo o · faça directamente. 

Quanto ãs medidas complementares indispensaveis que se pren
dem a{) estabelecimento de uma fiscalisação rigorosa, como já disse, 
não confia em sua efficacia pelas razões que expoz . 

Ha no parecer idéas que são discutíveis . . 
Por exemplo, a do destinar-se para o resgate de pap~l-moeda, 

além dos juros das apolices, a consignação de uma verba annual no 
orçamento. , 

Isto seria magnífico, mas é simplesmente impraticavel, deante 
d{) formidavel algarismo do defict e da impossibilidade do accrescimo 
de impostos de importação, que o povo não poderá supportar. · 

Propõe a commissão uma 'idéa infeliz e ao mesmo tempo impra
ticavel actualmente: a substituição das pequenas notas por moedas de 
prata. Quando se a podesse realizar determinaria falta de troco 
miudo. 

Não apprehende o lado util da medida; se é um ensaio da con
ver-são do papel-moeda para a especie metallica, o alcance será in
significante .. 

Obrigar o Banco da Republica, a limpar sua carteira dentro de 
tres annos, é uma idéa inconveniente. 

Desde que o banco tivesse de vender seus títulos no prazo de tres 
annos, ainda quando elles alguma cousa valessem, baixariam extrã
ordinariamente atirados em grande proporção na praça. O que o 
banco possue está nesses títulos; ·é melhor liquidai-o, do que {) obri
gar a vendei-os dentro de tres annos. 

Si falia com indignação, devido ao seu temperamento, a res-
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peito dos negocios· do banco, ·é porque viu qNanto elle mal soube cor
responder aos seus. fins, cavando o proprio descredito; entende, po
rém, que elle deve ser collocado em melhores condições; quer evitar 
o seu desastre . 

Não concorda que se tire aos actuaes bancos emissores, desde 
que tenham procedido regularmente, o direito que adquiriram. O que 
convem é que o governo exerça a sua acção fiscalisadora sobre esses 
estabelecimentos. 

A tal respeito, porém, o governô é de uma pusilaniniidade admi
ravel, e para exemplo ahi · está o facto de permittirem os Srs. Ruy 
Barbosa e Araripe, que tivessem curso legal as notas intituladas ·bur
rosqués, emittidas por uma companhia industrial de Diamantina, de 
modo que naquelle município só circulam esses títulos, indevidamente 
classificados de debentures. 

Tendo dado a hora, interrompe suas considerações, pedindo des
culpa á Oamara, do tempo que roubou a sua attenção. 

E' adiada a discussão pela hora. 

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO 

O Sr. Bernardino de Camp~s - Sómente razões da maior 
ponderação demovem-me do proposito que havia feito · de abster-me 
de discussões relativas a assumptos da ordem deste projecto, pelo · re
conhecimento que tenho da minha incompetencia. (Não apoiados.) 

Não esperava· da honrada commissão especial, a quem foi in
cumbido o estudo e exame da actual situação economica e financeira 
do paiz, medidas que trouxessem um remedio radical, de effeito 
prompto, de acção immediata, que resgatasse desde logo os males que 
nos opprÍínem. 

Não esperava i~to, porque, no meu acanhado vêr, a nossa actual 
situação economica e financeira não póde ser mudada medeante pro
videncias de caracter transito rio, · e· que tenham um effeito prompto, 
directo, immediato, mas · sómente por meio de medidas e providencias 
de caracter indirecto, de acção lenta, que auxiliem a formação gra
dual, legitima e natural •dos elementos de recomposição. 

Sómente da acçãci desses elementos é dado esperar o remedio que 
possa resgatar os ·nossos males. 

E, realmente, qual é a nossa situação~ 
Quaes são ·as queixas da nossa sociedade ~ 
Quaes os embaraçoo e desvios do nosso viver? 
Si lançarmos 'as vistas para a situação das classes ma1s numero-



-384 -

sas, para a generalidade dà nossa sociedade, encontramos o desalento, 
o desgosto, quasi que a impossibilidade da vida. 

Entretanto, todos sabemos que estes males proveem de causas que 
l!ão podemos remover de prompto, embora os seus effeitos possam 
ser regularisados. Essas causas são conhecidas. Na capital do paiz, 
ellas se traduzem no augmento subito e repentino da população, que 
trouxe o desequilíbrio, de modo que a producção nãQ se acha em rela
ção ao consumo, e naturalmente deveriam dar-se os phenomenos que 
appareceram, isto é, o encarecimento da vida, a elevação do preço 
dos objectos necessarios á satisfação das necessidades, as mais com
muns e vulgares. 

Mas, poderemos de prompto resolver esta situaçãoª Como fa
zel-oª · 

UM SR. DEPUTADO - Essas difficuldades notam-se não só na 
capital, mas em todo o paiz. 

O SR. BERNARDINO DE CAMPOs -De accôrdo, mas refiro-me prin
cipalmente á capital, porque aqui ellas são mais intensas, porque se 
annunciam com um caracter tal que, explodindo no seio de uma po
pulação numerosa, naturalmente por isso determinam maior somma 
de queixa-s, mais altos brados de alarma e de desanimo. 

Porém, como eu dizia, não poderemos resolver por medidas le
gislativas, a golpes de decretos, como dispondo de um talisman pre-
cioso, esta situaçãQ. · 

E' necessario, por exemplo, que as construcções se augmentem, 
que appareçani culturas e indilstrias novas, destinadas ao supprimento 
de tudo que falta. · 

Ou então, si não pudermos produzir tanto quanto seja mister, 
determine-se a preço baixo a importação dos generos necessarios ao 
consumo geral. 

E', como se vê, tudo isto o resultado de uma elaboraÇ'ãO lenta, 
de uma evolução natural das cousas, e não podemos, sem duvida ne
nhuma, agir, sinão tomando medidas indirectas que acoroçoem, incre: 
mentem as forças sociaes, afim de opera:rem :mais promptos e mais 
fecundos resultados no sentido desejado. 

Que vemos maisª 
A desordem commercial, a paralysação dos negocios, o descredito, 

a impossibilidade de effectuarém-se regularmente as transacções que 
alimentam este ramQ da actividade .social. 

Devo dizer que, em meu entender, a situação a que chegou o com
mercio, principalmente o do Rio, é a causa determinante da crise 
em que entraram os elementos ainda imperfeitos da nossa vida eco
nomica e financeira. 

O honrado deputado por Minas Geraes, que com tanta proficien
cia, brilhantismo, isenção de animo e com tanto patriotismo e ele
vação occupou hontem a tribuna, caracterisou e definiu, fielmente, 
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a praça do Rio de Janeiro, com relação ao abuso do credito e a espe
culações mercantis. 

Mas, deante dos desati:~10s, das loucuras dos negocios, que incumbe 
aos poderes publicos? Como hão de intervir de modo a obviar os seus 
males e a impedir: que elles produzam as suas consequencias? Con-
fesso qU:e não sei. . 

Devo lembrar que na historia economica do paiz contamos uma 
crise incontestavelmente mais temerosa do que a actual. Felizmente, 
ainda não chegámos ao descalabro, ás liquidações forçadas. 

V. Ex. conhece a crise de 1864 e ha de lembrar-fie de que o go
verno de então julgou necessario intervir ante o clamor geral, o pa
nico que arrastava uns após outros, todos os estabelecimentos de cre
dito, envolvendo na voragem as fortunas particulares e ameaçando os 
interesses do Estado. 

O governo suspendeu a execução do codigo commercial, decretou 
mora to rias e interveiu directamente nas liquidações bancarias . E qual 
foi o resultado? ' 

A Camara de certo se recorda de que, findo aquelle período tor
mentoso, accen:tuou-se na opinião publica a convicção de que, si não 
fosse a intervenção do governo, si a crise se tivesse resolvido de con
formidade com o direito commum, os resultados seriam menos desas
trosos. Foi esta a opinião que se formou a respeito daquelle acon-
tecimento. · 

Portanto, não sei o que deva fazer o governo deante da actual 
crise commercial; mas não desconheço que, si fôr ella, como aliás 
seria justo, entregue ás suas proprias forças de reconstituição, isto é, 
si se deixar que todos quantos se envolveram em aventuras e em nego
cios sem base, carreguem, sós, com a responsabilidade das especula
ções criminosas, é possível que os desastres se propaguem. Que poderá 
acontecer? 

Pela· solidariedade intima que liga as instituições commerciaes e 
de credito, que liga intimamente toda a respectiva serie de pheno-

· menos, poder-se·ha dar a quéda daquelles que não teem, siquer, som
bra de responsabilidade nos acontecimentos. Póde acontecer que a 
propagação da crise -chegue ao ponto de prejudicar os interesses fi
nanceiros do paiz e mais profundamente a sua constituição economica. 

E inquestionavelmep.te seria da maior sabedoria e do mais acen
drado patriotismo evitar taes calaüú.dades. Creio que para isso devem 
c?nvergir os legítimos esforços dos que teem em mão a direcção so
Clal. 

E' cabível lembrar a observação que fazem escriptores . que se 
occupam proficientemente desta ma teria. 

Dizem elles que é difficil estabelecer no gyro dos negocios a 
e~acta precisão, a plena regularidade, a .conformação geral com as 
cncumstancias, de modo ' a colher, sem riscos, as vantagens·. 
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E' difficil no desenvolvimento dessa actividade, aliás fecunda em 
beneficioo e indispensavel á riqueza publica, estabelecer a linha 
exacta e precisa <mde termina a realidade e começam as fantasias e 
.as illusões; e uma vez lançado o espírito de iniciativa no caminho 
dos negocios e das industrias, é natural que ultrapasse os limites ra• 
.zoaveis e de prudencia, para, seguindo a miragem seductora dos lu
cros pingues e faceis, cahir no abysmo das aventuras vertiginosas. 

Assignala-se mais a reproducção periodica destas crises, dentro 
de cycloo fataes, porque a memoria dos desastres não perdura, desap
parece, e a geração futura cahe na mesma senda, · pratica os mesmos 
actos, até _que de novo appareçam as difficuldades. 

Creio, entretanto, que as cousas não são tão feias como parecem, 
-e os desastres commerciaes encontrarão o correctívo no proprio es
forço dos interessados, as liquidações se operarão sem affectar o cre
dito publico, nem as finanças do Estado, nem a economia social, 

Proseguindo no exame das causas que affligem-nos, deparamos 
com o agio enorl[le e excepcional do ouro ; esse phenomeno que ag
grava poderosamente a situação financeira do paiz, e que a um tempo 
fere os particulares em seus interesses e o Estado em suas finanças. 

Mas, seguindo a mesma ordem de idéas, perguntarei : que fazer 
para remover o malª 

Sabemos que o agio d<> ouro é um phenomeno que se acha inti
mamente ligado ás circumstancias do commercio internacional, á'S 
condições do meio circulante e ainda aos recursos do paiz, demons
trados no seu orçamento, e não é preciso dizer - desde que os sal
dos dás liquidações commerciaes nos são contrarias; desde que se ve
rifica a necessidade do ouro, quer · para o pagamento das transacções 
cominerciaes; quer para o serviço da divida publica e das companhias, 
quer para o pagamento dos fretes e transportes, e ainda para o pa
gamento das despezas feitas pelos nossos compatriotas d<>miciliados 
no estrangeiro e outras; desde que isto acontece e os nossos compro
misilos encerram valor superior ao dos pagamentos a realizar no paiz, 
em virtude da noosa exportação insufficiente para satisfazer todas as 
e:xigencias da importação e outras obrigações, a consequencia é o 
augmento do valor do ouro, cuja acquísição nos é necessaria em maior 
somma do que ás praças ~strangeiras em relação a nós. 

Portanto, o meio de evitar o mal, isto é, de reduzir ou eliminar 
o agio do ,ouro, dadas a·s causas que ·assignalei, seria o crescimento da 
nossa producção, de nossas industrias, o equilíbrio nas relações inter· 
nacionaes, de modo que as liquidações se fechassem ·sem deficit para 
nós, e assim não tivessemos de pagar mais do que nos tocasse re· 
ceber. 

Ora, ainda este resultado depende de uma longa ev<>lução; é ne
cessario que não sómente as industrias existentes se desenvolvam, como 
ainda se levantem, organisem e desenvolvam outras. 
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Neste ponto, direi que a principal industria do paiz - a agri
cultura, tem cumprido o .seu dever; seria necessario que ao lado della 
se erguessem outras forças que concorressem para o mesmo fim, con
tribuindo para o augmento da exportação e accrescimo de valores a 
nosso favor, no commercio internacional. . 

Devemos esperar que isto venha a realizar-se, porque exactamente 
grande parte do de.sequilibrio, em nossas relações internacionaes fi
nanceiras, provém das valiosas e avultadissimas compras que o nosso 
paiz ha realizado no estrangeiro, de machinismos e utensílios, orga
nisando va.stas installações destinadas a fecundar a lavoura e as in
dustrias em geral . 

Mas, dizia eu, a situação difficil produzida pelo agia do ouro 
liga-se a outra causa, e essa tem sido permanente no Brazil - o. papel
moeda inconversivel. , · 

Si nós possuímos um numeraria que não tem valor . intrínseco, si 
somos um povo de papel-moeda com o curso forçado, é evidente que 
sómente nos casos de ser elle muito escasso e de se dar a importação 
do ouro, por qualquer causa, poderemos vêr eliminada a differença 
entre o papel e o ouro, durante a persistencia das causas determinan-
tes do facto. . 

Tivemo·s já o exemplo em casa. Em 1889, o nosso papel-moeda 
adquir iu agio sobre o ouro, temporariamente, emqt!anto permane" 
ceu a influencia da grande importação de metal, que realisámos desde 
1888, no valor avultadissimo de cerca de 200.000 :000$000. Mas, o 
que cumpre é assegurar a permanencia, a normalidade da situação 
definitivamente. Quanto ao equilíbrio entre a importação e a expor
tação, já ·vimos do que ·dependia; quanto ao nosso papel, .quer do Es
tado, quer bancaria, seria mister convertel-o . 

Ma.s, este desidJerat'fum só poderá realisar-se medeante a modifi
cação dos nossos encãrgos nas relações do commercio externo e quando 
conseguirmos o equilíbrio orçamentario. Só então, des'apparecendo a 
necessidade de satisfazer no exterior maior. somma de compromisso 
do que a correspondente a nosso favor e habilitado o Estado, pelo seu 
orçamento, a operar livre e seguramente, contando com os saldos, po
derá, com firmeza, JX>r emprestimoo, ou como melhor convier, effe
ctuar a conversão do meio circulante. 

Vê-se, portanto, que. de prompto não ha meiO a que recorramos 
para immediato resultado. São providencias de alcanse seguro, mas 
demorado. 

Só uma causa e importante podemos e devemos obter desde já: 
.é o equilíbrio orçamentario; deve ser este o nosso primeiro passo, e 
convencemo-nos que o conseguirá o esforço e dedicação da illustrac:ta 
commissão de orçamento, de cujas luzes e patriotismo o paiz tudo 
es])era. 

O SR. SERzEDELLo - Que ha de corresponder a este dever. 
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O SR. BERN.AB.DINO DE CAMPOS - Feito. este ligeiro esboço, passa
.t'ei a tomar em consideração mais positivamente o trabalho da digna 
e illustrada commissão especial da C amara. Por muito que reconheç:a 
as habilitações, a competencia e o. patriotismo da illustrada com-missão 
especial, todavia, diante do seu trabalho, sinto-me {Jheio de duvidas~ 
quer quanto á ldem.onstração das causas da actual situação, quer 
quanto ás providencias reparadoras dos males. 

O parecer assenta, como fundamento principal, a superabundan
cia do meio circulante, o que dá por averiguado. 

Não me sinto, Sr. presidente, com a capacidade e competencia 
necessarias para oppor-me ao parecer da commissão especial neste 
ponto, tanto mais quanto o vejo amparado, quer na corrente da opi
nião, quer na imprensa brazileira, quer em todos os círculos em que 
esta questão se agita, e até na propria imprensa estrangeira, que se 
tem manifestado a esse respeito. 

Entretanto, tenho sérias duvidas relativamente ao prejulgamento 
do excesso do numeraria. 

Ra de facto superabundanciaJ 

Ou antes~ soffremos as consequencias das graves apprehensões e 
desconfianças oriundas do máo emprego de sommas avultadas, de ver
dadeiros abusos do credito, de especulações inqualificaveis que accumu
laram massas enormes de títulos sem valor e sem curso, contra os 
quaes todos tratam de acautelar-se, preservando seus haveres e retra
hindo-se dos negocias? 

Eu desejaria, não para qualquer outro · fim que não o do meu 
proprio esclarecimento, conhecer o criterio pelo qual pôde a illustra
da commissão chegar ao resultado de affirmar a superabundancia do 
meio circulante, porquanto a situação em que nos achamos é anorma
líssima. 

Encontramo-nos em meio de uma verdadeira desordem economica, 
commercial e financeira. A este respeito a actualidade é um cahos . .A! 
nossa situação não são applicaveis as regras palas quaes se verifica, 
inconcussamente, o excesso do numeraria. ' 

Os symptomas carac~risticos e incontestaveis apontados referem
se ao regimen regular da circulação e a quadras normaes. 

Não podem ser observados, nem teem igual significação em um 
período desordenado que escapa a certas leis. 

Por isso é que tenho duvidas, e peço esclarecimentos, e estou 
prompto a acceitar tudo o que se demonstre ser a verdade e leve a 
convicção ao meu espírito. 

Assim, pergunto : qual o meio, no caso presente, de verificar a 
superabundancia do meio circulante ? Sei que, em um regimen normal, 
é facílimo reconhecer o facto e tudo resolve-se naturalmente. Chamo 
normal o regimen em que impera a conversibilidade. 
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Então, os bilhetes ou notas dos bancos, si forem emittidos em 
quantidades superiores ás necessidades da circulação, voltam aos ban
cos, ao troco, refluem ás caixas emissoras e o nível restabelece-se, de 
accôrdo com as circumstancias dominantes no mercado, augmentando
se ou diminuindo-se as emissões, segundo as exigencias das trans
acções. E é esta elasticidade que constitue uma das maiores vantagens 
e bellezas dos bancos emissores, como reguladores da circulação. 

. Mas na nossa situação, não poderemos recorrer a este criterio, 
porque não nos achamos no caso da conversibilidade dos bilhetes de 
banco. 

Qual será então o outro meio pelo qual havemos de verificar a 
superabundancia do meio circulante de modo incontestavel? 

A taxa de descontos? 
Mfirma-se geralmente a carencia, a falta de dinheiro para as 

transacções, portanto, parece .que o meio circulante é escasso. 
Objectam, porém, que o dinheiro accumulou-se nas caixas banca

xias, retrahido da circulação diante da crise. 
Isto será explicar a escassez pelo retrahimeiJ.to devido ao panico, 

mas· não prova o excesso. . 
O SR. 0ITICICA - E' conveniente que V. Ex. faça a distincção 

entre dinheiro e papel; o papel é que está barato e o dinheiro caro. 
O SR. BERNARDINO DE CAMPOS - Não temos sinão papel. A taxa 

do dinheiro não é prova cabal desde que o numeraria retrahe-se por 
desconfiança. 

Seja qual fôr a accumulação do dinheiro nos bancos, qualquer que 
seja a importancia e o fim dessas provisões, não prova esse ·facto o 
excesso, desde que nas transacções sente-se a falta e a generosidade 
dos negocios está sujeita a taxas elevadas. Podem mesmo certas emis
sões inspirar desconfiança e ser rejeitadas por cahirem em descredito; 
mas isto não é prova de excesso. · 

Citarei um facto, remontando alguns an:nos á nossa vida finan
ceira, para demonstrar que não basta o agio do ouro para assignalar 
e explicar a superabundancia do papel-moeda. 

O SR. 0ITICICA - E' esse o thermometro. 
O SR. BERNARDINO DE CAMPOS- Perdão, não é. O agio do ouro, 

sobretudo, é resultado da procura determ~nada pela necessidade im
posta pelos encargos no exterior, para · cuja satisfação não basta o que 
exportamos. 

Este factor é importantíssimo, só por si influe muito, a elle obe
dece principalmente o valor do ouro, em momentos dados, nas nossas 
:relações commer-.>.iaes. 

Por isso, dizia, ha pouco, que nos era preciso augmentar as ex
portações. 

Nem demonstra outra cousa o facto observado em nossa vida 
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economica e financeira de havermos chegado ao agio do papel-moeda 
sobre o ouro, em 1889. 

Tínhamos nessa época realiZ~ado grandes emprestimos no estran
geiro, effectuado a venda de propriedades nacionaes, e a posse de gran
des sommas em ourq, equilibrando e excedendo os nossos. encargos, de
terminou a baixa do' metal, ao ponto de valer mais o papel. 

E já tínhamos cerca de 200.000 :000$ de papel-moeda, as notas 
do Banco do Brazil, começavam as emissões do Banco N acionai e dos 
bancos locaes. Não foi sómente differença para menos ou igualdade, 
tivemos o agio do papel sobre o ouro. 

O SR. OrTICICA - Porque nessa occasião o papel estava valori
zado; tinha o seu representante legitimo da moeda. 

O SR. BERNARDINO DE ÜAMPOS -Logo a questão não é de papel
moeda nem de excesso; a questão póde ser da confiança que o papel 
inspira, mas não do excesso do meio circulante. 

E ha ainda uma outra circumstancia, é que de 1888 para cá o 
paiz transformou-se social e economicamente de modo profundo. 

O Brazil de hoje não é o Brazil de 1888. Nós tivemos uma ver
dadeira revolução economica. As n'ossas riquezas e industrias · desen
volveram-se muito. As transacções avultam em uma escala ascendente, 
incomparavel, de modo que tudo isto traz, sem duvida alguma, a ne
cessidade de maior somma de numeraria. Já em 1888 esta era a pre
occupação dos legisladores, preconizando a necessidade de ampliar as 
emissões. 

O SR. OrTICIOA - :Mas não desvalorizadas. 

O SR. BERNARDINO DE ÜAMPOS -Eu já fiz a distincção entre su
perabundancia de meio circula:n,te e descredito do meio circulante. Não , 

·me opponho a providencias que valorizem o papel e que regularizem 
as emissões. O que não 'quero é que se <:onfundam as causas dos. phe
nomenos, porque as medidas serão erradas e perniciosas. 

A honrada commissão especial, em seu pat riotico trabalho, propõe 
uma serie de medidas que talvez sejain as unicas possíveis, mas que, 
em meu entender desautorizado, não produzirão os resultados espe
rados. 

· Desde que se assignala o excesso de papel como a causa princi
pal dos males actuaes, será licito perguntar porque razão, em vez de 
chegarmos á reducção real do papel bancaria e do papel do governo, 
alcançaremos antes, como conclusão, o augmento provavel do papel 
existente~ 

A co=issão, revogando o- contracto do Banco da Republica para 
o resgate do papel do governo, resgate que se devia operar em cinco 
annos, substituiu esta obrigação, contrahida pelo banco, por outra pro
videncia, isto é, pela applicação dos juros das apolices depositadas 
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pelo Banco da Republica, e das que constituem o lastro dos bancos as
similados ao Banco da Republica, ao resgate de papel-moeda. 

M:as, dado o bal•anço entre essas duas forças applicadas á elimi
nação do papel do governo, e calculado o tempo em que teem de agir 
e as circumstancias do banco e da praça, parece que demora-se o res
gate e augmenta-se o papel. 

Segundo o contracto do Banco da Republica, o resgate do papel 
do governo deve ser feito em cinco annos, e, segundo o projecto da 
commissão, a applicação de cerca Q.e 3. 000 :000$000 annualmente, du
rante o prazo do privilegio do banco, ao mesmo fim, operará o res
gate em um tempo em que de modo algum devemos ter papel-moeda. 

No contracto tínhamos a emissão bancaria até ao maximo, mas 
uma parte della empregada na substituição do papel-moeda, e, por
tanto, desapparecia o papel do governo; agora temos a emissão effe
ctuada do Barico da Republica, e, além della, o papel do governo. 

O SR. SERZEDELLo - V. Ex. suppõe que o banco faria o resgate 
sem nova emissão 1 Era por conta de novas emissões. 

O SR. BERN.ARDINO DE CAMPOS - Por outro lado, no plano da 
commissão, encontramos o seguinte: diz a commissão, pelo menos é o 
espírito do seu parecer: "Nós tratamos de estabelecer medidas de oc
casião, não cogitamos de um plano definitivo de organização finan
ceira." 

Mas, Sr. presidente, como se póde conciliar a coexistencia de me
didas salvadoras de momento e de acção immediata com a clausula 
que se encontra nesse plano que concede ao Banco da Republica o 
prazo de tres annos para a liquidação da sua carteira 1 

Porventura, póde o paiz esperar durante tres annos que o Banco 
·da Republica liquide a sua carteira para depois se habilitar a cum
prir os encargos de banco emissod Parece que não. 

Por consequencia, não acho meio de conciliar as exigencias de 
providencias immediatas embora de caracter passageiro, quando uma 
das providencias é a concessão de 3 annos para a liquidação da car
teira, isto é, para que o banco funccione e a situação se regularize . 

.Além disto, não comprehendo porque razão não se querem na car
teira do Banco da Republica as cauções! E' impossível que não se 
queiram as di vidas garantidas. 

Parece que a commissão entende que as cauções não prestam. 
Mas o ponto em que me parece que o parecer da commissão in

cide em grave erro, permittam-me os collegas, é aquelle em que depois 
de haver tomado medidas de contemporização em relação ao Banco da 
Republica, depois de agasalhos e de uma medicação tonificante, cheia 
de cuidados, que reconheço patrioticos, pois tendem a evitar males 
maiores, revela injustificavel indifferença quanto á sorte e tranquilli
dade dos estados que, fiados na lei e nos contractos, organizaram com 
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os seus capitaes os bancos regionaes que servem ás suas industrias e 
.constituem importantes factores ela sua :vida economica. 

Não se receiou o a balo e a perturbação nos estados; ao contra
rio, quer-se propagar a tempestade, levando a destruição ás paragens 
em que reina a calma e a paz. 

Seria lamentavel, si acaso, ainda imperasse o velho costume de 
legisíar só tendo em mira o Rio, a antiga côrte. Não creio que assim 
se proceda intencionalmente. 

A rescisão dos contractos com os bancos regionaes, instituição 
aliás inventada aqui no Rio, seria, além de anti-economica, inconsti
tucional, desde que não precedesse accôrdo. 

A commissão não diz que fique o governo autorizado a entrar em 
accôrdo com os bancos para modificação ou reforma qos contractos. 
Não; a 'comissão propõe um preceito imperativo, e desde logo dá por 
extincto um contracto consagrando direitos, garantindo interesses, con
centrando valiosos capitaes, á sombra e sob a egide da lei! Isto im
porta a revogação dos effeitos da execução da lei! Não póde haver 
um caso mais caracterizado de projecto de lei com effeito retroactivo. 

Além disto o projecto é injusto, pela desigualdade do tratamento 
dado a um e a outros bancos. · 

Pretende-se salvar a situaçãÓ financeira do Rio, profundamente 
abalada, decretando a perturbação nas finanças dos estados, que não 
são responsaveis pelas loucuras commettidas aqui. E' o contagio for
çado da crise. Aqui abusou-se muito; os estados foram modestos e pru
dentes. O que se pretende fazed Sustentar. o que abusou e supprimir 
çs que tiveram juizo ! Que justiça é esta~ Pois a commoção nos esta
dos é indifferente aos que tanto receiam a daqui~ Não ha lá direitos, 
interesses legítimos~ 

Por fim demonstrarei que o projecto é anti-economico, estabelece 
um plano que tende á centralização mais ferrenha, subordinando á esta 
praça toda a vida economica e financeira do paiz. 

O SR. SERZEDELLO - V. Ex. não póde concluir isto do parecer. 
O SR. BERNARDINO DE CAMPOS - .&gradeço o aparte do illustre 

relator da commissão. 
· Estimo que não seja esse o seu intuito, o que é muito louvavel. 

Entretanto, é opportuno lembrar que os bancos regionaes teem 
tido uma conducta prudente e moderada, effectuando suas emissões, 
gradualmente, em pequenas sommas, á proporção das necessidades, no
tando-se o da zona, cuja séde é S. Paulo, que apenas emittiu dez mil 
contos, equivalentes á igual quantia, depositada em apolices e mantem 
o seu contracto em dia. 

A disposição imperativa do projecto convencera-me de que o pen
samento era centralizar o credito. 

UM SR. DEPUTADO -Diz muito bem. 
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O SR. SERZEDELLO - E' o caso de ajuizar com justiça o que está 
exposto. 

O SR. BERNARDINO DE CAMPos - E' justo repetir que os bancos 
J'egionaes deram a mais cabal e cathegorica prova de suas vistas pa
trioticas e previsão financeira, moderando as suas funcções emissoras. 

- Ao passo que o Rio dava o exemplo das grandes e continuas emis-
sões, os outros, os ·que são golpeados, sem exame nem conhecimento 
das suas operações, guardavam reserva, esforçavam-se por encaminhar 
a situação, suavemente, evitando os escolhos. Em S. Paulo, por exem
plo, seria facílimo, antes da crise, ou durante a febre das emprezas, 
reunir os capitaes necessarios a avultadas emissões. Si outro fosse o 
espírito da administração do banco, teria usado da sua autorização, 
atulhado a região de papel, animando o jogo. Teria talvez a carteira 
pejada de papel sem valor; mas o receio de que a liquidação impor
tasse uma crise servir-lhe-hia de escudo, como aqui. · 

Seria, pois, injustiça punir aquelles que procederam bem; seria 
faltar não só á fé dos contractos, rescindindo os que se acham cele
brados com os bancos regionaes, como dar no parlamento o exemplo 
de que não sabemos distinguir entre a conducta .correcta e a que é in
acceitavel. 

O SR. SERZEDELLO ~ Punir é um modo de dizer : elles não podem 
emittir, porque as ·circumstancias do mercado não permittem. 

UM SR. DEPUTADo·_ Tome nota do aparte, Sr. tachygrapho 
Os bancos regionaes não podem emittir porque as circumstancias do 
mercado não permittem. · 

O SR. BERNARDINo DE CAMPOS - Si elles não realizaram suas 
emissões senão em fraca proporção, si a commissão entende ·que não 
podem emittir -mais, para que fim lançam-lhes este interdicto. · 

Por que razão essa referencia, que é uma repressã(), jungindo~os 
.1' a uma situação que não é a sua, que não lhes cahe e póde ser con

<>iderada um labéo, uma ameaça de descredito? 

Devo desde já dizer que, si trago meu espírito cheio de duvidas 
em relação á parte geral do parecer, disposto a receber todos os escla

. recimento da illustre commissão, todavia, neste ponto que refere-se á 
descentralização economica, tenho a mais profunda e arraigada con
vicção. 

Não poderei ceder uma linha siquer; e pelo que sei dos meus 
dignos· collegas, julgo poder affirmar que terei ao meu lado os pro
prios membros da commissão na defesa desta liberdade. 

Não sou partidario da liberdade absoluta da emissão, mas jámais 
concordarei com o monop'olio. (M1Lito bem.) 

Ha um meio termo perfeitamente justo, não só acceitavel, mas 
irrecusavel: é aquelle que, a um tempo, satisfaz as exigencias de uma 
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regulamentação sabia, e as exigencias da vida economica dos estados; 
este meio termo traduz-s.e pela pluralidade bancaria. 

Não quero a pluralidade da emissão, da jurisdicção governamen
tal fiscalizando os bancos. Acceito a unidade da competencia da União 
e da sua fi scalização, a determinação de um maximo para as emissões, 
a uniformidade do padrão. Mas não acceito a unidade da instituição; 
não acceito o monopolio de um banco. 

Entendo que póde o quantum das emissões ser distribuído pelas 
differentes zonas do paiz, segundo a importancia. Fique no centro o 
que convier, supponhamos metade do que se tiver calculado como o • 
maximo devido. Seja o resto distribuído pelas differentes zonas. En
tão, as differentes regiões organizarão sociedades, que formem os ban
eos, de accôrdo com a lei, para dar circulação ao respectivo capital. 

Estes bancos autonomos, independentes, uns dos outros terão com
tudo de submetter-se á fiscalização do governo e ao cumprimento da 
lei que lhes dá existencia. Será _a unidade da emissão com a plura
lidade dos orgãos dist ribuidores, autonomos entre si. 

Desta arte, será facil congregar -os capitaes disponíveis em cada 
zona e aproveitai-os utilmente, nas funcçõe~ que desempenham as in
stituições bancarias em bem geral. 

Os capitaes facilmente occorrerão ás instituições bancarias locaes, 
porque não só os seus donos, conhecendo, o pessoal, terão administra
ções de sua confiança, como tambem a·companharão e fiscalizarão o 
emp1'ego do seu dinheiro. · 

Deste modo teremos 6 dinheiro desoccupado, util e efficazmente 
empregado nas industrias locaes, desenvolvendo a vida economica de 
todo o corpo social até a peripheria. 

E isto sem que fique o centro desprovido, porque terá a propor
cional quota da emissão; organizará seu banco e agirá como entender, 
segundo a lei. 

Desapparecerá o perigo da concentração dos capitaes inconveni
entemen1·e no Rio, determinando a penuria e a atrophia dos estados. 

Si . se der um desastre, a quebra, a fallencia de um destes bancos, 
permanecerão firmes os ·out:r:os, preservados pela reparação e indepen-
dencia, tendo vida e capitaes distinctos. · 

O regimen da unidade, ao contrario, sujeita todo o paiz a crises 
todas as vezes que soffre qualquer abalo o banco unico. 

Assim como a mecanica impede a propagação da acção funesta 
dos elementos, por habeis combinações, póde a vida social preservar
se da malefica generalização dos desastres que affectam uma institui
ção bancaria, pela separação e independencia das organizações. · 

Embora haja certa solidariedade ligando todos os estabelecimen
tos de credito, é verdade que são incomparaveis as differenças entre a 
acção indirecta da crise, como simples repercussão em regiões inde-
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pendentes, e a completa effectividade de seus effei tos, dada a unidade 
da organização. 

O SR. 0ITICICA - E o curso forçado continuará? Qual será o 
lastro? 

O SR. BERNARDINO DE CAMPOS - O nobre deputado pelas Ala
gôas, ,cujos conhecimentos tanto sei prezar, interpella-me a respeito do 
curso forçado. 

A este respeito direi que, no momento actual, não sei como devam 
ser constituídos os bancos. 

Não sei si o seu lastro será metallico ou em apolices e títulos da 
divida publica; mas ci que affirmo é que na actualidade será impos
sível, de prompto, instituir a conversibilidade. 

O SR. 0ITICICA - Estou de accôrdo, mas devemos dar os passos 
necessarios para esse fim. 

O SR. BERNARDINO DE CAMPOS -Reconheço que a unica situação 
verdadeira, legitima é a que se traduz pela conversibilidade; e · creio 
que a emissão equivalente ao deposito em ápolices está garantida. 

O SR. 0ITICICA - Demos os passos necessarios para isso, mas não 
architectemos uma reorganização financeira feita sobre o cúrso for
çado. 

O SR·. BERNARDINO DE CAMPos - Mas a questão que agito, prin
cipalmente, é a da centralisação do credito; nada tem isto com a con
versibilidade ou · inconversibilidade das notas, que se deverá resolver 
pela melhor fórma. , 

Entendo que no momento actua1 não podemos fazer muitas cou
sas; nias ha uma que poderemos fazer: é impedir a centralisação do 
credito, a, centralisação economica; manter as franquias regionaes, 
porque a cent ralisação economica deve ser tão combatida como a cen-
tralisação política. ' . 

No dia em que tivermos estabelecido a cent ralisação economica 
e financeira, anniquilado a vida dos Estados, ne~Sse dia teremos insti
tuído o regimen unitario, porque as liberdades polít icas não poderão 
ombsistir quando não tiverem o seu apoio nas liberdades economicas, 
no direito de viver cada um organisando e desenvolvendo os seus /re-

' cursos proprios. 
Tenho concluído. (Muito bem, muito bem.) 
Fica adiada a discussão pela hora. 

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO 

· O Sr. Correia Rabello - Como os oradores que o precederam, 
entende que o assumpto encerra ma teria muito grave. " 
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Não só a attenção 'dos representantes da nação a elle se prende, 
como o paiz inteiro espera a deliberação dos poderes publicos, resól
vendo as grandes difficuldades do momento e mais ainda as que hão 
de pezar no futuro. _ 

Ha, porém, uma qu~tão preliminar, que é a da responsabilidade 
do Estado, pelas notas emittidas pelo Banco da Republica. · 

Analysando os documentos do governo provisorio instituindo o 
Banco da Republica e autorisando a sua juncção com o Banco Na
cionai, e comparando-os com actos financeiros praticados por gover-

-nos em differentes paizes, observa que nunca se vio, nunca entrou na · 
concepção de e.stadista ou economista algum, crear um banco desde o 
seu inicio, com o curso forçado sobre toda a sua emissão, tendo em 
seus cofres, para garantil-a, apenas a terça parte do seu valor em 
moeda; de modo que entregava-se a fortuna publica á descripção e 
ao bel prazer dos homens que formassem a directoria. daquelle esta
belecimento. 

Lendo o I§· 1° do art. 7° do decreto de 7 de dezembro de 1889, con
clue que o governo da dictadura, que era o Poder Legislativo de en
tão, equiparou o valor das notas do Banco da Republica ao valor da,s 
notas do Thesouro. 

Dahi resulta cjue o Estado se responsabilisava por essa emissão. 
Estabelecendo a distincção entre curso forçado e cur.so legal, ob

serva que aquelle foi o estabelecido para o papel do Banco da Repu
blica; e deve o Poder Legislativo revogar a responsabilidade que ·o 
Estado assumiu por essa emissão? 

Seria uma doutrina subversiva a que o proclamasse, porque o 
Poder Legislativo não póde restringir direitos naturaes, em cuja or
dem está aquelle que já foi adquirido pela população a qual foi dada 
a segurança que o Estado· considerava essas notas .como suas. 

Estabelecido este principio, já se vê que o parecer da commissão 
não póde satisfazer · ao pov(), porque adoptou o principio GOmpleta
mente opposto, isto é, considerou que o Estado não tem responsabili
dade pelas . notas do Banco da Republica. 

Partindo aesta base, foi á commissão facil tirar as conclusões a 
que chegou. 

E' assim que sem exame de todas as circumstancias, propoz, que 
se declare sem effeito para o Banco da Republica o contrato solemne 
que elle celebrou com o governo para o resgate gratuito do papel-
moeda. · . 

O banco tinha pelo ·decreto de ·sua creação o direito de emittir 
450.000:000$, depositando no Thesouro a te:r:ça parte dessa quantia 
em ouro. 

Até hoje o banco tem emittido, em algarismos Tedondos, appro-
ximadamente, duzentos e dez mil contos. . 

Considerada a totalidade do contracto e a . quantia de papel 
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moeda do governo, que o banco tinha obrigação de resgatar, na pro
porção de 210 mil contos, que emittiu, vê-se que elle devia resgatar 
79 mil contos. 

Do cumprimento dessa obrigação que contrahiu, o banc.o não 
deve ser isentado, sem indemnisar tanto mais quanto, como já pon· 
derou, o Estado não pôde deixar de tomar a responsabilidade da sua 
emissão. ' 

A verdade, porém, é que o banco está inhabilitado completamente 
para resgatar o papel-moeda do Estado. 

Discute a hypothese de se conceder nova emissão ao banco. Es
tando baixo actualmente o cambio, e sendo o banco obrigado a ir pro· 
curar ouro para lastro de seu papel, teria de despender pelo menos 
mais de 60 o lo. 

E' dos que entende que ha excesso do meio circulant€ no paiz. 
Até muito pouco tempo o Brazil fazia todas as suas transacções, em
pregando moeda fiduciaria, na importancia de 190.000 :000$00Q,_ 
Lançou-se de chofre, dando-se um aalto mortal, uma somma enorme de 
papel-moeda no mercado; e ·ha, em um paiz de papel inconvertivel, 
um meio . de se conhecer o excesso desse meio circulante. E' a carestia 
do · ouro determinando a carestia de todos os generos. 

Não acceita a explicação dada pelo nobre deputado por S. Paulo, 
o Sr .. Bernardino de Campos, para a elevação doo preços no Rio de 
Janeiro, por pensar que ella não resulta do augmento da população, 
nem de desequilíbrio entre a tproducção e o consumo, mas da depre
ciação do meio circulante e da elevação do preço de ouro, o que é 
tanto mais acceitavel quando se sare, que o Rio de Janeiro alimen
ta-se na maxima parte com a producção estrangeira. 

E' exactamente a abundancia do meio circulante que está deter
minando esta perturbação do cambio. O Banco da Republica lan
çou na circulaÇão uma quantia enorme de papel-moeda, que nos so
nhos dourados do Sr. Ruy Barbosa e do Sr. Mayrink, ambos muito 
bem intencionados, devia servir para o progresso industrial do paiz, 
para um desenvolvimento maravilhoso dos nossos recursos, mas que 
apen~s <lerviu para especulações inconfessaveis, que fizeram na praça 
do Rw de Janeiro, dando logar a que apparecesse até, como se diz, 
uma verdadeira industria de trapaças. 

Uma idéa da commissão~ já victori<Jsamente combatida, é a que 
se refere á substituição das pequenas notas inferiores a 2$ por moedas 
de prata . Qual o effeito dessa conversão? A moeda de prata, hoje, 
tem agio sobre o papel; ha de emigrar, e o commercio ha de resen
tir-se da falta absoluta de trocos. 

Não acha clara a redacção do art. 4° do projecto, e enumera di
versas interpretações a que elle se possa prestar. 

De tudo quanto tem dito e ouvido deduz que a nenhum resultado 
pratico se poderá chegar para acautelarem-se interesses futuros da 
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nação. Isso s~ se poderia conseguir por meio de um exame detido, 
como de negociante a negociante, sobre a carteira do banco, feito por 
uma commissão mixta do Senado e da Camara, que deliberasse em 
sessão secreta, vindo depois expôr o resultado do seu inquerito ao Po
der Legislativo, propondo a medida necessaria para desatar este nó; 
e, si elle fôr inextricavel, proceder-se como Alexandre, cortai-o man· 
dando liquidar () banco. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO 
I 

O Sr. Rosa e Silva - .Sr. presidente, muito propositalmente 
me tenho condemnado ao silencio nesta sessão, porque entendo que 
na phase melindrosa de reorganisação que atravessamos, cumpre an· 
tes de tudo aproveitar o tempo . Deante, porém, do proj~cto apresen
tado pela commissão especial, que prejudica interesses economicos 
do paiz, não podia limitar-me a negar· lhe meu voto ·silenciosamente. 

Sinto muito divergir de tão distinctos collegas, á cuja illustra
ção, patriotismo e competencia sou o primeiro a render homenagem. 

Sei bem que não está na alçada do legislador fazer cessar de re
pente os effeitos economicos de reacções naturaes como a que se 
opera na praça do Rio de J" aneiro, consequencia logica, inevitavel e 
previs~a das especulações e artifícios financeiros de que ella foi 
scenar10. 

Mas o mal, que se procura remediar, é complexo, e o projecto da 
commissão especial, por um lado em nada melhora a situação do paiz 
e da praça do Rio de J" aneiro, e por outro lado é oneroso, dictatorial 
ou inconstitucional e illusorio. 

Proponho-me a demonstrar esta tríplice asseveração, mas, antes 
de entrar no exame dos artigos do projecto, permitta-me a Camara 
lembrar princípios que devemos ter bem presentes no momento actual, 
para resohrer as difficuldadss que se nos antolham . 

Creio que a primeira obrigação do legislador, que tem em vista 
remediar males sociaes, é conhecer-lhes as causas, para poder debel
lal-as. 

Ouço dizer constantemente, leio quasi todos os dias, e ainda hon· 
tem se repetiu nesta casa, que a depreciação do cambio provém unica
mente das excessivas emissões bancarias. 

Senhores, não ha ·duvida que o regimen ·do papel-moeda incon· 
vertivel é um regimen condemnado e perigoso ; não ha duvida que 
todos nós devemos tomar o empenho de preparar o paiz para a con-
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vertibilidade de . nosso meio circulante, ~as presentemente serra 1sso 
impossível. 

Não ha duvida que o papel-moeda actua sobre o cambio, sobre
tudo nos períodos de retracção do credito, de desconfiança, como é 
o em .que nos achamos; mas no momento actual não é essa a causa 
unica, nem mesmo a principal, da depreciação da nossa moeda': 

O cambio, segundo a boa . definição financeira, é o resultado do 
commercio internacional, o que quer dizer que si as sommas que ti
vermos de pagar no exterior forem inferiores as que tivermos de re
ceber, o cambio nos será favoravel; ao contrario, si forem superiore-s, 
o cambio será desfavoravel. 

Vejamos á luz deste principio, que a sciencia e a pratica sanccio
nam, quaes as causas da depreciação de nossa moeda. 

Diz-se, que a nossa exportação é superior á importação. Em ap
parencia, assim €, ·mas, em realidade, essa apreciação não é verda
deira. 

Para: sab~r-se . si a exportação é superior á importação, não basta 
attender unic'amente á somma dos productos exportados e de merca
dorias importadas. E' preciso considerar todos os compromissos que 
o paiz tem a satisfazer no exterior e comparai-os com as sommas que 
tem a receber ; só assim poderemos verificar o àJefiât ou o saldo de 
nossas contas internacionaes. · 

E' certo que exportamos :r'nais' de productos do que importamos 
em mercadorias; mas, além destas, temos a pagar no exterior os juros 
e a amortisação da divida externa, juros de capitaes estrangeiros aqui 
empregados, as .garantias de juros de emprezas, as despezas dos brazi
leiros que vão viajar, o transporte de t odas as mercadorias que é feito 
em navios estra 'ngeiros, encommendas officiaes, pessoal diplomatico, 
emfim todos os ' compromissos que somos obrigados a liquidar no 
exterior. . · 

Tudo isto at'tua como suplemento ou accrescimo de importação. 
Só o governo paga annualmente no exterior 40 a 50. 000 :000$000. 

Em 1888-1B89 tivemos cambio favoravel, não só porque então 
haviam sido contrahidos emprestimos externos, os quaes actuam como 
supplemento ou accrescimo de exportação, mas ainda porque estava 
estabelecida a co~·rente de capitaes e-strangeiros para o Brazil, onde 
vinham procuraR emprego mais lucrativo. 

Essa coren'.;e foi de tal ordem, que o papel tinha agio e o ouro 
affluia ás repa!rtições publicas, tornando necessario que o governo de
cretasse obrig~torio o recebimento da libra esterlina ao cambio de 27. 
Até o Banco , de Inglaterra viu diminuir a sua reserva metallica, e 
teve necessid~de de elevar suas taxas. 

Depois, !porém, de 15 de novembro produziu-se um movimento 
inverso; o cl\tpital é essencialmente timido, e as transformações, aba
lando a conf/iança, fazem-no emigrar: 

\ 
\ 
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Si quizermos fazer a estatística das sommas, sacada.s para o es
trangeiro em .dezembro de 1889 e em jàneiro e fe;vereiro de .1890, o 
que se póde obter dos banc-os desta praça, veríamos que a diff~ença 
entre os saques remettidos nessa occa·sião e as quantias que eram saca
das, em mezes identicos dos annos anteriores, foi enorme. 

Pois bem, essa expo:Haçã0 de capitaes estrangeiros e até nacio
naes, que foram collocados no exterior, actuando como supplemento 
da nossa importação, augmentou e muito a procura de saques; e 
desde que a offerta não correspondeu, porque estava limitada a nossa 
exportação, é claro que a lei economica reguladora dos preços havia 
de determinar, como determinou,- a quéda do cambio. 

A isto accresce o desenvolvimento industrial, que não condemno, 
e não ha de ser prejudicial ao paiz, embora os accionista.s que se dei
xaram arrastar pela febre do jogo tenham de soffrer as consequencias 
de sua imp:revidencia; a isso accresce, repito, que algumas dessas 
companhias fizeram avultadas encommendas, e outras adquiriram 
emprezas estrangeiras, como o English Banlc, retirando sommas im
portantes do nosso mercado. 

Foi ainda nesse período que tiveram logar a liquidação do Banco 
Nacional e a immobilisação do lastro metallico dos bancos emissores. 

Nestas condições o desequilíbrio da balança commercial era in
evit~vel. 

Portanto, ahi estão causas multiplas que, ainda mesmo que não 
tivessem augmentado de um ceitil a emissão do papel-moeda, haviam 
de determinar e explicam a depressão do cambio. 

Nos paizes de regimen metallico a oscillação do cambio tem um 
limite, e é o custo do transporte e seguro do ouro do paiz que faz o 
pagamento para aqu\Ollle onde elle é feito; · si o cambio cahe abaixo 
desse limite, os pagamentos se fazem em metal e os bancos elevam 
suas taxas. Nos paizes, porém, de regimen de papel-moeda esa oscilla
ção não tem limite, por isso que o papel não é susceptível de exporta
ção, e assim a depressão do cambio será tanto maior quanto maior 
for o deficit de suas c-ontas internacionaes. 

Portanto, pecca pela base o parecer da illustre commissão espe
cial, que estudando phenomenos complexos, propõe como remedio 
apenas a limitação das emissões bancarias. 

O SR. SERZEDELLO - Reconhece como um dos factores. (Ha 
outros apartes. ) ·i 

O SR. RosA E SILVA - Sr. presidente, ás causas \que já indiquei 
posso ainda a addicionar os desastres de nossos vizinho[;; da Republica 
Argentina e do Chile. 

Oomprehende-se bem que taes factos devem ter contribuído e 
muito para aggravar as desconfianças do ·'velho mundo. para com a 
republica nascente do Brazil. . i 

Mas, disse o ilhistre deputado pelo Rio, cuja competencia e au-
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toridade · sou o primeiro a reconhecer : retire amanhã o governo parlê 
do papel-moeda, que o camliio subirá. 

Senhores, duvido, porque o desequilíbrio e a desconfiança subsis
tirão; ao passo que, mantida esta mesma quantidade de papel-moeda, 
si o governo quizesse e pudesse contrahir um emprestimo externo e . 
. sacasse sobre elle, o cambio subiria immediatamente. (Apoiawos.) 

Contesta o illustre deputado que, contrahido um emprestimo, sa
cando o governo sobre elle, o cambio subiria, mantida a mesma quan
tidade de papel-moeda?. . . Pois bem, se o nobre deputado confessa 
que, em consequencia de um emprestimo externo, o cambio subiria, 
implicitamente reconhece que ·não é o papel-moeda o factor principal 
do cambio. 

Uma outra prova é que, se for approvado o projecto apresentado 
no Senado, autorisando o. governo a mobilisar o ouro e substituir o 
dep()sito -dos bancos por apolices; si o governo atil'ar este ouro no mer
cado, o cambio tambem subirá; e por que? 

Porque esse ouro, no valor de 100.000 :000$, atirado no mercado, 
equivalerá a um emprestimo externo de igual quantia, e por conse
quencia actuará sobre o cambio como supplemento de exportação. 

Entretanto, o papel bancaria ficará menos garantido. (Mui to 
bem.) 

Senhores, posso ainda invocar uma prova de actualidade. 
A Oamara sabe que o mez passado foi exactamente aquelle em 

que o cambio mais desceu. Entretanto, creio não errar, dizendo que 
naquelle rnez quer o Banco da Republica, quer os regionaes não emit
tiram, ao passo que neste mez a moeda fiduciaria augmentou appro
ximadamente em 30.000:000$, e todavia o cambio melhorou um pouco, -
por que ? ·Todos sabem que devido á exportação do café . Logo: não 
é o papel-moeda o regulador principal do cambio . 

Senhores, si compulsarmos as paginas do nosso passado finan
ceiro, veremos que com a mesma quantidade de papel-moeda em cir
culação tivemos cambio a 17 e a 27. I sto não se -daria, si por ven
tura de sua maior ou menor quantidade dependesse exclusivamente a 
respectiva depreciação. 

Eu poderia ainda oppôr áquelles que sustentam que a depressão 
do cambio é o resultado das excessivas emissões bancarias, a autori
dade de Leon Say, notavel economista francez, que não é suspeito, o 
qual diz que nos paizes de regimen ·do papel-moeda a base deve ser 
100 francos por habitante. 

Ora, . calculando a nossa população em 15.000 .000 de habitantes 
e o franco a 400 réis, nós teremos exactamente a somma de réis 
600.000 :000$. E é fóra de duvida que a lei de 13 de maio e o desen
volvimento industrial do paiz tornaram necessaria maior quantidade 
de meio circulante do que a que existia e·m 1889. 

. Não sou suspeito, assim me enuncian-do, porque não pertenço a 
escola financeira que inaugurou o illustrado ministro da fazenda do 
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governo provisorio, e muito menos applaudi as emissões success1vas 
em uma quadra de reorganisação. . 

Não faço a apologia nem sou tambem defensor da moeda papel; 
ao contrario, desde que entrei para 'a vida parlamentar tem sido mi
nha aspiração a convertibilidade do nosso meio circulante. Tenho 
medo dQ papel-moeda, principalmente pelos abusos a que _elle se presta, 
maxime o papel-moeda do Estado; mas não posso, estudando os factos 
á luz dos princípios, attribuir-lhe effeitos que verifico serem devidos a 
causas multiplas. 

!tias supponhamos, senhores, que a depreciação çla nossa moeda é 
de facto o resultado de excessivas emissões, e, cori.seguintemente, que 
o meio de elevar o cambio é diminuil-a; e veja:rqos si o projecto em 
debate satisfaz a esse deside'li{Ltum. 

Disse que o projecto da illustre commissã-o é oneroso, dictatorial 
ou inconstitucional e illnsorio; passo a demonstrar estas tres propo
sições. 

O art. 1" do projecto diz: "Fica sem effeito, da data da presente 
lei, o contracto celebrado pelo governo com o Banco da Republica 
;para o resgate do papel-moeda." . 

Por esse contract() o Banco da Republica obrigou-se a resgatar 
o papel-moeda do Estado na importancia -de 171. 000 :000$000, sendo 
2 terços, isto é, 114. 000 :000$000, gratuitamente, e um . terço mediante 
indemnisação em ap-olices. . 

O projecto da commissão, por conooquencia, annullando o con
tracto de resgate que tem o Banco da Republica com o governo, im
porta numa doação de 114. 000 :000$000 áquelle banco. 

Não veja a illustre commissão, na apreciação que vou fazer, má 
vontade .ao banco ou ao seu illustre presidente, distincto entre os 
nossos collegas distinctos; aqui sou obrigado a zelar o interesse pu
blico, a defender os cofres do Thesouro, sobretudo nas circumstancias 
apertadas em que nos achamos. 

Este art. 1 o do projecto, ,repito,- importa uma doação de réis 
114.000:000$000; e eu, que vejo entre os membros da commissão es
pecial collega·s que teem estado em perfeita harmonia, na missão odiosa 
mas necessaria, que se impoz a commissão de orçamentQ de cortar 
todas as despezas que não forem de caracter inadiavel, pergunto: por 
ventura já mudaram as circumstancias financeiras do paiz e do The
souro para que se vá fazer a um banco uma doação de 114.000 :000$000~ 

O que justifica na quadra actual de apertos economicos e diffi
culdades financeiras isentar uma instituiçãQ de credito da obrigação 
de resgatar gratuitamente 114.000 :000$000, onerando-se o Thesouro 
com este resgate ? · 

Isto é de tal gravidade que, conhecendo o espírito de economia e 
o patriotismo da illustre commissão, acredito que ella mesmo, refle
ctindo melhor, será a primeira a não querer .a approvação do art. 1° 
do seu projecto. · 
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Óomo se expiica semelhante doação ª . . 
O parecer d& commissão diz: "A commissão não julga necessario 

apreciar a·s clausulas desse contracto, CB1'~a como está dJe que o banco 
(hão o poderia oonve~nltem,:ente cumprvr e ~ que .sendo um, grande 
pnus, que teve o mesm'o banco, não deverá ser elle conservado, desde 
R_ue é necessario melhorar as condições desse estabelecimento de cre
.dito." 

H a aqui duas affirmativas. Em primeiro logar a commissão aí
firma que este contracto é um grande onus, e em segundo que o banco 
não pôde cumpril-o convenientemente. 

Contesto formalmente a primeira affirmativa, porque não é exacta. 
A commissão especial não tem razão, quando diz que essa responsabi
lidade é um grande onus imposto ao banco. 
. O Banco da Republica obteve por causa dessa obrigação a facul
dade da emissão no triplo da sua base em ouro, ao passo que a todos 
os outros bancos só foi concedido emittir o duplo. Lerei as proprias pa
lavras qo ministro da fazend a que fez a concessão. ao Banco da Re
publica (lê): 

"0 Banco da Republica dos Estados Unidos recebe a faculdade 
da emissão no triplo da sua base em ouro. Semelhante concessão, 
não a teríamos feito, porém; se urna terça parte dessa emissão não se 
destil1asse ao resgate do papel-moeda, cuj a importancia em circulação 
é de 170.781:414$000." 

Por conseguinte, o Banco da Republica obteve o triplo da emis
são, para poder fazer gratuitamente o re.sgate de duas terças partes 
do papel-moeda do _Estado, e este foi o onus unico que o governo lhe 
impoz. Vejamos agora se essa compensação foi por ventura insigni
ficante. 

A' primeira vista, dizendo-se que o banco obrigou-se a resgatar 
gratuitamente 114 . 000:000$000, parece que em realidade elle contra
hiu um grande onus, pois 114 . 000 :000$000 são, de certo, uma somma 
importante ; mas, .si attender-se a que elle foi autmisado _por esse mo
tivo a emittir o triplo sobre 150.000:000$000, ver-se-ha que o onus 
é apenas apparente. 

Si, com effeito o Banco da Republica . tivesse de emittir unica
mente o duplo, como todos os outros bancos, depositando 150.000 :000$, 
emittiria tão só mente 300. 000 :000$ . Pelo facto de ter de fazer o res
gate, depositando os mesmos 150.000 :000$, por conseguinte sem au
gmento de um ceitil do deposito, elle póde eJ,Ilittir 450.000 :000$, isto 
é, mais 150.000 :000$000. ' 

Quem recebe a faculdade de emittir gratuitamente 150.000 :000$ 
para resgatar 114.000:000$, em vez de onus recebe um favor . 

.Si isto é assim, logo á primeira vista, pergunt o quanto vale no 
fim de 50 annos esta emissão addicional de 150.000 :000$000 ª 

Como, pois, se pretende agora iáentar o banco da obrigação 
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unica que elle contrahiu ·e pela qual• recebeu tão ,vantajosa compensa
ção, prejudicando-se o thesouro em 114.000:000$000 ? 

M·as, diz o illustre relator do parecer, o resgate ~ um onus na• 
circumstancias actuaes, porque o banco não póde cumpru o contracto • 

. E por que não o póde cumprir ? 
· Senhores, não quero entrar na vida intima do banco, já vimo11 

que o contracto, mesmo nessa parte, foi vantajoso para aquella _insti
tuição, portanto, não deve ser exacta a asserção da 1llustre comm1ssão; 
mas si, assim fosse, si apezar de todas as vantagens que lhe foram 
concedidas, o banco estivesse reduzido a tr-iste contingencia de não 
poder cumprir o seu contracto, então tambem não estaria em condi
ções de ser o regulador da emissão . 

. Si as condições do banco fossem taes que não pudesse ser salvo 
nem mesmo pela experiencia e competencia do seu digno presidente, 
o que não acredito, então a providencia a tomar seria outra. 

Sr . presidente, devo ainda considerar outra hypothese a que se 
poderá soccorrer a illustrada commissão . 

Dirã·o SS. E Ex. que a annullação do contracto é a consequencia 
da limitação da emissão; ainda assim · não é sustentavel a concessão 
que se pretende fazer ao banco, pois o que lhe resta emittir sobre ouro 
não excede ao que tem de resgatar, e, portanto, por esse lado, não se 
verifica limitàção da emissão. 

Si assim é iusustentavel o art. 1° do projecto, não o é menos o 
art . 2° que asphyxia os bancos regionaes, em proveito ainda do Banco 
da Republica. 

O art. 2° do projecto diz: . 
"Fica limitada a emissão do papel-moeda bancario á existente 

em circulação na data da presente lei, não podendo continuar a emit
tir banco algum emissor. " 

A commissão, portanto, propõe a violação dos contractos feito-s 
com os bancos regionaes; neste ponto é que o projecto é dictatorial ou 
inconstitucional . 

Admiro que banqueiros praticos como os Srs. Figueiredo e May
rink venham propor á C amara que esta falte á fé dos contractos. 

Senhores, a fé dos contractos, o respeito aos direitos adquiridos 
são a base da fortuna publica e particular. Com que fundamento ha 
de o parlamento romper contractos feitos regularmente, e nos quaes 
foram estipulados onus para as outras partes contractantes ? Será 
porque estes contractos foram feitos pelo governo provisorio? Mas o 
gQverno provisorio era Q governo revolucionario, e concentrava em si 
todos os poderes, inclusive o Poder Legislativ;o. 

Si taes contractos podem ser revogados, então revogados podem 
ser. todos os actos do governo provi.sorio, e não tem desculpa a Camara 
deixando-os com prejuízo dos interesses do thesouro. A minha opinião, 
porém, é que, bons -ou máus, os actos do governo provisoriQ são de 
um poder que a nação acceitou e devem ser respeitados. 
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Si nós dermos o exemplo de não respeitar a fé dos contractos, 
não será possivel. mais contr.actar com os poderes publicos do Brazil. 
(Apoiados.) . 

Lamento que a commissão tenha incluído no seu projecto seme
lhante artigo; ella me desculpará que diga ainda, que vejo nisto a 
manifestação de um sentimento que não posso deixar de condemnar e 
é a indifferença ou a má vontade contra os Estados. 

Senhores, não conheço maior erro; a União - não poderá existir 
sem os Estados; é preciso não considerai-os como inimigos e sim como 
auxiliares, partes componentes de um mesmo todo. (Apoiados. ) E' 
natural que tenhamos maior interesse pelos Estados que representamos, 
mas não é isto motivo para que esqueçamos ou hostilisemos os outros, 
pois do respeito e satisfação dos legítimos interesse's de cada Estado, 
resultará tambem a prosperidade da União. (Mui~o bem.) 

Entretanto, a illustre commissão, ao passo que procura amparar o 
Banco da Republica, quer asphixiar os bancos dos Estados. (Apoia
dos.) E note-se : o Banco da Republica é exactamente o que é por· ahi 

. accusado, justa ou injustamente não/ sei, de haver abusado da emissão. 
Os bancos regionaes teem sido cautelosos; não se envolveram no jogo; 
não reclamam auxilio. nenhum; não se consideram em crise; estão 
cumprindo os seus contractos, satisfazendo os onus que lhes foram 
impostos. (Apoitulos.) Pois bem, a esses é que o projecto da commis
são asphyxia, tanto importa querer que os bancos regionaes fiquem 
sujeitos aos onus e til'ar-lhes as vantagens. (Muito bklm.) Com que 
direito, que justiça é essaª 

Sr. presidente, não insistirei neste ponto; não faço á C amara 
a injuatiça de suppôr que ella possa approvar semelhante attentado . 

Passo a demonstrar a 3" proposição. Eu disse-o : - o projecto da 
illustre commissão é tambem illusorio. 

A commissão faz consistir a salvação da situação financeira da 
praça na limitação da emissão bancaria á existente em circulação. 

UMA voz - E na unidade de notaa. 
O SR. RosA E SILvA· - Pois bem; quanto póde ~inda emittir o 

Banco da Republica ? Presumo que sobre ouro mais ou menos 160 
mil contos, tendo de resgatar 171 mil. Por consequencia, quanto ao 
Banco da Republica, não se restringe a emissão . 

O SR. FIGUEIREDO dá um aparte. 
O SR. RosA E Srr.vA - E' possível, mas quer sejam 160 mil contos 

o um pouco mais, como observa o nob:~:e deputado, o que só pelas 
informações officiaes podel'iamos verificar, a verdade é que, em todo 
o caso; a differença para menos ou para mais será diminuta. 

A limitação, portanto, é apenas para os bancos regionaes. Ora, é 
notorio que estes não teem abusado da emissão, e desde que ·SÓ podem 
13mittir o duplo, é evidente que, conservando-se o cambio baixo, não 
lhes convirá augmental-a. 

Demais, as concessões regionaes foram exactamente aa menoies, 

/ 
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e acredito que facilmente poderá o governo entrar em accôrdo com 
esses bancos para fixar-lhes um maximo por anno. 

Portanto, o projecto da illustre commissão especíal, além de 
oneroso e dictatorial, é tambem illusorio, como eu disse. 

O que propõe mais a commissão? 
A conversão das notas de pequeno valor, até 2$ inclusive, por 

moedas de prata ? 
Isto, senhores, não tem grande alcance e poderá até ser inconve

niente, si com a cessação da exportação do café augmentar a depressão 
do cambio. Verificada esta hypothese, que julgo possível, logo que a 
prata tenha agio ella será exportada e faltar-nos-ha a moeda de troco. 

As outras disposições do projecto são regulamentares, á excepção 
do art. 4°, que applaudo, porque consagra o verdadeiro principio 
financeiro, de que os bancos emissores não devem ser ao mesmo tempo 
bancos industriaes. 

Mas, receio muito que este artigo só tenha valor theorico. Si a 
direcção do banco quizer, independentemente de obrigação, compre
hendendo quanto deve zelar o seu credito, fará o que está ordenado no 
projecto; si não quizer; essa será mais uma disposição para não ser 
executada. 

O banco não poderá fazer cauções, terá obrigação de reduzir as 
existentes, mas estas cauções repre-sentam dividas, e .facil será substi
tuil-as por letras, reformaveis á vontade do mesmo banco. 

Tudo, portanto, se reduz e depende de uma boa direcção. 
Assim, em conclusão, direi: não são medidas legislativas que hão 

de salvar o Banco da Republica. 
O principal elemento de vida das instituições bancarias é o cre

dito; e, fundada ou infundamente, o Banco da Republica incorreu 
na desconfiança da praça do Rio de .T aneiro . 

Pois bem: procure o seu illustre presidente readquirir a con
fiança, reconquistar o credito, e o banco salvar-se-ha. 

Despejem-se, porém, as arcas do. thesouro naquelle estabeleci
mento, si elle não conseguir reconquistar o credito, todos os sacrifícios 
serão inuteis; não teremos feito senão adiar e augmentar as difficul
dades. 

Portanto, repito, tudo depende da direcção do banco. Escolha 
o illustre presidente companheiros que sejam conhecidos e inspirem 
confiança á praça do Rio de .T aneiro, companheiros que tragam cre
dito ao banco e que não precisem delle. 

Quanto a nós, deixemo-nos de constante-s innovações, que são em 
materia financeira muito perigosas. Alguma cousa se póde e deve 
fazer, mas não por este meio. . 

Não sou suspeito nesta questão, já o disse. Não applaudi nem 
pertenço á escola financeira que inaugurou o illustrado ministro da 
fazenda do Governo Provisorio; mas em finanças não é possível an· 
dar aos saltos. Do que precisamos é trabalhar para B ·<>forma defi-
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·.nitiva a convertibilidade do nosso meio circulante; e para isto é 
i'ndispensavel tempo e juizo. 

O que considero essencial neste momento, é que se comprehenda 
a gravidade da situação; adiem-se por ora as luctas política-s; oppor
tunamente cada um assumirá o posto de combate que lhe competir 
onde estiver hasteada a bandeira de suas idéas. 

Asseguremos a paz interna e a integridade da União; p1·ocuremos 
augmentar a producção e desenvolver a industria por meio de tarifas 
protectora-s, e não teremos necessidade de reduzir o nosso padrão mo
netario, o que será um erro economico. 

Cumpramos o nosso dever, e não haverá razão para sustos. 
Equilibrem-se os orçamentos, restabeleç_a-se a confiança; e a si

tuação financeira melhorará. 
Por duas vezes os Estados Unidos lutaram com difficuldade.t~ 

muito mais serias, e hoje dão ao velho mundo o grande exemplo da 
crise da riqueza. 

. Nós temos os mesmos elementos de prosperidade; saibamos apr()o 
veital-os, e á fertilidade do nosso terreitorio corresponderá a · grandeza 
'le nossa patria. (Muito bem; muito bem. O orador é comprimJentado 
e abmçado por q1.UJJ8i todos os àe:puta&s presentes.) 

E' adiada a discussão pela hora. 

SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO 

O Sr. Oi.ticica - Longe de mim, Sr. Presidente, a pretenção de 
trazer ·para e-ste debate a autoridade. da minha palavra, que é ne
nhuma; longe de mim a supposição de que possam elucidar a discus
são as proposições que eu possa emittir em assumpto de tanta monta, 
em que sou o primeiro a conhecer difficuldades, precisão de grande 
experiencia, de muito estudo e de muita pratica. Sou apenas um ama
dor em finanças, começo apenas a estudar assumpto .de tanta 'com
plexidade e mal vou comprehendéndo o mechanismo deste ramo de 
conhecimento em que a theoria muito e grandemente precisa da pra
tica para acertar; não é possível que eu alimente a perturbação de 
querer enfrentar o estudo de um parecer e de um projecto que, além 
de estar firmados por nomes do-s. mais distinctos desta Camara, por 
sua illustração e saber, teem a opinião e a assignatura a)itorisadas dos 
dous homens da maior culminancia bancaria deste paiz e que trouxe
ram ao estado da illustrada commissão especial os subsídios da sua 
muita pratica, do seu muito conhecimento da ma teria. 
. Conhecidas são as minhas idéas sobre o assumpto em discussão; 
Já me vou convencendo de que ellas não estão de accôJ."do com a cor-
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rente estabelecida na opinião; já me estou convencendo de que ellas 
são mesmo empíricas, embora aprendidas nos livros, no ensino dos 
mestres, a exigir o acatamento dos ignorantes como eu; embora tenha 
formado as minhas convicções com o estudo dos factos da historia 
do mundo financeiro e até com o da noasa propria historia. 

Estou me inclinando a acreditar que tem toda razão, mas mesmo 
razão de mais, o nosso collega pelo Ceará redactor do Diario db Oo'TTir 
mJercio desta capital, e que descobriu ter eu sempre - idéas novas -
sobre todos os assumptos que discuto nesta caosa, parecendo-me que as 
theorias por mim expendidas, são mesmo novas para a época actual. 
Não posso, entretanto, calar-me embora haja certeza de que nada 
aproveitam as minhas palavras; tratando-se de materia tão impor· 
tante como esta, não quero deixar de ter o meu contingente de pouco 
valor, á vi.sta da posição que tenho assumido nas discussões sobre ma
teria financeira, para dizer tambem o que penso sobre o modo pro
posto para melhorar a situação desastrosa a que chegamos. 

Neste projecto e no parecer' formulado pela commissão especial, 
Sr. presidente, não me eausa apprehensões aquillo que a commissão 
disse, patenteou ao nosso conhecimento e trouxe para a discussãó com 
todo o valor da sua responsabilidade; mais, muito mais é motivo de 
receios aquillo que ella entendeu de conveniencia occultar, aquillo que 
ella calou, talvez á vista dos boatos, muito insistentes, da imminencia 
de um dooastre nacional, desastre em que não creió, devo dizel-o com 
muita franqueza, sendo para mim de mais .serias consequencias a crise 
que a população soffre, os males que a estão affligindo, a perspe
ctiva da fome e da miseria a ameaçai-a com a carestia de todos os 
generos de consumo, a continuar o estado calamitoso em que nos 
achamos. 

Entendo que a commissão especial foi de uma reserva muito lou
vavel, de uma prudencia digna de encomios, não vindo desvendar a 
esta O.amara, ao paiz e ao estrangeiro tudo quanto viu, tudo quanto 
descobriu; nem podemos, nós outros que não soubemos tanto, exami-

• nar sinão o que nos foi dito, as revelações feita51, das quaoo, entre
tanto, poderemos tirar conclusões das mais graves consequencias para · 
o futuro. 

·Tenho motivo para crer que muito melindrosa achou a commis
são as circumstanCias do banco por ella examínado, quando vejo que 
ella propõe medidas de tanto alcance, como: pro'jecto especial para 
uma verdadeira reorganisação, a retirada do favor concedido com o 
resgate do papel-moeda do Estado, favor que elle acceitou como van· 
tagem para a sua vida, o facto, que parece uma contradicção, de não 
se lhe ordenar a restricção da sua emissão na parte equivalente ao 
terço concedido especialmente para aquelle resgate de que fica exone
rado, a prol}.ibição de não elevar a sua emissão de mais de um real, 
des·se ou de qualquer outro banco emissor, quando devera ser elle o 
unico regulador da conveniencia de alargar ou ·restringir as suas 
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emissões e, finalmente, a obrigação de que se lhe impõe de restringir 
e inutilisar, dentro de tres annos, os títulos que lhe enchem a carteira 
e que são o denunciador da má applicação dada ás suas emissões. Em 
parte alguma, será necessario _dizer tanto para causar ? completo des
credito de um banco de depositas qualquer, quanto ma1:s de um banco 
de emissão, attrahindo sobre elle completa desconfiança. · 

Bageoth, Sr . presidente, no seu exceDente livro, Lombard Street, 
diz que todo banqueiro sabe muito bem que, se lhe for necessario 
provar que elle é digno_ de credito, o seu credito desapparece instan
taneamente, por mais excellentes que sejam, embora, os seus argu
mentos. 

Appliquemos estas palavras de um· homem competente ao nosso 
Banco da Republica e vejamos se ha razão para não acreditarmos que 
o seu credito tem soffrido choques demais para um estabelecimento 
da ordem por elle pretendida. 

Quando no principio desta sessão, sem autoridade alguma para 
tratar do assumpto (não apoiados) ousei dizer, desta tribuna que esse 
banco me parecia um castello de papel e era preciso lançar as vistas 
para elle, pela ameaça de comprometter o credito do paiz, V. Ex. viu, 
Sr . presidente que se levantou contra mim uma celeuma enorme, 
houve uma torrente de má vontade que explodiu até nesta Camara 
para a não acceitação do projecto que, em nome da commissão de fa
zenda, tive a honra de submetter á nossa apreciação. ( T1·ocam-se di
versos apartes. ) 

O SR. O rTICIC.A - Peço aos meu-s nobres collegas que não tomem 
como desattenção não dar resposta aos seus apartes. A C amara lem
bra-se que, ha poucos dia..s, em virtude de ter dado attenção demasia
da aos apar tes dos collegas que me interrompiam, a minha hora passou 
e não pude chegar á conclusão do meu discurso; não quero que me 
succeda hoje a mesma co usa. Discussão como eata, da maxima impo:r
tancia, não póde estar sendo interrompida por apartes que perturbam 
a argumentação e impedem de proseguir. Deixarei, por isto, de atten
der aos apartes dos meus collegas, o que absolutamente não oo priva 
de m'os dar . . 

A minha discordancia do .parecer d11 commissão, Sr. presidente, 
está na fórma do projecto e não nas idéas ahi enunciadas; acredito 
mesmo que os illuatrados collegas que o firmaram não estão longe do 
campo onde assentei a minha tenda_ de combate e os espero paciente
mente, até que chegue a opportunidade de entrarmos juntos em acção; 
o parecer é, quanto a mim, incompleto. 

O SR. SERZEDELLO - A commissão não teve o inttúto de apresen
tar um plano financeiro, mas unicamente attender ás circumstancias 
do momento. . 

O Sa. 0ITICIC.A - Não considero do melhor resultado nos seus 
ef~eit?s~ Sr. presidente, leis modeladas no sentido restricto de attingir 
a mdiv1dlio certo e determinado ou ·a um estabelecimento ou institui-
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ção qualquer, quando se trata de uma situação falseada por erros dos 
·princípios; prefiro e julgo da maior conveniencia para o publico ser
viço que as leis sejam o conjuncto de um systema, com disposições 
geraes, regras fixas, para sujeitar a ellas todos os individuos, como as 
conectividades organisadas dentro do paiz, funccionando essas dentro 
dos moldes prescriptos para todas.' 

Nem entendo que se deva fazer outra cousa na questão financeira, 
nessa organisação bancaria cuja nec~ssidade da reforma todo~ conhe
cemos e Sentimos; pensando assim, tendo opinião formada por este 
modo, não considero de grande conveniencia quantos projectos teem 
surgido nestes ultimos dias para o fim de resolver a crise monetaria 
que se impõe ; tendo todos elles por base, visando todos - unica
mente - a reorganisação do Banco da Republica. E neste sentido 
estamos actualmente com cinco projectos differentes em discussão, nas 
duas casas do parlamento, gyrando todos ao redor do mesmo eixo -
a reorganisa.ção do principal banco emissor, confessando, reconhecen
do todos que elle abusou dos enormes privilegios, dos favores colossaes 
que uma lei bancaria defeituosa lhe facultou. 

Por que motivo se ha de querer legislar especialmente para o 
Banco da Republica, para amparai-o na situação calamitosa em que 
elle se encontra e a que foi arrastado o paiz, em vez de organisarmos 
uma lei modelada pelos princípios do bom regimen bancario e · dentro 
de cujas prescripções tenham de entrar, não só esse banco, porém, 
todos os outros bancos emissores, os já existentes actualmente, bem 
como todos os que possam vir a ser organisados para o futuro? 

Muito menos considero de vantagem que a commi.ssão especial, 
depois de estudar a situação financeira e as condições da vida do 
Banco da Republica, tenha reconhecido que esse banco tem mal appli
cado as suas emissões; tem mal cumprido os •Seus deveres, tem abusado 
elo credito, tem estragado todo o systema fiduciario da Republica e 
conclua pedindo que se prejudiquem as emissões dos pequenos bancos, 
para os quaes não ha o facto demonstrado de haverem commettido os 
mesmos erros, vindo a pagar pelo procedimento dos outros e, mais 
ainda, sendo condemnados a serem absorvidos pelo grande polvo ainda 
não farto de papel e dos pessimos negocios que fez, autorisado pelos 
privilegios com que foi cumulado. · 

Em vez de lei assim tão odiosa, pelas restricções feitas em pro
veito de um, declaro que preferiria mais, muito mais o plano de re
organisação apresentado por mim, em ·nome da commissão de fazenda 
e que a C amara rejeitou. 

O SR. SERZEDELLO - Não concordo. 
O SR. OrTICICA - O projecto da commissão especial fecha a porta 

a toda e qualquer emissão e reduz os outros bancos a entrarem em 
um accôrdo com o da Republica, perdendo as suas qualidades de bancos 
emissores; para ser augmentado um real de emissão, sejam quaes 
forem as condições do mercado, ha necessidade de uma lei, que, em 
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todo caso eó poderá permittil-o ao banco em favor do qual e no qual 
se encontrou o direito de emittir; o projecto da commissão de fazenda, 
entretanto, fechava a porta ás emissões prejudiciaes, com curso força
do, mas não tolhia o direito de emittir aos outros bancos, não pre
judicav.a os seue direitos, não prohibia a organisação de outros, com
tanto que o quizessem fazer sob o regimen da conversibilidade das 
suas notas, pela attracção natural de capitaes, do que mais precisa um 
paiz novo como o Brazil. . 

Quer ver a commissão o que acontece~ Mal se começou a discutir 
o projecto levantaram-se os interesses contrariados, os offendidos 
queixam-se do monopolio odioso pretendido para o Banco da Repu
hlica, censuram a injustiça e, com toda a verdade, com todo o direito 
exclamam, como já se tem feito ouvir mesmo desta tribuna: "com que 
direito vós reconheceis que foi elle a causa dos desastres, que elle foi 
o causador dos males a remediar e pretendeis prejudicar-nos, restrin
gir-nos a acção em favor justamente de quem não soube cumprir o 
seu dever? Não ! Nós não precisamos de reorganisação, nós não que
remos nada do governo nem do parlamento, sinão a garantia do nosso 
direito, e a vida livre da coacção em que nos quereis collocar e a que 
não podemos submetter-nos !" 

E entendo que os bancos teem toda razão nestas queixas. 
Como resolver as difficuldades que a situação trará? 
Acredita a commissão especial, que os bancos emi.ssores, que en

traram cautelosamente no jogo, que lançaram a medo, devagar, com o 
maximo cuidado, as suas emissões no mercado, que de facto foram 
auxiliar as industrias, abram mão sem obstaculo algum, do mais im
portante dos direitos facultados pela lei da sua organisação? 

Julga tão facil esse accôrdo com que antecipadamente já conta 
13 que será a desapparição desses estabelecimentos existentes nos Es
tados, absorvidos pelo banco central desta capital? 

Não sou tão optimista, apezar das minhas idéas empíricas sobre 
o assumpto, ao ponto de acreditar que el!.es não resistirão a. essa 
absorpção e apresentem-se acastelladas na lei com a exigencia de uma 
indemnisação por prejuízos. 

Neste segundo caso, quem lh'o pagará~ O Thesouro ~ Não julgo 
equitativo isto; não sei que possam os contribuintes ser sobrec~ure
gados com o pagamento por indemnisação a privilegias de que foi 
privada uma instituição de credito para favorecer a outra. 

No caso de não se submetterem os bancos, quem os obrigará a 
entrar no accôrdo, quaes os meios de obter o fim prebmdido pela 
commissão? 

O SR. SERZEDELLO - V. Ex. fazia cousa muito peior no seu 
projecto. . 

O SR. 0ITICICA - O projecto limitava a circulação existente com 
curso forçado, mas não prohibia a emissão de todo e qualquer banco 
emissor; respeitava a existencia· e os direitos doe que já funcciona-
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vam, e apenas regularisava a sua emissão, fazendo com que todos 
~m preferencia ou m~ior vantagem para um determinado, só em.it~ 
tlssem nota.s resgatave1s ao portador e á vsita. 

Sr. presidente, sou contra a interferencia do Estado e do . governo 
na vida organica de bancos e muito menos no amparo, no concerto da
qnelles que não vivem desembaraçadamente, ou o Banco da Republica 
está em condições de bem cumprir os deveres que acceitou em troca da 
enorme somma de privilegias da lei de sua organização e neste caso 
não é a causa occasional dos embaraços da presente situação, nem pre
cisa de reorganização, ou não está aas condições de normalidade, de 
fortaleza para bem proseguir na tarefa de que se incumbiu e então 
não póde nem deve continuar a ser o monopo~isador da nossa moeda 
:fiduciaria, cumprindo ao poder publico intervir com toda energia de 
que se torna credora a urgencia, a importancia do facto pelas suas con
~~equencias. 

Si as constantes e successivas emissões do Banco da Republica, si 
a falta de confiança nas suas notas não são a causa da crise que amea
ça a praça e este paiz si de um lado é pouco o papel emittido nestes 
dous annos e do outro está bem garantido este papel, não ha necessidade 
2e lei alguma que entre na vida organica do banco e a perturbe; si 
porém esta nota éstá depreciada, as emissões excedem ás necessidades 
do mercado, .o cambio baixa extraordinariamente por ser esse papel 
tão ruim mercadoria em comparação á boa moeda estrangeira; então 
encaremos de frent{). o problema e opponhamos ao systema fiduciario 
as regras precisas para tornal-o superior a essas fluctuàções inevita
veis, quebrando o circulo de ferro que nos opprime ha tantos annos e 
assentnado as bases solidas para a volta ao regimen da conversibilidade 
uas notas ao portador e a vista. 

Neste ponto de vista, embora incompleto e não muito claramente 
definido, acceito o projecto da commissão especial, como um passo 
para esse regimen. 

O SR. SERZEDELLO - A commissão preparou o terreno. 
O SR. 0ITICICA - E o considero um passo para esse regimen, Sr. 

Presidente, porque, declaro-o com a ignorancia minha em finanças, com 
o desejo mesmo de estar em erro e poder confessai-o amanhã; o banco 
não supporta as restricções impostas por. esse parecer. 
. Sei que as minhas palavras serão tomadas como a manifestação 
da má vontade ao banco, como desejo de vel-o liquidar-se, causando 
grande prejuízo aos seus accionistas; não ha nada disto, entretanto. 
Declarei que desejo estar em erro e poder confessai-o amanhã; por 
<'Onhecer os prejuízos incalculaveis que a nação está soffrendo com o 
estado da moeda fiduciaria, por saber quanta . differença ha entre os 
dous regimens para a vida, para a prosperidade da nação, · por ter a 
-:Jerteza de que, no regimen da conversibilidade, nunca poderíamos 



413 .. , 

chegar ao extremo · da actualidade, sómente autorisada pelo curso for
çado, é que desejarei ver abolidos os perigosos privilegias desse . banco. 

Sr. Presidente, não sou, talvez pela minha pouc·a pratica da scien
cia economica, tão pessi~ista como outros, quanto á possibilidade de 
entrar esta nação no reg1men da moeda fiduciaria; é por isso que me 
causa incommodo ouvir dizer que somos um paiz de moeda inconver-
úvel e não podemos deixar de sel-o. . 

Quando leio na historia financeira da velha Europa as difficul
clades de toda monta com que lutaram os paizes mais adeantados para 
f 11gir aos desastres occasionados pelo papel-moeda; quando leio a hi~r 
1oria financeira dos Estados Unidos da America do Norte e vejo 
quanto foi preciso trabalhar para vencer as condições contrarias que 
~-e oppunham aos ·bons princípios, não posso deixar de admirar-me da 
pouca fé que alimentam os nossas homens publicas neste assumpto. 

Duas cousas são precisas para que um paiz possa abolir o curso 
.forçado : orçamentos com saldos e cambio favoravel. 

Para poder chegar á primeira destas condições, Sr. Presidente, ha 
um aferidor certo: do augmento das rendas publicas; ellas provam 
o desenvolvimento do paiz pelo accrescimo das permutas realisadas 
pelo commercio. Creio que ninguem porá em duvida esse augmento das 
rendas de um paiz que as tem visto crescer todos os annos elevando~se 
de 165 a 205.000 :000$ em menos de dous, annos; com este grande 
elemento, aproveitai-o para abandonar o desastroso systema, fazer com 
que se transformem em saldos os deficits constantes dos nossos orça
mentos, é questão que está em nossas mãos resolver, porque somos nós, 
f. o parlamento que decreta, é o governo que faz as despezas, quem 
prescreve o modo de arrecadar e dispôr da receita publica.. 

Si os deficits apparecem em todos os orçamentos, não é porque a 
receita não tenha augmentado, mas é porque a despeza não tem guar
dado a proporção que devera e tem-se avolumado em proporção supe
rior áquella de modo desolador. 

Quer isto dizer que, no momento em que nos convencermos, par
lHmento e governo, ~a p.ecessidade de acudir ao credito publico, amea
Ç!!do de descredito, havendo camaras patrioticas, sinceramente deci
didas a solver as difficuldades inherentes ao regimen adoptado, quan
do, adeanto mais, os nossos desastres trouxerem a obrigação de cortar 
pela raiz os males dessas despezas em excesso, dessa falta de criterio 
iJO gastar, não haverá nada mais facil do que fazer apparecer o saldo 
no orçamento· e ter uma das condições da abolição do curso forçado. 

Temos sido testemunhas do nobre empenho da commissão de orça
mento em thdo envidar, para que cheguemos a este resultado, da maior 
conveniencia para o futuro. 

Agora a questão do cambio favoravel. 
Declaro á Oamara que começo a desanimar de tudo quanto tenho 

lido, meditado e aprendido a este respeito, que sómente a tenacidade 
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Ôe uma convicção profunda me faz continuar na estacada a discutir 
esta materia, que estou quasi a duvidar de mim mesmo quanto aos 
princípios da sciencia economica, por ver como tem sido discutido 
desta tribuna o movimento cambial da nossa praça, em relação ás da 
Europa, no ultimo período. 

Ou os princípios da sciencia, ensinados pelos me.stres, não são 
exactos, falham completamente em relação ao Brazil, paiz excepcio
nal, a affastar-se de todo o mecanismo architectado pelos economistas 
á vista do estudo dos factos, da pratica acompanhada de perto po1; 
uma espectativa intelligente e cuidadosa, ou não entendi nada do que 
li, do que tenho estudado, pouco, embora, mas sufficiente para admi
rar-me da minha profunda ignorancia. 

Teem-se attribuido a baixa extraordinaria do cambio á celebre 
questão da importação e exportação, á theoria condemnada da balança 
do commercio, como a causas diversas e que de modo algum podem 
actuar nessa medida reguladora e exacta do valor da moeda fiduciaria 
do paiz; nega-se, porém, aquillo que está patente a todos os olhos e que 
os economistas affirmam de modo positivo e com argumentos irrefu
!aveis: a · causa das baixas extraordínarias do cambio em paizes do 
CLtrso forçado, não é outra sinão a existencia em quantidade exces
P.iva do papel, que se deprecia por este excesso. 

Tive occasião, ha poucos dias, Sr. presidente, de referir-me a 
esta questão e mostrar a differença que ha entre o cambio chamado 
real e o cambio nominal; a differença da importação para P.xportação 
póde influir sobre o cambio para a alta ou para a baixa, em vista da 
offerta e da procura de letras de cambio no mercado, porém, em uma 
proporção pequena, que não traz consideravel prejuízo ao commer
cio; a maior ou menor quantidade de letras a negociar, como as 
despezas de transporte e seguro da moeda para exportar ou importar, 
~onforme a precisão do momento, podem produzir uma leve deprecia
ção cambial que desapparece, restabelecendo ·o equilíbrio para um 
paiz, quando o facto contrario se dá em seu favor, contra o paiz favo
l'':lcido em período anterior. 

Isto, por um facto que se impõe pela sua veracidade ao alcance de 
todos que estudarem o assumpto, ma·s que está sendo a todo momento 
falsamente enunciado; entre paizes que commerciam, a importação h~ 
de caminhar de par com a exportação, podendo uma ou a outra ser 
auperior em um período, mas perfeitamente equilibrada em período ' 
subsequente, por um excesso da primeira sobre a segunda. 

Si o paiz prospera, si as relações commerciaes se desenvolvem, si 
1•s instrumentos da permuta augmentam, si a producção accentua-se 
em escala ascendente permanente, si elle é um paiz rico, emfim, de 
futuro economico reconhecido, o facto se ha de dar, sem possibilidade 
de interrupção, porque, Sr. Presidente, no momento em que o excesso 
da importação se accentuar e elle não mais puder exportar, augmen-
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tando uma e a outra, esse é um paiz que estacionou na senda do pro
gresso, torna-se logo um paiz decadente e em algum tempo mais estará 
arruinado. 

Si este principio economico fosse falso, teríamos o absurdo de ha
ver paizes unicamente importadores; como conseq"uencia não haveriam 
nações pobres, quando é certo que são mais ricas as que mais exportam, 
por ficarem autorisadas a importar mais; si o Brazil, como outra 
qualquer nação, accusa augmento de riqueza nas suas rendas, na cifra 
dn seu commercio internacional, é de obrigação reconhecer que ha com
pensação, sinão excesso, da sua exportação para a sua importação. 

O phenomeno torna-se mais conhecido exemplificando, como vou 
h.zer, para mostrar como virá a arruinar-se aquelle povo para quem se 
uccentuar o excesso da importação; supponhamos que a nação. A pro
duz 100.00.0 contos, mas importa no valor de 120.000 contos; acceito 
esta differença de 20.000 contos, embora o relatorio do ex-ministro 
da fazendo , avaliasse, para ·nós, essa differença em 50.000 contos. 

Como o pagamento dos 20.000 contos de differença devera ser 
f0ito em moeda, haveria no primeiro anno, uma exportação dessa quan
tia em ouro para o paiz exportar, contra o povo. A importação; no 
segundo anuo, novo deficit e nova exportação de outros 20.000 contos. 

No fim do decimo anuo, Sr. Presidente, esse paiz A, teria sof
frido uma exportação de ouro, para cobrir os deficits da sua im
tação, no valOr de 200. 000 contos; em 50 annos elle estaria arruinado 
completamente. 

O principio, portanto, é falso e não podemos deixar de reconhe
cer como verdade que, a importação tem o dever de acompanhar de 
perto a exportação, compensando-se, pelo excesso de uma sobre a ou
tra, a differença possível da primeira sobre a segunda; não se póde, 
portanto, attribuir a baixa do cambio, do modo apreciavel por que 
:> experimentamos hoje a esse facto que não existe. 

Será elle devido a um excesso de papel-moeda inconvertivel, á de
preciação desse papel? 

Nos paizes sujeitos ao regimen con-vertivel, Sr. Presidente, o 
regulador das emissões de papel é conhecido; é o refluxo das notas ao 
troco por ouro. 

Quando os bancos emissores teem atirado á circulação maior som
ma de papel do que as necessidades do mercado comportam, a nota exis
tente sem applicação reflue naturalmente ao banco, para ser trocada; a 
qualquer extremecimento da praça, á volta de porÇ'ão dessas notas, o 
banco sente a l!dvertencia e retrahe a sua emissão, restabelecendo-se 
immediatamente o equilíbrio. 

Quando as necessidades da praça se fazem sentir, ha procura da 
moeda-papel, preferida pelo publico pela facilidade do manuseamento 
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nas transacções, os bancos aproveitam as boas condições e deitam fóra 
parte da sua emissão. 

Discordo do nobre deputado por S. Paulo, na sua affirmativa de 
que a sciencia economica não tem regras para determinar o conheci
mento de ser excessivo ou deficiente o papel existente na circulação, 
nos paizes do regimen do curso forçado. · 

O SR. BERNARDINO DE CAMPos- Para os casos anormaes em que 
nos achamos, não se podem applicar as regras que se applicam nos 
rasos normaes. 

O SR. 0ITICICA - Para os casos anormaes, que dão-se e deram-se 
sempre no regimen do papel inconvertivel, ha um indicador, um denun
riador infallivel do excesso e da depreciação do papel-moeda: é o cam
bio_ (Contestações. ) 

V ou explicar e provar a exactidão do enunciado. 
No regimen da conversibilidade, Sr. presidente, a moeda fiducia

ria é apreciada pela offerta e pela procura das letras; si ha moeda a 
~xportar, por grande valor de transacções, as letras affluem e baixam. 
o cambio pelo maior lucro dos fornecedores com o maior numero de 
quantias a cambiar; si as transações diminuem, as letras tornam-se ra
ras, os lucros são menores, a offerta retrae-se, o cambio sobe, depre
ciando a moeda de ouro. 

Quando, porém, o papel é inconvertivel, esse papel, para o effeito 
de moeda a cambiar com os paizes com os quaes são entretidas as re
lações, vae ser comparado com a moeda lá existente; como essa é a boa 
moeda de ouro, V. E x. comprehende que não póde ser dada tanta quan
tidade de papel pela mesma de ouro, si esse papel não fôr verdadei
r:unente representativo do ouro; ha de soffrer necessariamente o apre
<:,•, tanto maior ou menor quanto menor ou maior fôr a confiança que 
esse papel inspirar, á vista das eventualidades a que está sujeito : fal
lrmcia do emisssor, perturbações fortes no paiz, diminuição de produ
cção, em summa todas as causas que podem influir na vida economica de 
•1ma nação, prejudicando a confiança que os particulares ou o pro
prio governo inspirarem ao mercado estrangeiro com a moeda do qual 
a outra vai ser comparadiJ.. Si essa moeda fiduciaria existir no mer
cadÕ interior em grande quntidade ou em quantidade superior ás ne
cessidades, claro é que a confiança no estabelecimento emissor será 
tanto menor por diminuírem as probabilidades de ser ella convertida 
em ouro, por não haver numeraria sufficiente a valorisal-a; ella se de
preciará tanto quanto maior fôr a desconfiança que inspirar. A medida 
ilxacta dessa depreciação, sig-nificativa da abundancia desse papel no 
mercado, a obedecer á lei da ·offerta e da procura, sujeita aos seus ef
feitos é, incontestavelmente, o termo de comparação com a moeda .boa 
(1o mercado Gom o qual se cambia, a comparação fielmente determma
da pelo aarnbio. A verdade desta doutrina é tão eviden~e que o valor 
da bôa moeda, ou a desvalorisação do papel-moeda eXIstente em ex-
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~;esso faz se sentir não sómente na comparação do papel com o ouro, 
mas na comparação com todos os outros generos de consumo, produ
zindo a alta do preço de todos elles, facto que estamos presenciando 
actualmente. 

O SR. BERNAR?INO DE CAMPOS- Mantenha V. Ex. a mesma quan
tidade .de numerario que temos e faça vir para o paiz 200.000 :000$ 
em ouro diga-me se o cambio sobe. 

O SR. OrTICICA - Sobe, não ha -duvida; mas por um meio artifi
\lial, qual é a importação do ouro, produzindo o que eu -denominarei 
de cambio de conveniencia. Supponha V. Ex. que hoje o governo con
trahe um emprestimo de 200 .000 :000$ em ouro; havendo necessidade 
de entrada do ouro, formar-se-ha a conveniencía do cambio alto, de
terminada ainda pela abundancia do ouro no mercado, produzindo a 
baixa de preço, da offerta da mercadoria. 

O SR. BERNARDINO DE CAMPOS - Neste caso o meio circulante não 
é excessivo. 

O SR. OrTICICA - Ouça V. Ex. o final do argumento. E' tão ca
p!ichoso o curso forçádo em seus effeitos que produz esses phenome
uos que illudem os mais cultos espíritos. O cambio subirá . pelo meio 
artificial, produzindo uma situação folgada, na occàsião; como conse
qilencia forçada, porém, da conveniencia da medida, o ouro assim im
po:t:tado terá de escoar-se em breve tempo do paiz, e o cambio torna a 
descer, com mais accentuada oscillação pela situação falsa antes crea
da com o emprestimo. Nem ha originalidade no argumento, porque 
outra· cousa não se fez em 1889 com o emprestimo de 100.000 :000$, 
que produziu a alta do cambio acima do par, alta que não se susten
tou logo que augmentou-se a circulação fiduciaria inconvertivel. 

Estou discutindo com os princípios e não podem ser estes con
testados com expedientes que não firmam regras. 

Sr. presidente, ha um facto que merece ser accentuado para dar~ 
nos o conhecimento de um dos desastrosos effeitos do papel-moeda: 
o cambio desceu, desce e descerá talvez; subirá conforme as provi
dencias legislativas que tomarmos para valorizar a moeda fiduciaria 
depreciada; já foi annunciado que não mais chegará a perspectiva 
risonha do par e acima do par, como esteve em 1889, pensando-se em 
alterar até o nosso padrão monetario. O curso forçado não o-deixará 
chegar até lá, emquanto o estrangeiro tiver a certeza em que está, 
de presente, que não haverá novos emprestimos brazileiros em Lon
dres. V. Ex. sabe que os nossos orçamentos eram liquidados com de
fiDits, para os quaes se faziam as dividas fluctuantes; quando estas 
chegavam a avultada quantia, contrahia-se um emprestimo para liqui
dai-a; a alta de conveniencia conservava-se sempre, sustentada pela 
exportação, mas a espera do emprestimo que era quasi certo. Fez-se 
a republica e tivemos logo a celebre exposição de moüivos, do fim de 
dezembro, documento do maior valor . para fazer crêr que o systema 
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dos emprestimos tinha chegado ao fim; logo após veiu o decreto de 
1'7 de janeiro de 1890, que trouxe a, .suspeita e logo o retrahimento dos 
capitaes, e, portanto, a certeza de que não seria possível contrahir 
mais emprestimos brazileiros na Europa, mais confirmada esta cer
teza com o accrescimo excessivo do papel e das despezas, produzindo 
a completa desconfiança, muito vizinha do descredito. Cessando a con
veniencia da alta ar tificial, o curso forçado ahi está. fazendo-se sentir 
com todos os effeitos do seu desastroso systema. ( Oont.estaçõ~.) 

Esta opinião, Sr. presidente, não é minha. Peço licença aos no
bres deputados para citar-lhes as opiniões diversas, onde fui apren
der como é pernicioso o curso forçado, quantos prejuízos elle acar
Teta para os paizes que sob elle vivem, que triste situação elle traz. 

São de W qlowski, cambio e circulação, os seguintes conceitos: 
"A emissão de papel-moeda com curso forçado exerceu sempre 

influencia fatal s.obre o curso do camBio ; este desafia toda pressã\j 
a rbitraria, r estabelece o equilíbrio, a despeito de todas as tentativas 
dos governos. Republica ou monarchia, imperio absoluto ou imperio 
constitucional são levados a soffrer uma lei superior de que ocambio 
é o inexoravel ministro. Greenbacks da America, liras da Italia, ru
blos da Russia e florins ·da Austria se curvam sob o mesmo nível e 
não conservam o valor real que lhes ré adquirido no commercio, sinão 

· na medida da reserva em que se encerra a applicação de uma facul
dade exhorbitante. A chimerica pretenção de se subtrahir á critica 
dos metaes preciosos e tirar-lhes o papel que a natureza das causas 
lhes assignala, mallogra-se por toda parte, infallivelmente; o papel
moeda ach a-se medido pelo ouro, sob a acção inevitavel do cambio; 
o ouro continúa a avaliar, por intermedio do papel-moeda, todos os 
productos e todos os serviços. sómente, em vez de possuir uma me
dida de valor, quasi invariavel, chega-se, com o papel inconversivel, 
a fluctuações, violentas que perturbam os compromissos, destroem a 
boa fé dos contractos, entregam todos ·os interesses á incerteza de 
uma especie de loteria. Nada contribue mais para a miseria e para 
a mina do paiz." 

São de Fouteyrand os seguintes conceitos, a proposito das va
riações do cambio: "Dada a depreciação da moeda de um dos dous 
paizes, t raduz-se ella com uma fidelidade ;implacavel nos cambias com 
o estrangeiro, porque no cambio se tem em vista a somma da cir
culação de um dos dous ,,paizes que contém precisamente a mesma 
quantidade de metal que se contiver· em uma somma dada no outro." 

A comm.issão chamada - dos metaes p;reciosos - nomeada pela 
camara ·dos 1con;muns, da Inglaterra, em !,810 para estudar o cambio 
com o est.rangeuo e as causas do alto preço do ouro, concluiu o seu 
parecer fumando o modo de conhecer a depreciação .do papel pelo 
curso do cambio, com as seguintes palavras: "Dá-se na actualidadé 
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um excesso no papel circulante do paiz, cujo mais inequívoco sympto-
ma é o alto preço do ouro e depois delle a baixa dos cambios conti
nentaes." 

Os directores do banco e o commercio não acceitaram essa opi
nião a crise da baixa continuou até que, em 1819, putra commissão 
firm'ava de novo esses princípios, que foram adaptados nessa época, 
dizendo que, "nenhuma razão a induzia a pensar que as mesmas ou 
outras causas poderiam continuar a affectar o cambio a tal ponto que 
vedasse ao banco, por meio de uma constante attenção ao pamlJio e 
ao preço do ouro e, si necessario, por uma cautelosa reducção do papel 
circulante, ,approximar o seu valor do ouro. 

Poderia citar outras opiniões que tenho aqui nas minhas notas 
a este respeito, mas não quero abusar da ·attenção dos meus collegas, 
nem tomar tempo ás outras observações ,que tenho de fazer, á vista 
da hora a que sou obrigado pelo regimento. 

Sr. presidente, o projecto pretende a reorganização do ;Banco da 
Republica; desejo muito que tal se . consiga, que eu esteja em erro, 
que nada justifique as minhas apprehensões. ;Respeito muito o nosso 
digno collega, presidente deste instituto, faço o melhor conceito da 
sua honorabilidade, do seu patriotismo, da sua boa fé; mas, perdoe-me 
á sua ausencia dizel-o, não lhe re·conheço boa orientação nos negocios 
do banco e é por ,isto que tenho sérias duvidas na possibilidade dessa 
reorganização : o Banco da Republica tem vicio de origem e tem vi
vido de erro em erro, a prejudicar o seu credito, que é tudo em um 
estabeleciment.o de emissão. 

O vicio de origem é o seu capital depositado em apolices no The
souro e, desde logo, inalienaveis e pertencentes ao mesmo Thesouro. 

O honrado ex-ministro da fazenda do governo provisorio, ao ver 
traçado o plano ideado pelo presidente do banco, teve o seu portentoso 
talento seduzido com a perspectiva do resgate aa divida interna, e 
deixou-se fascinar pela gloria que deveria trazer esse plano para a 
Republica nascente; preoccupado com a serie de problemas impor
tantes a exigir solução, a esse tempo, não pôde fixar a sua attenção 
ao plano e conhecer-lhe essa lacuna que o prejudicava na origem, antes 
mesmo de organizar-se. 

Os bancos se organizam p ara ganhar dinheir~; a primeira quali
dade para um banco emissor é ter effectivamente a propriedade do. 
capital representativo nas notas que emitte e que o autorizam a en
trar na serie de operações que constituem o seu lucro. 

Querer fundar bancos para pagar a divida do Estado com o ca
pital da organização, é inutilizar o capital e fazer desapparecer o 
principal elemento da existencia do estabelecimento de credito, não 
achando capitaes que se embarquem na especulação. 

Como · primeiro effeito desse erro · surgiu logo a ausencia dos ca-
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pitaes sufficientes para a instituição do banco, sendo preciso comprar 
as apolices á custa da emissão por farer e preencher as listas dos 
accionistas de modo palpavelmente fictício~ produzindo a desmorali
zação da su~scripção das acções e com isto a do instituto de credito. 

O SR. PmEs FERREmA - V. Ex. faz uma injuria aos accionistas 
do banco. 

O SR. OrTICICA - Perdoe-me Y. Ex., não InJurio a ninguem; 
o facto de dizer que o nome, de um accionista desmoraliza uma lista 
de subscripção de acções, não traz desdouro. Póde um homem ser 
muito honrado, . ter todas as virtudes cívicas,- mas, por ser pobre, re
conhecidamente baldo de capitaes, o seu nome. a figurar na subscripção 
desmoraliza-a por não offerecer garantias para as chamadas do ca-
pital. , 

E foi o que se deu; tanto isto é verdade, que o Sr. Conde de 
Figueiredo declarou nesta tribuna que, ao chegar a Londres, encon
trou a lista dos accionistas do Banco dos Estados Unidos do Brazil, 
pregada nos escriptorios e lá lhe disseram que a publicação desta lista 
feita aqui com o maior escandalo, produzira completa desconfiança 
para o banco, o qual não achou qúem lhe quizesse acceitar a agencia. 

E aqui está outro erro imperdoavel para o Banco da Republica, 
Sr. presidente, · não ter insistido e ordenado ao seu emissario que fun
dasse a caixa filial do banco, em Londres, como lhe fôra comissio
nado. 

Quando o nosso collega pela Capital Federal accusava desta tri
buna o Sr. Figueiredo, por ter ido offerecer a agencia em vez de 
fundar a caixa, como lhe fôra ordenado, para o que levara procuração 
e crediios, pedi-lhe uma informação, que S. Ex. não quiz prestar-se a 
dar-me, porque ella condemnava a directoria do banco. 

Esta devera ter comprehendido, das informações do seu emissa
rio e das exigencias do Sr. Rotschild para o deposito dos consolida
dos inglezes, que ia nisto o descredito do banco, e era de absoluta ne
cessidade, custasse o que fosse preciso, á custa dos maiores sacrifí
cios, fundar a caixa e offerecer garantias de soli4ez da instituição, 
para restabelecer o credito. Não o fez, acceitou a situação falsa, de
primente para o seu conceito de voltar o seu emissario, deixando-o 
sem representante· em Londres, depois de passar pela humilhação de 
ver pedirem-se-lhe garantias, de consolidados inglezes primeiro; do 
governo brazileiro, posteriormente. . ' 

O SR. PmEs FERREIRA - São estes discursos que abalam o nosso 
credito na Europa. 

O SR. OrTICICA - Não o creia V. Ex., os discursos valem menos 
que os factos. Quando os discursos são pronunciados, já os factos pro
duziram todas ·as consequencias desastrosas, são conhecidos, de muito, 
no theatro onde se passaram e veem até mesmo depois do descredito 
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que provocaram, V. Ex. é que não quer ver quanto estes e outros erros 
já prejudicaram a instituição e occasionaram as difficuldades em que 
.ella se · acha. 

Outro erro do banco; Sr. presidente, consiste no modo pelo qual 
.elle fez os seus lastros em ouro para a emissão do triplo das suas no
tas; tenho aqui um documento official da maior importancia, que peço 
dispensa de ler na integra, é a respesta do governo a um pedido de 
informações que tive a honra de fazer desta tribuna, no principio da 
:sessão, quando já me inquietava com a baixa do cambio e com a. vida 
do Banco da Republica. 

Desse documento se verifica que, dos 67.700 :368$392, existentes 
em ouro no Thesouro para lastro de emissão dos bancos, a,té 29 de 
julho do corrente anno, 60.757:000$ pertencem ao Banco da Repu
blica, em garantia a 229 . 000 :000$ da sua em:i~ão; mas, Sr. presi
dente, o Banco da Republica só dispendeu effectivamente em ouro, ou 
antes, só fez verdadeiramente deposito em ouro na importancia mini
ma de 10.757 :093$862; os 5(). 000 :000$ do lastro da sua emissão per
tenceram aos Bancos N acionai e do Brazil, e foram adquiridos á 
custa da propria emissão e não com o capital do Banco da Repu.
blica. 

Isto produz uma diminuição de garantias e, portanto, diminuição 
de credito e de confiança, imprescindíveis para elle poder ·viver. (In
terrupções.) 

Não ha má vontade; são factos que se impõem e entendo do meu 
dever pôr a · descoberto esses erros, commettidos em boa fé, emborá, 
mas que affectam o credito do meu ,paiz e a sua vida economica, pro
duzindo uma serie de males cujos effeitos sentimos todos. 

Mais um erro, Sr. presidente : como § que o Banco da Republica 
acceitou fusão com o Banco N acionai~ 

Faço uma digressão aqui, Sr. presid'ente, para assignalar que 
todos os mal~s da nDssa situação financeira provém do procediménto 
do governo provisorio para este banco. 

O Banco N acionai era um instituto recentemente constituído com 
as bases de um systema que estava em começo e tendente a iniciar no 
paiz o regimen da conversibilidade; a revolução apanhou-o no prin
cipio da sua emissão conversível e, por effeito do ab1alo e quéda das 
instituições, as notas correram ao troco, inutilizando o plano em co-
meço. · 

O governo da revolução abandonou o banco á sua sorte, quando 
devia saber que aquillo não era estabelecimento pertencente a um re
gimen político, mas pertencia á nação e devia ser amparado para não 
baquear, como succedeu. 

Bastava que o governo da revolução houvesse concedido ao banco 
·aquillo que nunca se negou a um estabelecimento desses por occasião 
<le crises sociaes; não o curso forçado. para as suas notas, porém, ape-
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nas o direito de não pagar immediatamente grandes quantias que af
fluissem ao troco. 

Em vez dessa medida salutar, de effeitos immediatos em tQdos 
os paizes, para todas as crises, o governo preferiu não autor,izar o 
curso forçado, em parte, para o momento, abandonar o banco a sorte 
do panico, para architectar, mez e meio depois, toda a emissão ban
caria sobre o curso forçado e emissão no triplo, de outro estabeleci
mento fundado sobre os destroços do plano financeiro do Banco Na
cionai. 

Pois bem, Sr. presidente, o Banco dos Estados Unidos não con
siderou nada disto ao ter de acceitar a alliança com o banco ao _ qual 
elle tinha mortalmente prejudicado. 

Quando o N aciorial chegou-se a elle e convidou-o á fusão, o dos 
Estados Unidos não se lembrou de que inutilizara todos os planos do 
outro, este devia ter resentimentos muito profundos de tudo quanto 
lhe fôra feito, dos prejuízos causados e não seria com fins de vanta
gem para elle que se lhe offerecia essa fusão, aliás sem vantagem al
guma para o abraçado. 

O Banco dos Estados Unidos -devia ter a attenção fixa no Na
cional, estudar-lhe os planos, acompanhar-lhe as manobras, sempre 
alerta, sempre desconfi'ado do ·seu anteqessor, ~anto mais perigoso 
quanto mais retrahido se conservava; não fez nada disto: _no momento 
em que o N acionai chegou-se a elle, acceitou-o pressurosamente, ainda 
lhe ·deu bon~ de presente de nupcias e considerou-se feliz. 

Lembro-me a este proposito, Sr. presidente, de um apologo que 
me contava um bom amigo, fazendeiro em Minas, homem sério, hon
rado, mas muito pratico em negocias. Como estão em moda os apo
logos, a Camara me relevará ouvir ainda este para servir de licção 
ao Banco da ReplJ.blica. Contava-me o meu amigo, fazendeiro em 
Minas. 

Um gavião houve que des,ejou empolgar nas garras um passari
nho conhecido com o nome de- Tico-tico - e muito c.ommum entre 
nós; não o pôde {)Onseguir pela velocid,ade no -iôo, porque o passa-
rinho evitava-o sempre. . 

Resolveu, por isto, alcançar o seu fim pela astucia e chegou-se 
ao tíco-tico, fazendo-se muito seu amigo e não dando absolutamente 
signal de si, como ave de rapina. 

Assim viveram por algum tempo, sem amostras de outros intentos 
que não a ámizade, apezar de estar sempre o passarinho na maior 
desconfiança dos intuitos do seu novo amigo, tão original quanto havia 
a todas as eausas para inimizade irreconciliavel. O tico~tico, atormen
tado pela desconfiança, não dormia e poz-se a cochilar o que vendo, 
o gavião disse-lhe: "Porque não dorme, meu amigo? Te;á por ventura 
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medo de mimª Não acredite em tal; durma descançado que eu até 

\ 

velarei para ninguem lhe fazer mal." 
A' vista de tão bondoso conselho, o passarinho fechou os olhos 

e fingiu dormir: quando o gavião julgou-o completamente adormecido, · 
\ saltou sobre elle de garras afiadas. O tico-tico, entretanto, não dcl·
'jia; desviou-se do gavião e disse-lhe em ar de profunda convicção : 
'Meu caro gavião, Q tico-tico, com o amigo que não é certo, um olho 
fen,hado e outro aberto". E fugiu á cilada do outro. O Banco dos 
Estados Unidos não fez outro tanto; deixou-se-engodar para vir depois 
o se\1 presidente, nc"ta Camara, lamentar a ingratidão, allegar os bõ 
neficios que fez, clamar contra o sebastianismo, queixar-se de .ser vi
ctim~ da perseguição do outro, sem se lembrar de que em cominerci_o, 
não 1\a · victimas, ninguem se póde queixar de haver sido enganado, 
esqueéendo-se de que o banqueiro tem o dever de ser astuto, sagaz, 
prcavido ·e não se deixar enganar nunca, sob pena de sacrificar a 
somma enorme de interesses confiados á sua direcção. 

Sr. presidente, passo p.or alto sobre essa desastrada compra da 
emissão ao Banco do Brazil, um dos passos mais desastrados do Banco 
da .Republica, em que .não se sabe qual mais admirar: sli. o procedi
mento do comprador ou si o do. governo em acquiescer a transacção. 
E' uma· operação condemnada ·e mais uma serie de erros em que te!m 
cahido esse ·banco. · 

Temos ainda as emprezas em que se afundou o Banco da Repu
blica, sem se lembrar de quão prejudicial é para um banco emissor 
tornar~se incorporado:t: de outras companhias e applicar a isto a sua 
emissão; immobiliza grande parte do seu capital, retira-o do gyro do 

. seu negocio, inhibe-o de reproduzir-se pelas operações a curto prazo (l 

as mais vantajosas, e obriga-o .a essas cauções ~ depositas que exigem 
sempre papel, mais papel, sem capital algum, autorizando apenas o 
jogo na bolsa, o mai.or mal do Banco da Republica. . 

V. Ex. lembra-me que está esgotado o tempo que o regimento 
me permitte fallar e vou concluir. 

Muito ha a dizer em estudo ao projecto da commissão especiaJ; 
tendo as idéas que enunciei, comprehende a Oamara que devo discor
dar delle, por considerai-o incompleto para o bom regimen ao qual 
sou .filiado. Entretanto, convencido como estou de que a corrente de 
opiniões em contrario é mais forte do que os ineus esforços pa:ra che
gar a este resultado, acceito o projecto da commissão especial, con
vencido de que será o primeiro passo contra o curso forçado, contra 
os privilegias em materia bancaria, contra'-a falsa moeda fiduciaria, 
causa primeira dos nossos males. · 

Termino, fazendo votos para que, ·com essas e Qutras medidas, 
possamos entrar, quanto an~s, no regimen que synthetiso na divisa 
que constituirei em verdadeira propaganda nesta minha vida de par-
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lamento e de politica :-Liberdade bancaria e conversibilidade. (Mui
to bem; mwito bem.) 

E' adiada a discussão pela hora. 

SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO 

O Sr. Serzedello - Bem conheçP, Sr. preside~te, os grandeõ ob
s~aculos que tenho de vencer e bem avalio quanto é ardua e superior 
ás minhas forças a tarefa que impuz-me, tomando sobre mim a res
ponsabilidade de sustentar o projecto elaborado pela commissão es
pecial de finanças, e defendei-o das accusações e da critica, aparando 
os golpes que lhe pretenderam atirar os oradores que me precederam. 
Assumpto complexo o que ora debate-se, envolvendo em si graves 
questões, tendo em seu bojo segrooos cheios de mysteriosas compli
cações, e um tecido enorme de causas multiplas, é realmente <lifficil 
poder -apprehender entre essas causas quaes as que geraram os phe
nomenos que presenciamos, quaes as que contribuíram ou concorre
ram para produzir estes ou aquelles resultados, estas ou aquellas mo
dificações. O que de modo algum parece-me, porém, razoavel, é essa 
philosophia turca <lo deputado por Pernambuco, o meu collega Sr. Ro
sa e Silva, que nos condemna á inacção, abandonando os grandes re
cursos que a sciencia põe á disposição do homem, porque S. Ex. vê 
no actual estado de cousas os effeitos economicos de reacçiJes naturaes 
a que adiante chama consequencias de prevwtas eszi~culaçõ.es financei
ras, como si a especulação fosse uma força natural, permanente e de 
acção indestructivel! ' · 

Não. Essa impassibilidade de musulmano é condemnavel, e nã'O 
posso resignar-me a ella, quando trata-se de salvar o meu paiz, de 
dar-se remedio a grandes males e de evitar que novos erros sejam 
commettidos. S. Ex. habituado aos estudos da sciencia social e sem 
ter dirigido a sua actividade para o conhecimento do mundo physico 
e das sciencias que o regem, deixou-se impressionar por uma phrase, 
que nada exprime e que occulta a verdade sobre as grandes conquis
tas do pensamento humano. Aind!l quando os factos que presencia
mos fossem o resultado, não de especulações financeiras, o que seria 
fortuito, instavel e de facil annullação, mas sim, fossem os effeitos 
de reacções naturaes, seria possível modificar esses effeitos, e mesmo 
transformar e modificar a ·acção e direcção das forças obtendo resul
tados diversos. E' para isso que serve a sciencia. O conhecimento das 
]~is que regem os phenomenos tem para o homem esta grande vanita-
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gero, o de poder modificai-as em seus effeitos, o de poder d~rigil-as 
em proveito seu (apoiados, apartes.) . 

Sendo o assumpto importante, espero merecer de meus collegas a. 
gentileza . de não inter.romperem-me com apartes, que de·sviar-me-hão 
do ábjectivo que tenho, obrigar-me-hão a digressões que virão preju
dicar raciocínios, que devem ser expostos com clareza, sem desconti
nuidade e em phrase summaria e escot~ira. Além desta razão, que é 
forte, em materia que envolve os mais altos interesse·s commerciaes e 
de credito, todos comprehendem que não tenho o direito, nesta tri
buna, de pronunciar uma palavra de mais, uma palavra de menos. 

Antes de qualquer consideração; julgo dever fazer uma declaração 
á Camara. A commissão de finanças não apresentou um plano de re
organização financeira. A commissão não julgou opportuno, ante as 
difficuldades da situação, submetter a juizo da Camara plano algum 
que assentasse as bases de uma solida e indestructivel organização 
de nossas · finanças. A commissão teve intuito mais modesto, mais li
mitado, por isso mesmo que mais opportuno e mais de accôrdo com o 
que urge fazer; o de valorizar a nossa moeda fiduciaria, preparando 
o terreno para o novo regimen que, si tivermos juizo, competencia, 
honesti{iade e perseverança, poderá ser obtido do mesmo modo que o 
conseguiram a Italia e a Russia. 

Senhores, não temos idéas illusorias a respeito do qae podemos ter 
e do que nos convém conseguir. A commissão bem sabe, como diz 
Mollien, que em uma simples phrase exprime toda a verdade sobre 
a theoria do bilhete de banco, que o publico dá e recebe os bilhetes 
como moeda, de sorte que a differença consiste a penas em que uma 
tem em si valor intrínseco, o outro o tem pela certeza de que será 
esse valor pago pelo banco; sendo, pois, o bilhete um titulo fiduciario 
por excellencia, razão porque os bancos emissores devem obedecer a 
regras que assegurem a convertihilidade constante do bilhete, e dah1 
a necessidade de repousarem as emissões sobre garantias absolutamente 
solidas. (Apoiados.) 

Não se trata, porém, de um plano que venha resolver de prompto 
' a abolição do curso forçado ou do papel inconvertivel. Tentai-o neste 

momento seria a confissão de nossa inepcia, seria o requinte da inge
nuidade ou da ignorancia!! Diante de uma somma enorme de papel 
inconvertivel, 'diante da depreciação Je nossa moeda, diante do agio 
exaggerado d0 ouro, o qual vae além de 40 %, diante da depressão 
enorme do cambio, ante a existencia de um deficit grande, sem orça
mentos equilibrados, sem a confiança dos capitaes estrangeiros, sem 
a estabilidade política, sem mão segura no leme da náo do E stado:, 
para evitar os escolhos e seguir, com as inspirações da intelligencia, 
applicada ao estudo do mappa das circumstancias, as indicações da 
bussola ·da justiça, Ja democracia e do bem publico (!apoiados), afi
gura-se-me rematada loucura trazer .um plano de organização defi-
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nitiva de nossas finanças, quando para isso nos fallecem as condições 
pr'imeiras, as condições indispensaveis. 

Em 1868, Sr. presidente, uma comrnissão ' da carnara italiana, no
meada para apresentar um projecto de reorganização das finanças 
italianas, depois de fazer sentir a necessidade de limitar-se a emissão 
do banco nacional, autorizado a ernitt~r sem limites, na razão do 

. triplo de sua reserva metalica, concluía pela indicação de providencias 
tendentes a abolir o curso forçado. O ministerio da fazenda de então, 
com raro e admiravel' tino, declarou que nada acceitaria nesse ter
reno, porque, affirmava elle, para decretar a abolição do curs·o for
çado, com a certeza de successo, e sem o receio de uma resurreição, 
era necessario o equilíbrio dos · orçamentos, a receita bastando lar
gamente á' despeza, e que 0 agio do ouro tivesse diminuído sufficien
temente, mantendo-se em nível pouco elevado por largo tempo, attes
tando o desenvolvimento da producção, o augmento das rendas publi
cas e a efficacia do trabalho. Seria preciso, dizia elle em· notavel dis
curso, 8eria preciso· 'achar os recursos para reembolsar o Banco Na
cionai de seus adiantamentos feitos · ao estado, seria preciso fazer des
apparécer a nossa dividíJ, interna, reduzir a divida externa, recolher 
os bonus do thesouro, e finaimente, cobrir os fl$frilcits provavei's do 
exercício actual. 

A nossa situação, Sr. presidente, tambem não comporta tentativa 
deste gemiro. O que as ci rcunistancias exigem, antes de qualquer pre
occupação, é que, de um lado, equilibremos os nossos orçamentos e 
emprehendamos a tarefa de gastar menos e de corrigir prodigalida
des, attrahindo a confiança; de outro, que adaptemos medidas ten-

. dentes a valorizar a nossa moeda fiduciaria, reorganizando o · nosso 
primeiro estabelecimento de credito, afastando e removendo todas as 
causas que perturbam a vida economica da nação e arrastam o cam
bio a fluctuações exaggeradas, a baixas ruinosas; finàlmente, diminuir 
o agio do ouro, para então emprehendermos a tarefa do estabeleci
mento definitivo da moeda metallica ou do bilhete convertivel. 

Só nessa occasião terá logar a discussão de questões com as qua es 
alatmou-se o espírito de meu illustrado collega de S. Paulo, o Dr. Ber
nardino de Campos, sempre tão criterioso nesta tribuna, quanto ze
loso dos princípios que assegurem aos estados a maior somma de re
galias que neste regimen lhes deva pertencer. Só então poderemos 
discutir qual o systema que melhor nos convirá adoptar, si o da li
berdade, si o do monopolio, si o da unidade ou o da pluralidade; 
qual o principio que devemos accéitar em um ou outm systema, si o 
do currency principle ou da emissão limitada, isto 'é, daquelle em que 
a emissão não tem limites, emquanto coberta por uma reserva metal
lica equivalente, mas no qual estabelece-se, como na Inglaterra, um 
En:ite para os bilhetes emittidos fóra desta condição, si o :do banlc'ing 
p'Nnciple do não limite da emissão ou da emissão limitada, como em 



; 

-427-

França, pelas necessidades do mercado financeiro. Só então, o meu 
digno collega, o Sr. Corrêa Rabello, que co-m tão grande brilho dis-

. cutiu o projecto, poderá trazer a these dos infl:ation'i.stas, : quando af
firm'am que deve haver liberdade completa de emissão, porquanto não 
ha perigo em que se mantenha em circulação um excesso de emissão, 
um:a quantidade excessiva de · bilhetes, sem se lembrar que o perigo 
para os bancos de moeda fiduciaria convertivel não está ~m o· mercado 
comportar uma emissão excessiva ou além de suas necessidades, mas 
sim, na falta, n~ carencia dos recursos necessarios pf!-ra reembolso das 
notas, para a troca do bilhete pelo ouro; só então . poderão outros 
collegas discutir e affirmar os principias da escol11 dos bullionistas, 
que 'para elles -é a unica verdadeira e garantidora, porque · exige para 
cada banknofJa um soberano nas cavas do banco, tírando ao bilhete o 
caracter de moeda fiduciaria, de bilhete de credito, dando-lhe apenas 
a superioridade pela facilidade do transporte e das transacções. 

Por ora, SS. EExs. me perdoarão, mas tudo é prematuro, tudo é 
inopportuno, já porque é imprudente a toda a hora mudar de syste
ma, já porque estamos em pleno regimen da invertibilidade e as cir
cumstancias não nos permittem mudar o que está feito·. 

Por outro lado, Sr. presidente, todas essas. theorias, todas essas 
escolas soffrem modificações, restricções maiores ou menores quando 
se d'iscute, não á luz da moeda convertivel, mas sim envol'vid'o nos 
perigos da moeda inconvertivel. Não tenho duvida em affirmar, Sr. 
presidente, que no regimen da moeda metallica, do bilhete converti
vel, que tem um correctivo nas necessidades do mercado, em um paiz 
vasto como o nosso, com uma descentralização tão grande como a que 
lhe dá a federação, que a pluralidade bancaria e com ella maior ou 
menor l~berdade de emittir tem optimas razões de seu lado; mas no 
regim<!n da inconvertibilidade, diante de uma moeda .que se escoa fa
cilmente, que se deprecia insensivelmente; que não tem correctivos 
para a má applicação sinão o escrupulo e a competencia dos que a 
distribuem, é claro que essa pluralidade deve ser muito diminuta e 
essa liberdade não deve existir. 

Hoje o que precisamos é restabelecer a confiança, é diminuir o 
agio do ouro, para valorizar a nossa moe·da, e foi o que teve espe
cialmente em vista a commissão. Para isso o primeiro passo a dar, 
firmada a ordem e paz internas e a estabilidade política, é o equilí
brio orçamentario. Para conseguil-o não vejo sinão o augmento da 
receita ou a diminuição da despeza ... 

O SR. ARISTIDES LoBo - Ou ambas ao mesmo tempo. 
O SR. SERZEDELLO - . · .. ou ambos os processos ao mesmo tempo. 

Por ora não vejo que possamos applicar outro recurso sinão o córte 
das despezas, a economia e até a usura nos gastos, de modo a conven
cermos ao mundo que somos um povo que sabe o que quer, e que co
nhece o caminho que o ha de conduzir á prosperidade e á grandeza. 
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Esse recurso unico, diante do grande deficit, talvez não ba.ste, e é 
quasi certo que a commissão do orçamento indicará alguma nova pro
videncia, que se traduzirá por um novo imposto. Antes disso, porém, 
acredito que a revisão intelligente de nosso systema tributario, mas a 
revisão feita não com vistas theoricas, com os cophecimentos de a;ma
dor, e sim com a consciencia exacta de quem vê o que faz com os 
seus olhos não através dos oculos alheios, com a consciencia de quem 
conhece todos os departamentos da administração, apreciados em sua 
decomposição no vasto plano de nossa existencia industrial, commer
cial e social, não com a elevação de um espírito que paire sobre as 
quatro operações, mas sim com a extensão do mecanico que, diante do · 
machinismo, conhece as peças e as suas ligações, os movimentos em 
si e em suas relações, acredito, repito, que essa revisão ha de produzir 
optimo resultado. A revisã.o sobre a tarifa das alfandegas, feita pelo 
governo provisorio, abandonando para a cobrança: dos impostos os 
princípios convencionaes de 1860~ di1tlitos especifioos e direibos ad 
valorem, melhorou esse ramo de serviço. Os direitos ad valorem aban
donados pela Allemanha, Italia, Estados Unidos e por nós, pela pre
ferencia aos impostos taxativ.os ou -direitos específicos, de grande sim
plicidade e de notavel fixidez na percepção, só devem ser mantidos 
em casos muito especiaes, pois prestam-se a fraudes, já nas duplas 
facturas, a do comprador e a do fisco ou de exportação, já porque é 
difficil verificar e apreciar com competencia o valor exacto da mer
cadoria, cuja qualidade e cuja condição de fabrico variam. No em
tanto, a pratica e a experiencia teem indicado nessa tarifa graves 
lacunas e grandes erros, que precisam ser corrigidos. (Apoiados.) 

Adoptadas estas providencias, creio que poderemos conseguir o equi
líbrio da receita com a despeza, primeira medida que o parecer da 
commissão de finanças indica á Oamara como base necessaria para 
levantar o credito publico e restabelecer a confiança. 

Outras indicações estão consignadas no projecto que apresen:
tou com o fim de afastar as causas que mais directamente perturbam 
a vida economica, trazendo as fluctuações do cambio, com o fim de 
obter a diminuição do agio do ouro e preparar ·O terreno e as condi
ções indispensaveis a qualquer reorganização financeira estavel e util. 
Uma vez conseguido isto, poderemos então tentar abolir o curso for
çado e dotar o paiz do regimen da moeda convertivel. (Apofhdos.) 

Já disse, aqui, Sr. presidente, em discurso sobre o mesmo assum
pto, que só tem moeda metallica quem póde, e não quem o quer; e 
que o regimen conversível depende do desenvolvimento da riqueza pu
blica, das industrias, do augmento da producção e da efficacia do 

' trabalho. Mas até hoje não vi a demonstração positiva, mathematica, 
de que não temos tido optimas condições para obtel-o, e de que, afas
tadas as causas da actual crise, abandonados os sonhos orientaes que 
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nos teem embalado, não o possamos consegu1r em temp;,o breve e 
curto. 

Temos vivido quasi sempre com o cambio abaixo do par, e só 
ante emprestimos realizados, ou raras vezes devido á attracção de 
capitaes estrangeiros, é que o ten;tos obtido ao par ~ acima delle. D~hi 
concluem os que querem a contmuaç_ão deste regimen, os que affu
mam que não ha o desenvolvimento e a riqueza precisos em nossa 
producção e que só a inconversibilidade é possível, que a somma dos 
valores sahidos, sendo normalmente maior do que a somma dos va
lores que entra, ou por outra, a somma dos saques a pagar sendo 
maior que a dos sanques a receber, não teremos a corrente de ouro 
para o nosso paiz, condição uni()a capaz de nos dar o regimen metal
lico; e que só a teremos qua:p:do na balança dos compromissos iuter
nacionaea o fiel inclinar-se para {) nosso lado. Não serei eu quem ne
gue um certo fundo de verdade nessas asseverações. Mas o que é pre
ciso, é vermos, collocada a questão em seu verdadeiro ei.. .. w, si compu
tados nos calculos · todos· os elementos e desprezadas todas as caus-as 
perturbadoras, si a balança nos é desfavoravel, pois é preciso ou fa
zer os calculos com os elementos reaee, ou fazel-os com os elementos 
que as circumstancias offere~m, levando em conta todas as pertur
bações, todos os prejuízos que lhe adveem da moeda inconvertivel e 
das espec1,1lações a que . não póde furtar-se asse regimen. . 

O SR. LEOPOLDO BuLHÕEs - Muito bem, V. Ex. está com a 
verdadeira doutrina. 

O SR. SERZEDELLO - Precisamos suppor, por meio de uma ope
ração qualquer como seja um grande emprestimo ou a venda de es
tradas de ferro, que temos a moeda metallica sufficiente para substi
tuir o papel inconvertivel e fazer desapparecer a nossa divida interna, 
e então mentalmente computar todas as nossas dividas de um lado, 
tudo o que temos a receber -do outro, para conhecer si a balança nos 
é, como affirmam, cruelmente desfavoravel. Este trabalho, que me 
conste, uinguem o fez ainda, devendo contar-se tambem com a · con
fiança e o credito que produzem orçamentos equilibrados, attrahindo 
para um paiz novo como o nosso, e onde ha magnífico emprego a dar 
ao d~nheiro, os capitaes estrangeiros. Para fazer esse calculo é pre
ciso vêr, de um lado a nossa importação, de outro lado a nossa expor
tação, levando-se em conta os erros que as estatísticas das alfandegas 
não ,odem evitar, como os que provêm de mercadorias que naufraga
ram e que figuram na exportação, ou os prejuízos que provêm da di
yersidade da época em que se negociam os effeitos sobre os generos 
~portados, por ter a exportação época propria e a importação ser 
feita durante o anno, permittindo isso o inconveniente dos effeitos a 
descoberto ou a credito. 

E' preciso ter ainda em consideração que a exportação é taxada 
nos valores de sahida, e a importação nos valores de entrada, e, por 
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conseguinte, sobrecarregada das despezas de transpor te, e a·s causas 
illusorias que conduziriam a conclusões falsas. Assim, um neg·ociante 
que embarcasse café no valor de 3. 000 :000$ e o vendes-se por 
5. 000:000$ e comprasse essa quantia em fazenda, teria contribuído 
para que a importação fosse maior do que a exportação; e no em
tanto, o lucro, a vantagem está toda do lado do paiz que exportou e 
que ganhou 2. 000 :000$000. (Apoiados,· muito bem.)' Além disso, 
precisamos attender a todas as dividas internacionaes, como sejam os 
emprestimos, e especialmente os seus juros, os títulos que se acham em 
mãos de possuidores estrangeiros, as despezas com o corpo diplomatico, 
com viajantes, e a serie de valores que passam para o estrangeiro co
mo renda ou dividendos de emprezas estrangeiras, ou ·de brazileiros ou 
estrangeiros que, fóra do paiz, desfructam e gosam os juros de seu.s 
capitaes. Si feitos todos estes calculos, afastados os prejuízos que te
mo.s do agi o do ouro e as . perturbações que acarreta a moeda incon
vertivel, o resultado fôr a nosso favor, é o caso de tentarmos a expe
riencia, certos de que attingiremos o nosso desideratum; e, em caso 
cor:trario, nos resignaremos aos prejuízos, até que a :rioss.a pobreza 
diminua e que o fl.Ugmento da producção nos possa garantir dias me
lhores. 

Estou, porém, convencido que o calculo será de muito a nosso 
favor e que poderemos apressar de 30 ou 40 annos a solução do pro
blema que outros esperam do tempo, ao passo que ao meu vêr só a 
nossa ignorancia e a nossa imprudencia tem permittido que não te
nham sido aproveitadas as boas occasiões, que melhor do que nenhum 
outro tem offerecido o nosso paiz. 

No momento actual, porém, é que toda e qualquer tentativa se
ria improfícua. Na Italia o problema só foi passível de solução quan
do as circumstancias o permittiram e preparado o terreno pelos sal
dos dos orçamentos. Quando em 80 Magliani apresentou o seu monu
mental projecto da -àboliçij.o .immediata do curso forçado, enumerou 
todos os inconvenientes de rima ci rcUlação fiduc,iaria inconvertivel e 
mostrou como de 75 em diante a s·abia política de economias havia 
trazido o regimen dos saldos e o augmento da producção e da riqueza 
nacional . 

As estatísticas d:as alfandegas accusavam uma balança mais fa
voravel á . Italia; a divida permanente havia diminuído, porque uma 
grande parte de títulos nacionaes que estavam em mãos de estrangei· 
ros, foram recomprados. Tudo denotava grande desenvolvimento: os 
impostos do sello, do registro, da riq01.eza movei, ·dos cereaes, os direi
tos de consumo, o movimento da navegação; tudo havia crescido e at
testava que o paiz havia entrado em uma época de prosperidade. 

Ora, é claro que as nossas circumstancias não nos permittindo, 
ante a crise qu.e atrávessamos, cogitar de um plano desta ordem, de
via a commissão limitar-se a indicações que evitassem a aggravação 
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dos males que nos affligemJ e preparassem o ten:eno para o futuro, 
com a paciencia ·do operaria que confia no seu esforço e que não perde 
o tempo. 

Eis o que fizemos. 

Preciso, porém, Sr. presidente, responder aos oradores que teem 
impugnado o projecto, e o farei demoradamente, mostrando que 
:SS . EEx. não teem razão. 

Que razões justificam o limite da emissão? Haverá excesso e má 
-applicação? Influirão essaa causas para a depreciação do meio cir
culante, ou essa depreciação irá refluir sobre o cambio, produzindo as 
grandes fluctuações que temos tido ? Eis questões que precisamos es
tudar, e nesse estudo irá a re-sposta aos meus collegas de S. Paulo e 
de Pernambuco. 

Sr. presidente, exporei em poucas palavras a verdadeira theoria 
do cambio, de accôrdo com as grandes lições de Goschen, para que a 
Camara possa julgar por que entendeu a commissão que um dos males, 
uma das maiores cau.sas da crise e da desconfiança, um dos maiores 
factores da depre!lsão cambial residia na grande massa de moeda in
convertivél, hoje depreciada e desacreditada, já por sua má applica
ção, já pela falta de garantia que lhe offerecem as carteiras dos ban
cos emissores. Nada direi aqui para provar a má applicação de uma 
grande parte da emissão. Está isso na consciencia de todos; na con
sciencia do commercio, da nação e até do estrangeiro, tendo-se com 
essa applicação fomentadó o jogo e alimentado uma série de emprezas 
de existencia simplesmente legal e que terão fatalmente de desappa
recer. Foi essa má applicação, e feita com abundancia, que de um 
lado, gerou a crise financeira pelo descredito de nosso meio circulante, 
de outro, a cri.se da bolsa, a crise de milhares de emprezas, de dezenas 
de ba!_lcos, gyrando tudo pela importancia desse estabelecimento e pelo 
papel que foi chamado a representar, gyrando tudo em torno do Ban
co da Republica, cadinho onde se fundiram dous bancos e onde a al
chimia, á custa de emissões successivas, pretende achar a pedra phi
losophal. (Apoiadas; miuito bem; apartes.) 

Supponhamos, Sr. presidente, dous paizes cujos pagamentos se 
tenham de faZI;lr na mesma moeda. 

Si a importancia de letras de cambio, de papel de commercio que 
precisa um, ou que um delles tem de comprar, é igual á que o outro 
tem e precisa vender, não ha razão para variar o preço dos effeitos 
sacados ou tomados, e por conseguinte não ha razão para fluctuações 
do cambio. 

Si, ·porém, não se -dá isso, póde-se dizel" que as oscillações que se 
produzem, são o resultado e a indicação certa das desigualdades que 
existem entre as dividaa reciprocas desses paizes. 

No paiz que deve mais, ha poucas cambiaes disponiveis a c:re-
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dito do outro e ha a concurrencia de muitos á compra desses effeitos, 
e o seu preço subirá. 

Aquelles, porém, que não encontram effeitos por um preço ra· 
zoavel, si a moeda do paiz é metal, preferem remetter o ouro, sujei-

' tando-se ás despezas do transporte e do seguro, e aos riscos da remessa. 
A' vista deste recurso, o preço dos effeitos ha de diminuir, de modo 
que se póde dizer, sem receio de errar, que o cambio nos paizes de 
moeda metallica identica tem um limite nas despezas com transporte 
e riscos na remessa do numerario; elle irá abaixo ou acima do par 
mais ou menos essa despeza com os riscos e o transporte na remessa 
do ouro, raras vezes tangenciando esses limites. Nesses paizes, pois, 
o cambio reduz-se em ultima analyse á troca de uma somma de di
nheiro em um logar, por uma outra somma equivalente no outro. 

O SR. AMPHILOPHIO -Remisses d'argent frLi~es de .plrLce en place . 
.O SR . SERZEDELLO - Esta transacção complica-se quando a som

ma dada é pagavel immediatamente, ao passo que aquella que é offe
recida em troca, só dahi a tres mezes o póde ser, estando nesse caso 
a vantagem do lado da primeira, que tem o caracter da certeza, ao 
passo que a outra repousa sobre o credito. 

Quando as moedas são differentes, uma ouro, outra prata, é pre
ciso attender ao valor relativo, no momento dado, por sua maior ou 
menor abundancia, de um metal sobre o outro; a importancia dos ju
ros a pagar, afim de esperar tres mezes; e ao risco . que corre o que 
recebe o papel, com promessa do pagamento, em logar do ouro ou 
da prata que deu á vista. Toda.s estas questões, diz Goschen, affectam 
o cambio e complicam-no, mas subordinam-se todas ao equilíbrio ou 
desequilíbrio dos compromissos recíprocos que são o elemento funda
mental. Para podermos apreciar ·a questão e comprehendermos bem 
como varia o cambio e como escapa a essa lei no regimen da moeda 
inconvertivel, devo antes referir-me a . uma especie de effeitos que não 
representam nem uma liquidação nem uma divida, effeitos que teem 
o nome de effeitos a descoberto, que teem sobre o cambio uma grande 
influencia e que nos paizes do papel inconvertivel prestam-se a todo 
genero de especulações. O perigo do uso desses effeitos está em que 
sua utilidade é grande e elles são imprescindíveis quando, como entre 
nós, dá-se a permanencia da moeda inconvertivel, e a exportação em 
época certa, ao passo que a importação ou faz-se todo o anno ou em 
época differente daquella, tendo-se para nós aggravado o mal, porque 
ultimamente de muito augm.entou-se a importação, e negociou-se sobre 
-esses effeitos para pagar as encommendas feitas antes e muito antes 
da entrada do café, que é o nosso ouro, e de sobre elle negociarem-se 
os effeitos respectivos. 

Tendo despezas de importação a pagar e remessa de dinheiro a 
fazer, e não tendo os effeitos do café para negociar, é claro que o 
importador teria de arranjar ouro para remetter; e os exportadores 
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de café, quando viesse a safra, não achando mais a quem vender suas 
lettras de cambio sobre este producto, teriam por sua vez de receber 
0 ouro do estrangeiro. Haveria, poi..s, duplo perigo, dupla remessa e 
dobrado risco. Para evitar isto, os banqueiros de um paiz sacam sobre 
o do outro a credito, isto é, sobre o dinheiro que teem em outro ban
queiro, dinheiro pelo qua,l pagam juros, arriscando-se no negocio . á 
m6ra na remessa do café, á falta, etc. Dahi o exigirem maior ou me
nor quantia quanto maior ou menor confiança, quanto maior ou me
nor é o credito, e por conseguinte maior ou menor será a depressão 
cambial. Entre nós, além da depreciação da moeda, além da falta de 
confiança, além da grande importação animada pelas emissões succes
sivas, além, por conseguinte, da procura desses effeitos, porque não 
havia ouro para remetter, nem café para negociar, tinham-se retirado . 
poderosos offertantes desses effeitos, ficando quasi como regulador um 
banco unico. 

O SR. FmuEI~EDO - Apoiado. 
O SR. SERZEDELLO - Nos paizes de circulação metallica esses ef

feitos a descoberto ou em branco não podem produzir males, porque 
quando faltam os effeitos sobre mercadorias exportaveis, ha o ouro, 
que é remettido, e o cambio não p6de ir além dos limites que já tra
çamos, e quando vae, como aconteceu em 1861, nos Estados Unidos, as 
causas são outras. 

Mas o que dizer quando o paiz, no qual os effeitos sacados teem 
uma circulação inconvertivel demasiada e depreciada, e por isso não 
ha ouro~ 

E' claro que a baixa não terá limite, e é o que si tem dado com
nosco. Vejamos, porém, o mecanismo do cambio, quando um dos 
paizes tem papel-moeda ou moeda inconvertivel. 

Quando um dos paizes tem papel-moeda e nelle ha confiança e 
ella não é abundante e sim a necessaria e representativa da somma 
de valores reaes em circulação, o cambio ainda está wjeito ás leis re
gulares da offerta e da procura do papel de commercio, tendo um li
Inite na maior ou menor facilidade da acquisiÇão do numeraria para 
remessa, ou na maior ou menor facilidade na remessa de mercadorias 
para com ellas pagar os saques negociados a descoberto. De modo que, 
havendo certa quantidade de numeraria metallico, o que entre nós no 
dominio da confiança é facil obter, já porque -somos um paiz novo, e 
os capitaes estrangeiros no seu caracter de cosmopolitismo encontram 
aqui farta remuneração, já porque monopolisamos a exportação de ge
neros importantes, póde acontecer que o cambio no~;~ seja favoravel, 
que o vejamos acima do par, tendo em consequencia a noesa moeda 
valorisada e até com agio sobre o ouro, pela commodidade de trans
porte; si, porém, ha pelo contrario procura do numerario, e uma me
nor exportação, si ha falta do producto para remessa, o cambio baixa, 
e como consequencia, todas as mercadorias sobem de preço, isto é, a 
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nossa moeda fica com menor poder de acqms1çao, fica depreciada, 
o ouro tem agio sobre ella e a sua depreciação é ·uma consequenci~ do 
cambio. 

Eis a razão por que não ha confiança, quando o papel-moeda não 
é abundante, quando elle representa a somma dos valores reaes em 
transacções, valores que elle põe em circulação, sua existencia em 
maior ou menor quantidade não influe sobre as fluctuações cambiaes, 
que ficam sujeitas ás leis normaes. 

Eis a razão por que no Imperio vimos o cambio ao par e acima 
do par, com maior quantidade em papel-moeda do que em outras oc
casiões em que o tivemos abaixo do par. Isso, porém, não autorisa, 
Sr. presidente, um espirito habituado á logica e ao rigor da.s demons
trações scientificas a concluir que o papel-moeda não influe sobre o 
cambio, quando abundante e quando depreciado. 

Erro grosseiro e lastimavel que de uma vez preciso rebater aqui, 
mostrando como um dos maiores factores da crise é o papel inconver-
tivel excessivo e de má applicação. · 

O SR. FIGUEIREDO - Não é mais po.ssivel negar isso. 
O SR. ÀMPHILoQuro - Nãó é a unica causa, mas é a principal. 
O SR. SERZEDELLO- Ha mesmo um caso, Sr. presidente, em que 

a quantidade do papel inconvertivel influe, influe poderosamente e 
arrasta o cambio a depressões · que não teem limite, a fluctuações que 
ninguem theorica e praticamente póde dizer até onde irão: é quando 
ella é excessiva e desacredita-se pela sua má applicação, e, por con
seguinte, pela sua falta de gar~ntia. 

Então é ella mesmo, a moeda inconvertivel que pela sua abun
dancia deprecia-se, pois que deixa de ser o represent ativo de valores 
reaes em transacções; as mercadorias sobem de preço em relação ao 
padrão do valor adoptado para medida, o ouro em virtude da lei de 
Gresham escôa-se, perde o caracter de moeda, e como mercadoria apre
senta o agio correspondente á elevação dos preços. 

A procura do ouro por um lado, por outro o augmento das im
portações animadas pela alta dos preços, o dinheiro barato applican
do-se . mal, tudo isto gera um systema de causas que actuam sobre 
fluctuações cambiaes, sem prever-se até onde irá o limite. (Apoia
dos.) 

Ao desequilibrio nos compromissos externos reune-se, ante emis
sões successivas, a desconfiança, o descredito, os rumores e as queixas 
em todos os circulos, e dahi a retracção dos capitaes estrangeiro.s, dahi 
a necessidade de negociar effeitos a descoberto á mercê da especulação, 
dahi a baixa do cambio até 50 ala e mais, como se deu em Vienna e 
dá-se entre. nós. 

Só, pois, medidas que restabeleçam a confiança, que façam desde 
já cessar as emissões e que assegurem a diminuição de uma certa quan
tidade de papel inconvertivel, poderão influi:t: auxiliando a safra do 
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càfé, já em parte compromettida nos máos negoCios anteriores e que 
vão ser pagos com ella, a ·melhorar a nossa vida economica, e a elevar 
o cambio. Quanto á crise da bolsa, ella é inevitavel, e o que poder-se-ha 
é minorar-lhe os males e diminuir-lhe a intensidade. O banco que 
modifique a sua carteira, mesmo com prejuizos, e os jogadores que 
reduzam as suas ambições. O Sr. Mayrink pó de, se quizer ter ener
gia, pois que patriotismo sobra-lhe, sálvar o banco collocando-o em 
condições de ser o regulador do credito do credito e verdadeiro auxiliar 
do commercio e da industria. S. Ex. cerre os ouvidos aos pedidos, 
e liquide essa dezena de emprezas e mesmo alguns bancos que não teem 
vida propria e que só vivem dentro da carteira do Banco da Repu
blica. Para modificar a sua carteira, cuja necessidade é a mais im
periooa para o banco, pois que ha nella uma somma enorme immobi
lisada, inactiva e onde não póde-se mesmo avaliar até onde irão os 
prejuizos, a commissão não porá duvida em dar um prazo maior, com
tanto que desappareçam em parte essas innumeras cauções a longo 
prazo, essas multiplas acções de banco.s e companhias que muitas ou 
não encontram cotação ou representam a inercia do capital que devia 
estar continuamente em movimento dentro do proprio banco, augmen
tando-lhe as forças e os lucros. (.Apoiados; muito bem .) 

Os meus coUegas que teem impugnado o projecto, não podem, 
pois, contestar o que affirmo. Nos paizes de papel inconvertivel, es
pecialmente quando a circulação está depreciada, está desacreditada, 
as fluctuações dos preços dos effeitos, e, por conseguinteJ do cambio, 
não são unicamente governadas pelos elementos de valor que vimos 
influir noo paizes de circulação metallica. Elias são influenciadas 
pelo premio do numeraria, comparado com o agente depreciado da cir
culação. Isto é facil de concluir de um outro modo. Com effeito, em 
um paiz em que ha grande quantidade de papel em circulação, o me- · 
tal precioso abandona sua importante funcção de agente de circula
ção para fazer prevalecer a vantagem de seu caracter de mercadoria, 
como as outras. Como um outro agente de circulação existe, e que não 
lhe é identico, cessa elle de constituir o padrão do valor, e fica, como 
todas as mercadorias, sujeito a outro padrão; e quando, em conse
quencia de emissões excessivas e successivas de papel, sobrevem uma 
alta geral dós preços, o preço do ouro medido em papel eleva-se. 

Si, pois, continuarem as emissões, o preço do ouro, continuará a 
subir. Aquelles que comprarem effeitos sobre o Rio, pedirão em con
sequencia um cambio correspondente. 

Eis a razão por que a depreciação da moeda abundante actúa 
sobre o cambio com 'o poder maior do que todas as outras causas, e eis 
a r.azão por que só ella é capaz de arrastai-o ás maiores fluctuações. 
Enganam-se, pois, aquelles que entendem que em um paiz de moeda 
depreciada deva-se continuar a emittir; a consequencia é a alta dos 
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preços; a animação a novas importações.; e por conseguinte, longe de 
servirem para liquidar dividas, servem para baixar o cambio. 

Oom estas observações julgo ter respondido ao unico ponto im
portante das arguições formuladas nesta tribuna contra o projecto, e 
aos que perguntavam pelas provas do excesso da emissão. 

Essas provas deduzem-se da exposição que venho de fazer, e ahi 
estão os factos justificando-as. 

Elias ahi estão na depreciação da propria moeda, depreciação de 
mais de 40 o lo; ellas ahi estão nas fluctuações sem limite de cambio; 
ellas ahi estão . no augmento da importação e nas difficuldades para 
solver os compromissos provenientes desse facto; ellas ahi estão na 
alta do preço de todas as mercadorias e no agio exagerado do ouro; 
e finalmente, na depreciação que produziu a crise da bolsa, trazendo 
a desconfiança e atapetando as carteiras dos bancos de um sem nu
mero de títulos sem cotação, e que .se liquidarão com enorme prejuízo, 
e por prova ultima na grande massa de depositas . pelo qual pagam 
os bancos juros baixos. (Apoiados; muito bem.) 

A moeda papel, diz Wolousky, é uma machina mais poderosa 
que a machina a vapor, mais como ella, sujeita a explosões. 

E' precioSo construil-a com uma solidez inabalavel, pois que de 
nada serviria uma locomotiva construída, não de aço, mas de papier
maché. 

E a no.ssa, pela falta de solidez nas carteiras, pela pouca garan
tia, está hoje .em mais de um compartimento construída de papier
maché, e dahi a !alta de confiança e o perigo. 

Ü SR. CoRREIA RABELLO - Desejava ouvir V. Ex. sobre si o 
governo é ou não responsavel pela emissão. Em Mina.s as notas já 
estão sendo recusadas. 

O SR. SERZEDELLO - Considero, Sr. presidente, esta questão no 
momento actual, quando não é intuito da commissão a liquidação do 
banco e ·sim a sua reo:çganisação, de ordem secundaria. 

O SR. CoRREIA RABELLO- Não apoiado; é importantíssima. 
O SR. SERZEDELLO - Considero-a secundaria, porque em todo o 

tempo o Estado poderá assumir a responsabilidade da emissão, redu
zindo o banco, na impossibilidade de reorganisa~ão, a simples banco 
de depositas e descontos, o que seria decretar a sua liquidação~ 

O SR. OrTICICA - Os prejuizos seriam maiores para o Estado. 
O SR. SERZEDELLO .:.._ Não ha tal. A carteira do banco, pejada de 

títulos de toda a especie, liquidada hoje ou amanhã, daria o mesmo 
resultado. Annunciada essa liquidação, pouco teria o Estado a obter, 
porque os títulos, uns com uma cotação muito baixa e outros sem co
tação, pouco dariam, e o Estado teria apenas como garantia das notas o 
lastro das emissões. Mas, Sr. Presidente, a liquidação do banco seria 
uma ruina, seria o krak, seria a liquidação de milhares de emprezas, 
seria no primeiro momento a recusa da nota pelo commercio estran· 
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geiro, seria o desapparecimento de muitos bancos, seria a desconfia~ça 
e o descredito o mais extraordinario, e, por ultimo, um onus espan
toso para o thesouro da União. Nunca pois tomaria eu sobre meus 
hombros tão grande responsabilidade, sinão quando estivesse conven
cido, por provas irrecusaveis, que era impossível reconstituir o banco. 
(Apoiados,· muito bem.) Não tem razão o meu illustre e digno col
lega em pedir a liquidação desse estabelecimento, que tem sem duvida 
pelo facto de substituir o Estado no monopolio de bater moeda, pelo 
papel que. foi chamado a representar em nosso meio economico e so· 
cial, pela serie de interesses que envolve, as mais intimas ligações com 
o Estado, que deve auxiliai-o, mas que deve fiscalisal-o efficaz e seve
ramente. Comprehende V. Ex., porém, que, si é possível reconsti· 
tuir o banco, collocal-o no seu papel de thermometro regulador do cre
dito, a emissão além da garantia do lastro terá uma garantia duas 
vezes maior na .solidez da carteira, de modo que no dia em que fôr pos
sível decretar a abolição do curso forçado, o Estado encontrará no 
banco um auxiliar importante. O que é preciso, é mudar de rumo, é 
parar no caminho dos erros, é collocar o banco na sna posição de pri." 
meiro estabelecimento de credito, revestido de aço contra os ataques 
da calumnia e. capaz de apresentar um activo que seja garantia de seu 
passivo, não . como se fôra um banco de descontos .e deposito·s, mas 
como banco emissor que é . 

.Sr. presidente, não devo retirar-me desta tribuna sem responder 
ao illustre deputado por Pernambuco, o Sr. Rosa e Silva, que fez a 
critica do projecto com mais vehemencia do que razão. 

S. Ex., no meio de um discurso vibrante, accelerando as phrases, 
não permittiu aos que o ouviam e á Camara o tempo necessario para 
aperceberem-se dos raciocínios, e menos ainda, para ajuizarem bem 
do valor dos argumentos que adduziu contra o parecer em discussão. 

S. Ex. foi mesmo, na minha opinião, julgado friamente por um 
espírito que não se queira apaixonar pela oratoria, inconsequente e 
contradictorio. Mais eloquente do que logico, começou aííirmando 
que o regimen da inconvertibilidade era pernicioso, que não era par
tidario do papel-moeda e da política financeira do governo proviso
rio, mas no entanto S. Ex., que condemn:a esse regimen, vem defen
der o direito dos bancos region,aes, vem pleitear o direito de conti
nuarem esses bàncos a emittir, como se houvesse direito adquirido em. 
relação a uma attribuição do poder publico, e que a elle cumpre re
gular em bem da sociedade. Si S. Ex. viesse nos dizer: - rompeia a 
fé dos contractos que envolvem a honra do Estado; quebrais compro
missos sobre os quaes firmaram-se interesses e não cogitais dos meios 
de attender a esses prejuízos - de accôrdo. 

Mas S. ·Ex. vem defender as emissões, S. Ex . quer mais papel, 
desse que S. Ex. reputa pernicioso! ! E foi por isso que o meu illustre 
collega não quiz examinar si esse papel era excessivo ou não, e si o 
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mal residia ahi, quando essa é a principal questão que impõe-se á 
nossa consideração. 

Um outro ponto do discurso do digno deputado por Pernambuco 
que merece refutação, é aquelle em que accusa a commissão de ter 
apresentado um projecto oneroso ao Estado, porque faz um enorme 
presente ao banco, com a annulação do contracto do resgate do papel 
do E~tado, resgate que S. Ex. contesta ao mesmo tempo, em contrario 
do que affirma a commissão, que seja um onus para o banco, sem 
lembrar-se que tanto maior é o presente feito ao banco, quanto maior 
é o onus que sobre elle pesa por essa obrigação. Mas, Sr. presidente, 
o iUtlstre deputado não foi feliz na interpretação ·que deu as palavras 
da commissão, quando demoradamente quiz provar á luz do decreto de 
instituição do Banco da Republica e com as phrases do ministro da 
fazendo do governo provisorio, a cuja superioridade intellectual rendo 
homenagem, que esse contracto não era um onus e sim uma conse
quencia do enorme privilegio de bater moeda sobre o terço em ouro, 
e que se tal obrigação de resgate não fosse estabelecida, elle ministro 
não daria a emissão nessa base. Não serei eu quem vá contestar se
melhante cousa. Não ha duvida que na occasião de sua fundação não 
era um onus e menos o seria hoje, si o banco tivesse uma carteira so
lida e tivesse desde o começo das emissões cogitado do resgate. A com
missão affirma apenas que hoje é um grande onus para o banco, que 
elle não pôde fazel-o e que é preciso exonerai-o desse compromisso para 
não impedil-o de caminhar e de reassumir a posição perdida ou mais 
exactamente, para achar-se no plano em que, desde o primeiro dia, 
devia collocar-se. 

-No parecer da commissão não se encontra, pois, o que disse o no
bre deputado que levantou um castello de cartas para derriba~-:' SJ.o 
sopro de sua palavra. Mas eousa curiosa, Sr. presidente : foi o meu 
illustre collega por Pernambuco quem veiu fornecer a prova de que 
era esse contracto um onus para o banco, conforme affirmara o _pa
recer. Não preciso ir até o exame do banco, não preciso devassar a 
sua carteira e apreciar as soi_nmas enormes immobilisadas, em contas 
correntes caucionadas, em acções de bancos e companhias, em acções 
e debentures >. basta-me a propria palavra de S . Ex., que affirmou 
que este projecto era illusorio, quando limitava a emissão, porque essa 
emissão pouco, muito pouco além ia- da somma do papel do Estado 
que o banco -aevia resgatar, substituindo pelo seu. Se isso é exacto 
e supponho-o por um momento, claro está que, para fazer o resgate, 
terá o banco de depositar 57. 000 :000$ em ouro como lastro, ou a terça 
parte do que deve emittir, para fazer a substituição de suas notas ás 
do thesouro . 

Ora, desde que o banco nada tem a ganhar na emissão senão mts 
apolices. de 4 o lo, correspondentes ao ultimo terço, ninguem 'dirá que a 
obrigação de constituir o lastro em o1,1ro para ess~. e:roissão

1 
destinada 
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ao resgate, não .seja um grande onus que tenha no momento presente o 
Banco da Republica. 

O meu collega,- porém, foi além; quiz provar que o projecto era 
oneroso ao estado, porque faziamos presente ao Banco da Republica 
de 114. 000 :000$ ! ! em que arithmetica S. Ex. encontrou o meio de 
descobrir esse segredo, esqueceu-se de dizer-nos! ! Sr. presidente, não 
é exacta semelhante asserção. Suppondo mesmo que o banco não te
nha a emittir senão a quantia correspondente ao papel do estado em 
circulação, o presente seria do lastro em ouro necessario para essa 
emissão, isto é, de 57.000 :000$ em ouro, dos quaes seria preciso aba
ter ainda primeiro: 57.000:000$ em apolices que o estado daria ao 
banco pelo resgate do ultimo terço; segundo: os juros das apolices, 
lastro do Banco dos Estados Unidos e dos bancos regionaes que fun
diram-se no Banco da Republica, e cujos juros, capital do banco a 
emprestar em auxílios á lavoura, o projecto destina ao resgate do pa
pel do Estado; terceiro : o limite da emissão, poi.s como bem disse o 
Sr. Figueiredo, illustre e notavel financeiro, em' ap.arte a S. Ex., o 
banco tem a emittir ainda 220 e tantos mil contos, havendo um ex
cesso, sobre os 171. 000 :000$ de papel do Estado, de mais de 
50.000:000$. A que fica, pois, reduzido ésse grande presente? 

Quizera que S. Ex. estivesse aqui para ' responder-me! ! S. Ex. 
affirmou ainda que a commissão via a causa da crise sómente na 
depreciação e na abundancia da moeda inconvertivelt e depois de 
definir com Leon Say, vagamente, o cambio como o resultado do com
mareio internacional, pa-ssa a apreciar varias causas que em nosso paiz 
contribuem para . a grand~ depressão cambial que temos. Só para 
S. Ex. no meio destas causas não ha logar para a emissão successiva 
e abundante dessa moeda, que em sua opinião é perniciosa. 

S. Ex., Sr. presidente, e toda a C amara sabe que o parecer 
affirma sómente que entre as varias causas que teem contribuído para 
a crise e para as grandes fluctuaçóes do cambio,. uma das mai-s im
portantes é o abuso que se tem feito das emissões de papel inconver
tivel: é essa grande massa de papel fiduciario, mal distribuído e mal 
applicado, sem a garantia precisa, nas carteiras dos bancos. Causa 
unica, não, mas uma das mais importantes, das mais fortes e das mais 
perigosas. 

O meu collega, para provar que não era a quantidade de papel
moeda existente mal applicada e depreciada que agia sobre o cambio, 
em resposta ao Sr. Fi~eiredo, que em aparte dizia-lhe que retirasse 
da circulação uma certa -somma e o cambio subiria logo, disse: con
trahi emprestimo hoje, e esse emprestimo irá operar como exportação 
e o cambio subirá, mantendo-se a mesma quantidade de papel incon-
vertivel a que attribuis todos os males!! Ora, Sr. presidente, o argu
mento não tem o mínimo valor scientifico. 

Todos sabemos que os corpos cahem em virtude da gravidade7 
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que é uma força constante e continua: no emtanto por meios que en~ 
sina a sciencia podemos evitar que um corpo caia, podemos fazel-o 
subir como sobem os balões, e o que é mais, podemos fazer com que 
perca o seu peso, mas por isso ninguem o dirá que o corpo cahindo 
não o fazia em virtude da gravidade, pois logo que ces-sem as causas 
perturbadoras da força da gravidade, ella continuará a actuar. E' o 
que se dá com o emprestimo que viria temporariamente perturbar ou 
contrariar a acção exercida pelo execesso e má applicação de emissão; 
mas logo · que ficasse esgotado esse recurso, o cambio desceria mais, 
pois, além da causa permanente, a depreciação da moeda, havia agora 
·a accrescentar o maior compromisso internacional em nossa diVida, 
proveniente do juro do emprestimo. Engana-se o meu illustre ,collega, 
e quem tem razão é Goschen, quando assegura que o unico meio de cor
rigir os males de um excesso de emissão, é a ret racção, a diminuição 
da mesma emissão. 

Já tenho abusado de mais (não apoiados num!e~osos) da bondade 
de meus collegas, e por isso vou terminar. Ao retirar-me da t ribuna, 
não posso deixar de lastimar que o digno deputado por Pernambuco, 
a quem respondi, conservador por índole, fosse hontem um demolidor. 
S. Ex. com o camartello da critica, com a picareta dã destruição, as
segurou que deixava o projecto em destroços, e, no emtanto, nada apre
sentou em substituição. Lastimo, pois, que S. Ex., depois de brilhar 
na tribuna como um meteoro, não deixasse vestígios de sua passagem, 
os traços do seu esforço, porque S. Ex. só pretendeu destruir, e nós 
precisamos é de quem po&aa e queira construir. 

(A'poiarbJs; muito bem~ muito bem. O orador foi muito felici
tado.) 

O Sr. Ar:ilstide·s Lobo (pela or~em) pediu a palavra para of
ferecer á consideração da Camara uma moção relativa ao debate que 
acaba de ter lagar. A sua moção destina-se a aproveitar o tempo desta 
ca~ara, ·ou antes -,o tempo que resta para os trabalhos legislativos . 
Todos sabem que não estão concluídas as grandes leis da Republica. 

Nesta camara, bem como no .Senado, existem medidas de alta 
i:mportancia, urgentes e necessarias. Si pro seguirmos nesta discussão, 
si constituirmos um projecto de l~i que parta do seio desta camara, 
vae encontrar trabalho identico produzido pelo Senado; teremos per
dido o nosso tempo e o ·nosso esforço. Portanto, o que cumpre fazer 
na situação actual, para que possamos lograr o nosso intuito e dotar 
o paiz com uma lei que aliás é· absolutamente necessaria, é que esta 
camal'a harmonise o seu trabalho com o do .Senado. Isto lhe parecei 
in dispensa vel. 

. Não vae nisso depreciação do t rabalho feito pela commissão espe
Cial que a ·Camara nomeou ; 'está na consciencia de todos o esforço1 
empregado por ella, sua grande ~edicação e o exito dos seus esforços. 

/ 
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Pensa que ninguem póde pôr em duvida nem a competencia, ne:Ín 
o modo brilhante por que a commissão se desempenhou de seu traba
lho (apoiados), sejam quaes forem as divergencias e a Camara aca
bou de ouvil-as; incontestavelmente está na consciencia de todoo, que 
as principaes medidas estão mais ou menos indicadas no projecto of-
ferecido pela honrada commissão. . 

Portanto, arredando qualquer idéa de suspeição, entende que a: 
Camara praticará um acto de patriotismo si sujeitar esse trabalho a 
uma commissão mixta, que, estudando o projecto, já existente uo Se
nado, venha trazer um projecto unico que sirva de base para a deli-
beração de ambas as casas do., parlamento. 1 

• 

Nestas condições apresenta a seguin~ moção (lê): 
VozEs - :Muito bem, muito bem. 
Vem á mesa, é lida, e apoiada e posta em discussão a seguinte 

indicação: 

Indico que o _projecto sobre bancos, ora em discussão, nesta ca
mara, seja retirado Jio debate para ser entregue a uma com.missão· 

mixta, composta de deputados e senadores, que, 
Indicação examinando-o, bem como aos varioo trabalhos sobre 

A.ri.stides Lobo o mesmo assumpto existentes no Senado, formule, 
sem demora, um projecto de lei, conforme lhe ins
pirar o seu estudo e a sua sabedoria. 

A mesa da Camara dirigir·se"ha ao Senado solicitando a nomeação 
da alludida commissão. 

Sala das .sessões, 24 de setembro de 1891. - Ari.stides Lobo. 

O Sr. Correia Rabe·llo diz que a · indicação proposta pelo il
lustre deputado pelo Rio de Janeiro afim de que seja nomeada umai 
commissão mixta que dê parecer sobre todos os projectos apresentados 
para a solução da questão financeira, parece-lhe que está perfeita
mente no caso de ser adaptado com um additivo que . tambem submette 
á con-sideração desta illustre camara, porque parece-lhe que, em vista 
da situação actual em que nos achamos, nenhum trabalho póde ser 
apresentado com resultado profícuo, genhum trabalho póde servir de 
base ao projecto de plano financeiro que dê ao paiz provas do zelo e 
cuidado que tomamos em defender os interesses do Estado em relação 
com o Banco da Republica, si esta commissã0 não fundar o seu tra
balho sobre o conhecimento exacto das circumstancias que a habilitem 
a apresentar este trabalho ao paiz. 

Continúa a sustentar que é impossível ao estado fugir á respon-· 
sabilidade da emissão feita pelo Banco da R~publica, porque os ter
moo expressos e claros do decreto de 7 de dezembro dão de facto esta 
responsabilidade ao Estado; e si _ elle quizesse furtar-se a ella faltaria · 
á fé do contrato e á fé de suas leis. · 
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Desde que, pelo decreto de 7 de dezembro, se determinou· que as 
notas do Banco da Republica seriam acceitas nas e.stações publicas; 
desde que com ellas se paga aos empregados e áquelles que contr·a
ctam com o Estado; e desde sobretudo que se determinou que as notas 
do Thesouro levadas ao resgate seriam pagas com as notas do Banco 
da Republica, para o orador é fóra de duvida que a responsabilidade 
do Estado por essas notas é indiscutiwl. 

Mas rio parecer da commissão foi isto posto em duvida, isto que 
parece indiscutivel para todo o paiz. 

O SR. ARISTIDES LoBo dá um aparte. 
O SR. CoRREIA RABELLO- V. Ex. nega a rooponsabilidade~ 
O SR. ARisTIDES LoBo - Não é disso que se trata; estamos em 

presença de um trabalho preliminar. Além disso, V. Ex. não está 
discutindo a moção. 

O SR. CoRREIA RABELLO tem tanto direito de discutir e fallar 
como S. Ex. 

Mas, como ia dizendo, si é incontestavel essa responsabilidade, o 
estado tem tambem direito de exigir do banco as garantias necessarias 
para que não se torne completamente illusoria no futuro a mesma 
responsabilidade do banco, afim de sati.sfazer esse compromisso solem
ne que elle fez recahir sobre o estado. 

Partindo deste principio, parece-lhe que os representantes da na
ção teem direito e dever de mandar examinar a carteira do Banco da 
Republica, e de saber qual é realmente o valor liquido que alli figura, 
para se poder votar um projecto que dê satisfação ao paiz actualmente, 
e para que no futuro se diga que a representação soube collocar-se na 
altura que devia, zelando os interesses da nação. 

O SR. PREsiDENTE - Peço ao nobre deputado que se restrinja a 
discutir a moção apresentada. 

O SR. CoRREIA RABELLO responde que si a moção está posta em 
discussão, parece-lhe que tem direito de apresentar um additivo, e 
não sabe qual a razão por que se lhe tolhe a palavra a cada momento. 

Mas dizia: essa commiasão mixta que foi indicada pelo Sr. Aris
tides Lobo, como poderá fundamentar um projecto com pleno conhe
cimento de causa, sem saber em quanto monta o verdadeiro activo do 
banco, que a commissão veiu declarar que consta de valores que não 
representam a realidade~ Portanto, a commissão, para elaborar o pro
jecto, deve saber o que elle representá. 

O SR. SERZEDELLo' - A commissão fez isso. 
O SR. CoRREIA RABELLO - A commissão declarou que não póde 

examinar, porque o banco não facilitou examinar, nem ao menos, os 
nomes dos devedores. 

O SR. SERZEDELLO - Não foi isto ; tenho os documentos. 
O SR. CoRREIA RABELLO - Si S. Ex. tem esses documentos, o 

orador retira-se da tribuna certo de que S. Ex. tendo de fazer parte 



-443-

desta commissão mixta, lhe apresentará esses documentos, ficando ella 
então habilitada a formular o juizo exacto do valor dessa parte · do 
archivo do banco. 

O SR. SERZEDELLO dá um aparte. 

O SR. CoRREIA RABELLO - O banco poderá invocar em seu favor 
as disposições do codigo do commercio ; mas note a Oamara que o 
banco é uma excepção dos outros bancos, porque tem uma situação 
e'fWecial, acima da lei, porque é o unico banco que existe no mundo 
que tenha tido privilegio de emittir, sem ser em fundo constante de 
dinheiro dÓ Estado, e sómente em um terço de lastro em ouro, emit
tindo o triplo, sem que se tenha , exigido do Estado nenhuma fisca
lização a respeito dessa emissão, entregando-se, como já disse e re
pete, a fortuna da nação á discreção e bel-prazer de um homem só. 

Eis a razão porque o orador queria apresentar um additivo á in
dicação do Sr. Aristides Lobo; mas desde que o Sr. Serzedello garante 
á comrnissão que tem pleno conhecimento do valor da carteira do 
Banco da Republica no que diz respeito a contas correntes e a dividas 
de acções e companhias; uma vez que S. Ex. se acha habilitado a vir 
dizer á Oamara qual é esse valor approximado e em que prazo pode
rão ser liquidadas as dividas, retira seu additivo, certo de que a res
ponsabilidade inteira do que possa occorrer no futuro recahirá so
bre S. Ex. 

Ninguem mais pede a palava e é encerrada a discussão. 
Posta a votos, é approvada a indicação. 



l 



NOTA: 

REQUERIMENTO AMARO CAVALCANTI 

Em 24 de A gosto o Sr. A. Cavalcanti justifioa um requeri
mento sobre a crise fi'fi!G,nceira . . Em 25 o Sr. Elyseu Martins, &is
mtbindo o requerimento, apre.senta um projecto sobre o assumpto. Fala 
ainiha o Sr. Amaro Oavalcanti. Em 26 fala o Sr. Ramiffo Barcellos, 
que offerece um projecto e uma indicação relativos ao assttmpto do 
reqwe1'Ímento. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO (1891) 

O Sr. Amaro Cavalcanti - Sr. presidente, talvez em nenhum 
momento historico de nenhum paiz houvesse um em que a harmonia 
de vistas dos poderes publicos, cooperando para um só resultado, se 
imponha com tanta necessidade, com tanta evidencia, como na actua
lidade para a União Brazileira. 

E, no emtanto, Sr. presidente, temos factos que diante de nós, e 
facto que devemos lastimar, como productor de consequencias as mais 
funestas para o bem commum em geral, é que de um lado os esforços 
do Poder Legislativo norteando o rumo que lhe pare:ce de maior 
acerto para o bem das novas instituições fundadas, encontra de outro 
lado, não direi propositalmente, mas fatalmente, um rumo opposto 
da acção do Poder Executivo; de onde a consequencia de males cer
tos, já conhecidos, em vista das nossas circumstancias. 

Creio que não digo uma novidade ao Senado, chamando toda a 
sua attenção para o facto, possível das mais graves consequencias 
futuras, e já no momento bastante desanimadoras, que cada dia se 
vae desenvolvendo, de mais á mais, aos olhos do publico. 

Refiro-me á situação economica e financeira do paiz, que não sei 
mesmo si poderá, por mais tempo, apparenf(Lr uma resistencia profí
cua, que não sei si lhe poderemos embargar os mãos effeitos; á menos 
que sejam tomadas, já e já, todas as medidas acertadas, medidas de 
patriotismo, medidas de saber, medidas de competencia, no intuito de 
obstar o augmento das causas, que cada dia mais se I).Volumam, cada 
dia mais crescem de força, em uma direcção certa, geradora de ter
ríveis desastres ! 

O SR. ELYSEU MARTINS - Em relação á riqueza publica, acho 
que V. Ex. é exagerado. 

O SR. AMARo 0AV~CANTI- Não 8ei, Sr. presidente, o que pen
sar do desfecho das nossas circumstancias actuaes, si acaso não forem 
tomadas medidas acertadas, medidas ·salvadoras (!apoiadkJ!s), medidas 
que a occasião reclama, medidas urgentes. 
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Não estranho o aparte do nobre senador pelo Piauhy, porque o 
horizonte muda conforme a posição em qu~ se colloca o observador. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Estou no mesmo ponto em que V. Ex. 
se colloca; :no Senado sou um representante da União. 

O SR . .A:M:.ARo CAVALCANTI - Declª'ro a V. Ex. que passaram os 
perigos da ordem política, passaram, sem duvida, os dias difficeis e 
incertos da revolução, mas subsistem, cada dia, como maior perigo, 
cada dia se impondo á consideração de todos e até infundindo terror 
aos prudentes, os desacertos ou males da ordem economica e finan
ceira. E é preciso accentuar: assim como é miter edificar sobre a 
rocha, afim de que se possa contar com a estabilidade do edifício, por 
mais custoso que tenha sido, por mais bem acapados que sejam os 
trabalhos da esthetica e da arte, assim tambem, de nada servirão as 
boas leis políticas, de nada servirão as melhores intenções do legisla
dor nessa direcção, si faltar-~os a base persistente da prosperidade 
economica nacional. E esta prosperidade ~conomica nacional, ainda 
mesmo crescendo por factos resultantes ou alheios á revolução feita, 
ainda crescendo como o nobre senador o affirma, e eu não quer() con
testar nem garantir, desde que sobrevier crise de caracter geral, uma 
perturbação séria, mesmo incidente, , essa mesma prosperidade não só 
poderá abater-se, diminuir; mas até tornar-se imposisvel de ulterior 
crescimento! 

Tem crescid() a riqueza do paiz, affirma-lse, mas o que posS'O 
assegurar ao Senado, e isto está na consciencia de todos nós e do 
publico, é que temos ante os olhos uma grande praça de cuja sorte 
depende em parte a força do credito publico, da qual depende, sobre
tudo, o continuar ou o retrogradar dessa mesma prosperidade que se 
diz crescente, a praça mais importante da America do Sul, nas dif
ficuldades as mais difficeis, as mais perigosas, que jámais se viu em 
tempo algum da nossa historia ! 

O SR. ELYSEU MARTINS - Quem perde não é o paiz, é quem joga. 

O SR . .A:M:.ARo CAvALCANTI - Como S. Ex. forma um juizo lison
geiro do aspecto exterior das circumstancias! Pois saiba o nobre se
nador que nunca houve uma crise de ordem economica e financeira 
em uma sociedade qualquer na qual todos não perdessem, e perdessem 
multiplamente._ .. 

Perdem os que teem no commercio os seus capitaes, os seus re
cursos de vida; perde a industria, que contribue para a producção 
nacional, vendo-se em um momento impossibilitada de continuar ou 
de progredir; perde o consumidor, que é quem afinal tem de sobre
carregar com todos os prejuízos das circumstancias; perde a, Nação, 
perde o Estado, perde o Thesouro N acionai; e sobretudo este, porque 
elle não tem uma existencia propria, e sim uma existencia simples
mente derivada. Muita gente suppõe que póde haver prosperidade fi-
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nomica. 

Nenhum thesouro póde ter rendas bastantes, póde ter meios, já 
não digo de desenvolver todos os melhoramentos da Nação, mas de 
fazer face constante aos proprios serviços ordinarios que decreta, si, 
em um momento dado; uma crise séria vier difficultar, impedir ou 
enlanguecer essa acção crescente, que se traduz em productos, ou em 
riqueza oommum. Portanto, é mister encarar o facto como o facto é. 

Esta praça e outras principaes da União, atravessam um mo
mento difficilimo ; olham para todos os lados, dirigem-se aos homens 
do governo e, ultimamente, ao Congresso N acionai, supplicando-lhes 
que não as deixem ser absorvidas pelo abysmo que se lhes abre aos 
pés! E nós temos o dever rigoroso de cooperar, quanto nos fôr pos
sível, para por nossa parte, ou em auxilio do governo, si este precisa 
do auxilio, procurar salvar esta grande riqueza, ainda em formação, 
mas capaz de amanhã convert~r-se em realidade; e que hoje póde, 
por nossa omissão, converter-se em simples ruína . 

. Posso asseverar ao Senado que quem estu-da a materia, não pelos 
boatos da rua, mas dentro do proprio theatro dos acontecimentos, sabe 
que muita prudencia ·tem sido necessaria, para que a presente crise 
ainda não chegasse ao seu estado de maior agudeza! E lá fóra, como 
nesta casa, ha inteira convicção, a . certeza de todos que a causa dos 
males tem sido essa hesitação, essa falta de orientação, essa falta de 
competencia daquelles a quem são confiados os destinos do governo 
do paiz neste momento. 

Devo explicar bem o meu procedimento neste ponto. 
Não é uma acusação ao distincto Presidente 4a Repub1ica; não 

é vontade de cercear-lhe o seu direito amplo na escolha -do pessoal 
que deve com pôr o seu governo. Não; reconheço-lhe o direito mais 
amplo e mais completo; reconheço mesmo que, nessa escolha dos indi
viduas a quem confiou a gerencia de parcellas da sua autoridade, elle 
pensa ter bem procedido, concedendo-a a cidadãos, muito distinctos, 
muito conspícuos. Mas importa bem ver, nenhum homem publico, e 
menos o chefe do Estado, póde fazer da sua confia nça o exerci'cio de 
um direito pessoal sómente. Elle tem o direito de escolher para agen
tes do poder publico homens que se imponham pela sua competencia, 
pelo seu saber e criterio, na. altura das circumstancias, porque os mi
nistros f!ãO auxiliares do bem publico; ôs ministros que teem de sub
screver seus actos, devem, antes de tudo, corresponder aos grandes 
deveres que as circumstancias exigem dos mesmos. · 

E para que negai-o~ Quem é que neste paiz póde dizer que o 
ministerio actual se acha á altura das circumstancias? Quem é ? Eu 
o declaro : nunca vi estado de causas publicas em que se exigisse por.,' 
asism dizer,_ ·si fosse possível, um ministerio de sabias, de com~eten
tes, como o momento actual do Brazil. 
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Trata-se de organizar uma grande patria, de fundar a nova vida 
de um povo, de estabelecer instituições que nunca ·aqui existiram! 
E é mister attender em que momento, em que <lircumstancias! No mo
mento em que, diante das maiores difficuldades economicas e finan
ceiras, essas mesmas instituições, os seus interesses,- o seu futuro, a 
contra-prova da. sua dignidade podem perigar, si não houver no go
verno uma orientação segura, um plano certo e lealmente patriotico. 

O ·nobre ministro da fazenda actual, homem honrado e honesto, 
como confesso que é, será o primeiro a convencer-se de que elle não 
tem tido um plano a executar, uma orientação a ·seguir, .porque, antes 
de tudo, elle não a acha nos limites estreitos do seu saber. Isto é um 
facto sabido. Quizera, repito, que o Presidente da Republica, á seme
lhança do que fazia o grande Washington, nos primeiros dias da re
organização da sua patria, viesse tambem assistir ás sessões do Se
nado, e ouvisse o que aqui se diz, com a sinceridade do patriotismo 
e com a verdade das cir<Jumsfancias. · 

Elle póde e deve, neste momento, tomar uma resolução decisiva, 
porque, si não a tomar, e ainda condescender, amanhã o paiz poderá 
achar-se á 'Qeira da ruína, levado á. miseria, e elle não poderá allegar, 
si quer:~ Não fui avisado. O momento é decisivo; nós não podemos 
continuar como vamos. 

De um lado o Poder Legislativo, animado da melhor boa vontade 
de exercer as suas attribuições para prover aos interesses da União, 
e do outro lado, membros · do Poder Executivo que se recus.am á toda 
cooperação e até a apresentar o orçamento geral da nação. 

A lei ordena que os orçamentos sej.am apresentados dentro de 
quatro ou seis dias depois de aberto o Congresso; e já lá vão mais de 
dous mezes sem o cumprimento desse dever. Que cegueira é esta, que 
não deixa ver o precipício aberto diante de si? 

Em que parte do mundo se viu já um povo começar a sua reor
ganização política com uma despezli que já ex<Jede logo a receita 
ordinaria em cerca ·de 100 ~ 000 :000$000?! 

Em qualquer parte do mundo onde este facto se désse, o chefe 
do Estado sentir-se-hia obrigado a reconhecer que · o seu dever era, 
quanto antes, consolidar a ordem economica e financeira, como base 
indispensavel, de quaesquer outros intuitos ou aspirações. E, reconhe
cendo que o elemento economico-financeiro é a, unica base capaz de 
garantir o engrandecimento futuro de um povo, esse homem, esse chefe 
de Estado, desprendido das affeições pessoaes e dos interesses da po
lítica, devia ser o primeiro a indicar 0 verdadeiro rumo e:in que seria, 
sem duvida, acompanhado pelo parlamento. 

Entretanto, o que se vê? Vê-se cada dia a descrença, lá' fóra, 
cada dia o desespero que cresce ; . cada dia a interrogação mais fri-
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sànte: "Para onde vamos? qual o . termo a que nos levam? quando ~ 
que este governo achará a porta de sahida ?" (ApoiacOO.S!.) Tenho ou
vido muitas vezes esta resposta: "si continua o actual governo, irE?mos 
para a desgraça certa ... (Apoiados.) 

o s~. LUIZ DELFINO - Muito apoiado. 

O S:&. AMARO CAvALCANTI - ... porque os povos livres, e civili
sados, quaesquer que elles sejam1 marcham ao impulso da opinião e 
da confiança. 

Si esta falta, tudo falta, tudo se amesquinha, tudo se arruína. 

O S:&. LUiz DELFINO - O commercio todo brada contra o governo. 

O S:&; ELYsEu MARTINS - Não apoiado, o commercio todo elogia 
a política financeira do governo, a sua administração financeira. (Ha 
out!r-os apar~~.) · · 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Sr. presidente, quizera que o meu 
nobre collega tivesse toda a razão. Si me levanto aqui, não é para 
censurar, mas para chamar a attenção do Chefe do Estado, para o 
grande mal, que elle, de certo, não ouvirá dos seus conselheir.l)s. 

Desejo que elle ouça, ao menos, pela bocca de um representante 
da nação, que lhe é sincero. Me levanto, ainda, porque estou conven
cido de que esta crise, que começou por actos sabidos e manifestos 
do desacerto e erros de um desses ministros ... 

O SR. ELYSEU MARTINS -Não apoiado. 

O S:&. AMARO CAVALCANTI - . . . e da qual, ha mais de tres me
zes, os proprios interessados conteem, por assim dizer, OS' estragos, 
cada um offerecendo resistencia na medida das suas forças, não poderá 
mais prolongar-se 8em a sua tremenda exploração! Ou já e já uma 
medida salvadora, e esta não póde vir sinão pelo restabelecimento da 
confiança política, ou então a desgraça será inevitavel. E fique V. Ex. 
certo de que esta confiança não póde vir sinão quando no estrangeiro 

·e no paiz se souber que o Poder Legislativo e o Poder Executivo mar
cham de accôrdo, marcham com o mesmo interesse, com o mesmo em· 
penho, em bem da causa publica. ( Oruzarn~ apa.rtes.) 

Não quero saber quaes são os successores dos actuaes ministros, 
o que quero dizer e demonstrar ao paiz é que estou convencido · de 
que o bem publico que aqui advogamos não é um para nós, e outro 
para o Poder Executivo, que o bem publico que este procu:ra realizar 
deve ser identico áquelle que nós aqui queremos realizar pelas leis, 
porque ambos somos mandatarios de um poder maior, que é a nação. 

Mas, direi ao nobre senador que me interrompe : si de facto, no 
ministerio actual ha elemento que se tornou (não indago por que) in
capaz de merecer a confiança publica1 este elemento deve ser retirado. 
E' dever, é obrigação do chefe do Estado assim fazel-o. 
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O SR.. · ELYSEU MARTINs - Certamente, mas isto é o que resta 
provar. 

O SR. AMARO CAVALCANTI- Declaro à V. Ex. que um rinistro 
qualquer que se torna incapaz da confiança publica, tem o dever de 
não esperar que o chefe do Estado o despeça; elle deve ser o pri
meiro a dizer: "a minha permanencia é um mal publico e retiro~me". 

Não quero dizer, não preciso relembrar, maB o Senado sabe, que 
a politicagem, a baixa politieagem, estragou a harmonia dos dous po
deres, logo ao começo da Republica. 

O SR. J O.AKIM CATUNDA - E continuará a estragar. 

O SR. AMARo CAVALCANTI- Pois bem; concito o nobre senador 
para auxiliar a mim e aos outros de boa fé, para que não continue; 
é nosso dever patriotico. Não recuso o meu apoio a governo nenhum, 
si a sua acção tiver por intuito a realização do bem commum; nunca 
o recusei. Ent retanto, cada dia noto afastamento, ainda mais do que 
isto, noto vontade de contrariar as boas vistas, as boas intenções do 
corpo legislativo. (Apoiados e não ap&iados.) 

Nunca, Sr. presidente, a não ser nos dias tristes em que as for
ças do inimigo pisaram o solo da patria, e então (de passagem lem
brarei) tínhamos esse valente soldado que hoje é chefe da Nação, de
fendendo nas fileiras os brios e a dignidade desta - coincidencia no
tavel, nunca tivemos de ver o nosso credito publico descer tão assom
brosamente ! 

O SR. ELYSEU MARTINs - Mas não o credito publico do Brazil; 
protesto contra isto; V. Ex. está calumniando o seu paiz .. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Só em uma quinzena de um mez, 
durànte a guerra do P araguay, vimos o cambio a 14 ds. 

Nesse tempo em que o inimigo procurava invadir o territorio 
da patria, o soldado :Manoel Deodoro da Fonseca batia-se por ella e 
pelos seus sagrados direitos, e para que se restabelecesse o credito 
nacional. 

Hoje, por coincidencia, os int~resses publicas estão na sua maior 
sómma entregues ao mesmo individuo, não mais o soldado dos cam
pos da batalha, mas o chefe ·de um grande povo, e elle, que hontem 
soube pelejar para que a dignidade nacional e o credito do paiz fos
sem restabelecidos, tem .agora dever maior de fazel-o. · 

. O chefe da Nação não deve ligar-se á pequena politicagem do seu 
ministerio, essa politicagem que tem tudo estragado no paiz, !'l da qual 
se tem gerado no animo do estrangeiro a persuasão de que :p.ão mere
cemos ainda a fé de um povo legitima e legalmente constituído. 

Já disse desta tribuna, e tenho disto os documentos,· que a des
crença do estrangeiro relativamente ás nossas condições, consiste nisto: 
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não creem que o governo actual seja leal e smcero quanto á Consti
tuição definitiva do paiz. 

Nem confiança no interior, nem confiança no exterior. Como ex
tranhar, como admirar que falte o mais, que falte tudo nas relações 
da ordem economica? ! 

Pedi a palavra, portanto, para, externando-me deste modo, man
dar á mesa um requerimento, . que, por si só, diz qual é a intenção 
do seu autor. 

Nós precisamos tomar medidas e medidas urgentes em favor da 
sorte do commercio, da industria e dos consurríidores deste grande 
paiz; mas, para que não se supponha que o nosso procedimento é, 
como aliás ha na propria casa quem o supponha, motivado por in
teresse publico ... 

O SR. ELYSEU MARTINS -' Eu só vejo política. 
O SR. AMARo CAvALCANTI - ... para que não se supponha que 

o nosso acto, tendo esse movei, deva ser desvirtuado pelo proprio 
governo, vou áo encontro do mesmo; quero saber si elle tem medidas 
que obstem os damnosos effeitos desta crise imminente; e, si as tem 
as indique, porque o Poder Legislativo quer tomal-as na,.maior _con
éderação; quer auxiliai-o nesse grande dewr. 

O SR. ELYSEU MARTINS - E V. Ex. p'or que não indica os que 
tem ? 

O SR. AMARo CAvALCANTI- Não sou Poder Executivo. 
E' este o meu requerimento. (Lê.) 
Eis o espírito de opposição de quem quer auxiliar. 
O SR. ELYSEU MARTINS- Peço a pdavra. 
E' enviado á mesa o seguinte requerimento: 

Requeiro que, em mensagem ao Presidente da Republica, se peça 
ao mesmo para. informar: 

Requerimento 
A. Cavakanti 

Si em vista das circumstancias economico-fi
nanceiras, notavelmente des~J:droadoras, ·em que se 
acham estas e outras praças da União, pretende o 
governo tomar medidas no sentido de obstar os 
damnosos effeitos da crise que a todos se afigur~ 

imminente ;· e si . para essas medidas não considera indispensavel a co
operação do Poder Legislativo, e, no caso affirmativo, em que sen
tido. 

Sala das sessões, 24 de agosto- de 1891. - A. Cavakanfi. 
E' apoiad·o e posto em discussão, a qual fica adiada pela hora e 

fica com a palavra o Sr. Elysen Martins. 

\ 
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SES,SÃO DE 25 DE AGOSTO 

O Sr. Elyseu Martin,s ( movi11t,ento de atte;rt;,ção, silenc'rio) - Sr. 
presidente, o discurso com que o nobre senador pelo Estado do Rio 
Grande do Norte instruiu h ontem a indicação de mais uma mensa-

D • - d gem ao Presidente da · Republica, solicitando in-JS.Ct:tssao o re- _ ·. d . 
• formaçoes a propos1to e assumptos econonncos, 

quenmento confirma que a velha balda de attribuir-se ao go-
verno todo o mal, assim como todo o bem que nos succede; continúa 
ainda em pleno regimen republicano; defeito esse que nos foi legado 
pelo regimen centralizador e de tutella governamental, em que vive-
mos por mais de 60 annos. (Apoiados.) . 

Essa pratica, que até certo ponto se poderia justificar no regimen 
político ·decahido, não deve, entretanto, continuar, attenta á distancia 
que vae, 4 differença que existe entre o regimen actual e aquelle a 
que poz termo a revolução de 15 de novembro de 1889. (Apoiados.) 

E' preciso que cada um, na orbita de sua esphera de acção, so
bretudo tratando-se dos poderes pub1icps} tenha a coragem de enfren
tar com a somma de responsabilidade que lhe cabe ; __ porque, Sr. pre
sidente, isto é, não só justo, como das mais fecundas consequencias 
para a direcção do espírito publico. (ApoiarlJOS.) 

Feita esta ligeira observação vou entrar no assumpto. · 
Sr. presidente, não venho falar como financeiro, ou economista; 

nestas materias, confesso, limito meu estudo a si;mples leituras, a que 
me entrego mais pelo habito que tenho dos livros do que por outra 
c ousa. 

Mas o Senado ha de recordar-se de que o meu distincto collega 
pelo Rio Grande do Norte não nos falou nesse caracter; S. Ex. li
mitou-se a trazer ao Senado as impressões colhidas como industrial, 
no caracter de homem que reparte a sua grande actividade com os 
assumptos referentes ao commercio. 

Eu, Sr. presidente, nem mesmo sob esse aspecto posso me con
siderar emulo do distincto · senador pelo Rio Grande do Norte. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Por que não~ . 
O ·. SR. ELYSEU MARTINs ·_ Porque não sou, infelizmente, nem 

industrial nem commerciante. 
Venho, pois, trazer ao Senado o resultado das minhas impres~ 

sões, como cidadão' e como membro desta casa, que tem o ·dever de 
acompanhar os movimentos da evolução do seu paiz; que observa es
tuda e analysa os factos, que ouve e se aconselha com os compete~tes, 
com as autoridades no commercio da nossa praça, e devo dizer que as 
minhas impressões sobre o assumpto, que ora occupa a attenção do 
Senado, estão em completo desaccôrdo com aquellas que foram aqui 
externadas pelo nobre representante do Rio Grande do Norte. 
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O nosso ponto de vista é differente ; S. Ex. attribue a causas 
muito diversas os phenomenos economicos, a crise da praça, que es
tamos presenciando. • 

Digo econoniicos e não financeiros, p·orque assim o sãk>, com 
effeito, e não convém confundir as cousas, para meThor comprehen-
são dellas. · 

S. Ex. attribue todas as difficuldades com que actualmente lutam 
o commercio, as i.ndustrias e a praça do Rio de Janeiro e até os em
baraços, a carestia da vida, á falta de confiança nos a~tuaes secre
tarios do presidente da Republica, e declara que seria acto de patrio
tismo demittil-os já e já. 

Não sei, Sr. presidente, si o Senado tem o direito, como parece 
pretender o distincto representante do Rio Grande do Norte, de in
timar .ao Presidente da Republica a demissão de seus secretarios, que 
são e devem ser de sua exclusiva confiança. (Apoial'k18.) 

Não discutirei esta these, por inopportuna; porém, lembrarei ao 
Senado que no regimen republicano a responsabilidade polit~ca é toda 
do P rf:)sidente da Republica, e qlJ.c nada temos de ver com os seus 
secretarios. 

Tenho tanta confianÇa no patriotismo do Sr. Presidente da Re
publica e na elevação de seu caracter, que estou certo de que, quando 
S. Ex. fôr convencido de que a sua permanencia no poder importa 
um desserviço á sua patria,. não esperará nem do Senado, nem de ne
nhum outro poder intimação para demittir-se. (ApoiadoJs.) 

O nobre senador pelo -Rio Grande do Norte disse-nos que a falta 
de confiança nos secretarios do Presidente da Republica tem provo
cado, entre outros males, a baixa do cambio.! 

Confesso, Sr. presidente, que mal posso comprehender esse con-
ceito emittido por um espírito aliás tão atilado. . 

Com effeito, não sei como se possa affirmar que a responsabili
dade pela crise economica por que passamos, limitada á praça do Rio 
de Janeiro, cabe ou deva ser a:ttribuida ao governo actual. 

S. Ex., articulando essa accusaçã<Y, não dflclinou um facto, siquer, 
da administração que pudesse justificar o seu juizo. (A poia:dos.) 

Sr. presidente, a historia o diz e V. Ex . sabe que todos os paizes 
que tiveram, como o nosso, a infelicidade de enveredar pelo ·cami
nho do papel-moeda inconvertivel, que fizeram do desequilibrio or
çamentario condição normal · de sua existencia, que viveram durante 
longos annos ·de emprestimos internos ou eJ..'iernos, lançados periodica
mente, como succedeu entre nós, não podem deixar de lutar com gran
des difficuldades, porque todos esses erros teem con.sequencias fataes e 
inevitaveis. (Apoiados-. ) 

Accrescente-se a isso, Sr. presidente, a r apida e completa trans· 
formação política por que passámosJ e teremo.s justificado a descon-
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fiança com que somos olhados desde o dia 15 de novembro pelo com
mercio de todos os paizes, com que até então mantínhamos relações. 

Entretanto, Sr . presidente, apezar de tudo isso, a Republica se 
manteve honrada, satisfazendo a todoo os seus compromissos, quer no 
interior, quer no exterior. 

Não recorreu a emprestimos, nem augmentou a emissão do papel
moeda do Estado. 

A baixa do cambio, pois, não poderia causar extranheza nem sur
prehender a ninguem, sendo anormal a situação do paiz, como se tor
nou pela revolução que aboliu a monarchia; mas por que não se deu 
a baixa do cambio desde logo? 

A razão é simples, Sr. pre-sidente: o governo provisorio, ou por 
outra, 'o seu primeiro ministro da fazenda incindiu nQ mesmo erro 
de alguns ministros imperiaes, empregando o ,artifício para obter a ele
vação do cambio, quando a baixa impunha-se naturalmente, como já 
observei. · 

Respeito as intenções do honrado primeiro ministro da fazenda do 
governo provisorio; mas julgo que foi esse um grande ·erro; S . Ex. 
não devia pretender a elevação do cambio pelo processo que empregou, 
isto é, pagando por conta do Thesouro P ublico aos banqueiros seus 
agentes a differença entre o cambio real baixo, e o artificial elevado, 
como está demonstrado e fóra de toda a duvida. 

O SR. AMARO CAVALCANTI- Confesso que ignorava o facto, mes
mo porque es-se ministro censurou procedimento igual de um ministro 
da monarchia e disse que o cambio natural do Brazil era o cambio 
baixo e que só ha sido alto por meios indignos. 

O SR. E LYSEU MARTINS - Já disse que respeito as intenções do 
nobre ex-ministro da fazenda. 

· O SR. AMARO CAVALCANTI - Si V. E x . o affirma, é porque tem 
documentos. . 

O SR. E LYSEU MARTINs- Não tenho documentos e nem preciso 
delles para affirmar um facto -que se deu, que consta da escripturação 
do Thesouro e de que nem os intermediarias fazem mysterio. 

Ora, essa alta artificial do cambio nos momentos mais difficeis da 
Republica, trouxe, além de Qutros males, . a crença de uma prospe· 
ridade que não existia, que não era natural, a que razoavelmente não 
poderíamos aspirar, de-senvolvendo no mais alto gráo, de que ha me
moria, a febre das em prezas em nosso paiz. 

A par das emprezas sérias, fundadas para exploração de indus
trias reaes, surgiram, talvez na proporção de dous terços, outras que 
visavam pura e simplesmente a especulação. · 

O SR. JoÃo NEIVA - Parece-me que a relação é muito maior. 
O SR. E LYSEU MiB.TrNs- Creio e estimo que V. Ex. tenha -vin

do em meu auxilio. 
Dessa anormalidade resultou o mais absoluto desvario da opini~o 

/ 
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publica e as emprezas fundadas elevaram-se ao triplo do meio circu
lante de todo o paiz. 

O jogo da praça attingiu ás proporções da loucura, como nin· 
guem ignora. (Apoiado-s.) 
. Por outro lado as boas emprezas, confiando talvez de mais no des

envolvimento progressivo do paiz, deslumbradas até certo ponto pelo 
aspecto geral, atiraram-se desde logo a grandes emprehendimentos e 
fizeram encommendas para o estrangeiro em uma proporção assom· 
brosa, compromettendo por este modo o proprio futuro. (Mwitos apoia-
dos.) · 

. Outro facto tambem característico foi a creação de estabeleci
mentos bancarias nesta cidade, em numero muito superior ás necessi
dades de seu commercio, pois, segundo consta, existem, aqui, perto de 
cento e cincoenta bancos. · ·. 

Não é que considere esse numero demasiadamente excessivo, e só 
me resta o pezar de não poder equiparar o nosso paiz aos Estados 
Unidos do Norte. 

Recordo-me que aqui ha alguns annos li em um relatorio do mi
nistro da fazenda dos Estados Unidos, que depois da guerra da sec
cessão, fundaram-se alli 2. 600 bancos, que destes se haviam liquidado 
pouco mais de 100 e que nenhum déra prejuízo. 

Isto é realmente assombroso e digno de inveja; mais bancos nos 
Estados Unidos do que em todo o resto do mundo civilisado! 

O SR. AMARO CAVALCANTI- No annó passado o numero já era 
muito maior; só bancos emissores havia 3 . 550. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Está, pois, explicada a alta do cam
bio durante a administração do ex-ministro da fazenda do governo 
provisorio, que por sua vez tambem por uma lei de occasião, favo
receu demasiadamente, não só a organisação de emprezas, como o jogo 
de suas acções . 

Ora, o governo actual, desde o~· primeiros di~s de sua gestão, agiu 
de modo diverso, deu outra orientação á .politica financeira do paiz 
e tanto bastou para a debandada geral de que todos se queixam pelo 
orgão do nobre representante do Rio Grande do Norte. 

O cambio baixou, as especulações da bolsa, si não cessaram de 
todo reduziram-se pelo menos a proporções minimas; mas que culpa 
tem o actual governo por semelhantes phenomenos economicos que 
V. Ex. sabe, Sr. presidente, se impõem com tanta vehemencia e fa
talidade como os phenomenos da natureza physica ~ (Apoiados.) 

Como e por que responsabilisar o governo actual pela crise eco
·nomica, pela crise da bolsa e da praça do Rio de Janeiro ? Que fez o 
$r. ministro da fazenda ~ Deixou ao cambio a sua evolução natural, 
i3 poz apenas um freio á jogatina da bolsa. 
· Será ~sto um crime ª Não creio . que de boa fé e com o espírito 
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desprevenido possa como tal ser consider~do o procedimento do go
verno. (Numerosos apoiados.) 

Entretanto, Sr. presidente, a pezar . de todas essas difficuldades 
que tambe:Ín sinto, apezar do quadro de horrores apresentado pelo 
distincto representante do Rio Grande do Norte, e cujas côres S. Ex. 
carregou . com a habilidade que lhe reconhecemos,_ a situação finan· 
ooira da Republica é prospera, e tenho a firme ·.convicção de q11e ha 
de resistir vantajosamente a todos os ·desalentos, a todas as descon
fianças, a todas as prevenções com que ainda está ··sendo olhada. 
( N um'erosos apoiados. ) · 

Vou demonstrai-o, Sr. presidente, fazendo · um parallelo entre o 
imperio e a Republica e hei de · provar que a vantagem cabe de direito 
e por justiça á actualidade. · · · 

O SR. AMARO CAvALCANTI - Isso é difficil. 
O SR. ELYSED' MARTINS - Ouça-me V. Ex. O imperio, com toda 

sua paz, de posse da confiança do mundo inteiro, gosando de um cre· 
dito illimitado, como se diz, viveu · sempre de emprestimos internos· ou 
externos a que era obrigado a recorrer periodicamente, como já óbser· 
:vei, para fazer face ao constante tkfiJcit de seus orçamentos. (Nume
~osos apo~dos.) 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Era o seu unico recurso. 
O SR. ELYSEU MARTINS -:- Era· o meio de que se servia, não só 

para pagar os juros dos compromissos anteriores, como até para au
gmentar a sua renda ordinaria; saldava-se contrahindo novos empres
·,timos, isto é, aggravando a sua · situação, compromettendo cada vez 
mais o seu futuro. (Ap.o.iJaoos; muito bem.) 

O SR. JoÃo NEIVA- Sacando sobre as gerações vindouras. 
O SR. ELYSEU MARTINS .,- Recordemos agora um pouco da histo

z-ia da Republica, de d11ta muito recente ainda para ser tratada com 
tanta injustiQa pelo nobre senador pelo Rio Grande do Norte. 

A Republica, apezar de todas as suas difficuldades, apezar de 
todas as desconfianças internas e externas, ainda não recorreu, ~::Jlyo o 
caso do cambio a que já me referi, a nenhum ·dos 'processos admitti
,dos pelo imperio e . entretanto tem · visto a sua producção augmentar 
de um modo assombroso e com ella as suas rendas. 

O serviço da divida interna e externa em dia; os juros, pagos 
pontualmente, e o deficit orçamentario, que no principio deste anno 
excedia de · 130. 000 :000$000, já está reduzido de mais de réis 
70. 000 :000$000. . 

UM SR. SENADOR- Isso 'é apenas uma fantasia. · . 
o SR. AMARO CAVALCANTI- Estou me rindo de ver como o nobre 

senador encara esta questão; attenda o nobre senador: a verdade eco
nomica se impõe por tal modo, que . nem o regimen proclamado está 
eeguro. . · · . 

O SR. ELYSEU MARTINS - Não é uma fantasia, fallo por infor· 
mações que reputo fidedignas, e no dia em que V. Ex. me convencer 
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de que ~ão estou com a verdade, não hesitarei ein vir dizer ao Senado _ 
penite me pec'Oati. E de mais, me comprometto, .ai os nobres senadores 
D quizerem, a trazer-lhes certidões do Thesouro. 

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre senador que está finda a 
hora do expediente; si quizer póde pedir pro rogação. . . · 

. O SR. ELYSEU MARTINS- Requeiro então_ a V. Ex. que consulte 
ao Senado si me consente mais 30 minutos para concluir .o meu dis-
curso e apresentar um projecto. . 

(Consultado, o Senado concede a prorogação da hora.) 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Elyseu Martins para 

continuar o seu discurso. _ 
O SR. ELYSEU MARTINS- Agradeço a V. Ex., Sr. presidente, 

i3 ao Senado a concessão que acabam de fazer-me. 
Direi mais, Sr .- presidente, o actual Sr. ministro da fazenda con

fia e trabalha para que até o fim do ann0 eáteja de todo anniquillado 
. . o deficit orçamentario e a delegacia do Thesouro N acionai em Londres 

já está habilitada com os recursos necessarios ao pagamento dos juros 
da divida extei:na no primeiro semestre do anno vindouro. 

O SR. AMARO CAVALCANTI- Si fôr assim, é um grande homem 
o Sr. Lucena. 

O SR. ELYsEu MARTINS - Assim o julgo e espero que dentro de 
pouco tempo V. Ex. lhe fará inteir:;t justiça . (Apoiados. ) 

. Achamo-nos, pois, em uma situação, Sr. presidente, que não au
torisa os receios de que se mostra dominado o nobre senador pelo Rio 
Grande do Norte; a sua desconfiança, a sua descrença não teem razão 
de ser e confesso-lhe que me afflige vel-o quasi desanimado do futuro 
da Republica. 

O SR. AMARo CAVALCANTI_:_ Afflijo-me maia. 
O SR. ELYSEU MARTINs - Ora, Sr. presidente, nesta,s condições, 

nas condições em que se acha o paiz em relação ás suas finanças, 
como attribuir a baixa do cambio, a crise da bolsa,. as difficuldades 
da vida, á falta de confiança publica nos secretarias de governo do Sr. 
Presidente da Republica ? E' impos-sível, porque seria um 'disparate. 
(Muitos ·apoiadrJs.) · 

A fazenda publica; sob a guarda do respectivo ministro, vae sendo 
gerida com todo o criterio, com toda a honestidade; e devo dizer ao 
Senado que só da política e dos políticos tenho ouvido queixas e cen
suras contra o honrado Sr. ministro da fazenda. · 

Espero que dentro de pouco tempo o Brazil terá . reconquistado a 
confiança de todo-s os paizes com que mantem relações e que para isso 
terá concorrido po-derosamente a sua administração actual. 

O nobre senador pelo Rio Grap,de do Norte tambem alludiu á ca
restia da vida nesta cidade, actualmente, attribuiu-a á mesma causa, 
isto é'- á falta de confiança no governo. · 

Para responder a isso, .Sr. presidente, í·ecorda.rei apenas um 
facto: ha tres annos; a Recebedoria .tinha sempre registrada.s duas 
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mil e ás Yezes mais de tres mil casas ·desoccupadas; e hoje ~ não só 
não as ha 'para alugar, como os preços elevaram-se extraordinaria
mente. Será isso por falta de confiança no governo ou por accrescimo 
de população @ 

E tudo mais, Sr. presidente, tem encarecido, como é notorio; 
·não só porque a população cresceu, como porque· a producção, sobre
tudo a dos generos de primeira necessidade, não augmentou na devida 
proporção. Si a vida é cara é porque a procura é maior do que a 
ofterta. . · 

UM SR. SENADOR - E' o resultado da miseria. 
O SR. ELYSEU MARTINS- Como da miseria? V. Ex. já viu ou 

lhe consta que a vida seja cara em um paiz pobre ? (Apoiados.) 
Miseria em um paiz que tem em perspectiva uma -safra avaliada 

em 600. 000 :000$ só em dous productos de exportação, o café e a bor
racha ? (Numerosos apoiad!OS . ) 

Que lhe respondam os nossos ·collegas repi·esentantes do Ama
zonas, do Pará, do Rio de Janeiro, de S. Paulo e Minas Gerae·s; 
elles que lhe digam si estou levantando um casteno·. (Apo~ados.) 

Sabe V. Ex. de que é que . temos falta ? De que é que somos 
pobres @ 

E' de homens, é de patriotismo, é de fé, é de confiança na grandeza 
de nossa patria, que não devemos amesquinhar nunca aos olhos do es
trangeiro com questões de caracter de mera politica interna. (Nume
rosos apoiados . ) · · · 

Como não ter confiança em um governo sob cuja administração 
tanto se vão expandindo as forças vivas, a riqueza nacionalª (Muito 
bem.) 

Não é tanto do governo como do parlamento que dependem as 
medidas complementare-s de que necessitamos, e convença-se o nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte de que lá fóra já se diz que o Sena· 
do está fazendo mais política do que deve. (Apoiados.) 

UM SR. SENADOR dá um aparte. 
O SR. ELYSEU MARTINS - De outra vez responderei ao aparte de 

V. Ex., pois que não devo agora abusar do tempo que o Senado 
me concedeu, e ainda não me occupei da ma teria do meu projecto. 

V.ARios SRs . .SENADORES- V. Ex. é sempre ouvido com prazer. 
O SR. ELYSEU MARTINS - Sr. presidente, ninguem mais hoje 

põe em duvida que para a crise economica, crise de bolsa que estamos 
presenciando, não pouco teem concorrido a-s leis do governo provisorio 
sobre bancos e sociedades anonymas, e sinto não dispôr de tempo agora 
para tratar desenvolvidamente desse assumpto. 

vOZES - Póde requerer nova pro rogação. 
O SR. ELYBEU MARTINs - Limitar-me-hei ao . ·que tinha a dizer 

sobre o Banco da Republica que, deante dos favores excepcionaes que 
lhe fo~am concedidos e da mi-ssão importantíssima de que está en· 
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carregado, é, diga-se ou não, esteja ou não escripto, um estabelecimento 
bancario investido de caracter official. (Muitos apoiados.) 

Sr. presidente, em politica como em administração, prefiro sem
pre as soluções médias e procuro evitar os extremos, salvo raras exce
pções e . quando muito justificados pelos acontecimentos. 

Estudando a situação de nosso paiz, a nossa pessima educação ou, 
por outra, a nossa falta de educação em _assumptos ~e economia e de 
finanças, me parece que o typo que ma1s nos convmha adoptar em 
organisação bancaria é o allemão. · 

Sahimos de um regimen centralisador, que entre os grandes males 
que lhe são inherentes tem o de impedir até a educação e o preparo 
geral, tão necessarios aos paizes novos; o regimen opposto não é escoi
mado de perigos quando a elle se chega tão ex-abruptamente. As difii
culdades economicas com que estamos lutando teem, segundo periso, 
ahi tambem a sua· origem, uma de suas causas mais poderosas. 

Deram-se ao Banco da Republica innumeros favores, creou-se-lhe 
uma situação excepcional e convinha acautelar até os proprios in
teresses, regular melhor a sua evolução, limitando-.se o seu circulo de 
acção á funcção de intermediaria a · que naturalmente foi e está desti
nado. (Apoiados. ) 

Depositaria da maior responsabilidade, elle não devia, no meu 
entender, ser completamente abandonado a si mesmo. A intervenção 

· immediata e constante do governo, não só lhe augmentaria os creditos 
e a confiança de que precisa, como acautelaria melhor os interesses 
dos accionistas. Tambem ouço e procuro aconselhar-me com os mais 
competentes e tenho consultado, a respeito das düficuldades com que 
está lutando o Banco da Republica, e que são notorias, a muitos ne· 
gociantes distinctos do commercio do Rio de Janeiro. Ouço pergun
tar, por exemplo: realisou o banco) porventura, todo o seu capital de 
200. 000 :000$ ? Seria conveniente a sua fusão com o Banco N acionai? 
Deveria integralisar suas acções com a düferença de 25 %, desfalcan
do seu capital de 50. 000 :000$000 ? 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - V. Ex. entrou agora na estrada 
real. (Riso.) 

O SR. ELYs'Eu MARTINS- Agradeço o aparte de V. Ex. e, quan
do me fôr desviando, peço-lhe que me socorra com a sua advertencia. 
Pergunta-se ainda: limitou-se o banco ás operaçõe.s que eram de sua 
índole e natureza, que eram da essencia da sua instituição e do seu 
caracter ? Não levou muito longe, além da medida conveniente, a sua 
protecção ás industrias e ás ·em prezas novas ? Não distrahiu suas 
forças, não tomou compromissos superiores a ellas ? 

Estas e muitas outras interrogações são as que ouço todos os dias 
daquelles que estudam as leis economicas e financeiras mais á luz da 
pratica que ·das theorias abstractas. 

Si o banco se limitasse, como fazem o Banco Allemão e o Fran
cez, ao seu papel de intermediaria entre os outros bancos e o commer-
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cio em geral,- teria com certez·a lucros menores, mas estaria a cobertó, 
tanto quanto possível ás contingencias humanas, dos grandoo perigos 
e das grandes crises. (Apoiados.) ·. 

Senhores, não estou accusando ·a este ou áquelle, e ninguem veja 
nas minhas palavras a menor .sombra de censura ao honrado presi
dente do Banco da Republica. Sou o primeiro a fazer justiça ao 
nosso segundo Mauá, ao patriotismo, á intelligencia, ao coração, aos 
esforços inauditos do honrado Sr. conselheiro Mayrink, cuja compe
tencia todos reconhecem; mas tenho ouvido tambem dizer que S. Ex. 
não encontrou · em todos os · seus companheiros de administração a 
cooperação a que t~nha direito e que fôra para desejar. 

· O homem que toma sobre si a responsabilidade da gerencia de 
um .estabelecimento bancario nas· condições desse a que me refiro, não 
tem o direi to de distrahir a sua a c ti vidade . (A poiiaoos . ) 

Mauá, o maior genio commercial do Brazil, o grande propulsor do 
movimento industrial dó nosso paiz, cahiu exactamerite por ter pre
tendido apertar mais do que poderia razoavelmente conter no circulo 
dos seus possantes braços. (Apoiados . ) · 

Pois bem, este facto, esta tendencia se observa igualmente com 
relação ao distincto conselheiro · Mayrin.k; a sua actividade e attenção 
teem ',c;ido constantemente dist:rahidas por assumptos de somenos in· 
teresses do que aquelles que estão a cargo do banco, que elle tão di
gnamente dirige. 

Sr. presidente, além das causas que tenho enumerado como de
terminantes da crise por que passamos, outras existem, como sejam a 
exigencia da moeda metallica para ba-se. e garantia . das emissões do 
banco e o curso forçado de suas notas. (Mu.it'Os apoiados.) . 

O SR. PREsiDENTE - Advirto ao nobre senador que o tempo da 
pro rogação está esgotado. 

O SR. ELYSEU ·MARTINS- E eu que .ainda não acabei ! 
VQzEs - Peça mais meia hora. 
O SR. ELYSEU MARTINS -Não; bastam-me 15 minutos. Peço a 

V. Ex., Sr . presidente, que consulte o Senado. 
Consultado, o Senado resolve pela concessão. 
O SR. PRESIDENTE - O nobre .senador póde continuar. 
O SR. ELYSEU MARTINS - Além disso, Sr. presidente, devemos 

levar em conta tambem a dupla especulação dos agiotas na :Bolsa e 
na política pelÇJ sebastianismo (muitos apoiad.os, riso), e teremos ma· 
terial bastante para justificar as difficuldadoo do presente sem neces
sidade de attribuil-as á falta de confiança do governo. (Apoiados.). 
Não devo abusar do Senado, da paciencia com que tem me ouvido. 

MuiTos SRs. SENADORES - V. Ex. não abusa e nós o ouvimos 
sempre com prazer. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Tenho sido tratado com excepcional 
benevolencia . . 
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ÀLGUNs Sns SENADORES - V. Ex. a merece. E' muito merecida. 
O SR. ELYSEU MARTINS - Vou concluir -apresentando Úm pro

jecto, com o que faço ' uma excepção á conducta que até hoje tenho 
adoptado no Senado. O meu projecto é tendente á reorganisação do 
B~nco da Republica, da sua administração propriamente. (Lê.) 

VozEs.,-- ~uito bem, muito bem. 
(O orado.r é cump1'imenOO-do e ~dicitado por muiitos Srs. senar 

dores.) 

PROJEOTO DE LEI 

O Congresso N acionai resolve : 
Art. 1.0 O governo fica autorisado a entrar. desde já em accôrdo 

com o Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil para reorga
nisar a administração do mesmo banco, sob as 
seguintes bases : . 

P11ojecto n. 35 a) a administração do Banco será composta 
de um presidente, um vice-presidente, um director
secretario, um gerente e dous directores de semana; 

b) o presidente e o secretario serão de nomeação do governo e 
tiradoa dentre os chefes das directorias do Thesouro N acionai ; o vice
presidente e os outros directores serão eleitos annualmente por assem-
bléa geral ordinaria dos accionistas; · · . 

c) a administração do banco será _auxiliada por um conselho fiscal 
composto de tres membros, .sendo dous accionistas eleitos igualmente 
em assembléa geral, e de um empregado do Th.esouro N acionai, que 
será o chefe do mesmo conselho; 

d) a escripturação do banco fica a cargo e sob a .responsabilidade 
do director-secretario, que será o cliefe da contabilidade do banco; 

e) os auxiliares da secção de contabilidade .serão nomeados pela 
administração do banco, de accôrdo com o director-secretario, e, na 
falta desse accôrdo, o ministro da fazenda proverá os logares; 

f) os directores e mais empregados do banco não poderão fazer 
transacções com o mesmo banco, salvo ai estiverem cobertas com 
deposito em dinheiro ou conta corrente garantida com apolices da 
divida publica geral da União. A infracção desse preceito importa 
em crime de peculato para o presidente e demais funccionarios de 
nomeação do governo, e de estellionato para os directores e demais 
funccionarios eleitos pelos accionistas. 

Art. 2.0 O banco será obrigado a crear e ·manter caixas filiaes 
em todas as capitaes dos Estados da União, organisadas sob_ o mesmo 
titulo da caixa matriz e com o pessoal proporcionado ás suas ne
cessidades. . 

§ 1.0 Uma vez assim organisa:do o banco, serão feitos por seu in
termedio todas a·s operações de fundos .por conta dos cofres da União, 
e quando ordenadas pelo ministro da fazenda. 
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,§ 2.0 Serão igualmente feitas pelo banco todas as operações refe
rentes ao serviço da divida externa ou de qualquer outro encargo pu
blico no estrangeiro, ca.so o governo exija. 

•§ 3.0 Por esses serviços o banco perceberá a commissjio que fôr 
arbitrada de accôrdo com o governo. 

Art. 3.0 E' expressamente prohibido ao banco tomar parte directa 
ou indirecta na organisação de emprezas industriaes, qualquer que 
seja a sua natureza ou objecto. 

Paragrapho unico. Os lagares de directore-s do banco, bem como 
os de membros do conselho fiscal, são absolutamente incompatíveis 
com quaesquer outros empregos em bancos, sociedades ou companhias 
anonymas. 

Art. 4. 0 Si o Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
se recusar a reorganisar a sua administração, segundo as ba.ses da pre
sente lei; será obrigado a entrar immediatamente eni liquidação, afim 
de serem apuradas as suas re·sponsabilidades para com o governo, ces
sando desde logo os favores que lhe foram concedidos. Para este ef
feito o governo nomeará uma commissão de empregados do Thesouro 
N acionai, que collaborará com a administração do banco . 

Art. 5. o Na hypothese do artigo precedente, o governo tratará 
com o Banco do Brazil não só o serviço da emis·são, como o do resgate 
do papel-moeda do Estado. · · 

.AJ:t: 6. 0 O governo fica autorisado a expedir os regulamentos ne-
cessarios á boa execução da presente lei. 

Art. 7. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessõee, 25 de agosto de 1891.-Ely.selu :Martins. 

O Sr. Presidente declara que o projecto fica sobre a mesa para 
ser :opportunamente apoiado. · 

O Sr. Amaro· Cavalcanti (pei'a ordem) requer a0 .Sr. presidente 
que consulte ao Senado sobre si concede urgencia por mais meia hora 
afim de, continuando a discussão do requerimento, poder responder ao 
orador. _ 

Consultado, o Senado concede a urgencia. (*) 
Não havendo mail'! quem peça a palavra, encerra-se a discussão. 
Posto a votos é approvado o requerimento. 

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO 

O Sr. Ramiro BarceMos diz que a questão que preoccupa actual
mente todos os espíritos; como se sabe, é a questão economica . 

( *) O 1Sr. kmarB Cavalcamti falia em segu.i<la. O discurso não .consta dos 
A?H~a.cs. 
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O Senado tem assistido ao esforço de todos os patriotas de ambas 
a·s casas do parlamento, quer todos aquelles que tenham qualquer par
cella do poder publico, quer a imprensa, e a população em geral para 
fazer o paiz entrar em vida normal no que toca á sua economia. 

O Senado é testemunha das grandes apprehensões que se tem 
despertado no paiz, produzidas pelo estado actual economico. 0- Se
nado é tambem testemunha de que se teem levado mesmo estas appre
hensões ao ponto de desconfiar·se da estabilidade do novo regimen, 
ao ponto de temer-se uma contra-revolução que venha restaurar o 
regimen deca:hido pelo movimento de 15 de novembro. 

Não ha duvida de que é esta a questão da actualidade e que esta 
questão se estabelece muito naturalmente para serem empregados os 
esforços ~e todos aquelles que, com a devida competencía, se mani
festam em relação á questão: não deve tambem deixar de importar a 
todos aquelles que, como o orador, sem nenhuma competencía (não 
apoiados), procuram trazer os esforços que toom feito para a termina-
ção desta questão capital. · 

Declara que até ao instante presente, o seu espírito não pôde 
ainda formar um juizo exacto do que · se passa no paiz, em relação á 
sua vida economica. São' apresentadRJs causas tão complexas para ex
plicar o estado actual da vida economica que o proprio orador hesita 
em . formar uma opinião. · 

Tem ouvido com a maior attenção todas as idéas expandidas no 
Senado, em relação á ·mesma questão, e sobre ellas tem procurado 
fazer o seu raciocínio, e o r~sultado a que chegou é que os factos são 
multiplos, variados e que não toom razão aquelles que querem attribuir 
a questão a estas ou áquellas causas. 

O que tem observado é o seguinte: Em primeiro logar o facto 
natural, que é commum a todos os paizes, na troca de seus productos, 
por productos extranhos, não usará da antiga phrase, actualmente 
quasi que condemnada pelos economistas modernos, da balança do 
commercio; mas citará aquelles casos que muito bem foram apresen
tados pelo seu illustre collega o Sr. Amaro Cavalcanti, e que são de
terminados pela producção do paiz, pela exportação de .seus productos 
e pela importação de outros. . 

Ma.s, afóra esta condição primordial, outras causas determinam 
os effeitos que se estão verificando, porque, como já disse, parece que 
se está assistindo a _ um paradoxo economíco . 

Justamente no anno em que se annuncia mais prospera, mais 
abundante e mais rica a producção do paiz, é just~ente nesse anuo 
que elle chega a ter um cambio como não se teve tão baixo durante 
a guerra do exterior, em que se precisava de todos os recursos de di
nheiro e de sangue para conjurar a crise internacional. 

Mas af6ra esta causa, indica-se em primeiro logar a especulação 
com a baixa do cambio, · e.speculação que na opinião geral não póde· 
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ser uma especulação permanente, mas que póde provisoriamente, du· 
rante alguns mezes mesmo, perturbar e inverter as relações naturaes 
do cambio. . 

·Existe tambem pa~a o orador um facto incontestavel, a causa da 
desconfiança, desconfiança que alguns attribuem ao governo, outros 
ás instituições de credito creadas pelo governo. 

Não entrará em detalhes, nem em classificações. 
O orador aqui não é governo, nem é opposição ; é senador da 

Republica, tem a sua responsabilidade de legislador; procura, pois, 
o melhor caminho, sem fazer injustiças ás instituições ou individuo.s, 
sem tambem abandonar o criterio próprio e individual no julgamento 
destas questões, por influencia partidarias ou de outra qualquer na
tureza . (Apoiados . ) 

Não tem má vontade alguma contra os bancos que foram fun
dados, nem contra o systema em que foram fundados, nem tambem 
çontra os seus directores, com quem em geral não mantém relações, 
nem contra o governo passado pelo systema que estabeleceu, nem 
contra o governo actual; que encontrou um estado de cousas de que 
em parte não é i'esponsavel. Ma-s, dizendo isto, não quer dizer que ~he
gará ao ponto da indifferença, de deixar de criticar a quem deva ser 
criticado, de deixar de aconselhar. a quem deve ser aconselhado. 

Entende que a .questão não póde ser resolvida pelo Poder Ex
ecutivo antes de ser resolvida pelo Poder Legislativo, porque se trata 
de uma questão economica e que vae tocar em todo o processo finan
ceiro governamentaL E' da competencia exclusiva do Poder Legisla
tivo .votar os meios necessarios para que o Poder Executivo possa 
agir, e diz mais que se opporá a qualquer medida que não seja tomada 
dentro dos limites constitucionaes. A Constituição está ahi aberta; 
o Poder Executivo tem a sua acção naturalmente aberta; o Poder 
Legi-slativo está funccionando; o Poder Legislativo, pois, terá o pa
triotismo de não negar toda e qualquer medida conducente á resolução 
da crise financeira. 

Pela sua parte, e querendo concorrer para facilitar il. acção do 
Poder Executivo, declara que não negará o. seu voto a toda e qualquer 
medida de ordem economica e financeira que seja' proposta, quer por 
iniciativa do Poder Executivo, ou por iniciativa de qualquer dos col
legas, desde que esteja convencido de que essas medidas vão ser effi
cazes para pôr este paiz na -sua vida regular e economica, vida que, · 
no seu modo de entender, está na plenitude do seu desenvólvimento, 
e apenas transitoriamente perturbada por estas causas qué se trata 
de verificar . ( A.poiados. ) 

Por sua parte, como entende que a unica riqueza de um paiz é a 
sua producção, quando vê que a producção augmenta, declara que o 

_ paiz se está enriquecendo. . · 
Julga de urgencia em primeiro logar, e ante-s de tudo, convencido 

tambem de que se tem jogado na praça do Rio de Janeiro com a ma-
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teria cambio, e tem-se artificialmente, por meios indirectos e não na
turaes, conseguido uma baixa de cambio · além daquella que natural
mente devia ser, pretende apresentar um projecto de lei, que em parte 
já vae prevenir os especuladorea de que muito cedo, dentro em poucos 
dias, si o Senado quizer andar depressa e a C amara dos Deputados . 
igualmente, elles estarão desarmados do instrumento pri:ncipal da 
especulação . . 

O primeiro projecto, porque tenciona apresentar dous, refere-se 
ás caixas filiaes de bancos que não teem aqui nem o seu capital, nem 
a sua directoria, nem a sua responsabilidade, e que, entretanto, são 
os que monopolisam a maior parte das transacções internas de credito 
do paiz, assim como quasi que teem o monopolio das transacçõea de 
saques e cambiaes. 

Ha um banco, por exemplo, cujo capital realisado, e que está na 
caixa matriz, é de 10. 000 :000$ de moeda brazileira. 

Este banco tem caixas filiaes no Pará, Pernambuco, Bahia, Rio 
de Janeiro, S . P aulo, Porto Alegre, Pelot8!s, Rio Grande e em quasi 
todas as capitaes Sul·Americanas. . ' 

O Senado comprehende que um banco com um capital de réis 
10. 000 :000$, collocado no estrangeiro, dirigido pelo estrangeiro e cujo 
capital vem absorver na America do Sul uma somma extraordinaria 
de lucros, não póde continuar sem ao menos ser collocado no estado 
legal que se exige para os bancos nacionaes. (A poiadd.s.) 

Pois, si se exige para os bancos nacionaes uma responsabilidade 
de capital real e com responsabilidade; si se impõem certas regras 
do direito commercial para que os bancos possam operar as suas 
transacções, como é possível consentir que um banco que não tem aqui 
o seu capital, nem os seus directores, possa escapar aos precalços que 
a lei determina para os outros, e absorver a maior parte das trans
acções bancarias do paiz? 

Isto é irregular, e justamente por isto estes banc()s se collocam 
em condições melhores do que os bancos de emissão, porque, fazendo 
os seus saques sem contrô~.e do governo, sem estarem sujeitos ás leis a 
que es.tão sujeitos os bancos nacionaes, teem maiores proventos dos 
saques do que os proprios· bancos de emissão, que são obrigados a certas 
regras para as emissões. 

O Senado comprehende que este estado de cousas não póde mais 
continuar, e não póde mais continuar, porque esses bancos que des
fructam taes facilidades enormes de credito e de transacções ficam ha
bilitados em uma occasião dada, de . confiànçru para com os bancos na
cionaes, a poderem jogar com o cambio de tal maneira que o cambio 

' fica em suas mãos para· subir ou para descer. 
Nestas condições, o que vae propôr é uma medida de justiça. Não 

se podem queixar os estrangeiros . que jogam aqui, não com o seu ca
pital, porque elles não trazem o capital paTa aqui, trazem apenas o 
(n'€dito, mas jogam com o p1·oprio capital brazileiro, invertendo assim 
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o adagio popular de - Jogar com polvora ingleza-, pórque 11ão 
bancos ingleze·s que jogam com polvora brazileira. 

Propõe, pois, o seguinte projecto de lei que apenas tem quatro 
artigos (lê) : 

Art. 1.0 As caixas filiae~ de bancos, cuja .. matriz se ache· em·paiz 
estrangeiro, ficam obrigadas, quairo mezes depois da promulgação da 

PoJ1o1ecto 
R. Barcellos 

presente lei, a constituir o capital que estabelece 
o seu fundo de responsabilidade em relação ás 
operações que realisarem. 

. Art. 2.0 Para verificação do que dispõe . o 
artigo anterior, as respectivas gerencias ou directorias apresentarão 
um balanço geral do estado do seu activo e passivo, de .modo que fique 
clara e terminantemente estabelecido qual o capital que passa a consti
tuir o fundo .gocial das ditas instituições. 

Art. 3.0 O capital social de cada uma das caixas filiaes constitue, 
para todos os effeitos, uma responsabilidade determinada em relação 

, ás operações que as mesmas pratiquem no paiz. 
Art. 4.0 Não ficam privados o·s credores n&s ditas caixas filiaes 

de quaesquer outras garantias que, além do capital de responsabilidade 
das caixas, lhes sejam offerecidas pela das suas respectivas matrizes. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1891. - Ramiro Barcrfllos. 

Isto é apena·s um esboço que ápresenta c que póde ser emendado 
como os seus collegas desejarem. 

E' uma medida que julga de urgencia e utilidade, salvo a re
dacQão e os melhoramentos que os seus. collegas possam introduzir no 
projecto, o que será para o orador favor ' e vantagem para o paiz, que 
terá uma lei sabia e de urgencia. . 

V ae agora apresentar uma indicaQão. Trata.,se da mesma ques
tão economica e quer como os seus collegas entrar com o seu subsidio 
para sua mais prompta solução. Em virtude da complexidade de 
causas apontadas para a questão economica, torna-se urgente que o 
.Senado fique orientado, pois, mais dias menos dias, tem de resolver 
definitivamente em qualquer sentido, porque só ao corpo legislativo 
compete, como :iá disse, a solucão desta questão, venha de onde vier a 
proposta, entende que D Senado não podia resolver sinão com pleno 
conhecimento da materia, buscando onde os encontrasse todos os dados 
necessarios para isso. · 

Já se tem aqui muitos offerecidos por collegas, especialmente pelo . 
nobre senador o Sr. Amaro Cavalcanti, mas precisa-se de outros, sem 
os quaes não se poderá caminhar com alguma segurança. · 

Na C amara dos Deputados foi apresentado um projeéto por um 
representante do Rio Grande do Sul, pedindo inquerito sobre esta 
questão. . 

Leu o l?roj,ecto c confessa que o achou feito em termos vagos, não 
precisanào ponto algum, de maneira que tem receio de que as infor-
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maÇões que forem dadas á. Cama:ra versem tambem sobre materia va.ga. 
e não tragam a elucidação completa do aesumpto. Parece que o Se
nado deve informa-se do assumpto, mas positivamente sem que fique 
ponto algum por elucidar. Nestas condições, julga que o Senado não 
se poderá dar por satisfeito apenas com·o inquerito feito pela Camata 
dos Deputados e como o Senado não foi convidado para fazer mixta
mente o inquerito, julga que deve por sua parte procurar as informa· 
ções, segundo o seu modo de ver. E' o que propõe na indicação que 
passa a ler. · . 

Attendendo á complexidade de causas que influem sobre a pre
sente situação economica do paiz e á urgencia de medidas tendentes a 

tranquillisar o animo publico, que dos poderes na
Indicação Ramlro -cionaes espera a legitima intervenção para regular 

Barcellos a nossa vida · commercial, i{lentando-a de indebitas 
perturbações; 

Considerando que só depois de exactas informações, só na posse 
de detalhes praticas e no . conhecimento dos factos incriminados pela 
opinião, poderão os poderes publicos decidir BObre tão melindrosa 
questão; 

Julgando, por outro lado, que ao Poder Legislativo competA!l es
sencialmente dar ao Executivo os meios legaes para attender aos re
clamos da opinião e ás necessidades publicas; 

O Senado resolve : 
1.0 Nomear dentre seus membros uma commissão de inquerito, 

encarregada de colher todos os dados necessarios em relação á ques
tão economica, ouvindo os banqueiros e directorias de bancos e de 
companhias commerciaes .e· industriaes, commerciantes, industrialistas, 
e todas as pessoas que julgar competentes no assumpto em exposição 
Yerbal ou escripta; 

2.0 A cormnissão compôr-se-ha de cinco senadores que entre si 
escolherão o presidente e dons secretarias; 

3. 0 O convite para as exposições verbaes e por escripto, se farão 
por meio de cartas a que juntarão impressos os quesitos adeante con
signados ; 

. 4.0 Que a mesma commissão em suas cartas circulares marque o 
prazo maximo de 15 dias para o reCebimento das respostas á-s informa
ções pedidas; 

5.0 Que a commissão mande publicar, na parfe do Diario Official 
destinada aos trabalhos do Congresso, os quesitos feitos e a lista das 
pessoas a quem sejam dirigidas as circulares; 

6.0 O quesitos serão os seguintes: · 

I 

Quaes as causas da actual situação economica em relação ao es
tado 'do ca~bio ~ 



II 

Entre .as causas da baixa do cambio tem aoção predominante o 
Íneio circulante de papel · inconvertivel ~ 

III 

. A f6rma pela qual os actuaes bancos de emissão constituíram ·seu 
-' fundo social exerce influencia sobre a depreciação do papel em~ttido ? 

IV 

IAs operações de descontos e adeantamentos realisa\'eis pelos ban
cos emissores com papel inconverti~el foram e teem sido feitas sobre 
transacções realisaveis nos prazos de seus vencimentos ? 

No caso negativo, em que proporção relativamente ás emissões 
são as operações · de prazo curto e realisaveis no prazo ~ 

v 
Qual a proporção, em relação á emissão, das operações realisadas 

com destino á longa immobilisação ou especulações que colloquem os 
devedores em condições é!e não poder integrar o pagamento de seus 
debit~ na ép.,ca dos respectivos vencimentos ? 

VI 

Qual a proporção presumível das em1ssoes envolvidas nas espe
culações da Bolsa e invertidas em títulos cotisaveis ? 

VII 

Si houve esses emprestimos sobre 11aução, de que modo foram 
acooit<Js ? 

Por somma igual ao capital realisado ou por maior valor do que 
aquelle que realmente representam ? 

VIII 

Facilitarão por ventura os bancos de emissão desconto de letras 
aos mesmos indivíduos a quem emprestavam sobre caução de títulos, 
afim de que pudessem cobrir as differenças entre o custo dos mesmos 
e o liquido producto das cauções ? 

IX 

Os pedidos succeasivos de emissão correspondem á necessidade de 
mais meio circulante para as necessidades reaes das permutas ? 



-471-

X 

Em que consistem as especulações realisadae com o fim de fazer 
baixar o cambio ~ · 

XI 

Tomaram os bancos emissore .. parte activa nas especulações da 
bolsa ? Directa ou indirecta, ou ambas ? 

XII 

E' exacta a existencia de papeis caucionados em bancos emissores 
com valorisação duas, tres e mais vezes superiores ao capital reali
sado? 

XIII 

·E' certo que a facilidade das emissões tenha facilitado á especula· • 
ção o realisar emprestimos no estrangeiro ·. ~ 

... 
XIV 

Quaes os meios mais efficazes para regularizar a vida econom1ca 
do paiz f 

XV 

Quaes os me1os para o momento actual ~ 

XVI 

Quaes os de transição ? 

XVII 

Quaes os definitivos ~ 
7.0 A' proporção que a commissão vá re~bendo a,s respoatas ao in

querito, as mandará publicar no DVtwio Offvcial, e nos orgãos da im· 
prensa desta capital que se prestarem a fazel-o gratuitamente. 

8.0 Terminando o prazo de recebimento dos pareceres, a commis
são lavrará o seu, que será terminado pelo projecto de lei ou projectos 
decorrentes do estudo que lhe é confiado. 

•Sala das sessões, 26 de agosto de 1891.-.Ra.m~o Barcello$. 
, Por ella, crê que o concurso de todos pela boa vontade e pelo pa· 

triotismo do Senado ficará methodisado, que se chegará a uma con· 
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clusão exacta e a um juizo perfeito sobre as causas perturbadoras da 
vida economica, e que o Senado terá occasião de ver que cada um dos 
senadores, que aqui trouxe uma parcella de seus esforços, tinha razão, 
em relação á parte de que se occupou. Assim, o commercio em .peso, 
os bancos, os interessados, terão occasião de tomar a responsabilidade 
das medidas, que em favor delles mesmos o Senado e a Camara dos 
Deputados terão de tomar. 

Ainda mais: _no regimen de publicidade em que se vive, vae-se 
talvez tirar de cima de certos estabelecimentos certa reprovação pu· 
blica, que póde muitas vezes ser injusta, de que· nenhum dos senadores 
tem documentos para fazer uma accusação formal e terminante. 

Nootas condições, o Senado abre o inquerito: todos podem fallar, 
inclusive os accusados, o Senado julgará então, por intermedio da sua 
commissão, o que é preciso propô r . ·Depois sobre isto estabelecer-se-ha 
uma· discussão e uma discussão efficaz, regularisada, em que todos tra· 
rão o seu concurso. 

Mas desde este momento, si o Senado resolver favoravelmente 
sobre o que propõe, o orador assegura que começará a formar-se a 
tranquillidade no espírito publico, vendo que o ramo principal, o 
ramo competente dos poderes constitucionaes, enfrentou com a situa
ção sem receios, sem prevenções, sem injustiças, e apenas com o animo 
bem preparado e corajoso de, nas presentes condições, salvar o paiz 
de uma situação economica anormal, e tambem de salvar a Republica 
dos golpoo daquelles que estão manejando nas trevas. (Apoiados; 
mi~ito bem . ) 

Apresenta o seu trabalho. O Senado modificará a questão do 
inquerito como julgar melhor. Não tem a vaidade de suppôr que aqui 
apresenta o perfeito e o completo; pelo contrario, desconfia sempre 
que fica áquem do necessario. · 

Os seus nobres collegas poderão propor e acceitar no inquerito os 
quesitos que faltam na indicação que apresenta . (Muito bem; muito 
bem.) 

V eem á mesa o projecto e a indicação. 
O projecto fica sobre a mesa para ser opportunamente apoiado. 
A indicação é lid-a, apoiada, posta em discussão e sem debate ap· 

·provada . 



NOTA: 

IND ICAÇÃO ARISTIDES LOBO 

Na sessão de 26 de Agosto o Sr. FigwevrerlxJ tmta da situação 
fi>nanc eira. O Sr. Mayrinlc falla no mesmo sentido. Em 28 o Sr. M·ay-
1'inlc continúa a tratar do assumpto. O Sr. Aríistides L.obo a:p~esenta 
uma indicação sobr'(l a si'tuação finance'ira da RepuMica. Fallam sobne 
a indicação os S'rs. Ovtidoa, &rzewelló Oo1"reiJa, w .v.ro Muller. E' 
approvaxl!a. O Sr. A1'istid-es Lobo offer{3ce. em seguii/;a uma moçãxJ. 
Oram' o:; Srs. Serzedello Correia, A?{istiites Lobo, Laur(J Muller, V~ 
nhaes, 001vreia · Rabello. E' retirada a moção a requerimento do Sr. 
A. Lobo. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SEHSÃO DE 26 DE AGOSTO (1891) 

O Sr. Fi!.'ueiredo - Sr. presidente, faço um appello á benevo
lencia da Camara, po·r isso que não tenho pratica da tribuna e falle
cem-me dotes oratorios. Outrosim, peço . aos Srs. deputados que nuo 
me interrompam ,com apartes, em vista do assumpto de que venho 
tratar, cuja exposição póde ser prejudicada por qualquer interrupçiio·, 

V ou responder ao discurso, hontem nesta C amara, pronunciado 
pelo meu illustre collega da Ü!ipit'al Federal. · 

Dividirei a minha resposta em duas parte·s; na 1~' tratarei da 
minha defesa pessoal, na 2a explicarei as causas da baixa do cambio 
e das acções do Banco da Republica. 

Entrando na 1a parte, devo agradecer ao meu coUega o ensejo que 
me proporcionou de desfazer desta tribuna as calumnias· que me teem 
sido levantadas pelQ.s seus amigos: · 
. Não posso, porém, deixar de estranhar que S. Ex. que me tratou 
sempre com a maior intimidade e que h a poucos dias . me disse, ~m 
uma conferencia que tivemos, que não dava ouvidos a intrigas, nem 
ás balelas que se espalhavam, viesse trazel-as para esta casa procuran
do, si possível, tornar-me odioso para com o publico e a praça desta 
capital. . · · · · · 

· · E' preciso que alguma cousa muito grave, se tenha passado no 
Banco da Republica, para que S. Ex. viesse ·fazer accusações tão 
apaixonadas, tão infundadas e cheias de inexactidões ·e in verdades. 

Principio por declarar que, não sou republicano de 15 de novem
bro, já o era muito tempo antes. Os meus amigos e todos · aquelles 
que me honram com suas relações intima.s, conhecem desde muito os 
meus' princípios ,em favor da mutabili-dade do ,regimen político e ad· 
ministrativo do paiz. 

Si eu pudesse invocar o testemunho dos homens políticos dos 
mais importantes que governaram o paiz no . tempo . da monarchia, 
elles diriam que ha muit,o tempo eu me pronunciava contra 0 governo 
do ex-Imperador, a quem aliás · tributava respeito e consideração, po-
rém, a quem não era sympathico. · 
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Elles diriam que muitas vezes, em 1888 e 1889, eu lhes fiz sentir 
que a monarchia estava finda; que era tempo de estabelecer-se a Re
publica, que considerava o unico governo que, entregue a mãos capazes, 
poderia felicitar o paiz, levando-o a um progresso que devia ter em 
futuro não muito remoto. 

Não posso ser suspeito á Republica. 
Poucos mezes depois de 15 de novembro fiz uma conferencia em 

Paris, em que declarei, tenho aqui os exemplares, que com a Repu
blica o paiz nada tinha soffrido e ao mesmo . tempo, que o seu futuro 
garantia uma situação economica, livre de apprehensões, · 

Em outras praças f~z publicações na imprensa, declarand<> que a 
Republica mantinha a ordem, cercada de todas as garantias e que os 
capitalistas europeus nada tinham a receiar quanto ás circumstancias 
financ~iras do paiz. · 

O meu collega pela Capital Federal diz-se muito patriot a, o que 
não contesto de fórma alg;uma, porém, frisou o patriotismo daquelles 
que tinham passado para a Europa uma parte ou o · todo · de seus ca
pitaes. 

Sr. presidente, esta é uma destas historias muito sediças· que se 
espalham a meu respeito. Destr._uiroi uma por uma, aproveitando o 
ensejo de . achar-me . nesta tribuna. 

E' falso, e attesto sob minha palavra, que não póde ser posta em 
duvida, que o que possuo na Europa não passa de 20.000 libras ster
linas, empregadas em títulos brazilei.ros, e em Paris de 100.000 fr.an
cos que tenho á minha disposição, para occorrer ás despezas, quando 
alli estou. 
. Nunca tive na Europa capitaes disponíveis e si algu~as vezes 

por transacção, em movimento de eambio, eu tenho dinheiro na Eu
ropa, emprego em fundos n_acionaes. 

· Ainda ultimamente uma somma alli empreguei, infelizmente em 
acções do Banco da Republica, que trouxe para aqui; quando cheguei, 
encontrando um preç.o muito baixo para essas acções, tive de perder 
uma somma extraordinaria. 

Posso ainda assegurar que toda a minha fortuna, . que por ahi 
muitos exaggeram, e que nem de longe se appro:xrima a .daquelles que 
hoje são citados como tenno tido a fortuna de fazer boas operações por 
occasião do ultimo movimento da bolsa; posso assegurar que toda a 
minha · fortuna, digo, se acha aqui empregada em propriedades, em 
apolicac; da divida publica, em dinheiro em contas correntes nos bancos 
e em muitas acções de bancos e companhias; e assim como toaos os 
outros que se reputam infelizes em virtude da baixa dos títulos, tam
bem sou portador -de acções e títulos de muitos bancos e companhias. 
V. Ex., · Sr~ presidente, póde dar attestado disso. 

Outros amigos do meu nobre collega foram ma:is felizes, porque 
na occasião em que o governo provisorio, com o maior acerto, · susten-
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tava a taxa do cambio de 27 e pouco acima para attender, como muito 
bem disse o ministro de então, a interesses supremos da nação, e evi
tar qualquer commoção politica após a revolução; outros amigos do 
meu nobre collega aproveitaram· essa occasião para passar sommas 
importantes para a Europa, que depois · empregaram em fundos bra
zileiros, mandando aqui publicar pelos jornaes que tinham prestado 
grandes serviços, sem se lembrarem de que um desserviço maior liaviam 
feito na compra de cambiaes, por sommas tão avultadas, em occasião 
em que era: diffical a manutenção do cambio. 

E' tambem de todo ponto falso que eu houvesse entrado em ope
rações de cambio. E neste ponto fallo com a maior franqueza, porque 
entendo que este é o meu dever nesta occasião, sem receio de ser con
testado. Entro nestes detalhes porque assim é preciso, para a todo o 
tempo poder justificar as minhas asserções. 

Asseguro que desde que aqui cheguei, as minhas_ compras de 
cambiaes foram em julho, ao Banco do Brazil, 60. 000 francos, e ao 
Banco de Paris e Rio, 100·. 000. Parece" me que estas sommas não são 
de natureza a influir na baixa do cambio. 

Ao mesmo tempo, para satisfazer a pedidos de amigos de uma 
companhia industrial assucareira, e da ·Gazeta de N oif;l;ias, que que
riam mandar dinheiro para a Europa:, e que infelizmente não encon
travam quem o passasse por telegramma, saquei a somma de 275.000 
francos. -

Ao chegar a esta capital, encontrando o cambio de 18, que me 
parecia muito favoravel, e que eu acreditava com tendencias á alta, 
saquei, contra um credito de diversos que me são concedid<>s por ban
queiros da Europa, por terem confiança na minha individualidade, 
a somma de 20. 000 libras. 

A Ca~ar~ sabe que o cambio se acha a 15, e, portanto, a opera-
ção era toda de confiança, e não para provocar a baixa. . 

Os corretores e todos os bancos podem dar testemunho de que, 
nem siquer, me occupo em fallar em operações de cambio, O mesmo 
se tem dado em relação a acções de banc<>s e companhias. 

E' falso, é mais que falso, que eu tenha intervindo em movimento 
de alta ou baixa. . 

Os corretores todos podem attestar que não me occupo desses 
negocios, pois que se queixam de que não lhes dou dinheiro a ganhar. 
Nem uma vez, nem uma só ·vez, encarreguei a quem quer que seja 
de produzir a baixa de acções. 

Mais tarde direi si a baixa se pôde fazer lançando-se ao mercado 
um pequeno numero de acções, conforme disse hontem o meu nobre 
collega. 
. A unica transacção que tenho realizado é o emprego de fundos 

disponiveis fazendo-se o que se chama cauções e 11eports; isto é, pa-
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gando a dinheiro o valor de um titulo, para o entregar mais tarde 
áquelle que não póde comprar com pagamento immediat{), e está dis
posto a pagar um certo juro pelo tempo que lhe é concedlido. 

Vou tratar agora de minha commissão na Europa. 
Quando se fundou o Banco da Republica, ficou entendido entre 

o meu illustre collega e es~e que ora se dirige á Camara, havendo entre 
nós, como houve atê o dia de hontem, as melhores relações de intimi
dade, a ponto de nos tratarmos por tu; f:bcou entendido, dig{), que eu 
iria encarregado de estabelecer um banco na praça da Londres, para 
servir de agente financeiro do Banco da Republica. Seguindo com essa 
commissão, cheguei a Lisboa, onde é publico e os jornaes disseram, 
que fiz uma conferencia, na qual declarei que o estado do paiz era o 
mais prospero possível, que o Banco da Republica, que era consi
derado como o banco do estado, tinha sido encarregado de fazer emis
são, e ia crear bancos na Europa, 'com autonomia propria, para ao 
mesmo ·tempo fazerem as operações com o Banco da Republica . .Ahi 
declarei que o Banco em Lisboa seria creado pelo Sr. Barão do Alto
Mearim, pessoa competente para desempenhar a · commissão; que o 
banco em Paris já estava estabelecido, segundo me constava por tele
gramma dalli recebido; e que a minha missão seria dirigir-me á praça 
de Londres .para fundar um banco inglez, ao qual já se tinha dado o 
titulo de"Natw1bal of Banlc Braifil. . 

Chegando a Paris, immediatamente escrevi para Londres man
dando chamar o gerente da caixa filial, afim de entender-me com elle 
sobre a creação do Banco. 

Passando immediatamente a entender-me com diversos banquei
ros · daquella praça franceza, e com representantes e associados de 
outros de Londres, encontrei logo por parte delles uma recusa com
pleta. Diziam-me que era cedo para a fundação desse Banco; que o 
cambio havia baixado muito; que ainda não estava completamente 
restabelecida a ordem, e que seria melhor esperar momentos mais pro
prios para então se realizar a fundação. 
' Não me sendo possível o desempenho da minha comm1ssao, cum
pria-me pois arranjar um agente financeiro, um correspondente para 
o Banco da Republica. · . 

Quando parti daqui, um dos primeiros estabelecimentos banca
rios de Londres, o London & County Bank, que era correspondente do 
Banco N acionai, ao ter noticia por telegramma da fusão dos dous 
bancos, escreveu ao gerente da caixa filial em Londres, dizendo que 
de fórma alguma continuaria as suas relações com o Banco da Repu
blica. Chegando a Londres procurei convencer á directoria daquelle 
estabelecimento, de que não havia razão para o procedimento que havia 
tido para com o Banco da Republica . 

. Tive em Londres varias conferencias com a direcção do London 
& County Bank, a que assistiram o gerente da nossa caixa filial e 
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0 distincto negociante Sr. Francisco Youle, além de outros que podem 
testemunhar o esf<>rço . que empreguei para conseguir que a directoria 
do London & County Bank desistisse do seu intento, mas respondeu 
ella que apezar das vantagens e seguranças offerecidas não podia ser 
0 agente do Banco da Republica, porque tendo-se escripto muito contra 

.0 presidente deste Banco, em virtude da creação de muitas emprezas 
e das suas idéas sobre emissão de papel-moeda, poderia ser prejudi
cado o . credito do estabelecimento e dar-se a retirada de seus depo
sitos . . 

E á vista disto passei dous ou tres dias sem saber como arran-
jar-me. . 

Todos os <>utros bancos de la ordem, recusavam até conversar 
commigo sobre negocios do· Banco da Republica. 

Lembrei-me então de dirigir-me á importante casa Rothschild; 
foi idéa minha e unicamente minha. 

Tendo se dado ·algum tempo antes um choque entre a casa RÓ
thschild e o Banco Nacional a. proposito da su~ caixa filial em. Lon
dres, não quiz desde logo apresentar-me áquella casa. Procurei então 
o intermedio do nosso de~egado d0 Thesouro em Londres, que foi fallar 
a um dos Srs. Rothschilds, dizendo-lhe este que . se recusava a . esta
belecer relaç!)es com o Banco da Republica. 

- Não desanimei, porém, e sabendo que nosso ministro em Londres, 
o distincto Sr. Conselheiro Corrêa, a quem devo as maiores finezas 
entretinha as melhores relações com o Sr. Alfredo Rothschild, que é 
o que tem parte activa na direcção . daquella casa bancaria, dirigi-me 
a esse cavalheiro e pedi-lhe que procurasse aquelle senhor' e visse si 
elle me recebia para tratar dos negocios relativos á agencia do Banco 
da Republica. No mesmo dia tive uma resposta affirmativa; porém, 
que tendo logar nessa occasião as férias da Paschoa, melhor era que 
voltasse uma semana depois, e assim fiz, · 

Realizada a conferencia com lord Rothschild e o Sr. Alfredo Ro
ihschild, resultou ficar assentado que aquella casa bancaria accei
taria a agencia do Banco da Republica com a garantia de consoli
dados inglezes, não podendo, na occasião, acceitar os fundos brazi
leiros, ainda que depositassem nelles a maior confiança, tanto que 
eram possuidores de uma grande somma desses títulos, por isso que 
estando o mercado em más condições, e podendo tornar-se necessario 
collocar uma parte delles, aaria isso logar a uma baixa grande e a 
prejudicar o banco. 

Ficou dependente a annuencia daquelles senhores de um telegram
ma do Sr. ministro da fazenda em resposta ao que lhe d'irigira o mi
nistro do Brazil, 'declarando, unicamente, que seria muito grato ao 
governo do Brazil, que aquella ·casa entrasse em relações com o Banco 
da Republica. . . . 



- 480~ 

De tudo isso dei conhecimento ao meu illustre collega e o que 
se passou foi que, apezar de interpellado p{>r duas vezes o ministro da 
fazenda de então, nunca deu a resposta nos termos em que foi soli
citada. 

Communiquei ao meu collega presiderite do Banco da Republica 
tudo quanto se passara com a casa Rothschild e S. Ex. no dia 14 
ou 15 de maio, isto é, nos quatro ou cinco dias em que veiu a esta 
capital, .depois 1de estar em Caxambú por muito tempo, telegraphou
me que não convinha ao Banco da Republica depositar consolidados 
inglezes e sim unicamente fundos brazileiros. . 

. S. Ex. parece que veiu hontem dizer que o Sr. Rothschild não 
tinha acceitado a agencia do Banco da Republica, porque tinha dado 
ouvidos a informações transpirando veneno co~tra o credito do paiz. 

Tenho aqui presente as cartas trocadas com o Sr. conselheiro 
Corrêa desde a primeira que é de 25 de março, a qual diz (lê): 

'"Com effeito, -os Srs. Rothschilds acceitaram a sua proposta e 
ficou entendido que depois das festas da Paschoa:, isto é, daqui· a oito 
dias, V. Ex. terá de vir ver lord R:othschild para fixar as condições. 

Entrementes a desejo dos mesmos Srs. Rothschilds dirigi hoje 
um telegram.m.a ao Sr. ministro da .fazenda, perguntando-lhe si o go
verno desejava que elles fossem agentes do Banco da Republica." 

Creio que a resposta não é duvidosa. 

Em seguida elle diz, (lê) : 

"12 de abril - Só hoje recebi a resposta telegraphica do Sr. mi
nistro da fazenda (era a .segunda). Não foi explícita como esperava ' 
e diz que responder-á p<>r carta para maior clareza. 

Receio, pois, que os Srs. Rothschilds nada queiram resolver antes 
de receber a carta annunciada. Sinto essa demora inevitavel e com a 
qual não se contava." 

"13 de abris- Como suppunha, á vista do telegramma do Sr. mi
nistro da fazenda, lord Rothschild resolveu não dar andamento ao 
negocio de que se trata, emquanto não chegarem as explicações que 
pedira pelo telegrapho. . 

Posso assegurar-lhe que os Rothschilds estão nas melhores dispo
sições, e que a sua proposta será acceita assim que fôr satisfeito o 
pedido muito natural que fizeram." · 

Em outras cartas, e tratando do mesmo assumpto, diz ainda (lê) : 
"21 de abril - O Sr. ministro da fazenda não quiz confiar ao 

telegrapho a resposta que delle esperava, e aguarda carta minha para 
maior clareza. 

Inutil é dizer que escrevi-lhe sem demora, assim que conheci suas 
intenções; Devemos, pois, esperar." 

"28 de abril - Com effeito nada ha a fazer, sinão esperar a res
posta d.o governo ao meu officio. 
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O Si·. ministro poderia mandai-a pelo telegrapho Sl assim lhe 
suggerissem." 

O SR. BERZEDELLO - Estava encaixotando ouro. 
O SR. FIGUEIREDO - (lê): "8 de maio - Tenho presente sua 

carta de hontem, e sinto dizer-lhe que ainda não tive resposta alguma 
do governo. 

A minha carta, ou antes, officio, foi expedido daqui em 13 de 
abril e já deve estar nas mãos do governo." 

"17 de maio - Recebi em devido tempo a sua carta de 15 do 
corrente, á qual não respondi logo esperando receber a cada momento. 
a solução do Sr. ministro da fazenda. Nada, porém, chegou até agora., 
e creio que .0 Sr. ministro, em vez de telegraphar, se resolva a escrever. 

Neste caso, como V. Ex. tem de partir em breve, nada poderá 
fazer sinão deixar aqui alguma pessoa encarregada de representai-o 
com a respectiva procuração." 

Depois, na ultima carta, em virtude do telegramma do presi
dente do banco, declarando que acceitaria a agencia Rothschild, só-
mente garantindo com fundos brazileiros, (lê) : · 

"A' vista do telegramma que recebeu do Rio, podemos dizer cap.ut 
mortuu.m. 

A garantia exigida pelos Srs. Rothschilds não mostra deseon· 
fiança nos fundos brazileiros, mas a impossibilidade de re~lizar S&

melhante, garantia, no estado actual dQ mercado. 
Está claro que, si tivessem de realizar ~eventinamente t 200.000 

em fundos brazileiros, estes soffreriam uma depreciação de t 5 a 
f. 6 sinão mais. · . 

Por isso pediram que a garantia fosse em fundos facilmente ne-
gociaveis. Nada mais natural." · 

Tenho aqui toda a correspondencia trocada com Q Sr. conselheiro 
Corrêa a respeito de tudo quanto se passou· sobre a minha commissão 
que foi o inicio do mesmo accôrdo feito ultimamente pelo Banco da 
Republica -com a casa Rothschild. 

A' vista de tudo quanto acabo de expôr, pergunto á casa· si é 
justo P honesto dizer-se que, encarregado -desta commissão, andei des· 
acreditando na praça de Londres o Banco da Republica; que, ainda 
mais, espalhei noticias desfavoraveis a respeito do mesmo banco nos 
boulevards e cafés cantantes. 

Quando me acho em Pariz emprego o meu tempo utilmente. Os 
boulevards e os cafés cantantes são frequentados pelos moços que lá 
vão passeiar. .As cartas que S. Ex. diz possuir devem ser de pessoas 
que vivem a fazer intrigas que o roeu collega tem o defeito de ouvir. 

Si S. Ex. seguisse o meu exemplo de não dar ouvidos a ·quem· me 
vem f aliar de su~ pessoa e do Banco da , Republica, andaria bem. 
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Entretanto, o meu collega acompanha as pessoas que vivem adu
lando-o em proveito proprio: (Apoiados e muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - . Observo ao Sr. deputado que a hora do 
expediente está finda. · 

O SR. FIGuEIREDO - Peço a V. Ex. consultar a casa si concede 
prorogação da hora como fez hontem ao meu collega. 

( Çon.sultada a casa, é concedida a pr()rogação de hJ,ora.) 
O SR. FrGUEIR$DO - Mais uma verdade do discurso do meu il

lustre collega. 
S. Ex. disse que eu tinha vindo da Europa com o proposito de . 

fundar um banco novo sobre os destroços do Banco da Republica. 
Não sei o que significam estas palavras. Acredito mesmo que ellas 

não teem o alcance que S. Ex. naturalmente lhe attribue. 
Todo o mundo sabe que vim da Europa por dous motivos: o pri

meiro para realizar o casamento de tres filhas; o segundo e por certo 
o principal, para cumprir o meu dever de representante da Capital 
Federal. . . 

&severo á Camara que si não fosse obrigado a satisfazer este 
dever, teria regressado á Europa após o casamento de minhas filhas. 

Entendo que sou incompetente (não apoiados) para cumprir de
veres que estão acima do meu merecimento. (Não apoiai!Jos.) · Entre
tanto, tenho cumprido meu dever conforme posso .. '. 

O SR. SERZEDELLO - Di~to tem dado provas. 
O SR. FIGUEIREDO - ... nos trabalhos da commissão de orça

mento, para cujo cargo fui honrado pela confiança da Camara. 
E' certo que depois de ter regressado, diversas pessoas fallaram

me para fundar um banco, não para competir com o da Republica, 
mas um banco para prestar serviços cambiaes ao commercio, em vir
tude de ter desapparecido o English Bank, ficando sómente para estas 
operações o London · & Brazilian Bank, e ao mesmo tempo para faci
li.tar as transacções de curto prazo que são feitas a taxas mais mode
radas em beneficio do commercio e ás quaes o Banco da Republica 
não attende porque prefere empregar o dinheiro em negocios de 
cauções. 

Recusei ·me desde a primeira vez que me f aliaram cavalheiros 
desta praça. 

Não preciso dizer que si quizesse fundar um banco em 24 horas 
o poderia fazer, porque felizmente não intervindo em especulações, 
por ser contrario a ellas, e tendo um passado que o commercio desta 
capital conhece, elle saberia que o dinheiro que viesse ás minhas mãos 
éstava garantido como o esteve quando tive a honra de ser presi~ente 
do Banco Nacional. (Muito bem.) Portanto, como dizer-se que queria 
:fundar um banco sobre os destroços do Banco da Republica ? Que 
pretenção podia eu ter? Ser presidente do Banco da 'Republica? 
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O meu collega sabe que S. E x. fundou o Banco da Republica de 
accÔrdo I commigo; que sabia que S. Ex. teria de lutar com difficul
dades e difficuldades sérias no desempenho da sua missão, afim de 
facilitar auxílios á praça. 

Vantagens pecuniarias? Não. 
Todo 0 mundo sabe que o meu pensamento é voltar logo que mé 

seja possível para a Europa, e não tenho, portanto, pretenção alguma. 
Disse o meu illustre collega que appareceu h ontem no J ornal do 

Oommercio uma chapa para a directoria do Banco da Republica; que 
esta chapa foi organizada sob a inspiração do orador, que pretende 
a presidencia do banco. 

Sr. presidente, não ha maior injustiça, nem mais irreflectida 
accusação. 

'Sr. presidente, esta chapa está organizada com nomes de pessoas 
com as quaes não· ten~o relações. 

Não é, portanto, possível acreditar-se que eu tenha formado uma 
chapa assim para mandar publicaJ-a no JornJal do Opmm-ercio , .tanto 
mais quanto S. Ex .. sabe que para fazer-me eleger pa:ra qualquer cargo 
não preciso apresentar-me por chapas. ·. 

O meu collega foi, hontem, injusto para com dous cavalheiros 
que_ foram directores do Banco da Republica. S. Ex. disse que tinha 
tido a infelicidade de admittir na directoria indivíduos que tinham 
vindo do Banco N acionai. 

Ora, esses cavalheiros hão de certo explicar-se _pela imprensa; 
mas eu posso dizer á Oamara que a infelicidade foi para os acció
nistas, pela retirada desses cavalheiros, porque elles prestavam· impor
tantes serviços na administração do Banco da Republica. 

Não conferenciei com elles; nunca t roquei uma palavra sobre o 
que se passava no Banco da Republica; e até um delles, antes da 
minha chegada, retirou-se dessa administração, porque pensava rea
lizar uma viagem á Europa. 

Não quero passar por leviano, dizendo o que consta com bom 
fundamento na praça; entretanto, o que se diz ê. que esses directores 
não puderam continuar a servir, porque não podiam mais presenciár 
os abusos e os factos que se estavam dando no Banco da Republica. 
Deixo, porém, a elles a palavra. · 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Por ahi t ambem dizem qué quando 
o Banco N acionai se reuniu ao Banco da Republica estava quasi a 
quebrar. 

o SR. VINIIAES - E' bom não ouvir só a accusação, _mas sim 
tambem ·a defesa . 

. O SR. ARISTIDES LoBo -Isto é um processo economico-fi~anceiro 
que é preciso ouvir em silencio. (Apoiamos.) 

O SR. FIGuEIREDO - O nobre deputado que me interrompeu sabe 
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bem que tem em· casa pessoa que ·póde dar informações contrarias a 
esta. · 

O meu collega fallou hontem na ,fusão do Banco N acionai com ·o 
Banco dos Estados Unidos, e disse que o Banco N acionai estava atro
phiado. 

E' possível que assim fosse; porém, foi o Banco N acionai quem 
por diversas vezes, e ainda ultimamente emprestou dinheiro ao Banco 
dos Estados Unidos. ' Disse que os accionistas do Banco N acionai ti

. veram um lucro de 50$ por acção, porém, não mencionou que foi 
igual ao que receberam os accionistas do Banco dos Estados Unidos. 

Esse b~onu.s de 25 ojo que então tiveram os accionistas do· Banco 
N acionai e do Banco dos Estados Unidos foi autorizado pelo governo 
e muito convinha ao Banco da Republica por constituir capital, e 
assim augmentar a emissão sobre esse capital de 50.000 :000$, consi
derado como realizado, que seria resgatado, cada anuo por uma quota· 
de lucros. · 

O balanço ultimo que apresentou o Banco N acionai, e que posso 
mostrar á Cainara, demonstra a toda urgencia que elle estava muito 
longe de estar quebrado; ao contrario; a sua situação· era a mais pros
pera possível. Me encarrego de o trazer aos nobres deput ad.os para o 
examinarem por si e fazerem o seu juizo. . 

Fallou o meu nobre collega do Banco de Paris, sem em todo o caso 
se lembrar de que esse estabelecimento de primeira ordem é conhecido 
em toda a parte, e que tem o capital de 62 1j2 milhões de francos, 
não faz operações de deposito, e negocia unicamente com o seu ca
pital. 

Disse mais o meu collega que o Banco N acionai não estava em 
condições de fazer operações; mas, entretanto, a C amara sabe que o 
Banco N acionai fez sempre as maiores operações, e que elle era o 
que mais sacava sobre as praças 538trangeiras, que distribuiu maiores 
dividendos de 10 a 12 ojo ao anuo em ouro constituindo fundos enor-
mes de reserva. · 

Quando se tratou da fusão do Banco N acionai com o Banco dos 
Estados Unidos, apresentei uma nota de todos os haveres _do Banco 
N acionai. Essa nota esteve duarnte alguns dias nas mãos dos dire
ctores do Banco dos Estados Unidos, que depois me a devolveram, 
declarando que não tinham observação alguma a fazer, e que accei-
tavam os valores estipulados. · 

Não me aconteceu, porém, o mesmo em relação com o balanço 
apresentado pelo Banco dos Estados Unidos. Encontrei, por exemplo, 
que o activo não era bem representado em certos valores; havia som
mas adiantadas em corita corrente e por caução, que não estavam devi
damente garantidas. Apresentei essas duvidas aos directores do Banco 
dos Estados Unidos; elles acceitaram as observações e concordaram 
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em fazer 0 que eu t~nha exigido, isto é, a eliminação de certas contas, 
em um certo prazo, e a diminuição de debitos de alguns devedores que 
eram apontados como não offerecendo a garantia necessaria. 

A prova disto encontra-se nas actas do Banco N acionai. Si os 
meus collegas forem examinai-as, verão que fiz restricções muito posi
tivas a .este respeito, tornàndo até responsaveis os meus collegas do 
Banco N acionai que passavam para a administração do Bauco da 
Republica, si as minhas observações não fossem em tempo attendidas. 

Nessa occasião os directores do Banco dos Estados Unidos eram 
devedores em conta corrente. 

Não sei si ainda hoje o são, porque é possível que . depois .das re
clamações da imprensa e dos boatos espalhados a esse respeito se te
nham tomado providencias sérias para eliminar esses debitos; mas o 
que é certo, é que ainda este anno, em março ou maio, um dos dire
ctores a quem se tinha concedido o credito de 113 :250$ era devedor de 
291 :000$; um outro de quem se tinha concedido um credito de 
2. 600 :000$ era devedor de 5. 500 :000$; um outro a quem se tinha con
cedido um credito de . 194 :000$, devia 228 :000$; accrescendo ainda 
syndicatos constituid:os em nome de um dos directores, que figurava com 
diversas razões sociaes. . . assim como figuravam syndicatos para a 
compra de acções do banco, que tinha sido constituído para operar aqui 
e no estrangeiro,, e de outros bancos que se tinham estabelecido no pe
ríodo decorrido de novembro para cá. 

Esses syndicatos figuravam in nomine F. Souto & Oomp. e Norte 
Americano, o 1° com 1.482:000$ e o 2° com 2.395:000$000. 

Não pretendo dizer que estas verbas não estejam eliminadas, por
que consta me·smo que se tinha feito uma operação importante em 
acções de uma companhia para desapparecer um desses debitos e si 
toco neste assumpto é ·sómente para responder a parte do discurso do 
meu illustre collega em que diz que os estatutos do Banco da Repu
blica prohibem os directores de fazerem transações com o mesmo banco, 
e que os seus directores não teem contas com esse estabelecimento. 

Parece-me que tenho respondido á primeira parte do discur·so de 
S. Ex. com relação ás referencias que elle fez a minha individualidade, 
e que assim tenho completado a minha defesa pessoal. · 

Passo agora á 2a parte, que é sem duvida a de maior importancin. 
Hesitei, hontem, por bastante tempo, e consultei a diversos ami· 

gos, sobre si devia limitar-me unicamente a uma defesa. pessoal ou se 
tambem contestar a exposição feita pelo meu illustre collega em rela
ção á baixa do cambio e sobretudo das acções do Banco da Republica. 

Eu disse aos meus collegas que defendendo-me, ficaria satisfeito 
assim como elles, porque tinha varrido a minha testada, e a unica cousa 
q_ue podia resultar era que a opinião publica, fosse injusta, e me con· 
~1derasse mais ou menos bem em relação as accusações feitas pelo meu 
1lh1.stre collega, mas depois desta consulta, entendi por conselho del1es, 
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que me cumpria fallar com toda ~- franqueza (apoiado_s), sobre a si
tuação em geral, em resposta ao discurso de hontem. 

Estou acostumado ha muitos · annos a ouvir dizer pelos interes
sados, pelos especuladores, e por todos, que sou ,o causador d!l alta; on 
baixa do cambio e de tudo quanto se passa na praça do Rw de J a
neiro. 

Realmente eu devia ter muito poder para vencer todos os outros 
poderes desta praça e desta terra ! · ' 

' Agora começa a repetir--se a antiga historia muito sediça de que 
a baixa do cambio e das acções provem de syndicatos para fazer cahi1· 
os bancos e levantar outros sobre as suas ruínas, por vaidade ou ga
nanCia. 

A Camara deve convir que não ha· seis ou sete homens, segundo 
diz hoje um jornal, que possam derrotar o mercado das acç.ões do Banco 
da Republica, porque si o preço fosse vantajoso, muita gente viria com
pra~: acções deste banco, e o preço subiria logo, em prejuízo dos syndi
catos que se tivessem org.anisado para baixa. 

A baixa das acções de qualquer banco póde ter logar no e-spaço de 
um ou dous dias, mas não permanentemente, como se tem dado de 
cer~o tempo para cá. 

Ainda estava na Europ~ quando aquellas acções baixaram a 170$ 
e portanto eu não podia contribuir para a sua baixa. A baixa das 
acções do Banco da Republica resulta do facto de haver muitos ven
dedores sem compradores. 

E' verdade que á-s vezes apparecem àlgumas pessoas a comprar 
essas acções, mas por circumstancias particulares, são obrigados a ir 
vendei-as um ou dous dias depois, e é isto que provoca maior baixa. 

· V ou dar a razão da ·baixa do cambio . 
CÕmo é sabido, a baixa teve logar até junho proximo passado por 

causas que ·são muito conhecidas. 
A par de uma pequena exportação de café durante alguns mezes, 

porque a safra passada foi pequena, houve grande ·sahida de capital. 
Primeiramente para pagamento de algumas emprezas compradas 

na Europa, mais uma loucura de tantas que foram commettidas ne-sse 
período de especulação; e depois para mandar vir materiaes para es
tradas de ferro e outras emprezas de tantas que se crearam, umas com 

- razão de ser e _outras sem fundamento algum para pagamento e com
pra de títulos na Europa, dos quaes alguns lá ficaram e outros vieram 
para cá como os do banco da Republica, conjunctamente com a immi
gração de capitaes para a ~uropa, levados por aquelles que lá estão 
viajando, tendo ganho sommas importàntes aqui. Todas essas circum
stancias, além das necessidades ordinarias, deram logar a remessas de 
cambiaes superiores ao producto da exportação . O cambio foi accen
tuando·se em baixa, chegando a 16 . Nesse mez principiaram os espe
culadores a operar por antecipação. Em vista de grandes vendas de 
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cambiaes, o que aconteceu? . Quando chegou a occasião em que deviam 
ser liquidadas as operações por antecipação, e não tendo entrado café, 
0 cambio com a mesma vertigem com que se elevara a 18 d. baixou de 
18 a 16. Nesta occasião deram-se estes factos extraordinarios. O Banco 
do Brazil teve de mandar grándes sommas para .satisfazer os compro· 
missas que resultaram da suspensão do pagamento do English Banlc of 
'River Plate>· houve grandes compras de ca:mbiaes para lastro de emi-s
são, para liquidação do English Ban.lc of Rio de J·aneiro, emprestimo 
da Companhia Geral e outras. 

Tudo isto, conjunctamente com a liquidação dos contractos feitos 
de vendas antecipadas, deu lagar a que o cambio foooe declinando sen· 
sivelmente, 

Surgiu o Banco da Republica a saccar em virtude de um contracto 
com a casa Rothschild, estabelecendo a taxa de 15 3\4 e recusando-se a 
dar as sommas pedidas . 

Declarou em primeiro lagar que só dava ao commercio de impor· 
tação. 

Mas a quem lhe pedis·se 2 ou 3.000 libras elle d,ava 500; a quem 
pedisse 500 dava 200, e assim foi restringindo até 50. Tudo isto causou 
panico na praça e deu lagar á baixa mais rapidamente do que ella te
ria se effectuado si não fosse essa circumstancia . 

Que o cambio de 14 5\8 não é o que deveríamos ter na praça, todo 
o mundo o sabe. 

Desde que as entradas do café avolumarem-se em outubro ou no
vembro devemos ter um cambio de 20. 

O receio de cambio a 27 por parte de um banco com que temos um 
contracto de conversão de pàpel·moeda, o receio manifestado pelo pre
sidente de um banco que nos diz que o cambio não ha de lá chegar, por
que as difficuldades são muitas e a·s condições nossas não são taes que 
possamos esperar melhor cambio, é realmente extraordinario. 

· O cambio, si é verdade que os bancos estrangeiros podem contri· 
buir para pequena depreciação em certas occasiõe-s, é uma cousa mui to 
delicada. 

Diz-se que os bancos inglezes estão es·peculando em cambio e a 
prova é que teem 10.000 :000$ em caixa. 

Si· os bancos teem este deposito, é porque fizeram negocias sac· 
cando, e quem sa:cca não faz, por certo, a baixa. Quem saccou tem de 
tomar e não lhe convém, portanto, a baixa, e sim a alta do cambio . 

Disse-se hontem que o banco inglez. tomou cambiaes em Santos á 
taxa de 15 d .: si o fez é porque tinha de cobrir os saques fei tos a 
14 5\8 e 14 3\4. 

O Banco da Republica tambem tomou cambiaes em Santos, para 
cobrir os seus saques. · 

Os bancos inglezes operam em càmbio segundo o estado do mer-
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cado e não teem autorisação de suas directorias para especular . quer 
por ~aques, quer por compras, -sinão por somma muito limitada. 

Vou tratar da causa da baixa das acções do Banco da Republica. 
Em primeiro logar, é preciso dizer que e13ta baixa tem acompa-' 

nhado a de outros títulos . 
. Não me proponho a Í~J.zer o historico da crise, nem a apreciar a 

medida que mandou pagar os impostos de importação em o~ro, por
que, no seio da commissão, terei opportunidade de discutir esses as
sumptos; e a Oamara apreciará minhas opiniões quando entrar em 
discussão o parecer da commissão. 

·Como dizia, Sr. presidente, a baixa das acções do Banco da Re
publica tem acompanhado a de todos os outros títulos, porque V. Ex. 
e a Oamara não ignoram que no período de 10 mezes, na nossà praça, 
tem-se commettido as maiores loucura.s. Basta apresentar esta lista 
(mostrando um pape·l) de 4 paginas para que a O amara saiba que ha 
bancos em maior numero em nossa praça, do que na de Londres. 

O capital nominal dest~s bancos é de 1. 690.000 :000$ e o realisado 
de 714.000:000$. Deixo á Camara apreciar si é possível que na praça 
do Rio de Janeiro haja elementos para tantas organisações bancarias 
a não s~r pelo jogo de cauções de acções de um em outro banco. 

Por consequencia, a baixa das acções do Banco da Republica, até 
certo ponto está justificada,' porque talvez seja este banco o que tenha 
títulos desses em maior proporção. 

A Oamara conhece a empreza: Melhoramentos do Brazil. 
E' uma empreza industrial da maior importancia que tem pres

tado e deve pre•star os maiores serviços á industria. 
Suas acções foram vendidas a 7 50$, 800$, com tendencia a eleva

rem-se a 1 :000$; hoje essas acções valem 41$ que multiplicados por 4 
em que foram divididas correspondem a 164$. As acções do Banco 
Oonstructor estão em baixa a 140$; entretanto chegaram a ser vendi
das a 400$. A.s acções do Banco Universal estão sem compradores; as 
da Companhia Estrada de Ferro Sapucahy com 70 olo do capital r~ali
sado, 140$ por acção, valem 45$. Esta circumsta.ncia explica tambem 
a baixa dos títulos do Banco da Republica. 

·Esta baixa não tem se limitado aos bancos ultimamente creados; 
ella attinge ás acções do Banco do Brazil, Rural e Hypothecario, etc., 
estabelecimentos de primeira ordem e de reconhecida solidez. 

A-s principaes causas da baixa dessas acções são diversas; uma, 
porque não ha confiança na administração do banco nem no emprego 
que se tem dado ao papel emittido · . 

.Se os meus nobres cóllegas quizerem attender ao que se tem. pas
sado no banco nesses ultimos mezes, e considerarem ao mesmo tempo 
que um banco de emissão deve principalmente construir o seu activo 
com uma carteira de boas ·lettras, facilmente descontaveis que possarr 
num momento de crise servir de garantia; os meus collegas encontra-
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rão no balanço de 28 de fevereiro a verba de lettras descontadas de 
18 mil contos contra a de 12 mil contos no de 31 de julho. 

lato explica-se, porque quando se leva bons títulos, títulos de pri
meira ordem, que nos outros bancos são de,contaveis, o bai!.CO da Re
publica recusa-os, preferindo fazer cauções a juro mais elevado, como 
a 12 olo, por exemplo, exigindo como tem feito, uma commiasão de 
1 e 2 o lo. 

Em todos os balanços de fevereiro até julho proximo passado, e!t

tas quatro verbas de activo, acções e debemures, contas correntes cau
donadas, ditas a •prazo fixo e bancos e companhia, accusam um activo 
de ~36 mil contos, somma qua·si igual ao valor de toda a emissão que 
tem o Banco da Republica; sabe-se tambem que o banco, · tendo empre
gado . uma somma muito avultada em cauç_ões e emprestimos a bancos, 
sendo aprimeira verba de 119 mil cont'Os, e a segunda, . debito de ban-' 
cos e companhias, de 97 mil contos, estas somm~s não estão bem repre
sentadas. 

Para isso, sem muito aprofundar a questão, resta saber que só um 
banco deve ao Banco da Republica a somma de 70 mil .conooe, depois 
de já ter devido 84 miL 

Bobre a qu.antia de 130 e tantas mil acções do proprio Banco da 
Rtlpublica, de 90 e tantas mil do Banco Constructor, etc . 

O. publico que sabe disto, comprehende que t'Odos esses valores, co
tados ao preço de hoje, não valem mais do que 56 mil contos, e que 
dando uma pequena margem para attender á depreciação podem ficar 
reduzidos a 48 mil contos; o publico que vê que o capital que repre
senta o activo do banco não está sufficientemente garantido, o public.o 
que vê tudo iaso, tem razão para 'receiar uma maior baixa nas acções 
do Banco da Republica, .e apressa-se em vendei-as. . 

Sabe . mais tamb~m o publico que o banco tem 20 mil contos em
pregados em acções e debentu~, e que estas não representam o seu 
valor, dando por isso logar tambem a uma ·depreciação. · 

Sabe mais tambem que o banco foi instituído para ser o regulador 
do mercado monetario, para o que lhe foi concedido o direito de emis
são, devendo por isso esperar-se que elle sempre auxiliasse outros ban
cos, que em momentos determinados recorressem a elle, como faiem o 
Banco de F rança, o Banco da Inglaterra e outros; pois, o pnblico que 
sabe isso, vê que o banco tem tido sempre saldos em caixa muito redu
zidos. O seu saldo em maio era de 10 mil contos e em julho de 9 mil 
ao passo que o Banco do Brazil tinha aaldos de 17 e até de 20 mil 
contos. 

Mas o publico ainda sabe que esse banco, que é destinado a soe
correr a praça, em momentos de necessidade, é entretanto, devedor a 
outro banco por caução, em conta corrente. Este banco deve a outro 
uma quantia regular, que não tem podido satisfazer, apezar de já lhe 
ter sido pedida; e vencendo-se ha pouco uma caução, este outro banco 
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foi pedir o seu dinheiro e recebeu em resposta que a divida só . poderia 
ser satisfeita por prestações. 

· O publico sabe tambem que o Banco da Republica tem augmen
·tado consideravelmente a sua emissão, porque· sendo ella em fevereiro 

· · de 142. 000 :000$, acha -.se elevada a 250. 000 :000$; e t-oda a C amara 
sabe que tem havido grandes onus, como na compra da emissão do Ban
co do Brazil, em que elle teve de pagar pelos 25.000 :000$ em ouro, 
depositados no Thesouro, 57.000 :000$, além da commissão de 
1.200:000$ a quem se encarregou da transacção, tendo · tambem pago 
commissão a quem se encarregou da compra do direito de emissão ao 
Banco Emissor do Sül. . 

' O publico vê que o banco está constantemente empregando o seu 
dinheiro nas verbas de emprestimos por cauções, debito de bancos e 
companhias, etc., e que todas as vezes que se augmenta a emissão, cres
cem as verbas dessas contas . 

. Ora, isto traz sacrifício. Com proveito de quemª 
. Não da praça, de certo; porque a praça é constituída pelas ope· 

· rações legitimas, operações muito diversas destas. (Apoiados.) 
Não é de admirar que t-odas essas cousas se tenham dado, pois, 

que o proprio nobre collega na conferencia que tivemos ainda ha pou
cos dias na commissão, disse que muitas cousas se tinham dado no 
banco, porque esteve ausente em Ca:xambú, e havendo u:i:na direcção de 
10 ·membros, nem sempre se podia fazer as cousas como se entendia. 

Si S. Ex. consultar á praça, verá que um grande numero de ven
dedores emprega iudos os esforços para fazer subir em 10$ ou 20$ o 
valor das acções, mas em seguida baixam de novo, porque falta a con
fiança no emprego de capital por parte do Banco da Republica, falta 
até a confiança na propria admi..nistração. 

·Si S. Ex. consultar á praça e perguntar aos directores dos bancos 
de segunda ordem, dos bancos antigos que souberam guardar posição 
solida, que não se envolveram na especulação e não empregaram os 
seus capitaes desastradamente, elles dirão que a culpa da situação actual 
é do Banco da Republicoa, pelo emprego que tem feito do seu capital. 

O proprio comnietcio inglez diz que a situação do Banco da Re
publica é que contribue para o actual estado de coUBas, e os banqueiros 
de primeira ordem dizem, é opinião delles, que o unico meio de salvar 
a situação é liquidar o banco. (Apoiados e não apóixulos; sussurro. ) 
· Não sustento a opinião dos que querem a liquidação do Banco da 

Republica como salV'ação do actual estado de cousas, tanto mais que 
conheço o que 'se está dando no Senado para· salvar as difficuldades 
em que _estamos; quando vejo o projecto apresentado pelo Sr. senador 
Amaro Oavalcanti e o que hontem offereceu o Sr. Elyseu Martins, que 
me parece ser governista, e por •COnsequencia ·de accôrdo com o ministro 
da fazenda. 

Vendo a tendencia para o que se deve fazer, peço ao governo que 
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seja energico, attentas as circumstancias em que se acha a praça; que 
se entenda com o presidente do Banco da Republica afim de lhe dar 
uma, nova organisação, inteiramente diversa daquella que tem, e até 
uma · nó v a administração, porque a actual directoria embora composta 
de cavalheiros muito dístinctos, está desprestigiada perante a praça, e 

·que se proceda ao exame, que me consta vae ser incumbido a uma com-
missão para tranquilidade da praça. Esse exame sendo feito seguindo
se á risca as indicações que fez o J orn.al do Oomm.ercio, com indepen
dencia e incorruptibilidade, dará em resultado a confirmação de tudo 
quanto acabo de apontar. 

E' minha opinião que o banco deve ser reorganísado sob a pre
sidencía ·do íneu collega que, desviando as difficuldades em que, estou 
certo, .se envolveu· contra a sua vontade, como tive occasião de dizer
lhe, poderá então dar organisação ao Banco da Republica que S. Ex. 
queria fosse um banco de estado destinado a prestar reaes serviços na 
praça do Rio de Janeiro, muito ~ifferentes daquelles que teem sido 
prestados. . 

S. Ex. deve evitar os debitos de bancos e companhias que consi
dero não teem servido senâo para seis ou oito indivíduos que são os 
devedores 'em maxima parte do Banco da ·Republica. 

São estas as providencias que devem ser tomadas em tempo pelo 
actual ministro da 'fazenda. 1 

Creio que melhorará o estado de cousas; sinão a baixa póde ser 
muito maior existam ou não syndicatos. . · 

Si não foreni tomadas as providencias em tempo, porque ainda 
o é, em breve teremos de passar por uma catastrophe, qual a de apre
sentarem-se vendedores e não serem encontrados compradores, porque 
repito, a baixa já attínge a estabelecimentos de credito de 1 .. ordem, 
já attinge as acções dos bancos do Brazíl e Rural e Hypothecario em 
40$ por título. 

·Vou concluir, fazendo um appello ao governo para que tome 
quanto antes estas providencias que julgo necessaria:s; ao meu íllustre 
collega e amigo, o Sr. conselheiro Mayrink, para que .se revista da 
necessaria coragem para collocar o seu Banco da Republica nas con
dições em que deve estar um estabelecimento de credito e não naquellas 
a que fui arrastado a dar conhecimento a esta C amara. · 

(M1•ito bem. O orador é comprimenJ:ado por grande nume1·o dr. 
Srs. deputados. ) 

O Sr. Mayrink (para uma explioaçao) ~· Em relação ao meu 
amigo e íllustre collega, o Sr. conde de Figueiredo cidadão respeitavel 

d . ' po_r to os os htulos e que tem representado na administração fínan-
cena do paiz papel importantíssimo, eu pretendia guardar a msema 
deferencia, que elle hontem teve para commigo, ouvindo o meu dis
curso de principio a fim, sem interromper-me. Infelizmente causas de 

' . ' ·' 
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força maior e a incerteza em que eu estava de que S. Ex. occupasse 
hoje a tribuna, impediram.qne de chegar a tempo. Aqui entrei ha pou
cos minutos quando o meu illustre collega perorava. Não pude ou
vil-o desde o começo e, por consequencia, não sei quaes os argumentos 
de que se serviu, e .se fez ou não accusações. Portanto, me é impossível 
responder-lhe de momento. 

Desde já peço a V. Ex., Sr. presidente, reserV-ar-me a palavra 
para que, desde que fôr publicado o discurso de S. Ex., e~ lhe dê res. 
posta ou esclarecimentos aos topicos que porventura· o exijam. 

Entretanto, devo, desde já, dizer ã Camara que da peroração do 
illustre conde de Figueiredo ouvi algumas palavras um pouco acerbas 
e amargas acerca da distribuição do dinheiro do Banco · da Republica . 
Disse S. Ex. que, sem limitação, foi distribuído e~ dinheiro por 
meia duzia de indivíduos que constituem esse syndicato que hoje, no 
conceito · de S. Ex., tanto concorre para a depreciação de noasos tí-
tulos. E' um engano manifesto de S. Ex. · . 

O Banco da Republica não conta um, dous, quatro, dez ou vinte 
.devedores; conta muitos. 

Si o banco tem feito transacçõe~ com particulares em sommas 
avultadissimas, estas se acham representadas pm· títulos em caução, 
·Operação legal perante o direito commercial. O facto de estar o di
nheiro do banco na mão de um ou de cincoenta mil indivíduos, nada 
importa; o que convém examinar é si esse dinheiro está garantido e 
·si a sua distribuição foi feita de modo a custear serviços, que · influam 
no desenvolvimento economico e financeiro do paiz. Estar emprestado 
a um óu a milhares de indivíduos é indifferente, com tanto que seja 
solida a garantia. · 

UM SR. DEPUTADO- O Sr. conde de Figueiredo disse que o Ban. 
(l() da Republica não pagava os seus compromissos. 

O SR. MAYRINK (com energia) - Que o Banco da Republica não 
pagava a quem~ ( PaíU.Sa.) 
· Eu peço que venha á tribuna fazer esta declaração o illustre conde 

de Figueiredo; appello para o seu patriotismo, para . a sua dignidade, 
para o seu caracter. (Estas paAavras são acothidas, ni»o só pelos Srs. 
ikputad<Js, como ~las ga;lerias, com manifestação enthusiastictt ao ora
dor. O Sr. presidente reclama, varias vezes, attenção.) 

O Sx. PRESIDENTE- Peço ao nobre deputado que interrompa por 
um p::>uco o seu discurso. 

O SR. CHAGAS LoBA TO - Em nome da dignidade do paiz é pre-
ciso que este ponto fique liquidado hoje. ' 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - O Sr. Mayrink não assistiu á discus
"l:lão, e por isso não poderá responder ás accusações. 

O SR. PRESIDENTE - Peço aos Srs. e-spectadores que se retirem 
para fóra do recinto. (Reina grande sussurro.) 

O SR. PRESIDENTE- Apezar do regimento não o prescrever, peço 
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ao nobre deputado que queira fazer o seu discurso da tribuna, e que 
não comece antes dos Srs. deputados estarem todos nos seu.s logares. 

Rogo aos Srs. deputados que occupem os seus logares. (Pausa;_ 
restabe~ece...se o silerncio.) 

O nobre deputado pôde continuar. 
O SR. MAYRINK - Quando se deu o incidente, eu estava appel

lando para o caracter, para a dignidade do illustre conde de Figueiredo, 
afim de que viesse do alto desta tribuna dizer qual foi o credor a quem 
0 Banco da Republica não pôde pagar; porque eu, como presidente 
desse banco, ignoro completamente esse facto. O Banco da Republica, 
tendo transacções com quaesquer outros bancos e particulares, apenas 
tem transigido com o Banco d~ Brazil, banco, que acredito estar in~ 
teressado com aquelle ein prestar serviços á causa publica. A não ser, 
portanto, o Banco do Brazil, não sei qual é o outro credor que o Baneo 
da Republica possa ter . E a .ser com o Banco do Brazil, vou alto e 
energicamente dizer á Camara, que semelhante insinuação é perversa, 
porque o Banco da Republica póde neste momento, si o Banco do Bra
zil quizer, pagar qualquer conta que com elle tenha. 

E' preciso que se accentue isto perfeitamente. O Banco do Brazil 
tem uma conta corrente de caução com o Banco dos Estados Unidos; 
essa conta corrente . de caução é garantida por apolices do estado de 
:Minas Geraes, do emprestimo, que o Banco dos Estados Unidos, e não 
o Banco da Republica, fez. E, como esses títulos, em razão de sua 
emissão a preço alto, e em razão do juro muito baixo, difficilmente ·Sf: 

podiam introduzir na circulação, o Banco dos Estados Unidos, na sua 
missão de concorrer para o desenvolvimento material do paiz, e fo
mentação de suas industrias, tendo emprestado dinheiro ao estado de 
Minas, foi com essas apolices ao Banco do Brazil effectuar uma cau
ção, operação muitíssimo legitima, retirando uma somma muito infe 
rior ao seu valor. 

Além desses títulos, o Banco dos Estados Unidos, tendo, no in 
tuito de favorecer a industria, formado uma companhia de ferragens, 
caucionou certo numero de acções della, no mesmo Banco do Brazil, 
que compartia o mesmo desejo de desenvolver as condições economicas 
deste paiz pelo trabalho. 

E' essa a unica conta corrente que o Banco da Republica tem hoje 
com o Banco do Brazil; mas essa conta o Banco da Republica póde pa_ 
gal-a, estando, além disto, garantida pelos títulos a que acabo de me 
referir, porque ninguem póde deixar de confiar nas apolices do estado 
de Minas. . 
. V. Ex. e a C amara me dirão si o devedor que contrahe uma di

VIda garantida póde ser qualificado de precario e insolvavel ? 
Já esperava isto; era a consequencia da attitude tomada hontem 

por mim nesta Camara. Assumi inteira e completa responsabilidade 
dos meus actos, querendo ser julgado pelo paiz inteiro, porque tenhc-



494 

o ·direito de o ser. De.sde a minha primeira mocidade não tenho pas
sado um dia só sem pôr ao. serviço de sua grande causa toda a minha 
actividade, todos os recursos da minha apoucada intelligencia e toda a 
minha dedicação. Como presidente de um dos primeiros estabeleci
mentos do paiz, do Banco da Republica dos Estados Unidos, que nas
ceu hontem, e como tive occasião de o dizer, da fusão de dous bancos 

. com obrigações diver1;1as das que incumbem ao Banco da Republica, 
posso affirmar, por sel' manifesto, que o Banco da Republica ainda 
não póde dar todos os seus fructos no po~co tempo que tem medeado 
da sua organisação até hoje, principalmente, no meio desta luta, mo
vida por esses conspiradores que ousam aggredil-o da tribuna ten-
tando o descredito delle: .. (Apoiados; ná!o apoixLdos.) · 

O Sx. JoÃo DE SIQUEIRA - Um enviado extraordinario de syn
dicatos. 

O Sx. VrNRAEs - Si é um enviado extraordinario de syndicatos. 
tambem ha outros banqueiros que estão mettidos nellea. 

O SR. MAYRINK - E V. Ex. é um dos petroleiros, · que mais tem 
concorrido... (Grande suss'lbrro.) 1 

• • 

O Sx. VrNB;AEs - Declaro que tenho orgulho em receber esta 
censura da tribuna. V. Ex. está acostumado a vêr homens, que se bai
xam a tudo ; mas eu não sou desses. 

(Estab'(Jlecel.se grande sussuro e trocam-se diverso!'! apartes. -
SuspeJ:nile.-se a sessfio . - Depois dJe a,!gu1lls m'iwtos, ctm.;wrvúa a $e8-

são.) . 

O Sx. PRESIDENTE- Convido os Srs. deputados a occuparem seus 
lugares. Continúa com a palavra o Sr. Mayrink. , . 

O SR. MAYRINK - Ao recomeçar pela 2a vez o meu discurso te
nho, antes de tudo, de pedir a V. Ex. e á Camara licença para retirar 
as expressões, que diriji ao meu collega, o Sr. Vinhae.s. (Apoiados.) 

O SR. P RESIDENTE - V. Ex. antecipou-me no pedido que ia fa-
zer-lhe. 1 

O SR. lliYRINK - Se si tratasse da minha propria indviiduali· 
dade, eu não occuparia a tribuna; trata-se, porém, de uma instituição, 
cujo credito sou obrigado a zelar e que sei o que é, quanto vale e qual 
o grande fim a que se dirige ; de uma instituição que, repito, desde que 
se organisou até hoje, ainda não teve tempo bastante, á vista da de
preciação geral, de poder liquidar essa massa enorme de titulas, legado 
do Banco dos Estados Unidos do Brazil. 

Ainda ha poucos dias, na commissão do orçamento, perante os 
meus collegas, foi discutida a organisação do plano financeiro do paiz, 
comp!"chendendo a reforma do Banco da Republica. Declarei então ao 
autor do projecto, o Sr. Demetrio Ribeiro, que estava de perfeito ac· 
côrdo com elle, que havia de prestar-lhe todos os serviços que pudesse, 
afim de que o paiz ficasse perfeitamente dotado dle um plano financeiro 
e de um banco do E stado, calcado nas · melhores bases possíveis. 
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Sou o· primeiro a reconhecer que o Banco da Republica carece de. 
reforma, e de reforma muito importante. E eu, que na commissão de 
orçamento:, onde tenho por collega o Sr. Figueiredo, me manifestei com 
esta franqueza, que recebi da Oamara o yoto para fazer parte da com
missão especial, e estou possuído destes desejos, hei de ser aqui alvo .. de 
accusações àleivosas, accusações feitas ao Banco da Republica e que 
necessariamente hão de cahir sobre mim? Não. 

V. Ex. comprehende que eu na posição, em que fui collocado de 
dirigir um importante banco, talvez o primeiro da America do .Sul, 
estabelecimento que tem raizes por toda parte, que tem prestado_ servi
ços ao desenvolvimento do paiz, não podia cruzar os braços deante da 
Camara, do povo e da nação, que me observam, não podia deixar de 
manifestar expansivamente a magoa, que domina a quem é victima de 
aggressões injustas e infundadas. · ·. 

Poderão meus nobres collegas vêr em minhas palf!,vras o que ell~s 
exprimem, que é a defesa e não a represalia . , · 

Façam-me justiça de attribuil-as ao verdadeiro e nobre sentimento, 
de que são filhas. Appello para oo nobres deputados. Si SS. EEx. 
fossem victimas da mesma accusação, que soffro como presidente do 
Banco da Republica, SS. EEx. reagiriam, collocando a questão no 
terreno em que a colloquei, ·nó terreno da dignidade. (Muito bem. ) 

Já expliquei o incidente, provocado pelo discurso do Sr. conde 
de Figueiredo. 

· Principiéi dizendo que cheguei tarde; mas ouvi o. appello, por . 
S. E x . feito ao governo para cuidar de reorganisar a administração 
do Banco da Republica. . 

Não me era estranha essa suggestão; porque hontem referi-me a 
uma chapa publicada no Jl()rnal do Oom'ffL(!,rcio, contendo os nomes da 
futura administração do banco . Não tinha ouvido a accusáção gra
vissimP., mas fui informado pelo aparte de um collega, de que o nobre 
conde de Figueiredo affirmara que o Banco da Republica. não póde 
pagar um credor. Essa accusação não póde ficar suspensa. 

UM SR. DEPUTADO- A outra informação, que posso dar a V. Ex. 
é que os directores do banco devem quantia fabulosa ao mesmo banco. 

O SR. MAYRINK - De vão ou não; as dividas dos . directores do 
Banco da Republica não são dos directores deste banco, mas dos dire
ctores do Banco dos Estados Unidos . Ao Banco dos Estados Unidos 
não era vedado, nem pela lei geral, que rege as .sociedades anonymas, 
nem pelos seua estatutos, ter contas com seus directores, .figurando es
tes como devedores, visto que os directores são pessoas jurídicas e po
diam traspassar, a exemplo de muitos outros directores de banco, suas 
dividas para o actua1 Banco da Republica. 

UM S& . DEPUTADO - Mas V . Ex. h a de concordar que ·o regimen 
não é bom. 

O SR. MAYRINK- Si o regimen não é bom, podemos melhorai-o '; 
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mas não façamos censuras onde não podem ter cabimento, nem base. 
Estas dividas estão em via de liquidação, e em poucos dias, talvez ho
ras, desappareçam, fazendo a.ssim abortar esta delenda Oarthago, que 
não passa de uma bolha de sabão. 

O que não quero é que recaia sobre a administração do Banco dos 
Estados Unidos uma accusação tão. . . não sei si é este o qualifica
tivo. . . uma accusação tão má! 

V ou entender-me, assevero á Camara, com o Banco do Br'azil, 
para saber si foi elle quem instruiu o Sr. conde de Figueiredo para 
vir alardear no seio da Camara de que é credor do Banco da Republica 
f que este não póde satisfazer a sua divida. · 

Si elle confirmar a asserção, a divida será paga; si não a con- · 
firmar, V. Ex., Sr. presidente, comprehende que não hei de sacrificar 
·~s tituloa do estado de Minas para pagar ao Banco do Brazil quando 
o dinheiro está bem empregaqo, dando bom resultado em beneficio do 
paiz. (Mtàto bem.) 

SESSÃO DE 28 DE AGOSTO 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora do expediente, devia-se 
passar á ordem do· dia. Mas a Camara ante-hontem concedeu urgen
cia ao Sr. Mayrink para responder ao discurso do Sr. Figueiredo. Si 
os Srs. deputados entendem que a urgencia prevalece, queiram levan
tar-se. 

A Camara resolve pela affirmativa. 

O Sr. Mayrink (movimento de attenção) - As palavras que 
tive occasião de proferir na sessão de ante~hontem, dando resposta 
immediata aos topicos, que pude ouvir, do discurso do meu illustre 
amigo e collega o Sr. conde de Figueiredo, dispensar-me-hiam de oc
cupar a preciosa attenção desta camara, a não serem algumas allusões 
desse discurso, que necessitam de ser esclarecidas, afim de que a Ca
mara e a nação não. façam juizo incompleto a respeito do objecto 
dellas. · 

'Principiarei declarando que deste meu amigo não me separa nesta 
casa a menor desaffeição ou inimisade. Damo-nos desde a mocidade; 
e as noasas relações, embora não cimentadas por interesses materiaes, 
tambem não têm soffrido embates, que as possam abalar. 

Tão caras me eram essas relações, que sentia profundo dissabor 
quando ouvia a vozeria publica a proclamai-o como um especulador 
das lagrimas e da miseria de uma grande parte do povo brazileiro, que 
opprimido pela necessidade, estendia mãos á caridade publica pedindo 
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pão e agua. Passei momentos muito amargos quando pelo orgão da 
maledicencia, era indigitado esse meu amigo como um a~nte importante 
na especulação, a que estavam ligados altos interesses do Estado, espe
rulação não muito licita, em que pretendiam envolver como cumplice 
o governo da minha patria. 

· Faço e~te protesto para ficar, visto assirtir-me esse direito, escoi
mado da suspeita de que subi á tribuna eivado de animosidades contra 
este importante vulto de nossas finanças, a quem estimei e estimo, a 
quem respeitei e respeito. A questão, que me provocou a fallar, não é 
pessoal, não é uma questão que eu pudesse alienar de mim; era uma 
questão em que se achava envolvida uma instituição de credito, em 
que estava emJ,>enhada a nação, . e a que se prendiam os interesses do 
povo. E eu certamente mentiria ao compromisso, que tomei perante 
os accionistas do Banco da Republica e perante o governo, si não me 
·apressasse em liquidar este negocio na tribuna da Camara, afim de 
que tudo ficasse perfeitamente elucidado. O meu fim, portanto, não é 
ajustar contas com o meu collega em questões de interesse inteiramente 
pessoal e sim esclarecer e pôr patente tudo que no assumpto contro
vertido possa interessar a verdade em relação aos negocias do estabe
lecimento, que dirijo, destruindo quantos capítulos de accusação se 
articulam contra elle. 

Assim, principiarei pelo primeiro dos pontos de que o meu nobre 
amigo tratou: - é o que se refere a uma grande parte de sua fortuna, 
que elle em Paris havia empregado, infelizmente, em acções do Banco 
da Republica, as quaes achou cotadas nesta praça a 170$, na occasião 
do s~a chegada aqui e de que teve de dispôr soffrendo prejuizo. 

Cumpre declarar que as acções, que o meu nobre amigo comprou 
em Paris, não eram do Banco da Republica, éram as que vinham do 
Banco N acionai, dessas que o Banqtte de Paris et Pays Bas era pro
prietario e que estavam dentro de suas caixas, sem poderem ser intro
duzidas na circulação. P ertenciam á classe daquellas, que no momento 
da fusão do Banco N acionai com o dos Estados Unidos, para consti
tuição do Banco da Republica, passaram para este com um bonus de 
50$. Isto significa que attendendo ás entradas realizadas, o banco ape
nas tinha recebido dos accionistas 150$, á conta de cada uma. Ora, ven
didas a 170$, cada acção, é claro que esse preço, obtido pelo vendedor 
de que se trata, representa 'grand~ lucro em cada uma, o que exprime 
consideravel vantagem e não prejuízo como se allega. 

Não quero tocar no 2° ponto, aquelle, em que o meu nobre amigo 
declarou que toda a sua fortuna está no Brazil, e que apenas possue 
algumas libras esterlinas, ou alguns francos em Paris. 

Abstenho-me dessa indagação; não posso penetrar nos arcanos nem 
nas intimidades do meu amigo, como elle pôde penetrar na escriptura
ção do Banco da Republica e vir trazer a esta Camara segredos ve
dados até ao juizo commercial. 
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Seja-me, porém, licito repetir o que por ahi se diz. O máo exem-
plo pega. . 

O meu nobre amigo possue grandes palacios nos Champs Elysées 
f:m Paris, e da data de 15 de novembro de 1889 para cá passou, ao que 
affirmam, o melhor de 25 milhões de francos para a Europa. 

Estamos em maré de trazer para o seio do parlamento as ballelas 
dos corredores, releve-me pois, a Camara este deslise, de que lanço 
mão, para mostrar ao meu nobre amigo o que são boatos inventados 
pela malignidade. 

Vou tratar de outro ponto, para o qual peço a attenção da Ca
mara, e que urge ·deixar bem explicito; é aquelle em que S. Ex. tra
tou de demonstrar, que tem toda a sua· fortuna no paiz e que não tirou 
partido do cambio a 27, ao passo que outros amigos meus o aproveita
ram, afim de passarem capitaes para a Europa empregando-os em 
fundos brazileiros, como consta de annuncios nos jornaes. . 

Talvez seja _este para S. Ex. · o episodio mais triste de toda esta 
historia. Um desses amigos, a quem S. Ex. alludiu, é o Sr. Barão do 
Alto :Mearim; é o homem, que, pouco tempo após a revolução, viu pai
rar sobre a sua cabeça suspeitas de conspuração. 

O Barão do ·Alto :Mearim era um estrangeiro, um commerciante 
que viera para o Brazil na idade de 14 annos. Educado no commer
cio brazileiro, chegou a · occupar nelle a alta posição, que ainda hoje 
mantém. 

A suspeita, que lançaram sobre esse cavalheiro, induziu-me a acon
selhai-o a que salrilsse daqui. Sabia que, ertt vez de hostil, era elle sym
pathico á causa da Republica e tinha certeza de que, embora estran
geiro, havia de prestar ao novo regimen tã(} bons serviços como se bra
zileiro fosse. 

Esse homem ausentou-se do Brazil; e, partindo, forçada e preci
pitadamente com toda a sua família, não podia fazer a vi!agem sem 
1cvar os necessarios recursos. Estando em Pariz, vendo como alli os tí
tulos brazileiros baixavam e zelando o ·credito do paiz, que é patria 
<lc seus filhos e onde adquiriU e conserva seus cabedaes, empregou uma 
parte desses fundos, que guardara com destino especial (50. 000 .E) 
11a compra de fundos brazileiros. Si com tal operação não pôde conse
guir a alta desses títulos, fixou ao menos a sua cotação, impedindo a 
baixa. 

Este cavalheiro, portanto, não póde ser taxado de especulador. Re
tirando-se do Brazil por força das cilrcumstancias, e vendo, em praça 
estrangeira, ameaçados de depreciação, os títulos do Brazil, veiu em 
auxilio delles no louvavel intuito de salvaguardar o credito dó paiz, 
que estremece como .si sua patria fosse, e ao qual, na vasta esphera de 
sua infatigavel actividade, tem dedicado todos os recursos de sua gran
de intelligencia. Louvavel e não digno de censura é esse zelo, demons
trado pelo barão do Alto Mearim em uma occasião, em que alguns es-
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peculadores tentavam no estrangeiro a baixa das acções e títulos bra
ZJleiros. 

Referindo-se S. Ex. a oÍxJrações cambiaes, disse que, depois de ha
ver chegado ao Rio de Janeiro, apenas fizera uma operação para ser
vir a um amigo e sacara sobre um credito que lhe fôra aberto em 
Londres, sendo certo que esta importancia não podia influir na baixa 
do cambio. · 

Estou de accôrdo em que não é um saque de 130. 000 francos que 
póde· inflúir na baixa do cambio. Mas esta não é a questão; a qu~stão 
é que o meu amigo, como elle proprio confessou no seu discurso, ha 
muitos annos era apo~tado pelo povo como especulador, como um jo
gador, que fazia a baixa e a alta ao seu talante. Portanto, a allegação 
não_é minha. Nem a baixa póde com certeza resultar de uma pequena 
negociação. A questão é do grosso das transacções, que elle, em se
gredo e com a habilidade, que ci distinguel fazia, mas de que por 
ventura não deixou prova escripta. 

Não fui, portanto, eu quein o in digitou ·como especulador; foi o 
meu nobre amigo quem como tal se inculcou a si mesmo; foi elle quem 
veiu na tribuna declarar que essa palavra revelava o grito publico 
Je ha muitos annos, justificando o proverbio - V ox popu.li, vox De.i. 

Agora vou tratar de outro topico - o ·da missão especial, de que 
foi incumbido o meú amigo pelo presidente do Banco da Republica 
dos Estados U nidosJ missão especialíssima . e de caracter reservado. 

O Banco da Republica por força de sua organização, tinha ne
cr:ssidade ' de correspondente no estrangeiro, afim de realizar as ope
rações càmbiaes. Uma das. disposições da lei" organica do banco rezava 
que, de accôrdo com o governo e nos termos em .que este o entendesse, 
podia o banco exercer as funcções de seu agente financeiro no paiz e 
fóra delle. 

Em taes condições preferimos a creação de um banco á de uma 
agencia ou caixa . filial, porque, segundo o systema e uso commercial 
!'eguidgs, offerece mais garantia e tem mais acceitação um papel fir
mado por duas assignaturas diversas, do que aquelle que é assignado 
pela mesma e uma só firma. . 

Então o meu amigo seguiu para a Europa com as proeurações ne
ce~sarias e habilitado com a garantia de capitaes para fundar o banco 
,na praça de Londres. Cumpre observar que o Banco da Republica ti
nha alli uma caixa filial, á qual fôra do Banco N acionai, e que, por
tanto, era mais facil, aproveitando o casco dessa succursal, fundil-a 
Hn um banco com o mesmo titulo, idéa com que elle concordou. 

O meu amigo, porém, chegando a Londres, procurou banqueiros; 
c da conferencia, que teve com elles, concluiu que na occasião não era 
possível, pelas razões que allegou, realizar o que desejava. Abandonou, 
pois, immediatamente o campo, esquecendo-se de que levara no seu 
bolso instrumentos, com os quaes podia perfeitamente converter em 
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banco aquella càixa filial, removendo assim os obsta-culos as difficul
dndes que se lhe antolhavam. 

E o que é mais importante é que, abandonando a idéa da funda
ção de banco, unica missão de que se _incumbira, mandou fechar aquel
}a caixa filial sem a menor razão, sem consultar as conveniencias, 
quando ·aliás, o proprio facto dos embaraços era um poderoso motivo 
para conservar em actividade a referida caixa filial ! 

Assim interromperam-se e pararam ·de repente as transacções, fi
eando o Banco da &publica privado desse meio para fazer no es
trangeiro suas operações, sinão em grande escala, pelo menos dentro 
de -certos limites. Ficou pois o Banco da &publica á mercê de todos 
os baüqueiros, que lhe podiam impor a lei. · 

·Na China e na Turquia levantar-se-hiam as mesmas difficuldades 
para a creação de um banco, porque, com certeza, si o agente e pro
curador de um estabelecimento levasse o firme proposito de o desacre- · 
ditar, e o revelasse por actos, como os -que o ·nobre deputado praticou, 
ninguem de certo lhe prestaria auxilio, animand-o-lhe o emprehendi
J'Jlento. 

-O meu nobre amigo portanto (é elle proprio quem 0 diz), nem 
~oube como entender-se com o London & Oounty Ba:nk, que, dentre 
todos 0 s bancos da praça de Londres, é o que maiores relações tem com 
o Brazil, e especialmente com o Rio de Janeiro. Tem esse banco como 
ilirector um inglez, mas um inglez, que vale tanto como um brazileiro, o 
Sr. F. Youle; pois é elle um antigo amigo d-o Brazil, conhecido dos 
brazileiros, que teem viajado pela Europa. Este mesmo homem, aqui 
c!tado pelo meu amigo, teve a crueldade de negar-se a entrar em cor
respondencia com 0 Banco da &publica, quando a questão se redu
zia a uma simples garantia. 

O London & Oounty Bank, que acabava de ser o correspondente do 
Ronco N acionai, representado pela caixa filial, que lá existia, e que 
por direito perten-cia ao Banco da &publica, negou credito a um es
tabelecimento brazileiro, e nem siquer quiz ouvir fallar em transacções 
CI\Ill elle . 

Por que~ Por que o cambio tinha bairado! Porque o banco da 
ReE_ublica n~sceu de ~m banco que tinha, n? desempe~o de. su~ mis
são, concorndo para o desenvolvimento da riqueza nacional, mcltando 
á vida e ao trabalho, o povo brazileiro, que accusavam de inerte 
e indolente e dando impulso ás grandes emprezas e servindo á causa 
pllblica! Parece incrível!· 

Dahi o meu illustre collega dirigiu-se á casa Rothschild. Disse 
S. Ex. que não foi por si, porque desde muito tempo o Banco N acionai 
tinha interrompido com aquelles banqueiros suas relações. Respeito 
seus escrupulos. 

Rothschild, porém, disse o nobre Deputado, não quiz acceiiar a 
proposta sinão debaixo de duas condições: la, a de serem garantidos os 
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::1aques do banco por deposito de consolidados inglezes; 2a, garantia, 
si não material, ao menos moral do governo brazileiro. Só com estas 
condições elle abriria um credito ao Banco da Republica. 

Sr. Presidente, devo confessar que soffri grande desgosto pelo te
legramma . que S. Ex. me enviou nos termos expostos. Pois o Banco 
da Republica, para merecer credito na casa Rothschild devia, além dos 
consolidados inglezes, dar tambem a garantia moral do Brazil? 

Então que conceito mereciam a Rothschild os títulos da sua na
ção, si para abrir o credito, exigia, além delles, mais uma garantia 
moral .do nosso governo? · 

' ·Elle que foi nosso agente financeiro lo~gos annos, e que pos
:me milhões de libras esterlinas empregadas em fundos publicas brázi
Ieiros, negava-se a recebei-os como garantia de um credito aberto a um 
banco de J2_l"Ímeira ordem ! 

Entendi que não devia acceitar o credito da casa Rothschild com a 
garantia dos consolidados inglezes, não movido pelo desejo da troca 
de repre~álias, mas porque ella não acceitava a operação sob a· garàntia 
de fundos brazileiros, nas condições que aliás estabelecesse. · 

Não vendo claro e não· conhecendo todas as circumstancias da 
combinação, passei o seguinte telegramma ao meu illustre collega: 

'"O Banco da Republica só acceita o credito garantido por fun
dos brazileiros; consolidados i nglezes, não." Não se fez a operação. 

Terminada assim a commissão de que o meu illustre collega tinha 
sido encarregado na praça de Londres, voltou para o Rio de Janeiro, 
:!ompletamente livre da incumbencia que o Banco da Republica lhe 
havia delegado. · 

Cumpre-me aqui frisar um ponto: a missão, que levou meu col-
1ega a Londres, não foi procurar o correspondente A. ou · B; foi con
verter em banco a caixa filial do Banco N acionai, que alli já estava 
creada e operando. S. Ex. não quiz fazer isso, porque diversas pes
soas, a quem consultou, mostraram-se adversas a esse plano, porque á 
vista da baixa do -cambio, não era opportuno empregar capitaes. 

Ora, o nobre Deputado, certo como devia estar da improcedencia 
desses pretextos, deveria ter insistido na fundação desse banco, a exem
plo do que se fez em Lisboa e em Paris. Nisso não era só o Banco 
dR Republica quem lucrava, era o Brasil inteiro. 

Creados os bancos com os fundos existentes na dita caixa filial do 
:3anco N acionai, e que pertenciam ao Banco da Republica, o sacrifí
cio da passagem de capitaes para lá seria amplamente compensado 
pelas vantagens das operações. · 

Não era s6 a Rothschild que se podia recorrer. Comprehendo bem 
a recusa e a exigencia de Rothschild, á vista da . exposição que se 
1he fez. 

Rothschild, bem esclarecido, e feita a insistencia, não quereria per
der um treguez como nós - Brazil e brazileiros. Elle faz, de vez em 
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quando, resistencias; promove a baixa dos títulos, recusa creditos, nws 
está sempre a desejar que não lhe fujamos; porque o Brazil, por muito 
que se tente arruinal-'0, por maiores desastres financeiros, que o as
soberbem e pareçam levai-o ao abysmo, o Brazil é o Brazil e tem muita 
pujança e bastantes recursos economicos para poder solver perfeita 
e pontualmente os seus compromisSos. (Mwito bem! Muito bem!) 

Eis o ponto do discurso do meu nobre amigo, a que alludi, pura 
e simplesmente para cmp.primentar o meu paiz, especialmente para 
cumprimentar aquella clas.se de cidadãos, que, antes de 15 de novem
bro, eram os propugnadores da idéa republicana. O Sr. Conde apresen
ta-se aqui como republicano historico; quer dizer que antes de 15 de 
novembro já o era. Eu não tive essa fortuna; só o fui de 15 de novem
bro para cá. 

O mais, a que se referiu o meu nobre amigo, pertence á questão 
do Banco, que já está sufficientemente debatida. A magna questão 
consiste na divida dos directores, depois da reorganização do Banco 
dos Estados Unidos. 

Quanto a este topico já tive occasião de me explicar na ultima 
se.ssão; não .vale a pena repetir os mesmos argumentos, pois seria fa

: ;igar inutilmente a attenção da Camara. 
Ha, porém, um asserto, que é preciso. ficar claro e definido. As

severei que ordinariamente os directores de bancos transigem com os 
proprios bancos, accrescentei que isto era uma operação muito legal, 
desde que, nem a lei geral nem a lei organica dos estabelecimentos, o 
prohibem Não podia, pois, levar a censura aos meus collegas. Poderia 
~ntender-Se que tinha sido uma demasia; mas unicamente em rela
ção aos directores do Banco dos Estados Unidos do Brazil, e não 
aos do Banco da Republica, o qual, por sua lei escripta, .não póde ter 
cuntas com os seus dire·ctores. 

As contas dos directores do Banco. dos Estados Unidos estão em 
liquidação; e tão depressa esteja esta terminada, communical-o-hei 
á Camara, para que fique sciente. 

Preciso; porém, ·provar · 0 meu asserto. 

Como esta questão veJu _crear-um systema completamente novo
o de se abrirem aqui os livros, cuja escripturação era até agora ma
teria reservada, que nem o proprio accionista, a não ser membro da 
c:ommissão fiscal, podia ver e que nem o juiz de commercio podia ex
aminar senão CIÚ occasiões especialíssimas, e unicamente referentes ao 
ponto, para que se concede o exame; e como infelizmente, este es
tylo foi aqui inaugurado pelp meu nobre collega e amigo; posso tam
beni, não como delator, dizer que o Sr. Conde de Figueiredo teve con
tas com o Banco N acionai, que o Sr. Gracie tambem as teve . com o 
Banco N acionai por si e pela sua casa commercial, da qual era socio 
solidario. 
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O SR. ZAMA - .O que interessa isso á representação · nacional~ 
. O SR. MAYRINK ----: ~·as é urna questão que se levantou, e creio que 

não estou offendendo a mnguern. 

Repito: não venho -corno delator. Desejo ·apenas provar 0 que de
rlarei . aqui - que os directores de bancos eram Mdinariamente de
vedores . ou tinham transacções com os mesmos bancos; eram pessoas 
juridicas coino quaesquer outras. Não era, portanto, desairoso que os 
directores do Banco dos Estados Unidos fossem devedores a esse esta
belecimento; quando na maioria dos casos, outros o são. 

Deixando agora de parte este incidente, a que alludi apenas para 
me explicar, preciso passar a abrir tarnbern os livros do Banco da Re
publica e vir dizer quanto este banco deve, e quaes os recurso·s, que tem 
para solver os seus compromissos. 

O passivo do baneo, isto é, aquillo que elle deve de momento a 
credores, que lhe podem exigir ou á vista, ou em certos e determinados 
prazos, somrna em 60.000 contos de réis, corno segue (lê): 

Todo o passivo exigível á vista e a prazo não excede 60.000 :000$, 
sendo por deposito em conta de movimento 12 . 000 :000$, por deposito 
a contas a prazo e lettras 23. 000 :000$, sórnrnando isso 35 .000 :000$000 . 

. Agora ha, por saques 658 :000$, ao Thesouro N acionai 15.000 :000$, 
c ao Banco do Brazil, por diversos emprestirnos garantidos a quantia 
ue 9.950 :000$000. . 

Para fazer face a este passivo o banco tem: 
Em caixa 18.000:000$, em apolices da divida publica 22.000:000$, 

Pm letras descontadas 13.000:000$, ou total de 53 .000:000$, além de 
7.000:000$ em ele a prazo, e mais 4.400:000$ em acções e títulos, que 
passaram do Banco N acionai, por occasião da fusão. 

Ahi estão 64. 400 :000$000 . 
Isto quer dizer que o banco, ainda póde ter um saldo de réis 

4.400 :000$000, só com esse activo. 
O S:a. 0ITICI CA - Isso é pouco. 
O SR. MAYRINK - Não sei si é pouco ou se é muito; digo que, 

ainda quando o activo 'estivesse na mesma linha do passivo, era o que 
bastava ; porque quem possue tanto quanto deve, podendo pagar a 
divida ao seu credor, é rico. (A piOiados. ) 

Assim na demonstração, que acabo de fazer á Camata, tenho por 
fim levar-lhe a convicção de que o estado do banco não é o que a·ndam 
assoalhando seus gratuitos e perversos inimigos. 

Lá fóra é o ardil, a calumnia e a injuria e todas as outras armas 
envenenadas, com que pretendem ferir o Banco da Republica . . E' um 
plano satanico, que se urde com a idéa firme e inabalavel de derruir 
a .Primeira instituição republicana. Para comprovar ainda mais o 
que affirrno vou ler um telegrarnrna, que ainda h ontem foi · rernettido 
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de S. Paulo e que está publicado no Düvriq de Noticias. O telegramma 
diz (lê) : 

S. Paulo, 26 -
" Affirma-se aqui que o coronel Gentil de Castro assoalhou hon

tem malevolamente no Rio Claro e outros pontos haver um desfalque 
de 84 :000$, no Banco da Republica, aconselhando o povo a não receber 
suas notas. Outros indivíduos apaniguados sustentam a mesma pro
paganda de descredito." 

A' vista disto, está ou não confirmado () plano da conspiração 
que se trama contra o Banco da Republica ª (Apoiados.) Essa con
spiração não se limita á Capital Federal, já caminha para o interior, 
deixando os rastros nesta cidade, onde não pôde ser bem succedida, 
porque o criterio e a illustração de seus habitantes a repellem; ca
minha, favoneada per boatos subversivos. 

E' a campanha do descredito, com que se pretende sorprender a 
boa fé do povo dos Estados, que, ignorando completamente o que se 
passa aqui, não está ao facto dos contr.actos e das leis, que regulam 
os estabelecimentos bancarios e das condições, em que elles se acham . 

. Levam nisso o reprovado intuito de gerar a desconfiança e conseguir 
o descalabro da instituição, á que votam odio entranhavel, a ponto de 
aconselhar que não recebam suas notas. 

Parece-me que, averiguado, este é o caso de recorrer-se á autori
dade policial (apoiados) porque já não se trata de uma luta, em que 
cada um sacrifica algumas acções de um acervo, que formou, para 
atirai-as á praça publica por um preço miseravel, com o fim mani
festo de promover e manter a baixa. Trf!,ta-se da segunda ponta do 
dilemma, que eu mesmo indiquei da primeira vez que me coube a . 
honra de · f aliar desta tribuna. 

Não cansam em sua faina destruidora os que tomam a peito des
acreditar o banco. ·Sapadores das trevas, recusam-se lutar a peito 
descoberto e lançam de emboscada contra elle todos os projectis. Não 
fazem escolha de arma·s, nunca, ,porém, manejam as de cavalheiro 
leal. Por que se escondem, mostrando que não teem a coragem de seus 
actos ª 

Entre esses inimigos alguns ha, que de viseira erguida, mas sob 
responsabilidade collectiva, esgrimem na arena. 

Citarei o Jornal do Brmsil, que nas suas columnas editoriaes in
sere artigos açulando ainda mais a desconfiança, pretendendo provar 
que o Banco da Republica não póde emittir mais, porque já ultra
passou os limites da emissão concedida, quando é publico e está pa
tente aos olhos de todos os que conhecem os contractos e a lei, que 
regem o bancó, que elle nem a metade da sua emissão realisou. 

Ainda desta tribuna foi lançada sobre o Banco da Republica uma 
'insinuação perfi da. Refiro-me á compra da emissão do Banco do 
Brazil. , 

O Banco da Republica transigiu com o Banco do Brazil, com-
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organica, tinha o direito de concorrer para a unificação da moeda, e 
o meio, que tinha pli.ra chegar a esse resultado era adquirir, com mais 
ou menos sacrifício, os privilegia-s de outros bancos. Foi pura e sim
plesmente levado ·por esta idéa, autorizado por seu contracto, e . es
cudado na lei, que realizou aquella importantíssima .transacção. Aqui, 
porém, se disse que esse privilegio foi comprado por 57. 000 :000$ e 
que o banco pagou uma commissão de 1. 400 :000$000. 

;E' simplesmente uma infamia. 
VozEs- Oh! 
O Sa. M<AYRINK - Ha dois . bancos envolvidos nesta transacção: 

o Banco da Republica e o Banco do Brazil; e si não consinto que o 
labéo caia sobre a administração do Banco da Republica , não deixarei 
tambem que elle vá ferir, siquer, de leve a administração do Banco 
do Brazil. A operação com o Banco do Brazil é ui:n acto de commercio 
licito e honesto . 

. O Banco do Brazil estava no gozo de seu privilegio, como o 
Banco da Re.publica. Desejando o governo que o Banco da Republica 
puzesse em pratica tudo o que lhe facultaese a sua lei organica, afim 
de se chegar á unificação da moeda, o Banco da Republica contractou 
com o do Brazil a acquisição de seu privilegio e por elle pagou 
7. 700 :000$000. 

O Banco do Brazil tinha em circulação notas no valor de 
50. 000 :000$, . que estavam garantidas no T.hesouro por 25. 000 :000$ 
em ouro. O que quer dizer que o Banco da Republica, adquirindo por 
este preço a emissão, comprava 25.000:000$ em ouro. 

O meu illustre collega foi mal informado. Eu expliquei o facto 
para que S. Ex. não seja, como tenho sido, victima de muitas e in
famantes imputações. S. Ex. disse~o porque lh'o disseram. · 

Vou ultimar, cumprindo o empenho, que tomei com a Camara, 
de mostrar que o meu collega ainda foi mal informado, quanto ao 
facto, que affirmou da t ribuna, que o Banco da Republica não póde 
solver o seu debito para com um credor, que lh'o exigiu. 

Appellei para a honra, para a dignidade, para o caracter do meu 
collega, afim de que viesse desfazer immediatamente aquella desairosa 
affirmação, que não era digna delle e prejudicava o credito do Banco, 
que eu dirigia. Para isso ·permittam-me os nobres deputados lêr uma 
carta, que a tal respeito fiz dirigir ao Banco do Brazil, bem como a 
resposta recebida do mesmo banco. 

"Exm. Sr. conselheiro Diogo Duarte Silva, dignissimo director 
do Banco do Brazil ;,__ Em um discurso, hontem pronunciado na Ca
mara dós Deputados; em resposta ao do Sr. conselheiro Francisco de 
Paula Mayrink, o Sr. Conde de Figueiredo · fez positiva allusão ao 
facto de haver sido reclamado do Banco da Republica o que este devia 
a uma instituição bancaria desta praça e ter o banco, na impossibi-
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}idade de pagar de prompto, solicitado a concessão de .solver o debito 
em prestações . 

"Como o Banco do Brazil seja o unico estabelecimento, com quem 
o Banco da Republica tem duas contas de caução, sendo uma sobre 
apolices do Estado de Minas Geraes e outra sobre tituloo de duas im
portantes emprezas, contas ácerca das quaes tive uma vez a honra de 
entender-me com V. Ex., peço-lhe se digne em homenagem á ver
dade, responder ao pé desta : 

"Se V. Ex. autorisou de qualquer modo o Sr. Conde de Fi
gueiredo a fazer ao Banco da Republica a arguição de impontualidade 
no pagamen't<> das alludidas contas e, outrosim, .si o Banco do Brazil 
exigiu de qualquer fórma a liquidação dessas contas. . Autorisando· 
me V. ·Ex. a fazer de sua resposta o uso que julgar conveniente, 
muito me penhorará. 

"Tenho a honra de subscrever-me com todo o respeito e considera
ção de V. Ex. amigo, obrigado e criado.-Barão de O'liv-eira 0a8tro." 

"Rio, 27 de .agosto de 1891 - Exm. Sr. Barão de Oliveira Castro 
- Em resposta á carta retro, tenho a honra de lhe informar o se
guinte: o Banco do Bra.Zil não autorisou o Sr. Conde de Figueiredo, 
nem outra qualquer pessoa a fazer a arguição de que se trata, ao 
Banco da Republica, pois que a indispensavel reserva dos negocios 
que por elle transitam· jámais foi trahida pela sua administração ou 
pelos seus empregados. Este banco nunca exigiu a liquidação daa 
contas, a que S. Ex. se refere; apenas no vencimento de uma dellas, 
fez a communicação de costume ao Banco da Republica, para. que a 
pagasse, ou reformasse como melhor lhe conviesse. 

"Autorisando-o a fazer desta minha resposta o uso, que lhe con· 
vier, me suoocrevo de V. Ex. amigo attencioso, etc. -Diogo Du.arte 
Silva." 

Eis a confirmação cabal, incont.estavel do que disse no meu dis
curso de ante-hontem. Não era possível que o Banco .do Brazil, um 
banco antigo, o mais antigo da Republica e que tantos serviços tem 
prestado e que tantas raizes tem no nosso vasto territorio, não havendo 
relação commercial, individual, economica e financeira que não tenha 
passado por elle, não era possível, digo, que esse banco, ainda mesmo 
quando houvesse intimado o Banco da Republica para solver um com
prorp.Ísso e este não -satisfizesse, fosse para a praça assoalhar tal im· 
pontualidade. O Banco do Brazil, sempre tão circumspecto e crite
rioso, sabe que, guardando reserva em taes assumptos zela pela sua 
propria vida, porque a quéda do Banco da Republica seria a quéda 
do Banco do Brazil e a ruína de todos os bancos. 

Como era, poi.s, possível, acreditar-se que elle, credor do Banco 
da Republica, fosse em taes circumstancias atear o facho, para dahi 
ver a desordem e a anarchia ? . · 

A declaração, pois, que o meu collega aqui fez acerca do facto 
alludido, foi tambem filha de uma informação falsa. 
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Eu ,i á disse a V. Ex. com toda a franqueza : o Banco da Repú" 
blica tem effectivamente e continuará a ter contas abertas com o 
Banco do Brazil, porque nisso enxerga conveniencia. O dinheiro, que 
representa a divida do Banco do Brazil, é dinheiro que não está na 
caixa do banco e sim na circulação, fomentando e deoonvolvendo o 
trabalho nacional. Os títulos, que garantem esta divida, são de maior 
respeitabilidade; consistem em apolices do Estado de Minas Geraes 
e bons títulos de em prezas commerciaes. 

Mas, Sr. presidente, a consequencia de tudo quanto se tem dito 
fóra desta casa, na imprensa, na tribuna da Camara pelos discursos, 
as noticias dos desastres financeiros assoalhadoo e desta degringolaile, 
em que se diz irem os negocios do Banco da Republica, o qual é pin
tado á beira do abysmo, que amanhã ha de tragar, a consequencia 
disto tudo já atravessou a estrada de ferro e cahiu como raio em 
Ouro Preto. 

O governador de Minas, durante o governo provisorio, pedira ao 
Banco dos Estados Unidos, por um favor especial, que fizesse áquelle 
Estado um emprestimo de 10 mil contos. O Banco dos Estados Unidos 
effectuou esse emprestimo de 96 % e juros de 5 %, tirando da cir· 
culação essa grande somma para auxiliar aquella circumscripção, 
quando podia della auferir nesta capital muito maiores vantagens. 

Aquelle governador, não podendo avaliar o que havia de verdade 
em todas essa,s noticias, que por ahi se prop~tlam, ordena ao banco, 
de quem elle se soccorrera para lhe emprestar dinheiro, que pegasse 
no saldo de 1. 800 contos e lhe désse entrada nas caixas do Banco do 
Brazil. 

Vê V. Ex., Sr. presidente, vê a C amara, vê o paiz inteiro qual 
o effeito da propaganda funesta, que teve por alvo abalar a confiança 
no Banco da Republica. E' tão bem urdida a intriga, tão feroz a 
guerra que sobe até ás alta.s regiões governamentaes, obliterando a me
moria dos serviços prestados. (Muito bem, rruuito bem.) 

O Sr. Aristides Lobo (pela ordem) requer urgencia para apre
sentar uma indicação. 

Consultada, a C amara concede a urgencia pedida. 

O Sr. Aristides Lobo - O debate que a Camara presenciou 
em duas sessões e cuja importancia ella terá com certeza podido medir, 
exige no meu modo de pensar, da parte da C amara dos Srs. Deputadoo 
a intervenção da sua autoridade no processo economico financeiro 
que se acaba de desdobrar e que está reclamando medidas que occor
ram á .situação que é de todos conhecida. 

Este debate seria absolutamente improfícuo, seria esteril, si após 
elle a Camara não procurasse orientar-se, não tomasse pé nestes acon· 
tecimentos e não autorizasse sobre elle medidas para qualquer cir-
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cÜmstan:cia que porventura, como uma consequencia inevitavel se 
possa dar no futuro. 

N esta,s condições, · vou offerecer á consideração da Camara uma 
indicação que no meu modo de entender resume a necessidade dessa 
iutervenção parlamentar, e vem 'já satisfazer a espectação do paiz e 
ás necessidades da praça do Rio de J a.neiro, que synthetisa e repre
senta em .si a grande massa do credito nacional. 

Ella tambem c01-responde ao dever deste parlamento, a quem 
.cumpre zelar pelos altos interesses que lhe são confiado.s. · 

Ha ainda uma circumstancia que se prende á moção que vou 
offerecer. 

Ha poucos dias a Oamara, já realmente preoccupada com a si
tuação fiuanceira do paiz, com os embaraços da nossa circulação mo
netaria com os rumores que percorrem o publioo, perturbando a vida 
do credito; a Camara, antecipando-se a qualquer acontecimento, creou 
uma commissão especial, a quem commetteu o encargo · de examinar a 
situação financeira e de apresentar- medidas attinentes a sati sfazer 
todas a,s exigencias. 

A Oamara acaba de ouvir o incidente parlamentar de que todos 
teem conhecimento. 

Deixando de lado qualquer preoccupação que se po.ssa allegar ás 
pessoas dos dous grandes vultos financeiros, e levando as nossas vistas 
ao fim unico que nos compete, que nos interessa e ao paiz, o nosso 
dever é entregar a essa commissão que já foi creada, e que é composta 
de collegas nossos; o estudo da materia, que especialmente se entenda 
com esses homens que presidem o Banco da Republica, proceda a um 
inquerito tanto quanto seja possível, e que possuiudo cuidadosamente 
em sua mão esse trabalho o venha tràzer ao conhecimento da · Oa
mara e ao do paiz, para que possamos tomar medidas energi'cas sobre 
tal assumpto. · . 

Não estando no mandato conferido á commissão absolutamente 
o inquerito a que me refiro, ella precisa, antes de tudo, a autoridade 
da C amara e nestas condições apresento uma indicação. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta em dissussão a seguinte 
indicação : · · · 

Indico . que a commissão especial, nomeada por esta O amara para 
estudar a situação financeira da Republica e offerecer plano sobre 

ella, seja encarregad·a de examinar, tanto quanto 
Indicação lhe seja possível, ou inclua no seu trabalho, o es-

Aris~Mes Lobo tudo que lhe fôr suggerido pela discussão havida 
nesta . C amara sobre as emissões de papel banca

rio, baixa de cambio e situação dos bancos emissores.-Aristidles Lobo. 

O Sr. SerzedeiJ.lo (pela ordem) pediu a palavra apenas com o 
intuito de fazer uma declaração em nome da commissão especial no-
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meada por esta Camara para fazer -o estudo financeiro debaixo do 
ponto de vista que o paiz já conhece. 
. ·O conteúdo da indicação do Sr. Aristides Lobo está mais ou ·me
nos expresso na indicação apresentada pelo nohre representante pelo 
Rio Grande do Sul, o Sr. Demetrio Ribeiro, mas não . ~bstante a com
missão não ae oppõe á passagem dessa nova indicação, porque a com· 
missão só tem o desejo de trazer ao seio da Camara, depois de um 
largo estudo; a solução mais conveniente e efficaz para solver a. ques
tão financeira e dissipar de uma vez para sempre do espírito publico 
as duvidas de que não ha confiança na moeda f~duciaria que tem 
sido emittida. 

Portanto, em nome da Commissão, declara que .ella acceita a pa
triotica indicação feita pelo nosso chefe e amigo o Sr. Aristides Lobo. 

O Sr. Oiltibica . (pela ordem) não vae discutir a indicação,' mas 
simplesment~ f~zer um pedido á mesa ou á commissão especial no· 
meada. , 

S. Ex. ó Sr. presidente vê q11e nesta casa se tem estabelecido 
um debate dos mais importantes, sem comtudo haver cousa alguma 
em discussão . 

'Este debate té um . dos mais graves, porque envolve todos os dias 
o credito ~a primeira instituição do paiz, e póde produzir consequen
cias graves, como hoje declarou na tribuna o nobre representante pela 
Capital Federal. 

Este debate continúa e continuará até que a commissão especial 
dê o seu parecer, talvez depois de se terem prodll2;ido todos os effeitos 
perniciosos que a situação da praça parece trazer comsigo. 

!Prefereria que, em vez da commissão especial demorar este tra
balho, S. Ex. ou a Camara resolvesse um meio de abrir o debate 
franco, desde já, sobre este assumpto, porque o credito sendo como é 
uma questão delicada, não comporta estas constantes e diarias di
vagações. 

S . Ex. comprehende· que o paiz vae ficar á espera do parecer da 
commissão, e pela latitude que se quer dar. a este parecer, já pela in
dicação primitivamente apresentada, . já pela indicação mandada · á 
mesa agora pelo Sr. Aristides Lobo, forÇosamente se ha de demorar, 
e o credito publico continuará a tSoffrer estes attrictos que são tão 
prejudiciaes. 

. ·Pedia, portanto, que se abrisse um debate franco sobre ·a questão, 
afim. de se não prolongar por muitos dias uma discussão que já foi 
classificada de duelo entre dous homens respeitaveis e cuja palavra é 
sempre ouvida com attenção por todo o paiz. 

P ergunta a S. Ex. ·si prohibe a discussão ou se abre debate 
franco. Não podemos estar ouvindo um dia o Sr . deputado :Mayrink, 
outro dia o Sr. deputado Figueiredo sobre actos particulares que não 
resolvem a situação economica e finan.ceira do paiz. 
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Si S. Ex. abre debate franco, tomaremos a palavra, -afim de que 
seja esclarecida a questão financeira. O que não quer o orador é que 
seja prejudicado o regimento da casa, não estabelecendo debate amplo 
sobre a moção. -

O SR. SERZEDELLO (pela ordem) pede a palavra. . 
O SR. PRESIDENTE - Antes de dar a palavra a V. Ex . ., preciso 

dar uma explicação ao Sr. deputado Oiticica. -
Em primeiro logar devo dizer que não foi violado o regimento. 

· O SR. OrTICICA - Eu disse prejudicado . . 
O SR. PRESIDENTE ·- Abriu--se debate por expressa deliberação da 

da C amara ( apo(iad'iJs e m11{ito bem), seguindo-se todos os tramites re· 
gimen taes. O que V. Ex. deseja é que a commissão dê seu parecer e 
apresente-o á Oamara no mais curto prazo possivel. 

O SR. OrTIOIOA - Certamente; neste sentido foi que f aliei. 

O Sr. SerzedeUo pediu a palavra, porque tendo fallado em nome 
da commissão, julgou que não devia continuar a di·s'Cussão. 

O seu fim é que a commissão, depois de seu exame, formule o 
parecer, apresentando-o á Oamara, afim de que se abra então, si a 
Oamara entender e julgar conveniente, debate com proveito . 

A Oamara sabe que se trata de· um as:mmpt0 importante, que 
envolve o credito da mais importante instituição bancaria da Re
publica. 

O assumpto, portanto, não é mais para a discussão; é para a co· 
gitação, para estudo da commissão, que dará a solução mais compa
tível com os interesses do paiz. 

O Sr . . Lauro Müller (pela ordem) diz que tratando-se de uma 
indicação que não vê impugnada e que, parece-lhe, deve ser apprcivada 
pela Camara, por isso que, sí o retardamento na solução póde por ven
tura affectar o credito de uma instituição bancaria, muito mais pre
judicado seria elle si dessem os uma solução ·de afogadilho, · se.m os 
documentos precisos para formarmos juizo; para a elucidação da 
questão, devemo.s ·esperar o parecer da éommissão já nomeada. 

Pede a- S. Ex; o Sr. presidente que consulte a Camara si con· 
sente no encerramento da discussão. 

i 

E' posto a votos e approvado o requerimento do Sr. Lauro Müller. 
Em seguida, é posta a votos e approvada a indicação do Sr. 

Aristides Lobo. 

' O Sr. Presidente declara que se vae entrar na 2a parte da ordem 
do dia, visto que a la parte ficou prejudicada pela hora. 
'f . i . 

O Sr. Aristides Lobo (pela ordem) requer que seja interrompi
da a 2a parte da ordem do dia, afim de apresentar uma moção. 
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E' posto a votos e approvado o requerimento do Sr. Ari.stides 
\ Lobo . 

O Sr. Aristides Lobo (o ocupando a tribu111tl) diz que, depois da 
indicação que teve a honra de offerecer á consideração da Camara 
e á qual muito assignaladamente deu o caracter e o typo de um verda
deiro inquerito parlamentar, a exemplo· do que se faz em paizes mais 
adiantados, como por exemplo a Inglaterra, cumpria completar este 
trabalho que deve ter logar na sessão de hoje, offerecendo mais um 
alvitre. O debate que foi instituído perante a Camara pelo orador que 
acaba de deixar a tribuna tem dous aspectos, o economico e finan
ceiro e o a.specto politico. 

A Camara ouviu gravíssimas revelações feitas nesta tribuna, que 
deixam pairar no espirit0 do parlamento e elo paiz as mais sérias 
duvidas a . respeito de machinações que tendem a subverter as insti
tuições actuaes. 

· A Camara não póde ser indifferente a que haja segurança no 
espírito do nosso povo; col!lo depsitaria dos altos destinos do paiz, 
não póde ser indifferente a essas machinações que pretendem trazer 

. em perpetua agitação e difficuldades toda a vida nacional. 
Vemos que dia a dia, debaixo de varios aspectos, se apresentam 

entre nós terrores que se não podem explicar; ora é a agitação dentro 
da vida economica, ora a propaganda aberta e clara contra as institui-
ções que estabelecemos. -

Nestas condições, o parlamento, levantando-se diante do governo, 
com a sua autoridade legi.slativa, precisa dizer-lhe: tomae cuidado; 
a Republi~a reclama, exige plena tranquillidade; sem ella o espírito 
publico não tem socego; as finanças estarão evidentemente agitadas, 
e a vida nacional viverá em completa e constante anarchia. 

Conclue mandando á mesa uma moção. 
Vem á mesa, é lida, apoiada e .posta em discussão a seguinte 

mo~o: 

A Camara dos Deputados, tendo ou,rido a·s revelações produzidas 
no debate tomado sobre finanças, antes de passar á ordem do dia, 

M • A i ti-<• .confia que o Poder ]i;xecutivo tomará as provi-
·oçao tr s ,.,., es d · · b'lid d d di L"OIJo enCias para garantia e esta 1 a e o cre to.-

Ari.stides Lobo. 

O Sr. Serzedello sente-se realmente em uma das occasiões mais 
embaraçosas da sua vida ; sente-se em completa difficuldade vendo-se 
na obrigação de ir contrariar a moção ql).e acaba de ser apresentada 
pelo seu chefe e amigo o Sr. Aristides Lobo. (Apoiados.) · 

Ninguem mais do que o orador rende homenagem e tributo de 
admiração e respeito ás opiniões do notavel republicano o Sr. Dr. 
Aristides Lobo. Sabe perfeitamente . qual a grande preoccupação do 
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seu eepirito, qual a nobre e altiva cogitação do seu animo, e quaes os 
impulsos generosos do seu coração. 

Sabe que o sim patriotismo, a sua vida e a sua attenção se con
centram deante da idéa de que a Republic~j. seja intangível, de que 
ella siga desassombrada, e possa finalmente consolidar-se de um modo 
definitivo, inabalavel no solo sagrado de .nossa . patria. 

Mas o orador entende que a actual moção não 'póde . ser votada 
pela O amara, por varias considerações ~ porque a sua votação pa
rece sem duvida nenhuma que Oatilina bate ás portas. de Roma. 

A votação dessa m<>ção parece indicar -que a Republica está em 
perigos; e no emtanto, o Sr. Presidente sabe que, por maiores que 
sejam as conspirações, por mais tremendos e surdos que sejam os 
manejos, a Republica está impolluta, garantida, porque ha de ser 
sustentada pelas bayonetas do ~xercito, pela bravura da_ armada e 
encontra a maior dedicação no espírito da população. (Mu#o oem.) 

'A Republica, apezar desses manejos surdos, apezar dessas aspira
ções que S . Ex. já tão brilhantemente definiu nesta Oamara, de as
pirações nostalgicas; a Republica está perfeitamente garantida e as
segurada, porque, antes de tudo e principalmente a Republica apeia
se no espiri to, no . cri te rio e no p atm:otismo do pov 0 br~ziUeiro. 
(Muito bem; miUito bem.) 

O Sr. Aristides Lobo, autor da moção que acaba de ser im
pugnada pelo seu illustre amigo e companheiro, vem ã tribuna expli-
car o seu pensamento. · 

A Oamara ha de recordar-se de que o orador disse que a Repu
blica devia sentir-se completamente tranquilla, graças a0 alto bom 
senso, ao caracter e aos princípios de justiça e de ordem do espírito 
brazileiro. 

O seu fim não foi pôr em duvida a existencia da ordem publica; 
tem certeza e absoluta convicção de que as instituições republicanas 
não podem soffrer o menor abalo, sejam quaes forem as aspirações 
dos machinadores. 

Mas<> que não ·quer, o que não póde tolerar é que os poderes pu
blicos deste paiz, por demasiado confiantes, ou por indifferentes, dei
xem caminho largo a esta propaganda funesta, que não podendo des· ' 
truir a instituição ·republicana, tem todavia o deploravel merito de 
trazer os espíritos em sobresalto e as consciencias mais ou menos 
perturbadas. 

Foi este o seu intuito, e não o de alarmar, como suppoz o. seu 
illustre companheiro. . 

O orador tem plena confiança na consciencia nacional; tem cer
teza de que contamos com poderosos elementos para debellar quaes
quer pretenções ousadas e insolentes para destruir .a Republica; mas 
o que é incontestavel e parece fóra de duvida é que existe algum tra-
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ualho nest? sentido e que os factos chamam a nossa attenção para este 
terreno, não podendo o parlamento permanecer indifferente a isto. 
. O seu . ponto de ·vista é essencialmente economico e é pugnar por 
aquillo que se acha mais profundamente perturbado. · ' 
. · Todos estes manejos políticos convergem para esse ponto, · e nós 

temos o dever .de desassombrar o paiz desta guerra surda, para que o 
trabalho se restabeleça e se ·consiga a consolidação das em prezas · e dos 
r,apitaes que foram empregados nas industria:s e ·que não podem desen
volver-se, attento o estado anormal em que se procura manter a nação . 

. Foi isto sómente o que preoccupou ao orador e nada mais. 

O Sr. Lauro Müller pedio a palavra para declar~~:r que vota 
tra- a indicação apresentada pelo Sr. Aristides Lobo, a qual nos faz 
recordar tempos idos e não aquelles do :regimen actual. 

. No regimen em que estamos, acabado o parlamentarismo, rião nos 
cabe fazer reoommendaçoes nem votar moções que são verdadeiros vo
tos de confiança e desconfiança pela maneira ·como são redigidos. 

Nós não podemos ter confiança . ou desconfiança, podemos sim 
responaabilisar aquelles que não cumprirem os deveres que lhes incum
bem segundo a Constituição. 

iA recommendação por parte do Congresso parece irregular no re
gimen em que estamos e é por esta razão, e fambem porque os factos 
actuaes não são tão graves que exijam este precedente. Eis por que vota 
contra a moção apresentada, embora com pezar seu, visto o nome que 
a firma. 

O Sr. Vinhaes - Ainda hoje ouvimos o nobre deputado por 
S. Paulo fazer accusações a este governo. Não concordo, portanto, que 

Re lhe dê prova de confiança para que lance mão de meios exaggera
dos, como devem ser aquelles que exige a questão que se debate. 

Acho extraordinario que pouco depois se procure distinguil-o com 
um voto de confiança em assumpto de tal importancia como o que diz 
reepeito ao estado presente da praça desta cidade .. 

Si este governo peiado, como se acha pela Constituição, tem pra
ticado toda a sorte de prepotencias e arbitrariedades, como "agora !je 
pretende estender-lhe mais o poder, quando delle faz tão máo uso~ .· 

· Eis, Sr. Presidente, o motivo por que, pela primeira vez, divirjo 
lle meu illustre oollega, o Sr. Aristides .Lobo. 

O Sr. Correia Rabel1o lamenta discordar profundamente da in-" 
dicação que está em discussão, apresentada pelo seu illustre chefe re-
publicano. . . . 

Da discu.s&ão resulta que paira sobre o paiz uma crise financeira. 
Mas, pergunta o .orador, quaes sã,o os interesses mais de. perto fe

ridos por esta crise? Ha duas ordens de interesses em jogo. Os 
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interesses dos accionitas do Banco da Republica e os interesses geraes 
da ' ][ação. . 

Quanto aos primeir-os, isto é, os interesses dos credores do Banco 
da Republica, comquanto sejam respeitaveis, nada tem que ver esta 
Garoara, porque .são transacções puramente commerciaes; quanto aos 
segundos, isto é, os interesses geraes da nação, de que a Oamara deve 
tomar conhecimento é sobre o papel-moeda que existe em . circulação 
por effeito do curso forçado. · ' 

Pergunta si poderá o governo, a respeito da depreciação que sof
fre actualmente a moeda do Banco da Repub.lica, tomar providencia 
profícua, que possa trazer resultado pratico. Parece-lhe que é impos
sível. Isto est.á fóra de sua alçada. 

Compete, diz a nossa Constituição, privativamente ao Congresso 
"crear bancos de emissão e legislar sobre instituições bancarias." · 

Ora, si ao Congresso compete legislar sobre emissão, é claro que o 
governo não póde tomar medida profícua para que se . recommende o 
valor desta mesma emissão. 

O Banco da Republica foi autorisado, e d'ahi proveio o nosso ·gran
dt· mal, a emittir 'com curso forçado papel-moeda; e uma condição que 
torna este papel-moeda permanente é que a emissão será por 60 annos, 
i!'to é, pelo prazo de duração do banco. 

Mas, desde que o decreto de 6 de dezembro estabeleceu que o 
Banco da Republica seria obrigado a resgatar em especie metallica 113 
da sua emissão, quando o cambio estivesse ao par durante um ·anuo, 
este facto, si não falham as leis da logica, influiu para a baixa do 
cambio. 

Ora, em vista destas considerações, o orador acredita que, si der
mos autorisação ao governo, conforme foi pedida pela moção do illus
tl'e deputado pelo Rio de Janeiro, commettemos um erro, porque auto
risamos a ~ugmentar o papel-moeda de curso forçado, causa de toda 
a nossa rmna. 

O Banco da Republica joga com os interesses nacionaes; é o po
bre, é o ricet, é o lavrador, é o operario, todos emfim que teem inter
e~ses nesta instituição, porque si assim não fôr não poderão comprar 
gEmeros; ninguem póde dispensar a caçarola para comer feiião, agulha 
para coser roupa, etc. · 

Mas o que é facto é que tambem muita gente trabalha no campo 
para enriquecer muita gente da praça. 

Por todas estas razões não póde votar a moção. 

O Sr. Aristides Lobo diz que tem certeza absoluta de que não foi 
l!omprehendido na moção que apresentou. O debate institutido perdeu 
a directriz de seu eixo. Tratou-se da questão de discriminação de at
tribuições constitucionaes que devem ter os poderes publicos e ~as at
tribuições que deve ter esta Camara; mas o orador não tratou disso. 
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O seu proposito unico, foi, usando de um direito e de um dever 
qoe a Constituição impõe ao parlamento, isto é, velar na guarda da 
Constituição e das leis, recommendar e declarar, si tanto fosse preci
so, com a maior energia, ao Poder Executivo, que a vida e o credito 
do paiz se achavam profundamente perturbados, que esta situação e 
esta ordem de cousas nã<> deviam continuar e que, portanto, era dever 
do Poder· Executivo impedir que ellas continuassem. 

Estas attribuições estão precisamente dentro da Constituição, e 
só erradamente se pôde pretender acreditar que a Constituição exor-

. bitava de sua faculdade e attribuição. · 
Ouviu com toda a attenção <> nobre deputado que acaba de sentar

se e viu que elle instituiu o debate em um terreno inteiramente diverso 
daquelle em que elle devia ser collocado. 

Entretanto, o orador, si não conseguiu que a Camara comprehen
aesse o seu pensamento, não pretende levai-a a que pratique um acto 
a que não .está resolvida. 

Acha que a primeira indicação, que se refere especialmente ao 
credito do paiz, póde satisfazer em grande parte; e em todo o caso 
perante o publicot perante o governo instituiu-se um debate que o deve 
advertir de que elle deve cumprir <>s seus deveres no que póde haver 
de melindroso e de serio na situação que atravessamos. 

Por isso, o orador pede a retirada de sua ni.oção. (Muito bem; 
tnuito bem.) · 

Consultada; a Camara concede a retirada pedida. 





NOTA : 

REQUE,RI MENTOS 

Em 22 de jun·ho o Sr. Oiticica aprea.enta um reqtbBrim~to sobre 
"a importancia do ouro depositado '7liO Thesou'l'o". Em 30 o Sr. José 
Aveli!no requer informações so'&re "'a somma t~tal rkls depositas exis
tentes no Thesow.ro. Em 13 de agosto o Sr. Serzedello Oorrêa re
qwer copia rkJ "cont11acto feito entre o Thesouro e o Banco 6h Repvr 
blica para resgate do papel-rn;oeda". Em 1° de novembro o Sr. Ser
zedello Oorrêa req~r informações sob ·t~ o la.stro de apdliices e em ou>ro 
depositados pelos bancos emissores, etc.". 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 22 DE JUNHO (1891) 

O Sr. Oi,ticica-Sr. Presidente, das questões que se agitam actual
mente e que abalam profundamente este paiz, a mais importante é in
contestavelmente a questão financeira. 

Notam-se no espírito publico serias apprehensões sobre este pro
blema: A nação espera -confiadamente a palavra do Congresso N acio
nai aobre a situação gravíssima em que nos achamos, em que se acha, 
(l credito publico, situação embaraçosa para o commercio e para as fi
nanças da nação. 

Ha um mal estar geral, traduzido, para a praça, na desconfiança 
que assaltou a todos os interessados nas relações mercantis quanto a 
dinheiro, para o commercio em geral na excessiva elevação das quan
tias a pagar no estrangeiro, pela depressão enorme do valor da moeda 
com o carq.bio abaixo da cotação usual no mercado, para os particula
res em geral pelo preço a que subiram todos os. generos import ados ou 
não, quer com a elevação dos direitos a pagar, quer por um facto que 
se pretende tornar desconhecido, mas que se aecentua todos os dias, 
com a eloquencia esmagadora dos males soffridos por todas as clas
Ees quando veem não lhes chegar os recursos da sua vida parca e la
boriosa: a depreciação da moeda. 

V. Ex. vê mais um symptoma muito característico destes emba
raços ~da situação financeira, no facto anomalo de estarmos hoj~ sem 
ministro da fazenda, por considerarem todos os homens, chamados e 
honrados com a confiança do Presidente da Republica, este posto como 
llm presente de gregos, que ninguem, quer, como uma cousa difficili
ma, resultado das mil complicações em que o governo envolevu a si
t:,lação financeira do paiz, desde o dia 15 de novembro, aggravada ex
traordinariamente· todos os dias, á proporção que se reconhece faltar 
;;o governo a orientação em um ramo tão importante como este, do 
ewrviço publico . · 

Na <J!IÍetitude da vida do e~tado pequeno que, represe.n!_o, fui as
saltado por uma observação mmto grave quanto as cond1çoes econo
micas e financeiras do paiz, ao ler o ·annuucio feito pela imprensa de 
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que havia no thesouro plethora tal de ouro, que o ministro da fazenda 
mandava acudir ás exigencias do0 mercado e do cambio que descia em 
baixa vertiginosa, dispondo ás mãos cheias do metal existente nos co
fres publicos para vendei-o na praça aos milhares de libras esterlinas. 

Nós sabíamos, Sr. Presidente, mesmo pela declaração que nos foi 
feita daquella tribuna pelo proOprio ministro . da fazenda ao .discutir 
o projecto c~n~titucio~al, que o orçamento de 1890, teria de liquidar-se 
com um defic"'t superiOr a 60.000 :000$, e que as despezas do paiz ha
viam de subir a mais de 200. 000. 

Fui dos primeiros, ante essa enormidade, em lembrar ao governo 
}J)'OVÍsorio . de então _de. q~e isto era desbar~to dos dinheiros publicas, 
sem respmto aos princ1p10s do progranima que elle proprio se traçára, 
ao mudar as instituições, cumprindo-lhe cuidar · dedicadamente da ri
<gle~a publica, procurando remediar o mal já feito na época devolucio
nana. 

Éntretanto o exercício liquidou-se sem alteração() sensivel para 
~.;sse deficit annunciado superior a 60. 000 :000$; houve até um jornal 
dos mais considerados desta -capital que julgou-se autorisado a declarar 
que o defjcit subiria. a 7 5. 000 :000$000. 

Esse deficit não f<Ji corrigido para o actual exercício de 1891, em 
que as despezas publicas continuam superiores á receita, como tambem 
ji foi annunciado; entretanto, quando acreditamos que ao thesouro pu
blico faltam recursos p·ara este excesso de despezas, vemos que elle pos
sue quantia enorme de ouro e tal, que manda por centenas ··de ·milhares 
de-libras á disposição da praça, para sa:tisfazer ~s necessidades que ella 
·Sentia desta moeda : excesso grande de d~spezas, quantidade a menos 
de receita, nenhum· auxilio estranho por emprestimos e uma quantia 
avultada de dinheil'o em deposito. Tinha, motivo bastante para dese
jar -conhecer o mysterio das alta:s regiões officiaes que produzia se-
melhante anormalidade para a fortuna publica. • 

O governo tornára-se o primeiro arrecadador do ouro da .praça <lOm 
a exigencia dos direitos 'de importação em metal; o ouro fugia, àc
casand<J a existencia de uma moeda má nessa baixa constante do cam
bio; julgou-se conveniente fazer sustar a depreciação da moeda papel 
em circulação no paiz e o Ininistro da fazenda achou em caixa, _!lpezar 
d~ excesso de despézas, mais de 300. 000 libras para vendei-as á praça, 
afim de acudir ás suas necessidades e obviar a baixa do cambio. 

E~quecia-se o go0verno, Sr. Presidente, de que o -cambio, venda, de 
dinheiro como é, não respeita a arbítrios, não obedece a. prepotencias, 
não se submette aos artifícios mais ou menos engenhosos do poder, para 
f:l.zel-o subir, porque a causa ' de suas oscillações, a origem do mal está 
~m outra parte, onde a governo não soube ·procurai-a para não se en
contrar talvez com a má situação financeira do paiz. 

Tinhamõs deficit enorme e o Thesouro contava com a existencia 
de um deposito em ouro; podia eu acreditar que esta situação era real~ 

; 
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Mais facil era desconfiar que um facto escondido entre os respos
toiros das altas regiões offieiaes, havia .se operado. 

Eu não sabia donde tinha vindo a quantidade de recursos osten
lada, p<>rq~anto ~ão .havendo e:.;nprestimos o governo só podia contar 
wm os meiOs ordmar10s da receita. · 
.. Na mi~ha pobreza de conhecimentos financeiros (não apoiados), 
disse comiDigo que, ou o phenomeno devia ser attribuido ·a uma divida 
fluctuante, enorme, enormíssima, ou esse ouro era proveniente de um 
deposito existente no Thesouro, deposito que não pertencia ao go
-remo, mas que, algum tempo antes, -dera causa á discussão -de uma 
theoria que o punha á disposição do govemo, como recurso ordinario, 
do qual poderia lançar mão quando lhe approuvesse: o lastro em rn.etal 
dos bctncos de, emissão. . 

A primeira hypothese era um gravame immenso para o paiz em 
época proxima; a segunda era um expediente desastroso por ter se 
ltmçado mão de dinheiro alheio, de que o thesouro publico era simples 
depositaria para effeitos que entendiam com a riqueza publica. ' 

UM SR. DEPUTADO - Era ouro da praça. 
O SR. ÜITICICA -: Peço aos meus collegas que me ouçam até ao 

fim. 
Estou expondo as eonsiderações que me assaltaram nessa occasião, 

~ fallaudo pelas informações officiaes, postas á nossa disposição pela 
Imprensa. , 

Ao chegar a esta Camara, encontrei-me com o relatorio apresen
tado pelo ministro da fazenda do governo provisorio; ahi estava tra
çado o regimen financeíro, seguido de 15 de novembro de 1889 para 
d, e que destruio as bases do systema. seguido no tempo da monarchia; 
tinha ao meu dispor os delineamentos do systema que é seguido em 
todas as suas partes pelo governo que o Sr. Presidente da Republica or
ganisou na vespéra de ser eleito. 

Devo fazer aqui uma declaração para explicar o motivo pelo qual 
vou tomar como base da discussão o relatorio do ex-ministro . do go
verno provisorio, quando é outro hoje o ministro das finanças. 

Não reeonheço ministros da Republica; estudo e discuto os aêtos 
do governo, o mesmo desde o tempo da dictadura, continuado com o 
Presidente da Republica; é a esse que torno responsavel pelo estado 
tritico em que se acha o paiz nestas duas phases do governo em que 
o mesmo homem fez e desfez, provando que não comprehende nada des
tt.s cousas. 

No governo constitucional que o Congresso N acionai organisou, 
não ha ministros; ha um só responsavel e é este quem responde pelos 

actos praticados pelos seus secretarias responsaveis, com o seu consen-
timento. . . · .. 

Feita esta declaração, devo dizer _que Jallo ao governo do Sr. Pre
tiÍdente da Republica, continuação do governo provisorio em todos os 
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seus pontos, sem arredar .uma linha, até mesmo no que se chama hoje, 
como hontem, a baixa politicageJl1. 

Encontrei-me com este relatorio que é a summa da política fi-
11anceira do Sr. Presidente da Republica, e devo francamente dizer. 
a V. 'Ex., á Oamara e ao paiz que pela leitura que fiz desse relatorio,. 
não me merecem confiança os dados que apresenta, nem elles poderão 
solver as duvidas expostas quanto ao ouro vendido á praça para o pa
gamento dos direitos de importação. O governo provisorio dizia ao 
P!l-Íz em documento publico, que o governo tinha de entrar quasi inte
gralmente pelo emprestimo interno de 1889 para fazer face aos . de
bitas da fazenda publica na liquidação do exercício de 1890; eu leio 

nesse relatorio que este exercício liquidou-se com o saldo de · réis 
141.000:000$; este relatorio faz figúrar neste avultado saldo a quantia 
de 53.000 :000$ de um emprestimo externo, de 1889 e não encontrei na 
secret·aria, nas leis, nem no relatorio do Sr. ministro -da fazenda, nem 
mesmo em informações particulares, noticia alguma acerca de em
prestimo externo de 1889, não constando decreto do governo que o au
torisasse, ou noticia das condições em que foi negociado; a verdade pa
rece .ser que o emprestimo de 1889, foi o contrahido em 1888, justa
mente da mesma quantia dada GOmo recurso para supprir o deficit do 
exercício de 1890 . 

O governo de 10 de março legou ao governo de 7 de junho todo o 
producto do emprestimo em ouro contrahido em 1888, e este gabinete 
tomando conta do poder, lançou mão -desse -dinheiro para um dos actos 
da sua gestão financeira. 

Vejo, porém, neste orçaménto de 1889 um saldo de 1888 nu im
p~1rtancia de 7 4. 000 :000$; não estará comprehendido neste saldo o im
prestimo externo de 1888, conservado integralmente em Londres e não 
será esse emprestimo que figura na verba - emprestimo externo com 
53.000 :0000$ - 'que serviram para fazer face á conversão da divida 
l'calisada pelo gabinete 10 de junho? . 

Houve emprestimo externo em 1889? Creio que ninguem podel-o
ha affirmar; e si houve não ha quem dê noticia do decreto que o au
t.orisou ou das condições em que foi negociado. 

· O · SR- SERZEDELLO - No tempo da ·monarchi a faziam-se ·essas 
cousas em segredo. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre deputado que resum!l as suas 
f~únsiderações poTque está terminada a hora do expediente. 

O SR. OrTIOIOA - Vou resumir estas colisiderações 
Do que tenho expost(), Sr. -Presidente, comprehende-se facilmente 

que-eu não tenho dados officiaes para tirar-m\) da ,duvida em que estou 
e formulada ha pouco. · . 

O dinheiro de que o governo lança mão para conter a baixa do 
·cambio artificial e impotentemente, é um deposito em que elle não 
d~via tocar , · · 
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. O expe~iente do governo é contrario a todos os princípios da sci
WCia das fmanç.as e condemnado pelos competentes na ma teria; é a 
'/Olta ao system~ mercantil de passadas heras, julgado e co:ó.demnado 
por todos os palZes que passara~ pela dolorosa experiencia, a que nos 

Aubmetteu o governo da .Repubhca. 
Vi neste relatorio explicado ae modo absurdo a perigosa· doutrina 

de que o governo póde lançar mão desses depositas metallicos pelo facto . 
Ctl ser .quantia morta, existente no cofre e considerada em identicas con
dições aos e_mprestimos do cofre dos orphãos, monte de soccorro e cai
xas economwas. 

_Não conheço nada mais absurdo do que isto, porque o emprestimo 
do cofre dos orphãos pertence aos particulares, é movunento de fundos 
que se faz ·com a mesma . moeda, recebido e pago com a moeda, 

corrente, equiparado a recurso ordinario do Thesouro; os depositas 
lastro em ouro para a emissão dos bancos, são ·a . garantia dos bilhetes 
l~b banco postos em circulação ; representam a moeda que a facilidade 
do transporte e do nanus':lamen,to, a divisibilidade e outras causas fize

ram converter em papel, que deve ser a sombra daquelle ouro, na phra-
~e de Oernuschi. 

UM SR. DEPUT.AJ.:IO dá um a parte. 
O . S:a. OrTICICA - V. Ex. é victima do mesmo engano do autor 

do relatorio. 
As apolices do systema bancaria do governo, não podem ser con

vertidas em ouro, como os títulos de renda que servem de emprego ao 
capital de algtms bancos no estrangeiro. 

UM S:a. DEPUTADO - A theoria do Sr. ministro da fazenda é 
aconselhada em todos os paizes. -

O SR. OrTICICA - Provoco a V. Ex. para uma discussão nesse 
sentido. 

Ha, Sr. presidente, completa confusão entre bancos com parte do 
capital empregado. em títulos da divida publica do Estado, e os ban
cos autorisados pelo governo provisorio com fundo em1 apolices da di
vida publica, inconversiveis, inalienaveis, condemnadas a ser res
gatadaB. 

. Ha na Europa e mesmo na America, bancos que teem gran~ 
parte do seu fundo s.ocial empregado em títulos da divida publica do 
Estado, fontes certas de lucro, effeitos internacionaes que Sje permu
tam á primeira exigencia do mercado por ouro, e· accedem ás diffi
culdades de momento. 

V ae, porém, profunda diffel')ença disto para lastro de bancos em 
apolices inconversiveis, para servirem de garantia á emissão de bi
lhetes de bancmr, papel representante de uma müieda que não existe: · 
. Da confusão resulta a doutrina que o Sr . ministro da fazenda 
externou e o nobre deputado acabou . de confirmar. 

Te1'!6i occasião de enfrentar essa que!jtão da moeda fiduciaria, e 
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provarei como foi desastrosa para o paiz a descoberta original desse 
plano em contraposição a tudo quanto ha acceito pelos princípios da 
doutrina sobre moeda; este assumpto será discutido em momento op
portuno. 

Desejo sab,er como preparativo para essa discussão, si de facto 
este {)Uro, que representa os bilhetes em circulação e a moeda fiducia
ria resultante desse lastro em metal, texiste no Thesouro, como garan
tia á emissão, ou si o ouro vendido na Alfan·dega para o pagamento 
dos impostos aduanairos é o lastro dos bancos, que nunca devera ser 
retirado do deposito, para não produzir a depreciação da mQI8da em 
circulação, privada da effectividade de sua garantia. 

Os factos, parece, dão razão a pensar que ? deposito não existe 
mais : o mercado estrangeiro deu o ..signal de alarma, mostrando reco
nhecer o perigo de embarcar os seus capitaes em via de emigrarem 
para o Brazil, desde que o governo brazileiro enveredava pelo tortuoso 
camin"ho das emissões bancarias sem lastro que o garantisse effectiva-
mente, fazendo depreciar á moeda. · 

E o governo descia até á posição de cambista, do especulador vul
gar, fazendo concurrencia aos especuladores da praça. 

O Thesouro não póde ser cambista; os cambistas fazem o preço 
sobre a mercadoria-dinheiro, como sobre qualquer outra os outros 
negociantes. 

Perante os symptomas accm;ados por estes factos, vê V. Ex. que 
tenho O;S melhores fundamentos para querer saber que o lastro me
tallico não existe no Thesouro, que este ouro que o governo está ven
dendo, ganhando agio, agiota da peior especie, fazendo concurrencia 
a uma. classe contra a qual elle proprio se levanta para condemnar, 
que esse ouro pertence a depositas sagrados como base da emissão já 
concedida aos bancos. 

Para tirar a duvida em que estou, vou submetter á Camara um 
requerimento não, entrando na apreciação do problema financeiro 
que espero em outra occasião discutir; desejo obter esse~:t documentos 
afim de orientar-me no estudo desse problema intrincado, intrinca
dissimo e mais embaraçoso pela theoria que o ministro da fazenda 
externa neste relatorio, em que deixa patente o seu plano fin.anceiro, 
o plano financeiro do governo. - · 

E' est.e o meu requerimento (lê) • 
V. Ex. vê, Sr. presidente, que o requerimento tem toda a oppor

tunidade, porque vem servir de base para as nossas apreciações, para 
mostrar que i68tamos no regimen do papel inconversivel, obrigado a 
cur..so forçado, o que para mim tem concorrido principalmente para 
ir se perdendo o credito do paiz, com a nossa má situação financeira. 

Já é tempo, Sr. presidente, de parar neste systema de deficits 
continuados e de papel, de papel que só tem servido para desenvolver 
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uma immensidade de companhias que servem unicamente para os es-
peculadores· e para os jogadores da praÇa. · 

E' lido, apoiado e fica sobre a mesa o seguinte requerimento: 

Requeiro que se solicitem do Sr. Presidente da &publica, pelos 
canaes competentes, as seguintes informaçõ&s: 

1.0 Qual a importancia do ouro depositado 
Requerimento no Thesouro pelos bancos para servir de lastro á 

OJtkica emissão sobre base met.allica; 
2.0 Qual a importancia da emissão sobre 'base 

de ouro, feita até a presente data pelos bancos que obtiveram permis
são do governo, bem como até que quantia se estende a permissão dada 
para a emissão total no paiz; 

3.0 Si o deposito de ouro para a emissão realisada existe de facto 
no Thesouro; no caso negativo, qual a importancia actualmente exis
tente desses depositas; 

4.0 Qual a importancia da divida fluctuante do Estado. 
Sala das sessões, 22 de junho de 1891.-Leite Oiticica. 

SESSÃO DE 30 DE JUNHO 

O Sr. José Avelino - Direi em brevíssimos termos, para não 
abusar da attenção da C amara, o que me traz á tribuna. 

·Sr. president.a, o estado d_a praça do Rio de Janeiro é muito 
grave. 'Embora não offereça perigos á nossa situação economica, at-

. tenta a solidez do ·U:bsso credito no interior e no exterior; embora a 
maneira triumphante com que todas as industrias se sahiram da pres
são creada á confiança publica, pela baixa do cambio durante tres 
longos mezes; embora os desastres apregoados houvessem dobrado o 
desalento de uns e retrahido a expansão e iniciativa creadora de 
muitos dos no&sos estabelecimentos de credito; a verdade é que a an
ciedade publica é indiscriptivel para conhecer o papel que, durante 
essa crise, representou a administração da fazenda publica. 

O assumpto, portanto, merece toda a attenção do Congresso, cuja 
missão não é só a política, mas tambem as finança-s, sobre as quaes, 
si fore;m boas e acertadas, repousará o futuro da Republica. (Apoiar 

· dos.) ' 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão, e, 

posto a votos, é approvado o reqaerimento do Sr. Badaró. 
V ae á mesa e é lido o seguinte requerimento: 
1.0 Qual a somma total dos depositas existentes no Thesouro, re-
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presentativa das emissões bancarias, com explicação das quantias cor

Requerimento 
José A velino 

respondentes a cada banco emissor ~ . 
2.0 Qual a somma do encaixe metallico e exis

tente no Thesouro, em virtude da arrecadação de 
impostos ~ 

3.0 Qual a taxa dos novos títulos na praça de Londres ª 
4.0 Qual a differença entre a taxa de cambio na Alfandega do 

Rio de Janeiro para o recebimento dos impostos em · ouro e a taxa 
do cambio na praça ? 

Sala das sessões, 30 de junho de 1891.-José Avelino. 

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO 

O Sr. Serzedello Correia- ... Aproveito, Sr. presidente a op· 
portunidade para tratar· de outro assumpto da maior importancia e da 
mais palpitante actualidde. Vou tratar do ultimo contracto feito com 
o Banco da Republica; vou referir-me precisamente ao decreto sobre 
rsegate do papel-moeda, assumpto esse para o qual chamo toda a atten
ção dos meus collegas . 

Creio, Sr. presidente, ter demonstrado no discurso que proferi 
· nesta casa, quando em di-scussão o projecto de reorganisação finan· 
ceira apresentado pela commissão de fazenda, que nesse assU:mpto 
toda prudencia, toda reserva, toda me·ditação é pouca; não posso, pois, 
ser acoimado de suspeito. Ma teria da mais vasta complexidade, en
volvendo o-s mais vitaes interesses do paiz, esse projecto, ainda quando 
não se levantassem contra elle as mais sérias objecções, ainda quando 

· não trouxesse elle a todos os espíritos a certeza de que está longe de 
preencher os fins a que. se destinava, ainda quando apreciado por 
todas as faces apresentasse sempre a imagem da verdade, ainda assim 
era caso de o recusarmos, pedindo ào tempo nova experiencia e ás 
horas do dia e da noite reflexão e estudo. (Apoiados.) A C amara ha 
de recordar-se que apreciei largamente o projecto em questão, ataquei
o em suas bases; tanto quanto em mim coube neguei os fundamentos 
dos consii!Jeram,dos que o precediam, affirmando que vasado nos moldes 
da lei americana de 63 não fôra nelle respeitado o nosso passado, 
attendido o nosso meio, mantida a fé dos contractos e nem guardadas 
as conveniencias do momento economico e mesmo político que atra
vessamos. (Aparbes.) 

Mas, por cima de tudo, elle tinha, a meu ver, um grave defeito 
era como systema inopportuno; elle vinha substituir um outro sys· 
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\ema· totalmente differente, que não havia ainda s_?ffrido. ~ sancção 
Ou: a condemnação do tempo, porque ·não se havia verifiCado que 
fi'l,lctos daria elle executado á luz da lealdade, da moralidade e sem 
a pratica de abusos condemnaveis. . ·. 

\ Elle vinha finalmente destruir tudo, reduzir a destroços o que 
existe, para sobre essa·s ruínas estabelecer edifício novo ! O que as 
nossa.s circumstancias nos aconselham, o que as condições actuaes sob 
a pressão da-s necessidades economicas, commerciaes, p'oliticas e so
ciaes I_~edem, é que corrijamos os erros praticados e que modifique
mos o que ahi está, aproveitando a licção da experiencia e do tempo. 
(Apoiados . ) 

A Camara ha de recordar-se tambem que, affirmando a impossi
bilidade de termos moeda conversível, já devido a vivermos no regimen 
dos ~ficits, já devido a não termos curado do futuro, desenvolvendo 
a nossa producção e a industria, já finalmente pela desconfiança ·que 
inspira ao estrangeiro este estado de cousas explorado pelos syndicatos 
de toda ordem, quer políticos, quer commerciaes, quer de jogo, acceitei 
como um mal, é verdade, mas um mal contra o qual não tínhamos, 
de prompto, remedio, o plano financeiro existente, - isto é, o regimen 
da. inconversibilidade. 

Dahi a necessidade de termos todo cuidado e evitarmos todo 
abuso, todo excesso, porquê, si a moeda conversível tem perigos, póde 
produzir crises, ella que tem ·o correctivo nas necessidades do mercado 
e na sua refluencia aos bancos para o reembolso em metallico ante 
a abundancia e a desconfiança, tornando assim mais difficil o seu 
máo emprego e a sua prodigali.dade, a moeda inconversivel os tem 
10 vezes maiores, desde que o seu correctivo está na honestidade, no 
criterio, na moralidade, na prudencia e competencia dos banqueiros 
que a emittem. (Apoiacaos.) 

E este é o ponto delicado da questão: o erro não está no plano, no 
fundamento da organisação do Banco da Republica, embora a expe
riencia e a pratica nos estejam aconselhando algumas modificações: 
- o erro está na administração do banco, o erro está na 'má applica
ção, na má distribuição de uma larga parte da einissão, perlnÍttindo 
o máo emprego de capitaes, e dahi a crise, e dahi a desconfiança. 
(Apoiados.) Não tenho duvida em affirmal-o, porque está isto na con_ 
Bciencia da Camara, está isto na consicencia do commercio, da praça, 
da propria administração do baMo e do paiz inteiro ! 

E assim devera acontecer, Sr. presidente, deante de um banco 
que, adquirindo o direito de bater moeda a titulo gratuito, de mono
polisar a · emissão e de ser regulador unico da nossa vida economica e 
commercial, escapava todavia á acção do governo e contra o qual 
achava-se desarmado o proprio Estado, não havendo essa intervenção 
directa, efficaz do poder publico na administração do proprio banco 
afim de evitar os erros e as prodigalidades. ' 
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.O Banco da Republica é pela sua importancia, por suM relaçõeJ 
com o Estado, pelos privilegio.s .que gosa, pelo direito de monopoliiur 
a emissão, um verdadeiro banco de Estado e com o seu credito está 
envolvido o proprio credito nacional, e o que é mais a propria ri
queza publica. 

D'ahi a necessidade de profunda modificação em ·SUB administra
ção pela intervenção directa e efficaz do Estado. 

Era isto o que já devia ter feito o Sr. ministro da fazenda; era 
isto o que S. Ex. devia fazel-o por occasião do contracto do resgate 
do papel-moeda official, sem ruído, sem abalo, por accôrdo com a pro
pria directoria do banco, evitando novas emissões, indo ao encontro 
·da crise que 8e approxima para serem menores os males que cahirão 
sobre o Thesouro e sobre o .povo. 

Infelizmente S. Ex. ·parece não pensar assim, parece que não 
t.em a comprehensão da situação actual, o que não admira porque 
neste paiz não é ministro de finanças quem pôde e deve ser, mas sim 
quem o quer. Neste paiz de botucudos os financeiros improvisam-se, 
e não raras vezes, como actualmente, indivíduos, como o actual mi
nistro da fazenda, -cuja probidade e cuja honestidade o orador res
peita e reconhece, que sabem apenas as quatro operações e alguns cal~ 
culos de porcentagens, embora com conhecimento de outros assumptos, 
são arvorados em financeiros, não para attender a condições normaes, 
mas para resolver os mais graves problemas, e prover ás mais criticas 
situações. 

Isso, 'Sr. presidente, é, simplesmente, irrisorio, isso · é simples· 
mente triste, isso é a prova de nossa ignorancia e ·de nosso at.razo, 
(Apoiaid>os e pa,rfJes.) 

O que o patrioti·smo, o que o bom senso, o que as circumstancias 
exigem. é que S. Ex. abandone o seu logar a quem possa comprehen
der a situ.ac;ão actual e dar solução aos graves problemas que nos asso-
berbam, salvando o paiz da ruina que o ameaça ! . 

Já o disse, Sr. presidente, que o mal não está nos fundamentos 
· ~científicos que presidiram e presidem á organisação do Banco da 
Republica. · 

Entre as duas escolas, a do limite da emissão . por lei e a da 
emissão illimitada ou limitada pelas condições do mercado, a que devia 
e podia ser admittida, desde que a nossa moeda era inconversivel, era 
a escola ingleza onde o ex-ministro da fazenda do governo provisorio 
in·spirou -se. 

Com effeito ; todo mundo sabe que o acto de 44 trouxe inconve· 
nientes e que em 47, em 57 e em 66 foi necessario suspender a sua 
applicação, afim de dar mais elasticidade ao meio circulante e á 
emissão. . 

Foi então que se imaginaram varias combinações e que para ga
rantir o reembolso propoz-se que ficassem oo bancos de emissão obri-

I 
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gados a guardar o 1!3 em metallico, ·como reserva intangivel, do im
porte dos compromissos e dos bilhetes em circulação. 

No regimen da conversibilidade isto tem um inconveniente por
que fica essa reserva sem utilidade, não podendo .servir para o re
embolso no caso de ser reclamado . E' preciso suspender a applicação 
da lei nos casos de panico como na Inglaterra ou cogitar do corre· 
ctivo como fizer.a o ex~Visconde de Ouro Preto com o Banco Nacio
nal, fazendo cessar a obrigação da conversão ao men{)r abalo. 

A explicação é facil: oSUpponhamos 90 milhões de bilhetes e 50 
de encaixe, dos quaes 30 constituem a reserva intangivel. A apresen
tação de 20 milhões de bilhetes reduziria o encaixe, a reserva, ao 
mínimo legal e dahi em diante seria impossível reembolsar mais um 
bilhete a não ser violando a lei. 

No regimen da inconversibilidade não se dá isto. A lei do terço 
é uma garantia para a liquidação, como tambem uma base para a 
pa·ssagem para o regimen da conversibilidade, e na organisação do 
Banco da Republica, attendendo ao resgate de 171.000 :000$ do papel 
moeda, esta é quasi de 112 e por conseguinte bastante onerosa para o 
banco, caso fosse cumprido o contracto. 

Sejamos francos e leaes. Houvesse criterio na applicação da 
emit~são, houvesse zelo da parte dos encarregados de distribuil-a, hou
vesse o governo obrigado o banco a cumprir lealmente os seus com
promissos e não houvesse o desejo de dividendo fabulosos, de lucros 
immoderados e a prodigalidade de bonu.s sem explicação, e não esta
riamoo na situação em que nos achamos. (A poix.ukJs e apartes.) 

Si attendermos que no estabelecimento da lei da reserva metallica 
é preciso ter em consideração as condições economicas, financeiras e 
políticas do paiz, havemos de ser justos com o ex-ministro do governo 
provisorio e ~conheecr que elle só errou porque não cogitou dos 
abusos e não procurou dar ao Estado a mais ampla e efficaz inter-. 
venção na administração do banco. Era o que se devia ter feito; e 
não seria isto, Sr. presidente, uma innovac,:ão. Na Russia e na Suecia 
os baneos nacionaes ou bancos de Estado são administrados pelo Es
tado. Na Allemanha o banco do Imperio é formado pela fortuna 
privada, e o excesso dos dividendos sobre 4 112 % é dividido com 
,o Estado, por ca11sa dos privilegias concedidos ao banco, sendó o pre
sidente e o conselho de regencia ele nomeação elo Imperador. Na 
França, no grande banco todos sabem como é efficaz a acção do 
governo .. 

E' isto o que era preciso, hoje mai.s do que nunca é preciso 
fazel-o, garantindo a fortuna publica e com o credito do banco o cre
dito da Nação; e foi isto {) que não fez e podia tel-o feito o ~ini!!tro 
da fazenda deante do novo contracto do resgate do papel-moeda, quan
d? o banco já tendo quasi metade de sua emissão fóra, não havia 
amda entretanto resgatado uma só nota âo Thesouro. 
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Preciso, Sr. presidente, fazer algumas considerações. sobre esse 
contracto que reputo mais um desastre e mais um erro. Estou porém 
sob a pressão do tempo e serei breve, discutindo o · assumpto com 
mais largueza em outra occasião. 

Antes de qualquer observação, Sr. presidente, é fóra de duvida 
que o decreto de 20 de julho é mais uma violação da Constituição, é 
attentatorio do decreto de 7 de dezembro de 1890 com caracter legis
lativo, e creia direito novo modificando infelizmente, para peior, o 

.. que estava estabelecido. Do que tiver de dizer resaltará a prova de 
minha asserção de um modo claro, além de . que basta ler a exposição 
de mQtivos que precedeu o decreto de 7 de dezembro para ver-se que 
era do espírito da lei, que estava no animo do legislador, a idéa de 
que o resgate dos 171 mil contos, seria feito em . cinco annos na pro
porção de 213 gratuitamente e de .113 com a reversão de apolices de 
4 ,%; mas que os 213 seriam resgatados em primeiro logar. (Apvia-
~L) .. 

. O novo decreto alterou isso, e englobando tudo, veio ainda sobre-
carregar o Thesouro, e o que é mais, permittir, ou com mais verdade, 
favorecer novas emissões que nos trarão de uma vez a depreciação 
completa da moeda. 

Duas vezes, Sr. presidente; o actual governo interveio · na organi
zação do Banco da Republica, dando interpretação ao decreto de 7 
de dezembro ; e de ainbas as vezes de um modo infeliz, de um modo 
desastrado. A primeira vez foi quando autorisou o Banco do Brazil a 
vender o seu direito de emissão no duplo, emissão já quasi esgotada, 
ao Banco da Republica para fazel-o n_o triplo sobre o mesmo la~tro 
que já havia exer.cido a sua missão e o seu destino. Triste . attestado 
da incompetencía do .ministro ! dolorosa sandice que só entre nós 
podia ser praticada ! ! 

U:r.r SR. DEPUTADO- Não foi o Sr. Lucena. 
O SR. SERZEDELLo - Mas foi o colÍega do Sr. Lucena; foi o 

homem a quem o Sr. Lucena confiou a pasta da fazenda. · 
A segunda vez, Sr. presidente, foi com o celebre contracto de 

que me occupo, e que continuo a apreciar. 

Pelo decreto de 7 de dezembro a-s notas eram conversíveis desde 
que o cambio sé mantivesse ao par Iio decurso de um anno. Cousa 
difficil, causa já bastante difficil; mas emfim dado iso entravamos 
no regimen da conversibilidade, quer se oonservasse, quer baixasse o 

· cambio. 

No caso de baixa que deveria necessariamente ser temporaria, o 
ministro acautelou o banco contra a corrida e o panico, já dando-lhe 
o direito de só receber pagamentos em nQtas suas, isto é, ouro; já o 
de permutar immediatamente por notas suas as dos outros bancos 
que possuísse em carteira. . 

O decreto de julho alterou esse mecanismo e creou durante os 60 
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annos o· curso f'Orçado ·desde que fez cessar a · obrigação da conversi
bilidade logo que baixe o cambio· a 26. 

Ora, ha nada mais exquisito, ha nada mais curioso do que esse 
banco que tem conversibilidade e nã{) tem, e que tem maior onus para 
si quando o cambio estiver a:o par por effeiCo<S qu•e não sejam naturaes 
do que quando estiver ao par por effeito"8 natwraes f 

Com effeito é preciso concordar que o cambio ao par durante o 
longo peri'Odo de um anno sem tendencia a baixa, qualquer cambi~ta 
troca a nota e só irão ao banco para não sahirem mais as que forem 
excessivà.s, attentàs as necessidades do mercado. Accresce que neste 
caso o banco tem todo esse tempo para poder, {ólem abalo, recolher a 
moeda excessiva. · 

Ao passo que si elevar-se o cambio ao par temporariamente terá 
elle de reduzir a circulação de um terço· ! ! 

Muito interessante porém é esta clausula quinta que chegou a. 
ser interpretada, por força de ser absurda, como obrigando o banco 
a trocar a nota pelo 113 em ouro quando o cambio estive&se a 27 por 
effeitos que não. fossem .natu11a-es} como si nessa occasião não tivesse a 
nota em qualquer cambista, sinão 'O seu valor total ao menos proxima· 
mente esse valor como troco em moeda metallica. 

Isso foi um cumulo inventádo para revelar até onde ia a ingenui
dade do ministro embuçalada pelo banqueiro. 

O SR. SEVERINO V rEmA - Perdôe-me; V. Ex. está enganad'O: a 
clausula obriga o banco a converter a terça parte de suas notas. 

O SR. PIRES FERREIRA - E' exacto. 
O SR. SERZEDELLo - Não estou enganado e é isso o que vou de

monstrar. 
Com que fim estabeleceu o ministro esta clausula ? Para conser- ' 

var diminuindo a circulação, diminuind'O o numero de bilhetes, a 
mesma reserva metallica anterior e garantir a{ólsim mais . os bilhetes 
restantes, importando isso fortificar o lastro ? 

O SR. JosE' ÁVELINO- Não, de certo. 
O SR. ·SERZEDELLO - .Não de certo porque o banco reclamaria a 

retirada do metallico excedente a que nã'O estava obrigado, pelo de· 
ereto de 7 de dezembro nem pelo de 28 de julho. 

1Para diminuir a circulação ou a emissão ? :Mas então para que 
autorisar mais ? •Não é isto confessar que ella é excessiva ? Não com
prehendo. 

Á verdade, porém, é que essa clausula é illusoria, tud{) isto ;, 
phantasmagoria, porque logo que o banco corresse ao mercado para 
comprar ouro afim de satisfazer compromisso tão avultado oomo de 
113 ·de sua circulação, o cambio iria não a 26 mais a 18 ou 20. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre deputado excedeu já a hora do 
expediente. · 

O SR. SERZEDELLO - Vou terminar, declarando ainda á Camara 
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que não sei a razão por que o governo englobou os 213 gratuitos como • 
113 oneroso no contracto do resgate do papel-moeda. 

O SR. JosE' AVELINO - O terço é pelo serviço. 
O SR. SERZEDELLO - Serviço do resgate ? 
O SR. JosE' AvELINO- Sim. 
O SR. SERZEDELLO - Mas devia o banco ter essa retribuição de

pois de resgatados primeiramente os 213 gratuitos, e foi por essa obri
gação, que lhe foi dada para base da emissão o 113 em ouro. 

A razão é visível: Com esse compromisso a emi&São quasi que 
ficava no duplo ou a base reduzida a um meio, conforme o affirmou 
em sua exposição de motivos o instituidor do banco. 

Não ha, pois, serviço a pagar, ha a obrigação a cumprir pela 
concessão feita, e foi isto o que não quiz ver o actuál ministro da 
fazenda. (Apoiados. ) 

Terminarei, pois, requerendo cópia authentica do contracto feito 
entre o governo e o Banco da Republica, para o resgate do papel
moeda do Estado. (Muito bem,· muito bem.) 

V em á mesa e é lido o seguinte requerimento : 
Requeiro que o governo envie cópia authentica do contracto 

feito entre o Thesouro e o Banco da Republica, 
Reqtterimetti'o para o resgate d~ papel-moeda do Estado. -

Serzedello. 

SESSÃO DE 1° DE NOVEMBRO 

O Sr. Serzedello - Sr. presidente, pedi a palavra para fazer 
um requerimento esperando que a O amara dos Srs. Deputados ap
prove-o com a maxima urgencia, e que o poder executivo se apres~e 
tambem a remetter as informações que tenho a honra de pedir. 

Um dos homens que no regimen passado costumava fazer ,. pelo seu 
elevado espírito e pelos seus dotes oratorios as delicias das grandes 
discussões que se davam no seio do parlamento, em certa época co
meçava os ·seus discursos com a seguinte phrase memoravel na nossa 
historia parlamentar: 

"Louvado seja Deus, ainda vive o rei ! !" 
Eu não sei, diante do que se passa em nosso paiz, e pelo que 

tenho lido todos os dias, ao levantar-me, nos jornaes que têm a seu 
cargo a empreitada de defender o Governo ... 

O SR. G.A.BINO BEzouRo - E injuriar a C amara. 
O SR. SERZEDELLO-... si devo hoje principiar a ligeira oração 

_que faço tambem deste modo: louvado seja Deus, ainda vive o Con
gresso ! (Muito b~m. Apoiados) . 
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Ainda hoje fui sorprendido ao lêr um dos jornaes, que ·se diz mais 
ligado ao poder executivo, e cujo red·actor costuma ser ouvido nas con
ferencias ministerilll8s, tantas são as ameaças, tantas são as phrases 
duvidosas que nelle encontram-se em relação á existenda do Congres
so, que é a Republioa (aporiados nunll8rosos), que é a Federação. (Apoia
.dos.) 

O SR. BARBOZA LIMA - E' o ministro supp1ementar da Repu: · 
blica. 

O SR. SERZEDELLO - Nesses períodos de seu artigo de fundo ar
dem e queimam as mais pungentes ironias ao Congresso, ao passo que 
em todos os círculos officiaes nos fazem as mais tresloucadas ameaças! ! 

Pois bem, estou decidido, custe o que custar, a cumprir o meu de
ver. (Apoiados . .ilfuito bem.) Não sei fugir a responsabilidade das gran
des e difficeis situações em que possa achar-me no meu paiz. Terei 
a coragem de sellar, si fôr pr~ciso, com a minha vida, com a minha 
coragem, a honra da minha patria. (Apoiados.) Venho, pois, mais uma 
vez fazer um requerimento, pedindo informações ·sobre assumpto, que 
julgo de maxima Ílllportancia. 

V. Ex. e a Oamara sabem as difficuldades financeiràs que asso
berbam o paiz. O espírito publico, <> paiz inteiro, vio a cogitação pa
triotica, o. alevantado interesse .com que o parlamento procurou votar 
ns medidas que entendia necessari·as, não para solver da noite para o 
dia a crise, não para por meio de um ilagre, como se tem pretendido, 
eievar a taxa do cambio a uma situação a que não póde attingir, tão 
grandes são os erros accumulados, tanta inepcia e incompetencia tem 
manifestado o ministro da fazenda (muito bem)' tão má vontade tem 
revelado ao projecto bancaria obra de patriotismo e de amor á Repu
blica; mas para com prudencia serem ·attenuados os effeitos da eriee 
financeira, preparando o regimen da confiança e a elevação do cre
dito. · , 

Os interesses inconfessaveis, o Governo irritado na offensa a seu 
amor proprio explorado por esses interesses, teem, porém, pervertido 
t()das as normas do bom senso e da logica; tem-se procurado illudir 
a opinião publicà; tem-se procurado levantar uma especie de sarou
mo misturado de grita ridícula em torno do projecto que foi votado 
nesta casa, attribuíndo-lhe grande e cruel decepção pela baixa constan- · 
te: dos nossos tiulos nas praças. estrangeiras e pela depressB.o cada vez 
maior do cambio. 

O SR. GABINO BÉsouw - Perfídia contra a Republica. 
O SR. SERZEDELLO - O que é fóra de duvida é que com a opinião 

da Camara está todo o commercio, está a opinião esclarecida dos enten
didos e da imprensa estão todas as praças estrangeiras que teem rela-
ções comnosco; só ~ão estão os interessados! (Apoiados.) · . 

Entretanto, não se procura ver as causas reaes~ palpaveiS1 dos 
phenomenos que se passam 'entre nós . . 
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De u:n: la~o, os represe~tantes de um poder que vae ao encontro 
dos verdaeuos mteresses naciOnaes, são ameaçados por aquelles que se 
dizem representantes e gu'ardas dos segredos do poder que nos gover
pa; d~ outro lado, todas as leis que votamos, todos os esforços que em
pregamos P?-ra organ~sar o paiz, ~ã.o annullados pelo. abuso do veto que 
só tem servido_ para tirar o prestigiO do velho e glorioso soldado, a que 
maus conselheiros arrastam ao abysmo, cavando a mina de seu nome 
e a desgraça da patria. 

Por sua vez os amigos do governo, aquelles que representam a 
~ua opinião, aquelles que lhes são mais ligados, tidos e havidos como 
mterpretes de seu modo de ver, esses apressam-se em declarar, ora que 
o Senado não estará de accôrao com a opinião da Oamara, o que não 
podemos esperar do patrÍQtismo daquella elevada corporação, ( apoia
dos) ; ora que os projectos acceitos e votados pelo Congresso teem con
tra si o veto presidencial. . . do Sr. barão de Lucena - para dizer 
mais exactamente a verdade. · 

O SR. GABINO BEso:uRo - O Presidente da Republica está seques-
trado. , 

O SR. SERZEDELLO - O méu requerimento, Sr. Presidente, não 
tem o intuito de fornecer-me occasião para responder áquelles que 
veem no projecto acceito e votado nesta Camara as causas de de
preciação de nossos títulos no estrangeiro, e a justificativa da depre
ciação ·cambial, porque estas 'causas devem ser procuradas na descon
fiança, na instabilidade, na incerteza -do dia de amanhã, nas appre
hensões sobre a ordem, nas ameaças de conflictos, na desharmonia de 
vistas do executivo e do legislativo, nos rumores que a especulação 
promove, na incapacid-ade de quem dirige as finanças, no receio de 
novas emissões e, o que é mais grave, na certeza de que essas emissões 
trem sido preparadas e que será burlada a lei que votamos. (Apoia
dos.) 

O requerimento não tem esse intuito; temo porém, o fim claro, 
firme, de Qbter informações exactas sobre um facto que a principio 
teve o caracter de um rumor, mas que ultimamente se · accentuou e 
alarmou as conseiencias · honestas. Está divulgado que a proporção 
que se votava nes~a casa o projecto· bancario limitando as emissões, 
bancos, emissores e, o que 'é mais, de accôrdo com o ministro da fa
zenda preparavam o lastro necessario para se furtarem ás medidas re
stricdvas desta mesma emissão, impostas pela lei, e burlarem · por este 
meio completamente o seu effeito. 

Consta-me que um dos bancos mais i_mportantes tem, não procura
do o ouro necesslj.rio para depositar no Thesouro como lastro; mas que
H ndo fazer ver ao Senado que o projecto financeiro não veiu ao en
contro das necessidades publicas, tem sim concorrido ao mercado. de 
r-ambiaes, tem, o que é mais grave, concorrido á compra de effeltos 
particulares, de effeitos negociaveis iiObre café, para em troca delles 
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f>bter o ouro necessarw e habilitar-se convenientemente para novas 
emissões. 

Ora, V .. Ex. Sr. Presidente, comprehende bem que diante de uma 
situação afflictiva, quando são poucas as cambiaes offerecidas para 
com ellas pagar di vidas no estrangeiro, quando essas cambiaes vão 
prestar-se não ao seu verdadeiro papel, mas a um papel especial, o 

' de constituírem o lastro ·para os ban.cos emissores fazerem novas emis
sões, ou, o que € o mesmo, conseguire~ por ~roca com o governo esse · 
b stro, contra a vontade expressa da lei, da nação e do parlamento, 
não se póde desejar obter a confiança, base essencial de todo o credito 
u sem a qual será impossível conseguir a elevação do cambio e dos nos
sos tiulos nas praças estrangeiras. 

O SR. 0ITIOICA - Consta tambem que o governo está remettendo 
onro para a Europa. 

O SR. SERZEDELLO - Eu não quero fazer asseverações va,gas, 
nem accusações graves, affirmando sem os documentos que o Poder 
Executivo não espera que se vote a lei, no parlamento, para assumir 
~- dictadura financeira; e que mancommunado com os bancos procura 
illaquear a nossa boa fé, illudir o fim das nossas medidas, permit
:.indo aos bancos emissores abarrotarem mais e mais o nosso mercado 
de papel inconvertivel. Por isso, formulei um requerimento que passo 
a ler, esperando que na primeira sessão elle .seja votado (lê). 

Vem a mesa, é lido, apoiado e posto em discussão, que é sem de
bate encerrada, ficando adiada a votação, o seguinte requerimento 

Requeiro que n mesa da Oamara requisite do governo as seguintes 
informações : 

1.6 Qual é o lastro em apolices_ e em ouro depositado pelos ban-
cos emissoreS< ; 

R·equerJ:mento 

2.a Em que época foram feitos estes depositos ; 
3.a De 15 de outubro em deante fez algum 

banco emissor deposito em apolices, ouro ou cam
biaes para habilitar-se as novas emissões? 

Sala das sessões, 1 de novembro de 1891 . - Berzerlello . 
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DO RELATORIO RUY BARBOSA {1890) 

EMISSÃO E CREDITO 

Quando no parlamento se debateu, não ha dous annos, o problema dos 
bancos de circulação, a todos os collaboradores do projecto, depois trans
fonnado na lei de 24 de novembro, se impunha a evidencia da impossibilidade 
da emissão bancaria sobre ·base em metal, nas condições economicas e 
monetarias deste ·paiz. 

Nesse sentido se exprimia então o meu antecessor nesta pasta; e 
como elle se pronunciaram os outros dous co-auctores dessa refonna: o 
Visconde do Cruzeiro e o ex-senador Lafayette. Rejeitando, por incornpàtivel 
com a existencia de papel-moeda, a emissão sobre lastro rnetallico, pendiam 
todos para o modelo dos bancos nacionaes americanos, tão fecundos nos 
Estados Unidos. "A maior difficuldade", o·pinava. o primeiro desses dous 
parlamentares, "de adoptar os bancos de emissão sobre base rnetallica 
consiste na eventualidade, a que estariam expostos, de verem escoar-se 
os seus deposites; porque a depreciação do papel-moeda em relação ao ouro 
expelliria da circulação a emisão dos bancos, que ·concorreria ao troco". 
Fallava assim o Visconde de Cruzeiro na sessão de 19 de junho de 1888. 
E, sete dias mais tarde, na mesma Camara, o Sr. Lafayette, em phrase 
ainda m::tis peremptoria, negava de todo a exequibilidade aos estabeleci
mentos de emissão com assento em metal: "E' isso absolutamente impos
sível em um paiz, corno o Brazil, onde a balança do cornmercio sempre 
nos é desfavoravel. Os importadores, que têm de fazer pagamentos na 
Europa, sujeitos a um cambio a que o orador chamará feroz, si no paiz 
houvesse um banco como desejam alguns senadores, procurariam obter 
bilhetes delle, leval-os-hiam ao mesmo banco, para os trocar em ouro, e 
com este fariam os seus pagamentos no estrangeiro. Isso repetir-se-h!a 
sempre, e teríamos o caso do tonel das Danaides. Não podemos, portanto, 
concluía elle, ".constituir bancos sobre base metallica". 

Menos de um mez depois, entretanto, estando o projecto já na ultima 
discussão, e essa adeantada, o derradeiro ministro das finanças da rno
narchia assignava, com o Sr. Lafayette, a emenda, que prevaleceu, consti
tuindo, na lei de 1888, o art. 6", origem da tentativa, frustrada .logo á 
nascença, da emissão rnetallica entre nós. "Tarnbem poderá ser elevada 
ao triplo do referido capital a emissão dos bancos, que o constituírem em 
moeda metallica, e se obrigarem a trocar por esta os seus bilhetes". ldéa 
que passou, captando a muitos a adhesão de toleram:ia dos que, certos da 
inexequibilidade do ensaio, capacitados de que não encontraria, ao menos, 
quem o ousasse, reputavam indifferente a condescendencia e salva assim 
a responsabilidade do legislador. 

Não .nos é licito aprofundar o exame historico além dos .factos, 
perscrutando na consciencia dos dous autores do projecto as razões, que 



-540-

os levaram subitamente da incredulidade á confiança na praticabilidade 
desse systema de emisssão. 

Mas a origem dessa evolução parece ter estado na perspectiva da 
importação imminente de cabedaes estrangeiros para o Brazil, determinada 
pela negociação de algumas emprezas consideraveis, que se achavam em 
via de incorporação no mercado europeu. 

Na alta do cambio consequente a esse facto puzeram illimitada fé 
esses espíritos, quando manifestamente o phenomeno augurado seria forço
samente de natureza transitaria, e devia, dentro em pouco tempo, mallograr, 
como hoje estamos presenceando, esperanças tão mal ponderadas. 

Graças a essa illusão, autorisou a lei n. 3.403, de 24 de novembro 
de 1888, duas especies distinctas de bancos emissores, tendo uns a sua 
base em titulas publicas, outros em metal, alvitre este que acabou por 
fixar as preferencias do governo. O cambio, superior a 27 como então se 
achava, justificaria essa solução, si houvesse estabilidade na taxa. Mas 
obviamente ella não é normal. Não podia, portanto, servir de alicerce ao 
novo regimen de emissão, que, no pensamento dos seus fundadores, deve 
succeder á moeda fiduciaria do .Estado, depois de resgatal-a. 

Para que não incorressem nessa decepção, bastaria considerarem o 
movimento comme!'cial e monetario do paiz nas suas relações com o exte
rior. Tomando, por exemplo, o exercício liquidado de 1886-1887, com o 
semestre addicional, temos: 

De um lado, 

·a) Importação de mercadorias ...... . 
b) Remessa de cambiaes para juros 

da divida externa . ...... : . .. . . . 
c) Garantia de juros ....... : ...... . 
d) Legações, encommendas de mate

rial bellico, de estradas de ferro; 
obras publicas, étc .. . , ........ . 

e) Juros e dividendos, · alugueis de 
particulares ...................... . 

Do outro, 

a) Exportação de merca•dorias .. ... . 
b) Dinheiro entrado da Europa ... ... . 

Deficit ..... . 

162.000:000$000 

20.000:000$000 
7.000:000$000 

10.000:000$000 

22.000:000$000 

221.000:000$000 

151.000:000$000 
20.000 :000$000 
------~ 

171.000:000$000 

50.000:000$000 

. Essa differença entre o activo e o passivo do paiz, no jogo das suas 
transacções monetarias e commerciaes como estrangeiro, isto é, entre a 
exportação e a importação de capitaes e mercadorias, impunha-nos, está 
claro, a necessidade absoluta de recorrer ao credito, contrahindo obrigações 
gravosas á o futuro e absolutamente irreproductivas. Em taes condições a 
cotação do cambio, naturalmente, si não concorressem circumstancias 
excepcionaes, ou. não o auxiliassem os subterfugios usuaes na adminis
tração das nossas finanças, longe de elevar-se a 27, desceria muito abaixo 
do par . Esses dncoenta mil contos de deficit, com effeito, equivaliam a 
25 % na massa da nossa circulação fiduciaria (The5ouro e Banco do 
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Braz li) ) a esse tempo; o que corresponde a cinco dinheiros ' sterlinos, re
presentando, pois, no cambio, uma differença, que o deveria reduzir a 22. 

E, não obstante, o vimos ascender á culminação de 27, excedendo-a, 
e librando-se nessa altura, ainda que pouco ou nada melhorasse, de então 
para cá, a situação economica do paiz. 

E' que, graças ao artifício tradicional de illudir os deficits orçamen
tarios, alargando as proporções da divida publica, e preoccupados unica
mente em salvar apparencias, por satisfeitos se dão os nossos governos, 
desde que evitam pedir á praça as cambiaes necessarias, para desempe
nhar, no estrangeiro, os compromissos do Thasouro, reservando, nas mãos 
dos seus banqueiros, mediante emprestimos externos, meios sufficientes 
para prover ao serviço da divida e arrostar os outros encargos da fazenda 
nacional no mercado · europeu. 

Diminuindo consideravelmente a procura das cambiaes no mercado 
interior, a ausencia desse poderoso concurrente apparelha a alta do cambio, 
excluindo um dos elementos mais sensiv~is da sua depreciação, mas a 
puro beneficio de um embuste, que dissimula a realidade economica do 
paiz em um <los seus caracteres normaes, tecendo perigosas ciladas ao 
commercio e ás finanças da Nação. 

A alta do cambio deixou, pois, de marcar, entre nós, prosperidade, 
para assignalar apenas a pressão crescente dos nossos gravames. Uma 
successão de divida nacionaes e particulares equilibra miraculosamente 
essa elevação, -á medida que cresce a despesa esteril, e se agigantam ca:da 
vez mais os encargos do Estado. Não deve a outras causas o nosso ingenuo 
orgulho nacional o espectaculo da alta do cambio, em que, ha tres annos, 
nos apascentamos, satisfeitos e confiados. Só de 1886 a 1889 contrahimos. 
em Londres, tres dividas no valor de doze milhões de libras, ou cerca de 
cem mil .contos de réis, afóra cento e cincoenta mil em emprestimos inter
nos. E parte desses encargos, contrahiinol-os sob o engodo de poupar tres 
mil contos pelo abatimento do juro nas apolices de 5 %; com o que eco
nomisámos tres, para onerar as finanças publicas em seis ou sete. 

Exhaustos; os recursos ephemeros, que a sustentam, essa situação 
illusoria infallivelmente h a de .cahir. E, para espaçar esse desenlace, o 
governo ha de perpetuar a fal·lenr:ia do -regimen financeiro, cuja lei consiste 
em matar a divida a poder de dividas maiores, ou deixar o cambio á sua 
evolução espontanea, de tal arte aue as suas indicações, extremes dos 
vícios officiaes que o têm corrompido, inspirem confiança, e definam com 
sinceridade a situação do merca:do. 

Acabamos de assistir a novas provas da fallibilidade desse registro 
economico entre nós. No dia immediato á revolução, quando tudo eram 
apprehensões ácerca do presente e duvidas sobre o futuro, vimos o cambio 
pairar em uma elevação ultra-normal. Mais tarde, auando de toda a parte 
renascia a esperança e a confiança publica, o applauso do commercio, a 
adhesão de todas as classes laboriosas entraram a solidar-se de dia em dia, 
firmando-se profundamente està situação de tranquillidade, de credito, de 
trabalho, que nos rodeia, comecou a taxa a cahir acceleradamente. Em 
seguida vimol-o reascender, oscillar, firmar-se, fluctuar ainda á mercê de 
influencias cuio segredo se murmura, mas cujos interesses talvez não se 
confessem. E' que, desde que faltou á alta a cumplicidade do sophisma 
official, o phenomeno natural procura o seu nível, libertando-se das pres
sões que o falseavam. e dissipando as sombras inimigas da verdade. 

Bastou a acção desta · por algumas semanas. para se def'vanerer de 
todo a miragem financeira, com aue monarchia planejava rehabilitar-se 
para o terceiro reinado. Uma retraccão de numeraria, em importancia rela
tivamente diminuta, encheu de <lifficuldades e temores a praça. O governo 
viu-se exorado a soccorrer a estabelecimentos e a particulares, subminis-
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rrando recursos ao mercado monetario. A emissão metallica, entretanto, 
existia; não estava pluralisada ainda na execução; ainda não podia ame
drontar-se com os receios da super-abundancia do papel derramado simul
taneamente por varios bancos emissores. 

Todavia, essa emissão recolheu-se, precisamente quando mais neces
Garia era, quando mais interesse tinha em comprovar o seu minister,. 
berrifazejo. E o estabelecimento armado dessa faculdade, saudada ainda 
hontem como um manancial de meios para os apuros da praça, via-se 
obrigado a buscar em emprestimos do Thesouro o papel reclamado pelas 
necessidades, a que a sua emissão bancaria deveria prover. E' certo que, 
procedendo assim, esse estabelecimento respeitavel cedeu á força do caso; 
mas implicitamente confessou a inopportunidade. do systema de emissão, 
que · representa. 

O sentimento da fraqueza do cambio, apezar da sua elevação, a evi
dencia do caracter fictício desta, os symptomas da sua instabilidade dieta
varri ao banco de emissão essa norma de prudencia trivial. Sobradas razões 
lhe assistiam para temer a influencia das cedulas apresentadas a troco, sob 
o impulso da menor especulação, que poderia arrastar o estabelecimento 
a sérios perigos, originando uma crise na praça, e baixando por sua vez 
o cambio, já baixo ou vacillante. O menor abalo neste gerará o panico 
v a crise, contra a qual, mallograda ao nascedouro a emissão de base metal
lica, os recursos continuarão a ser os emprestimos do Thesouro, em que 
o governo não dev~ persistir, ou o curso forçado, que presentemente deve 
evitar a todo transe. 

O dilemma actual é, portanto, este: ou proseguir na carreira desastrosa 
dos emprestimos em apoio de um systema erroneo e cada vez mais fatal, 
ou. resistir ás tentações do credito, levantando paradeiro ao systema de 
dividas crescentes, e estabelecendo, ao mesmo tempo, um regimen de emis
são capaz de satisfazer, na actualidade, as necessidades monetarias do paiz, 
sem invasão official no domínio dos fetos economicos, a que o cambio 
deve obedecer. 

Em um paiz, onde o equilibrio do cambio seja ,estavel, denotando a 
compensação normal das suas despesas pelos seus recursos naturaes, a 
emissão sobre metal é, sem duvida nenhuma, a solução racional e legitima, 
efficaz e creadora; porque, assentando a circulação em elementos infalli
veis e facilmente realizaveis, influe confiança absoluta, e tem na sua elas
ticidade a precaução contra os seus riscos. Mas, exactamente· por isso, 
necessario é que o principio dessa confiança esteja superior a incertezas, 
e que, a qualquer abalo, disponha o estabelecimento de meios, para resta
belecei-a, mediante a satisfação plena e immediata das suas obrigações 
para com o publiCo, na conversão do papel emittido. 

Preenche esses dous requisitos a emissão bancaria, qual a temos? 
Evidentemente não. 
Não; porque está subordinada· ao cambio de 27, e ha de recuar ante 

as suas depressões, sempre imminentes e graves, cuja occurrencia imporia 
ao estabelecimento incalculaveis prejuízos, obrigando-o a trocar em ouro 
ao par notas cotadas abaixo delle. E tal é o receio deste perigo que, agora 
mesmo, não obstante a ascensão progressiva da taxa, apparentemente firme 
a 26 neste momento, de dia em dia mais, ao passo que cresce a retracção 
do numerario, vai-se retrahindo tambem a circulação do banco emissor. 

Não, ainda; porque, cobrindo o ouro apenas o terço da emissão, a 
exigencia do troco, determinada pelas baixas do cambio, encontraria o 
estabelecime_nto desarmado para acudir aos seus compromissos, produzindo . 

· no mercado incalculaveis catastrophes. 
Logo, si a emissão bancaria constitue uma necessidade, o que, em 

nossos dias, difficil seria contestar, a especie que nos resta é, das duas 



-543 

admittidas na lei de 1888, a que não foi executada: a circulação sobre 
titulos do Estado . 

. Egregios exemplos autorisam esse expediente, Do papel do Banco de 
Iaglaterra, 16.200.000 libras circulam sem garantia metallica, representadas 
unicamente nos ,11 . 000.000 esterlinos, em que consiste o debito do Estado 
para com esse estabelecimento, e em 5.200.000 libras de securities, ou 
fundos publicos de primeira ordem, adquiridos pelo banco para lastro de 
seu serviço de emissão. Nos Estados Unidos a circulação dos bancos emis
sores, assente na lei de 25 de fevereiro de 1863 e no acto de 3 de junho 
de 1864, que a emendou, correponde a 90 por cento do valor do deposito 
em títulos nacionaes, feito pelos estabelecimentos emissores no Thesour.o 
da União. 

Verdade seja que, no mecanismo da emissão sobre fundos, a nota não 
é conversível. E sobre esta desvantagem se ergue triumphante a grande 
objecção contra esse systema. · Note-se, porém, primei~amente, que, no re
gimen da circulação fiduciaria elevada ao triplo do metal em deposito, a 
conversibilidade não é real, exequivel, segura, senão quanto ao terço do 
papel emittido. Por out.ro lado, ainda inconversivel, não é menos certo que 
a cedula bancaria, afiançada por títulos do Estado, reune as condições 
essenciaes • a esse factor economico para auxiliar o desenvolvimento da 
riqueza do paiz. Tudo está em não sobrecarregar a circulação, e em que 
se observe sempre a regra da equivalencia entre o instrumento conven
cional das transacções e as necessidades da praça. 

Não poderia corresponder a essa exigencia capital o Estado, que não 
faz operações commerciaes: emitte, e resgata apenas, por assim dizer, me
canicamente, quando autorisado. Demais, em um plano, como o que ora 
adaptamos, onde se confere á emissão bancaria a funcção de reduzir o 
debito nacional, não se poderia dizer que se exaggere a tensão do credito: 
antes se lhe addiciona um principio novo, solido e . poderoso de confiança. 

Não é, por consequencia, decisiva a objecção da inconversibilidade, que, 
a se lhe attribuir preponderancia absoluta, viria provar-nos agora do menos 
defeituoso de todos os systemas de circulação fiduciaria possível no mo
mento actual. Contar hoje com a emissão sobre metal, seria fechar volun
tariamente os olhos em presença da realidade. Augmentar a massa do 
papel do Estado fôra aggravar, sem compensação, o debito publico, em vez 
de entrar resolutamente, como nos cumpre, no systema de reducção per
sistente e progressiva. 

A consciencia nacional impõe-nos esse caminho. Della se fez orgão, 
desde os primeiros dias immediatos á revolução, em brilhante movimento 
de propaganda, a classe militar. Ora, o systema de circulação sobre apo
lices accomoda-se simultaneamente aos dous fins: expandir o meio cir
cula-nte, proporcionando ao desenvolvimento economico do paiz os recursos 
de que necessita, e minorar, si não extinguir, as obrigações da divida na
cional, cujo serviço absorve immensa parte da nossa receita. 

Para adaptar a esse desideratum o mecanismo que vamos instituir, os 
bancos, que o servirem, acceitarão, desde o começo das suas operações, 
diminuição consideravel no juro das apolices que lhes compuzerem o fundo 
social, diminuição que avultará de anno em anno, até se extinguir ao cabo 
de seis o premio desses títulos em beneficio do Estado. 

Ainda mais: da massa dos lucros brutos retirará cada anno o estabe
lecimento uma quota nunca inferior a 10 %, para, com a accumulação dos 
iuros semestraes de 6 %, constituir um fundo representativo do capital 
em apolices, que, no termo do prazo de existencia dos bancos, se consi
derará eliminado. 
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Dous intuitos, porém, dest'arte, se preenchem: 
1) Fecundar a riqueza publica, mediante a facilitação •te recursos ás 

classes productoras; 
2) Cercear a despesa, eliminando progressivamente o serviço da 

divida interna. 
A divida consolidada da Republica consistia em: 

Apolices, papel, 5 % ............... . 
" ouro, 4 % .............. . 

" ouro, 4 112 % ............... . 
'' ouro, 6 % .... ~ ........... . 

Total ........... . 

381.599:300$000 
100.000:000$000 
34.435:500$000 
18.953:500$000 

534.988:300$000 

Excluindo-se a de 4 %, creada pelo emprestimo de 1889, essa divida 
representa em juros um serviço, mais ou menos, de 26.061:000$000. 

Abatida a importancia em ouro, fica o debito em papel exprimido na 
somma de 381.599:900$000. 

Suppondo que os tres bancos, correspondentes ás tres regiões - norte, 
centro e sul nas quaes divide o paiz o decreto que ora vos propomos, 
absorvessem no seu lastro 300.000:000$, teríamos, feita a reducção do 
premio: 

No 1" anno de 2 o/o em 5 'la .. 9.000:000$000 
No 2" , 

de 2 Y,2 % em 5 % ... 7.500:000$000 
No 3" , 

de 3 °o em 5 % ... 6.000:000$000 
No 4" , 

de 3 112 % em 5 % ... 4. 500 :000$000 
No s• , 

de 4% em 5 % ... 3. 000 :000$000 
No 6" , 

de 4 112 % em 5o/o ..• 1 . 500:000$000 
No 7" , 

de 5·% em 5 % ... $ 

Ora, essas reducções exprimiriam uma economia de: 

No 1" 
No 2• 
No 3" 
No 4" 
No s• 
No 6" 

anno ....................... . , 

, 
, 

Total, nos seis annos .... 

6.000:000$000 
7.500:000$000 
9.000:000$000 

10.500:000$000 
12.000:000$000 
13.500:000$000 

58.500:000$000 

Dahi em diante a economia seria de 15.000:000$ annuaes, ou, nos 44 
annos remanescentes á existencia desses estabelecimentos, mais 660.000:000$ 
poupados pelo erario. Addicionada ao total supra, essa vantagem ascende 
a 718.000:000$. Accrescente-se a esse o va1or do capital em apolices, cujo 
completo resgate então se terá concluído, e teremos 1.018:000$, salvos 
por esse meio, em 50 annos, ao sorvedouro da divida publica. 

Mas esta organisação pôde assumir mais uma face de utilidade nacional, 
que o decreto lhe dá, fertilisando successivamente essas economias mediante 
o seu emprego systematico ·em auxilias á lavoura. A enorme somma de ca
pitaes do Estado, quasi de todo improficuamente applicados até hoje em 
emprestimos classificados nessa categoria, traduz a confissão official da 
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insufficiencia dos recursos monetarios da praça destinados a es!;ie ramo da 
nossa actividade. 

A esta penuria devem acudir tambem os novos estabelecimentos, insti
tuindo para isso carteiras especiaes, e recebendo como auxilio a essas 
transacções apenas quantia equivalente á reducção operada por elles no 
juro das apolices, até ao anno em que elle se extinguir; de então em diante 
esse subsidio ficará reduzido á metade. 

Essas sommas accumular-se-hão em um fundo especialmente consignado 
a garantir o serviço das letras hypothecarias, emittidas em emprestímos á 
lavoura e suas industrias auxiliares. · 

Dest'arte se canalisará para fontes reproductivas a economia no juro 
das apolices, que constituírem o fundo desses bancos, sem gravame para as 
finanças nacíonaes; pois o governo se limitará a entregar ao esstabeleci
mento, nos seis annos iniciaes, o que elle lhe poupa, adjuvando-o, dahi 
avante, apenas co metade do premio, e lucrando, portanto, a outra metade, 
afóra o capital todo das apolices immobilisadas, que, no fim de cincoenta 
annos, se achará redimido pelo estabelecimento emissor. 

Claro está que, garantindo assim por um fundo especial e proveniente 
do Estado, o serviço da letra hypothecaria, crescerá, no mercado, a estimação 
desta, abrindo-se-lhe curso franco. E, como seu juro não póde ser inferior 
a 5 ou 6 %, maior, pois, sempre que o da apolice actual, grande procura 
encontrarão esses títulos para empregos de capitaes, valorisando-se assim 
lisonjeiramente em beneficio do paiz. 

Amplia esta reforma ainda mais a acção salutar desses papeis de cre
dito, facultando á letra hypothecaria applicações até agora exclusivamente 
reservadas ás apolices, providencia aliás imprescindível, para acudir ao vazio 
aberto pela retirada instantanea de grande massa de titulas nacionaes, que 
perdurarão inalienaveis durante a existencia do banco, ex-pirando com elle. 

A' funcção eliminativa que a esses institutos se commette em relação 
á divida consolidada, accresce, no systema da reforma, o encargo da con
versibilidade da sua propria emissão, desde que o cambio attingir a cotação 
de 27, e nella se mantiver fixamente por um anno : assumindo, ao mesmo 
tempo, esses bancos o compromisso de .permutarem igualmente, desde então, 
em especies -metallicas, á vontade do portador e á vista, as notas do governo, 
que em circulação existirem. Isso sem indemnisação alguma. 

Insensato seria, porém, emprehender uma organisação bancaria nas 
proporções que vimos de esboçar, si não abrangessemos no ambito da re
forma a legislação das sociedades anonymas, bem como a das hypothecas 
e onus reaes, e não lançassemos as bases de um regimen scienti fico para 
o credito movei .· Todas essas transformações são essencialmente associadas, 
constituindo uma vasta reconstrucção. E aqui está por que não póde subsistir 
actualmente, entre nós, a antiga tradição regulamentar, que ligava a outros 
ramos da acção administrativa essas questões, hoje necessariamente subor
dinadas, pela natureza dos interesses nellas preponderantes, ao Ministerio 
da Fazenda. 

Não se podia, por exemplo, dar á letra hypothecaria o seu verdadeiro 
papel economico, apoiando-a nessa confiança, que é o principio vital da sua 
circulação, sem alterar a lei n. 1.237, de 24 de setembro de 1864, e a de 
5 de outubro de 1885, em todo o tocante ás instituições de credito real, 
dando ao credor todas as seguranças convenientes, para que o credito se 
facilite aos que necessitarem de solicitai-o. Entre as providencias tendentes 
a esse resultado sobresahe a que estende a jurisdicção commercial aos la
vradores que firmarem letras, ou pa·peis de credito, á ordem e prazo fixo. 
Não iremos tão longe, neste ponto, quanto a Inglaterra, cujas leis obrigam 
o agricultor ao uso de livros commerciaes. Commercialisando os actos, sem 
commercialisar as pessoas, teremos obtido a vantagem desejavel. 
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A agricultura tem altas aspirações, dizia, não ha muito, em um notavel 
estudo ainda inedito, o Barão de Paranapiacaba: "e, para se elevar ao 
nível da industria e do cornrnercio, só lhe faltam os meios de que a industria 
e o cornrnercio dispõem, ha muitos annos. Corno o cornrnercio e a industria, 
quer ella sahir do direito cornrnurn; pois se vê peada pelas delongas e des
pesas da lei civil, verdadeiro espantalho para os capitaes. A administração 
da justiça conserva supersticioso respeito a certos ritos, que não são de 
nossos tempos, e que constituem verdadeiros rérnoras para a circulação dos 
valores agrícolas e para incremento da riqueza publica. Entre a agricultura 
no imrnenso movimento da circulação fiduciaria, que dos grandes estabeleci
mentos bancarios se derrama em credito por todas as veias do organismo 
social. Applique-se ao papel de credito agrícola, convertido em cornrnercial, 
a ' legislação mercantil, sujeitando o lavrador assignatario do bilhete de cre-
dito á sanç:ção por ella imposta aos cornrnerciantes". . 

Dessa eminente cornprehensão das funcções modernas do credito appli
cado á lavoura resultam consequencias, a que procuraremos dar corpo, espe
cialmente nos dous decretos desta serie, simplificando as transacções do 
credito agrícola, equiparando-o ao cornrnercial, accelerando o curso judiciario 
das suas reparações, e rnobilisando-lhe os valores. 

Ahi tendes o espírito em que nos inspirárnos ao elaborar a estructura 
desses quatro decretos que vamos subrnetter á vossa acquiescencia, e onde 
se encadeia systematicarnente, corno nas grandes partes de um todo indivisível, 
o pensamento de encarnar as leis do credito, condição de toda a producção 
e de toda a riqueza, em um vasto organismo complexo, hornogeneo e robusto 
corno as suas aspirações, as suas adaptações e os seus direitos no seio de 
uma nação que renasce ao ambiente da vida americana sob o influxo da demo
cracia pacifica, liberal e creadora. 

Capital Federal, 18 de janeiro de 1890. 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

O desequilibrio entre a receita e a despesa é a enfermidade chronica da 
nossa existencia nacional. 

No relatorio de 1884 o Ministro da Fazenda, estudando em largo período 
de annos a nossa historia financeira, demonstrava que, no decennio termi
nado em 1883, a média annual dos deficits attingiu , á sornrna de réis 
28.738:620$000, e isso quando as forças da nossa renda não se elevavam 
a mais de 112.356:900$000. 

O exercício de 1883-84 apresentou o deficit de 21.663:644$937. 
No de 1884-85 o saldo contra o Thesouro subio a 35.083:691$300, limi-

tando-se a 118.764:523$973 a receita arrecadada. 
No anno fiscal de 1885-86 o deficit importou em 25.456:241$750. 
O de 1886-87 liquidou-se com um deficit de 32.360:535$706. 
O de 1888 não deixou defici1. Mas legou-nns o onus de um emprestimo 

de 6 milhões esterlinos. 
Mal tão en.viscerado corno esse não se podia naturalmente erradicar num 

período clirnaterico de embaraços, ensaios e transacções, corno o em que nos 
deixou a revolução de 15 de novembro. , 

Os governos revolucionarios não são, não podem ser governos eco
nornicos. Entre as instituições que desabam e as instituições que se pla
nejam, o terreno. de transição, semeado de ruínas e esperanças, de amea
ças e reivindicações, franqueia campo vasto e indefinido á luta de forças 

'' 
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.contradictorias, contra as quaes urna cornrnissão revolucionaria não poderia, 
ainda com qualidades heroicas, ·traçar •aos seus actos Qrientação recta, se
gura e persistente. A lei, baluarte não menos precioso para a responsabi
lidade dos admin~sttradores contra as pretensões dos administrados que, 
para a liberdade dos administrados contra o absolutismo dos administrado
res, alluiu-se ao embate da cornrnoção, deixando, em Jogar do antigo di
reito destruido, a discreção pessoal dos homens a quem o movimento re
volucionr.rio entregou a administração provisoriá do paiz. Tudo se corn
rnette ao arbítrio delles; e essa faculdade, forrnidavel sempre, mas ainda 
mais forrnidavel no njeio de um povo habituado á superstição ·da ornnipo
tencia do governo, acorda ambições e expectativas, a que nem sempre é, 
-ou se consie\.era .poss.ivel resistir sem risco para Q suprernQ interesse de 
taes situações; a pr-eservação da conquis·ta revolucionaria atravez das ci
ladas que a rodeiam, ernquanto a nação, definitivamente organizada, não 
se •reapossa de si mesma. O animo dos cidadãos, a quem os acontecirnen· 
tos incumbiram a responsabilidade temerosa desse deposito, naturalmente 
se inclina então ao sentimento da necessidade de transigir, a beneficio 

-delle, angariando-lhe adhesões, promovendo-lhe allianças, creando-lhe pon
tos de apoio contra tentativas de regresso ao regirnen repudiado, nessas 
influencias rnultiplas e poderosas, de toda a ordem, mescla de elementos 
heterogeneos, que a previsão politica não póde absolutamente desprezar, 
em quadras criticas, sem travar com realidade lucta insensata e· desastrosa . 
A invocação da -legalidade, freio indiscutível, em epocas norrnaes, contra 
a irnpaciencia das paixões desencadeadas, perde, com a proclamação da 
dictadura, a sua côr de sinceridade, a sua força decisiva corno ultima razão 
das cousas nos actos do governo; e, em consequencia, a pressão das cor
rentes politicas, a solicitação das conveniencias locaes, as colligações dos 
interesses capazes. de agitar a sociedade assumem energia desconhecida em 
tempos ordinarios. 

Por outro lado, si os homens empossados na dictadura nutr.ern idéas 
de reforma longamente affagadas, convicções do progresso arraigadas ao 
-espírito pelos sentimentos que se crêarn no porfiar dàs longas opposições, 
sêde impaci·ente de melhoramentos obstinadamente negados a:o paiz pela 
rotina cega e desidiosa, o patriotismo, o sentimento da pureza das proprias 
intenções·, a consciencia da .effi-cacia da vontade que as anima, as mais ele
vadas influencias rnor-a:es, portanQ, as mais irresistíveis aos es·piritos crentes 

'e desinteressad-o-s, impellern esses governos de tr·ansição .a aproveitar os 
breves dias de sua existencia, mul~iplicando-lhes a actividade em audazes me
didas ·renovadoras, em soluções irnrnediatas dos grandes problemas retarda
dos até então pela morosidade das formas constituciónaes, em cornrnetti
rnentos de longo alcance e proporções arrojadas, - tudo sob o proposito 
generoso de dotar a patria, no menor termo possível, da maior sornrna pos
·sivel de beneficios poJ.iticos, ou rnateriaes. 

Desse complexo de causas, a que, na situação particular do Brazil, 
accrecerarn outras, peculiares á revolução de 15 de novembro e ás condiçõfts 
·de organização do Governo Provisorio, nasce ordinariamente a exaggeração 
da despesa publica em seguida ás grandes revoluções nacionaes. Na França, 
·o o-rçamento da despe.sa, que era de 93•1 .441.404 francos, em 1815, subiu. 
no anno irnmediato, a 1.055.854.028, -no- outro a 1 .189.253.628, no se
guinte a 1.433 .746.666. Apoz a revolução de 1830 as despesas cresceram 

·logo, em um exercici:o, naquelle paiz, de 1 .095.142.1-15 a 1.219 .310.975 frs. 
Com a quéda do regirnen republicano e a inauguração do irnperio as des
pesas se elevarallJ. de 1.461 milhões, em 1851, a 1.513 em 1852, a 1.547 

.em 1853, a 1.988 em 1854, a 2 ~ 399 em 1855. (KAUFMANN: Les Finances 
-de la France, pags. 502, 504, 51 t.) Na ltalia, com a unificação completa 
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do reino em 1870, as despesas ascenderam de 1.0?2 milhões nesse anno a 
1.278 no _subse9~ente. (S~CHS: 1:-'l.talie, . ses finances, pag. 165.) Com 
a renovaçao p~l~t1_ca da naçao comc1d1u ali!, desde 1860, o augmento cres
cente dos sacnftctos do Thesouro, que não cessaram de avultar á medida 
que se alarg!lram_ as instituições liberaes. As revoluções levam' sempre os 
Estado~ a s1tuaçoes embaraçosas, estabelecem condições singulares que 
~ara d.tzermos como dous econofr!istas italianos ( PLEBANO ET MUSSO; 
~es Fmanc~ du Royaume d'ltahe, pag. 122), "si, no correr do tempo, 
obstam a rut~a dos Estados, e constituem, ate, para elles, meios efficazes 
de c~nservaçao e gran_deza, geram, todavia, sempre, no principio, circum
stanctas anormaes. Nao é pouco o haver recebido uma nova forma de 
governo de que quasi ninguem tinha a. experiencia:" 

Essa inexperiencia da nova forma de governo adoptada, era, ' entre 
'llÓS, ,absoluta. Não podia, pois, deixar de r.ef>Jectir em pesadas consequencias 
sobre o orçamento. 

Outros elementos de perturbação, porém, qual a qual mais serio, vinham 
aggr.avar·lhe a influencia, actuando irresistivelmente ·para o mesmo resultado. 

As origens militares da revolução, as aspirações que com ella, conse
guintemente, deviam suscitar-se no seio do elemento militar, a funcção 
ncessaria, patriotica, salvadora, que esse elemento concentrava em si, e em 
que nenhum outro o poderia substituir, eram outras tantas causas de aber
rações financeiras, que não estava em nossas mãos reprimir. Num paiz 

' sem ma!icias, o exercito e a armada foram a policia da paz na revolução 
e depois della. Essa missão, cuja legitimidade a nação espontanea e unani
memente lhes reconheceu, obrigava necessariamente o governo a lhes ex
pandir os quadros, e não regatear satisfação ás suas queixas. Por outro 
lado, essas queixas eram, em grande parte, justas, de todo ponto isentas · 
de cubiça, inspiradas geralmente em motivos de independencia e dignidade 
profissional, que se não podiam desconhecer, sem amesquinhar o espiri.to 
dessas classes, e canculcar..J.he os mais nobres .impulsos. O imperio, ao 
que se diz, tinha acabado por comprehender a urgencia de acudir a essas 
aspirações, e não tardaria em procurar attender-lhes. Inevitavel era, por
tanto, a este respeito, emprehender novo& sacrifícios, addidonar onus, que 
não podiam ser diminutos, ao orçamento. Si esses, onus excederam, como 
cremos que indubitavelmente excederam, e em grandes proporções, a medida 
razoavel, natural era o facto, attenta a posição do Governo Provisorio ante 
os exerci.to.s de terl"a e mar, no dia immediato á revolução, <!e que elles 
foram a garantia contra os inimigos da liberdade, e em que, por consequencia, 
já pelo peso material de sua força, já pela gratidão popular que conquis
taram, haviam ~dquirido prestigio incomparavel e indiscutível. Era preciso 
que nos fal-tasse ·a dóse de bom senso el-ementar em homoos do governo, a 
intuição da prudencia indispensavel á administração nas circumstancias mais 
triviaes da vida política, quanto mais na penosa navegação que dirigíamos 
atravez de tantos escolhos, para nos abalançarmos a um papel de intran
sigencia, que só se podia reservar aos eleitos do paiz, á autoridade soberana 
da representação nacional, reunida em suas assembléas regulares e habi
-litada pelo povo com os poderes neceSS4lrios -para faUar ás. mais ~c:rosas 
de todas as classes em nome da força das forças num pa1z, contitucwnal; 
a vontade dos contribuintes. 

De outra parte, a situação economica do paiz reclamava providencias 
vitaes, que não podiam aguard~r o termo da. no~sa gestaçã.o constituc~onal, 
condemnadas pelas circumstanctas a longas dtlaçoes. A agncultura, mao de 
todas as industrias, atravessava cada vez mais arduamente a crise cruciante 
<la transformação da propriedade. A rend-a publica neceSsitava nas suas 
matrizes, que residem principalmente na lavoura, de fecundação profunda e 
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immediata · E, como remedio essencial a taes males o sentimento de todos 
os que cogita~ '' ne~tes ~ssumptos apontava a utilizaÇão dos nossos recursos 
naturaes p~lll: 1m::rugraçao, pela colonização, pela navegação dos nossos rios, 
pela mu·ltiphcaçao de no'S'Sas vias ferreas, pela ·ex·p!oração dos me
lhoramentos m~teriaes , do espírito de emprehendimento, da confiança no · 
futuro. Sob ü d1ctame de taoes necessidades e com o pod·er discriciona.f'io nas 
mãos, bem se comprehende a que audacia no tentar novos caminhos não se 
devia sentir impellido, no Ministerio da Agricultura, um administrador novo, 
sedento ~e progresso, confiante nos recursos do paiz e animado, para com . 
a Repubhca, que o conta entre os seus precursores mais laboriosos, do ge
neroso desejo -de vel-la brilhar .immedia:tamente por fruc-tos de larga pros
peridade nacional. 

Esse ministerio não soube resignar-se á esterilidade de uma adminis
tração de expediente, acreditando que a dictadura• devia servir-se da inde
finida extensão dos seus poderes e da ausencia das fórmas parlamentares, 
para dar á vida nacional impulso heroico, que actuasse vigoroamente, muitos 
annos além, s-obre ·O caracter, a di recção e as fo-rças do período republicano. 
Dahi as suas largas medidas, cujas demasias, obviamente inevitaveis, a le
gislatura ordinaria poderá corrigir, mas que, em geral se recommendam por 
uma inspiração ampla de patriotismo, grande intuição do progresso e raro 
deslco-rtino ,do futuro. O tempo não tardará em fazer jus~iça ao bem que, 
entre varios erros, mais ou menos graves, essa política semeou. 

· Em materia de viação ferrea, por exemp-lo, grandes ,apprehensões se le
vantam sobre os seus perigos. Mas, para apreciar equitativamente, seria 
mister ·enca.rar tambem essa adminis·tração pela ou-tra face, con-trapor ao.s 
riscos os beneficios, medir pela seriação dos annos a distribuição dos en
cargos creados, e cotejar com estes a somma dos recursos desentranhados 
abundantemente pela acção desses melhoramentos sobre as forças produ
ctoras do paiz. 

A rêde nacional de caminhos de ferro , 1ra.çada por uma commissão 
technica, foi distribuída pelo Ministerio da Agricultura, sob o Governo Pro
visorio, á industria particular em concessões, cuja ana!yse poderá dar oc
casião a juizos divergentes e muita vez severos, mas ·que têm a vantagem 
de obe decer a um systema harmoniro, e ·correSlponder a um plano nã·o con-. 
testado nas suas linhas geraes. Graças a essas concessões poderemos vêr, 
dentro em cerca de d·ez a-nnos, o norte dü pai·z ligado a'o sul, o léste ao 
oéstc, por uma trama continua de viação. Matto Grosso .e Goyaz serão 
trazidos effectivamente ao seio da communhão brasileira, e do Rio de J a
ill'ei ro se ·poderá viil,jar a té ao Chile em caminho de ferro, mediiante as 
nossas communicações meridionaes com o Rio da Prata. 

Orçam essas construcções por 15 mil kilometros de via ferrea, que, 
ao preço kilometrico de 30:000$, importarão em um compromisso igual á 
garantia de 6 ·% sobre um capital de 450.000:000$, ou 27.000:000$ de juros 
annuaes sobre a totalidade das concessões ou·torgada,s . Disitribuida pelo 
decennio em que se calcula a terminação dos trabalhos, a contar de 1892, 
anno em que esses onus começarão a interessar o orçamento, porque o de 
1891 se absorverá nos estudos das primeiras secções e sua approvação, 
as garantias concedidas pesarão sobre o Thesouro na escala seguinte: 

1892, 10 " ou ..................................... . 
1893, 20 o/o ou ..... . .................. -·.· .. · · .····· 
1894, 30 o/o ou .. : ...... . .. . .......... - · · · · · . - . · · · · · · 
1895, 40 % ou ......... . - . . . ... . ... . .. . ............ . 
1896, 50 o/o OU •••••• •••• •• : •••••• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • 

2. 100:000$000 
5.400:000$000 
8.100:000$000 

10.800:000$000 
13. 500:000$000 

40. 500:000$000 
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Teremos, pois, segundo essas informações, que nos communica o M.i
nisterio da AgrkuHura, desembolsado 40.500:000$000 em seis annos, :até· 
ao fim de 1896. Dessa data em deante as prestações de juros não augmen
tarão; porquanto as secções construídas já se acharão em trafego, produ
zindo renda, para occorrer ás necessidades do seu capital e custeio. Póde-se 
.calcular, pois, em 94.500:000$000 a importancia dispendida ao cabo dos 
dez aDnos, qua'll'do s1e h011ver.em terminado as construcções; impo.rtancia 
que a Fazenda, a seu tempo, reembolsará. 

Dest'arte, porém, terá o paiz adquirido mais quinze mil kilometros. 
de viação ferrea, que virão opulentar a Republica, augmentando-lhe a po
pulação, a .agricultura, a a{:tividade productora em todos os seus r.amo.s. 

Ao mesmo tempo, esse capital de 450.000:000$, gradativamente appli
cado, em dez annos, ao desenvolvimento do nosso systema ferro-viario, va
lorisará as nossas terras, reproduzindo-se para a União e para os Estados, 
em extraordinarios mananciaes de riqueza. Accresce que metade, pelo menos, 
desse capital, digamos 200.000:000$, nos advirá do exterior; que as vanta
gens crescentes dessa exploração e a pontualidade brasileira no pagamento 
dos juros correspondentes a esse emprego de dinheiro promoverão a cor
rente do capital extrangeiro e, com este, a multiplicação de outras applica
ções industriaes para elle, já sem fiança do Thesouro; que, pela acção· 
convergente dessas causas, o affluxo da immigração se avolumará espon
taneo, sem onus para o erario, carregando na sua caudal o dinheiro, o tra
balho, a industria, as artes e as sciencias; que, finalmente, daqui a onze 
annos, a população do Brazil não se elevará provavelmente a menos de v!nte
e cinco milhões de almas; - e havemos de confessar que o Ministerio 
da Agricultura, no Governo Provisorio, tem, para exculpação da sua libe
ralidade em materia de viação ferrea, a sombra de grandes razões patrio
ticas, o prestigio de um vasto calculo de futuro, onde póde haver erros, 
talvez gandes, mas cujos traços fundamentaes assentam em altos pensa
mentos e solidas realidades. 

Oitenta e seis mil contos de capital para se dissipar em alguns mezes, 
empenhou improductivamente a monarchia, no seu ultimo anno de adminis
tração, consignados a auxilias apparentes á lavoura. A primeira adminis
tração da Republica empenha a fiança do Thesouro em noventa e quatro 
mil contos de juros, a se distribuírem pelo decurso de onze annos, para 
crear, no paiz, o maior de todos os instrumentos de civilização e o mais 
generoso de todos os systemas de protecção ao trabalho, em todas as suas 
applicações nacionaes, dando á União, numa urdidura geral de vias ferrea::, 
um magnífico systema arterial de communicações, para favorecer a pro
ducção, a circulação, a centuplicação da s:ua riqueza. O contraste entre o 
espírito e o alcance desses dois actos, um dos quaes, assignala o fim do 
Imperio e o outro o começo da Revolução, basta para definir as duas éras. 

Sem duvida o Ministerio da Agricultura, em 1890, partiu de um prin
cipio opposto ao dos que condemnam o systema das garantias de juros pelo 
Estado a beneficio dos grandes melhoramentos nacionaes executados pela 
ilndustria pa'!'ticular . Mas, num paiz onde 'O ponto d·e vista contr.ario é a 
que tem por si toda'Sj as antecedencias da administração, não se poderá. 
desconhecer a seriedade das tradições em que o ministro republicano as
senta a defesa da sua política progressista. 

A pasta da instrucção publica, com os immensos horizontes sociaes 
que se lhe rasgam de todos os lado·s, ·não podia deixar de incitar vivamente 
a grandes CO'I11rn.ettimentos radica·es, ·no espírito eminente e iHustre que a oc· 
cupa, a sua ertraordinaria capacidade de aspiração moral. Alma dominada 
pela mais robusta vocção do bem, impregnada numa devoção religiosa ao 
melhoramento da especie e á grandeza da patria, a reconstituição do ensino 
nacional é, aos seus olhos, questão de honra, de dever elementar para o 
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Governo Provisorio. E, C(}mo :r. (}IDe m habituado a tomaT todos os problemas. 
humanos 'lio p(}nto m ais elevad'o, ta,lvez por issQ mesmo nem sempre o mais 
proximo da realidade, as suas convicções são necessíd'ades, as suas ídéas 
são paixões ·abs(}fventes, oo seus projectos são compTomissos, contra o quaes 
trans;gi r seria, em sua consciencía, prevar.icação e apostasi.a. Inspirou-se 
nesses intuitos a reorganização geral do ensino publico, emprehendida sob 
a situação actual. O plano vasto e multiplo dessa renovação de todas as 
nossas instituições docentes era o empenho irresistível do ministro, cuja 
posição no movimento revolucionario, de que elle foi a alma, assegurava-lhe, 
entre os seus collegas, uma ascendencia, ·a que não podiam deixar de incli
nar-se as opiniões divergentes. Poderia o ministro da fazenda impugnar 
esses actos em nome das condições financeiras do paiz, aconselhando-lhes 
o adiamento para tempos, em que fossem mais folgadas as circumstancias 
do Thesouro. Poderia ainda criticai-os á luz das suas convicções pessoaes, 
notoriamente oppostas, em pontos graves, á dírecção e modelação dessas re
formás. Mas dessa díssidencia os resultados seriam mais ferteís em más 
do .que em bôas consequencías para ;a aetualidad.e rep.ublicana . O ministro 
da instrucção ligava tenazmente ao ·seu systema de reformas o empenho 
de uma crença intransigente e inabalavel na excellencia dos seus fructos. 
Não se resignaria a abrir mão delle. Antes, de bôa mente renunciaria o 
cargo, que encarou sempre com desassombro e a isenção de um patriota 
sacrificado ao dever . Ora, a eliminação do seu nome privaria o Governo 
Provisorio de uma das suas forças essenciaes, crearia coritra elle uma sus
peição impossível talvez de vencer no espírito publico, e amorteceria, entre 
os seus hombros, a fé indispensavel no meio dos trabalhos extenuantes 
que nos tem acabrunhado . 

Eis como se accentua uma das particularidades características da si
tuação, a que tõdos eramos obrigados a nos curvar. Na composição da 
conectividade, em que a revolução de 15 de novembro encarnou a sua admi
-nistração, havia elementos necessarios, cuja eliminação a enfraqueceria, a 
impopularizaria, a desnaturaria. Alguns dos seus membros não se poderiam 
substituir; porque não os elevou a esse posto o arbítrio de ninguem, mas 
o conjuncto imperioso dos factos e a significação, a missão especial que 
estes lhes conferiram . Contrariar a preponderancia natural, que a situação 
lhes assegurava, seria incorrer eni presumpção futil, e desconhecer os re
sultados, em ultima analyse mais uteis que nocivos, dessa preponderancia, 
bem acareados os seus prós e os seus contras. Outros ministros não se 
achavam nessa condição, e, entre esses, menos que todos, o ministro da 
fazenda. Mas a natureza dos negocios confiacjos a esta pasta, a impor
tancia das reformas a que ella se abalançara, e que envolviam os inter
esses mais positivos do paiz, · não permittiam a esse membro do Governo 
Provisorio considerar como indifferente a sua retirada. Na hypothese desta, 
além das consequencias sempre perniciosas, da instabilidade ministerial, 
consequencias incomparavelmente mais graves no caso do Governo Provi
sorio, teria a Nação de experimentar os males inherentes a uma instan
tanea mudança na direcção financeira da Republica e á destruição das 
grandes reformas economicas já acceitas á opinião e entrelaçadas a inter
esses geraes, cuja quéda seria a origem de incalculaveis ruínas, de espan
tosos desastres administrativos ~ commerciaes. Um ministro cuja repon

sabilidade se via empenhada em medidas de influencia directa e profunda 
owbre a vida naci'Onal, C(}ID'O as que assignalam a gestão da fezanda sob o 
Governo Provisorio, não podia abrir questões de gabinete por motivos de 
divergencia em pontos de administração na gerencia de outras pastas. Entre 
as irremediaveis calamidades associadas ao desmoronamento das grandes 
reformas financeiras em execução e as exaggerações de despesa, que podiam 
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vir a ter correctivo nas deliberações da primeira legislatura fedral, o mi- . 
nistro das finanças não podia hesita.T. .Demitt.ir"se, por taes fundamento.s, 
immolando essas reformas, seria commodo, mas não patriotico. Um egoísta 
procederia assim. Um homem de estado ou um patriota, não. 

A theoria da solidariedade ministerial, entendida na accepção rigorosa 
e absoluta dos governos parlamentares, não tinha, pois, applicabilidade 
stricta á situação do Governo Provisorio, e não podia ser invocada contra 
elle, senão por espíritos ossificados na pratica daquelle regimen e inca
pazes de apreciar a novidade das circumstancias numa situação inteiramente 
diversa . No systema parlamentar a solidariedade ministerial decorre logi- · 
camente da unidade que imprime ao gabinete o pensamento da maioria le
gislativa, encarnado no primeiro ministro, eleitor soberano dos seus com
panheiros de administração. O ministerio personifica em si um programma 
de governo, pelo qual se bate o seu partido; -os ministros conhecem-se 
mutuamente por opiniões predefinidas, associando-se em torno das que lhes 
são communs; e o chefe do gabinete, como a mais alta culminancia entre 
elle~, exerce sobre todos a influencia de harmonia e unificação, que os 
reduz a uma entidade moral indivisível. Em organismos constituídos assim, 
as dissidencias suscitam naturalmente crises, e resolvem-se por transacção, 
ou por eliminação do membro irreductivel. Mas em um grupo de homens 
de educação politica e tendencias differentes, sem plano de administração 
preestabelecido, sem chefe preconizado e apoiado numa agremiação politica, 
reunidos pela revolução no momento de estalar, nenhum laço de solidarie
dade real podia existir, senão o compromisso de manter a Repub'l[ca, até 
ao momento de restituil-a ao paiz na pessoa dos seus representantes, en
carregados por elle de recebei-a das nossas mãos, e ·dar-lhe constituição 
definitiva. Sustentar, pois, a Revolução, isfo é, assegurar durante o perí-odo 
intercaHar, a paz, a ordem, ·e o credito: eis até onde nos ·era p·oSJsdv·el a 
unidade collectiva nas intenções e nos actos. Ora, sempre nos pareceu 
que o- anaior úe todos os r.iscos, p:ara a oroem revolucionari-a, par.a -o cre
dito do movimento republicano, seria a dissolução do ·Governo Provisorio por 
hostilidades intestinas entre os seus membros. Ninguem poderia calcular 
a que fados seria arrastada a Revolução, a que perigos se veria éondemnada 
a Repub!ica, si o Governo Provisorio se desorganisasse antes de formulado 
o projecto de Constituição, celebradas as eleições e reunido o Congresso 
Constituinte. Dahi a deliberação, tacita, mas geral a todos nós, de deixar 
cada um aos outros a maxima liberdade na solução dos assumptos concer
nentes ás suas · respectivas pastas. 

Não é que, em geral, o actos mais graves de cada secretario de Estado 
não passassem pelos traani-tes da delibe·ração em commum. Moas, 'Siob a P'ressã<J 
da quantidade e variedade de trabalhos amontoados sobre um governo, que 
accumulava em suas mãos as funcções legislativas ás administrativas, li
dando, ao mesmo tempo, na reorganisação constitucional do paiz, essa de
liberação não podia descer ao intimo de todas as questões, e devia, em 
grande parte, obedecer aos sentimentos de confiança reciproca, que ani
mavam <JS membros do gabinete, sentimentos sem os quaes a existencia 
collectiva delle seria uma successão continua de attritos insoluveis. Os 
ministro'S quasi todos, ·cada ·qua~ de ·per S•i, se achavam empenhados em 
questões sufficientes, pela sua amplidão e gravidade, para lhes monopoli
zàrem totalmente a attenção; e a imp·ort!!Jncia -liga<! a por cada um ao bom 
exito das soluções em que concentrava a especialidade dos seus estudos, 
era natural que o predispuzesse a procurar no espírito de transacção com 
os seus collegas meio de facilitar caminho aos planos r·eorganisadores que 
o absorviam. Demais, em quadra de transformação e reconstituição geral, 
como a que percorremos, a infinidade de negocias e problemas que as-
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soberbava as grandes pastas, como a da agricultura, não podia permittir, 
senão ao seu proprio chefe penetrar no exame r-e.al dos assumptos, já 
superiores, pela sua multiplicidade e magnitude, á capacidade de acção 
de qualquer ministro não privilegiadamente dotado. A verdadeira solida
ried ade ministerial, pois, a que consiste na responsabilidade consciente por 
actos seriamente apreciados e resolvidos em commum, esta só se poderia 
verificar nas grandes questões, como, por exemplo, as da nossa reorga
nisação financeira, que agitaram a opinião publica, resolveram interesses 
tumultuosos, e levantaram ondas de opposição, resolvendo-se, em conse
quencia, por longas deliberações porfiosas e agitadas, nas quaes ficava des
coberta ·a todos os membros do governo a se.riedade dos compromissos en
volvidos em cada medida. 

Entre esse regimen, portanto, e o que se praticava sob a monarchia 
parlamentar não resta semelhança nenhuma. Absurdo seria, pois, invocar 
actualmente as considerações, peculiares a uma situação inteiramente di
versa, que faziam, naquelle tempo, do ministerio da fazenda, ordinaria
mente gerido pelo presidente do conselho, o fiel e o principal responsavel 
no movimento geral das outras pastas em relação aos interesses financei
ros do paiz. Cabeça de um gabinete nomeado, em ultima analyse, por elle, 
de um gabinete obrigado a um programma de formulas definidas e circum
scripto á missão de corpo méramente administrativo, o ministro da fazenda 
era então propriamente o chefe e)ectivo do Estado. Sua autoridade, pri
mava dominante, omnimoda, inquestionavel, nos conselhos ministeriaes; , e 
o campo de acção do governo, limitado aos trabalhos ordinarios da admi
nistração, habilitava-o a exercer effectivamente sua autoridade, superin
tendendo do alto em todas as circumstancias da vida ministerial, que tinha 
nelle o seu cimo,. o seu eixo e a sua base. No Governo Provisorio, governo 
de administração e legislação a um tempo, mas governo de cohesão e ho
mogeneidade imperfeitas como todas as juntas revolucionarias, cada pasta 
dispunha inevitavelmente de uma autonomia consideravel; todos os minis
tros achavam-se nivelados na distribuição da autoridade, igual para todos; 
o recurso da exoneração, como porta para se esquivar a responsabilidade 
na política de outras pastasa affigurava-se, especialmente em relação a 
certos ministerios, um passo de consequencias arriscadas, ante o qual cada 
um de nós recuava, sob a appreehnsão de inconvenientes mais serios do 
que o que se desejassem evitar. Assim que não haveria possibilidade de 
um plano coherente, harmonico e uniforme no tocante á receita e · á des
pesa, á prevenção do "deficit" ao equilíbrio do orçamento. 

Nem tal possibilidade se dará, emquanto um acto legislativo, que o 
ministro das finanças não podia reclamar do Governo Provisorio, sem in
correr na àpparencia de pretensões absorventes a respeito dos outros ramos 
da administração, não concentrar nQ minoisterio da fazenda tooas. as fa
culdades concernentes a materias, que possam interessar á renda e ao cre
dito do Estado. Repugna ás noções mais comesinhas em administração fi
nanceira a anarchia reinante, neste assumpto, entre. nós, onde o ministerio 
da agricultura exerce o arbítrio de distribuir isenções de direitos e garan
tias de juros, que, desfalcando a receita, e sobrecarregando a despesa, 
podem comprometter e arruinar a gerencia da fazenda. A esta deve as
sistir a attribuição privativa de resolver em taes casos; podendo correr 
por outras pastas o exame technico das questões, mas cabendo á das fi
nanças exclusivamente a prerogativa de decidir, sempre que se trate de 
especies, que interessem á renda, ou possam gravar o Thesouro. 

Tamanha era, a esse respeito, a preoccupação do ministro da fazenda 
que, ousando incursão talvez temeraria por domínios estranhos, tentou golpe 
notavel nas consequencias do systema de garantias de juro, enviando á 
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Europa, por aviso reservado de 4 de fevereiro, como commissario · especial, 
um cidadão conipetentissimo, com a missão de promover, a favo r do The
souro, a reversão de doze vias ferreas executadas por capitaes extrangeiros 
e garantidas pelo orçamento nacional . O resultado dessa delicada missão, 
desempenhada com extremo tacto e zelo, foi um engenhoso plano· economico, 
pelo qual, sem accrescimo apreciavel na importancia annua das garantias, 
senão até com economia consideravel durante o tempo dellas, o Estado 
asseguraria a si, no termo desse decurso, a acquisição de um enorme pa-

. trimonio no valor de centenas de milhares de contos. As circumstancias 
do mercado europeu, este anno, não me consentiram levar a effeito esse 
"desideratum", que outros, mais felizes, poderão reensaiar em tempos pro
picias. Em todo o caso, porém, o tentamen ahi ficará, para servir de sug

. gestão a outros, e documentar a opinião e as intenções do ministerio da 
fazenda neste assurripto, indicando o rumo, que ellas lhe traçariam, si · 

taes questões pertencessem á sua esphera administrativa. 
· Na· situação "sui generis" do Governo Provisorio, sem programma, nem 

praxes, não sendo nem um ministerio parlamentar, nem um ministerio pre
sidencial, com a autoridade fraccionada por igual entre todos os seus mem
bros, com a ausencia de voto predominante para o ministerio da fazenda 
em materias de despesa, com a distribuição por varias pastas do podei: de 
obrigar o credito da nação, e d-imi·nuir-lhe a renda, com a nec-essidade i·n
elutavel de transigir ante os innumeros elementos de ordem politica e social, 

. incoherent~s, iVJperiosos, ameaçádóres de uma ;organisação politica em 
decomposição e recomposição, com as ardentes aspirações de progresso agi
tadas nesta emersão de uma éra nova, com as facilidades de abuso a que 
são occasionadissimas as épocas de transformação no regimen governativo 
de um paiz, todo o calculo orçamentario devia tornar-se impossivel, nem 
podia haver meio de atalhar a reiteração de exaggerações mais ou menos 
consideraveis nos encargos contrahidos para os exercidos futuros. 

Alguns ministerios, todavia, lograram resistir á corrente. Infelizmente 
ainda me não é possivel precisar ao certo a despesa de todos, para o anno 
que entra. Já vos demonstrei a reducção, não exigua, que n.a pasta -da 
fazenda se calcula para este exercicio. 

Das outras se possuem, no Thesouro, communicações, que fixam a 
despesa, para 1891, do seguinte modo: 

Interior ..•.....•.....•.......•...•....•......•••... 
Instrucção, Correios e telegraphos ....•....•..•..•...• 
justiça ........•...............................•.. . . 
Exterior .......•...•.............•......•.......... 
Marinha ...•..•••...••....•.•......••...••.••.•.... 
Guerra ....•......•...•........................•... 

6.605:015$380 
13.569:357$834 
8.029:000$000 
1.572:675$000 

14.059:190$873 
29.081 :866$049 

Eis a despesa calculada para o Ministerio da Marinha: 

1 . Secretaria de Estado .......................... . 
2. Conselho Naval .............................. . 
3. Quartel General ....................•.......... 
4. Conselho Supremo Militar ......•...............• 
5. Contadoria da Marinha ........................ . 
6. Commissariado Geràl da Armada ............... . 
7. Auditoria . . .................................. . 
8. Corpo da Armada e classes annexas ............ . 
9. Batrulhão NaJV'!ll ............................ .. 

10. Corpo de Marinheiros Nacionaes ........•..•.... 
11: Companhia de In validos ....................... . 

141 :950$000 
20:000$000 
58:755$369 
11 :516$000 

156:300$000 
37:400$000 
7:470$000 

1.616:240$000 
249:889$192 

L 134:262$000 
56:431$500 
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12. Arsenaes .....•.•........ • ............• . , ..... . 
13. Capitanias de portos ........................... . 
14. Força Naval ......... : .....•........... ~ ..•.•. ·. 
15. Hospitaes ..........•.•...........•............ 
16. Pharoes ......•..................... , ........•. 
17. Escola Naval .............................•..• 
18. Reformados .... , ....•.......................... 
19. Obras ..........•....••..•..••.....•.•.•.....• 
20. Hydr.ographia .................•.........•...... 
21. Meteorologia .•......•..•..•..•.. , .........•.•.• 
22. Etapas ........•.•............................• 
23. Armamento ................................... . 
24. Munição de boca .. , ............. ~ ..............• 
25. Munições navaes ............................. . 
26. Material de construcção naval. .............•.•.• 
27. Combustível ....•................... ~ ... ....... . 
28. Fretes, tratamento de praças, etc ...........•.... 
29. Eventuaes ..•...... , •........................•.. 

2.958:235$800 
253 :454$000 

1.637:718$902 
223:323$500 
313; 198$500 
199 :722$600 
496:558$410 
400:000$000 

13:750$000 
7 :850$000 

365$000 
500:000$000 

1.600:000$000 
700:000Si000 
700:000$000 
300:000$000 

64:800$000 
200:000$000 

Os 29:081:866$049 reclamados pelo Ministerio da Guerra dividem-se 
por esta escala: 

1 . Secretaria de Estado ........................... . 
2. Conselho Supremo Militar de Justiça ............ . 
3. Contadoria Geral da Guerra ................... . 
4. Directoria Geral das Obras Militares ........... . 
5. Instrucção Militar •............................. 
6. Intendencia ................................ .. . . 
7. Arsenàes .............. , ...................... . 
8. Deposito de artigos bellicos ..........••........ 
9. Laboratorios •.............. . } . . . ... , ... , ........ . 

10. lnspectoria Geral de serviços sanitarios do exercito 
11. Hospitaes e enfermarias ......•..........•.....• 
12. Estado Maior General. .......•................. 
13. Corpos especiaes ......................•.••.... 
14. Corpos arregimentados ..............•.......... 
15. Praças de pret. ..•............ .... .": . .......... . 
16. Etapas .....••..................•............. 
17. Fardamento ...••....•.•.............•........• 
18. Equipamento e arreios ..................... . ... . 
19. Armamento- .........•..........•.............. 
20. Despesa de corpos e quarteis ..... .. ........... . 
21. Companhias militares ................•......•.. 
22. Commissões militares ....... ., . ........ : . ..... . 
23. Classes inactivas ..•.........•.....•..•.......• 
24. Ajudas de custo ................... ............ . 
25. Fabricas . . .............................••.... 
26. Presidi os e colonias militares .................. . 
27. Diversas despesas e eventuaes . ...........•..... 
28. Bibliotheca do exercito ......................... . 
29. Observatorio Astronomico . .. ... ............•••.• 

203:022$000 
57:460$000 

185:970$000 
1 . 665:780$000 
1.386:217$000 

143:595$000 
1.360:352$500 

33:907$000 
167:600$000 
971 :048$000 
956:444$000 
402:088$000 

1.397:895$000 
3.098:252$000 
4.151 :401$750 
5 .484 :271$000 
2.504:666$000 . 

208:081$000 
64:520$000 

854:550$000 
496:716$750 
81:146$000 

1 . 570 :424$072 
100:000$000 
282:969$800 
192:599$000 
945:000$000 

5:810$000 
11 o :080$000 
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No projecto do orçamento, apresentado ás camaras em 1889 para o 
exercício de 1890, a despesa calculada para esses ministerios era esta; 

Guerra •.......................... -................. 14.994:492$691 
Marinha . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.495:004$305 
Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805:706$666 
Justiça ... :. ......... ... .......... ........ ......... 7.816:574:808 
Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.226:528$097 

No ministerio da guerra, pois, o accrescimo foi de 14.087 :373$358, 
quantia indubitavelmente demasiada, que as forças do nosso orçamento 
não poderãu ·su·ppzyrtar. No .d-a. marinha •o augmento .não pasoS/Qu de 11éis 
2.564:186$568. 

Do Ministerio da Agricultura a despesa, segundo as informações pres-
tadas ao Thesouro, monta em 88.538:023$427, repartida assim: 

1. Secretaria de Estado............................ 393:510$000 
2. Eventuaes .. .. .. . .. .. ... .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . 20:000$000 
3 : Terras publicas e colonisação. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.600 :000$000 
4. Catechese ......... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 .000$000 
5. Diversos serviços da Directoria da Agricultura. . . . 2. 811 :540$000 
6. Subvenção ás companhias de navegação a vapor. . 3. 907 :240$000 
7. Subvenção á Sociedade Auxiliadora da lndustria 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Nacional . . \· ............... ; ............ L. 
Corpo de Bombeiros ......................... ,. 
Esgotos da cidade .. ............. ............. . . 
llluminação publica ..................•• , , • , , • • 
Estrada de ferro · do Sobral ................... . 
Estrada de ferro de Baturité ......... .. ... ... . 
Estrada de ferro de ·Paulo Affonso ........... . 
Estrada de ferro Central d•e Pernambuco ........ . 
Estrada de ferro Sul de Pernambuco ......... . 
Prolongamento da estrada de ferro central da Bahia 
Prolongamento da estrada de ferro de Porto Alegre 

a Uruguayana ·, ... : . .. _ ................. : .. . 
18. Estrada de Ferro Central do Brazil. .......... . 
19. cteditos especiaes da 2• Directoria de Obras Pu-

blicas . . . ..................... . .. .... ... . . 
20. Inspecção Geral das Obras Publicas e' Estrada de 

Ferro do Rio ci'Ouro ..... ........ . , ........ . 
21. Garantias de juro a estradas de ferro ......... . 
22 . . Obras diversas nos Estados ..... : ...... ...... . . 
23. Fabrica de Ferro de S. Jodo de lpanema . .- ..... . 

6:000$000 
557:999$1 !O 

2.735:835$000 
973:919$590 
148:686$500 
500:000$000 
133:127$500 

1 400:300$500 
1.173:785$000 

942:579$000 

1 . 056 :524$500 
11.482:195$373 

24.864:567$705 

1.923:528$000 
10.686:574$684 
6.764:935$165 

205: 175$800 

Para liquidar, porém, com justiça a responsabilidade do ministerio 
actual no excesso de 43.758:775$155, que a somma dessas parcellas de-. 
termina em relação ao orçamento formulado pelo ministerio 10 de março, 
cumpriria, segundo os dados que se nos fornecem pelo Ministerio da Agri
cuHura, deduzir d'essa hnportanciru ··as seguintes: 

A verba para o serviço da barra do Rio Grande, que 
tem de pagar-se com as _ taxas arrecadadas por esse 
!Estado _ . • .. .. ...... ..................... .... . 

Metade do credito consignado ao alargamento da via 
:ferre a de S. Pa!,!lO e Rio, serviço que deve absor-
ver dous annos .............................. . 

.2 .495 :200$000 -· 

2. 000:000$000 

4.495:200$000 
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Reducções a operar, e que não se fizeram, por não se 
ter elaborado novo orçamento, limitando-nos á pro
rogação do antigo: 

Cathechese dos índios ............................. . 
Fazenda experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Dífferença que sobrou de outras verbas para a nave-

gação do Rio Doce, Ribeira e outros . ...... .... . 
A verba Creditas especiaes, correspondente a serviços 

que não veem de exercícios anteriores desde 1888, 
menos . o aberto para o alargamento da bitola na 
via ferrea S. Paulo e Rio, que constitue uma das 
clausulas do resgate ... . ......... . .... . ....... . 

As verbas para o melhoramento do porto e desobstru
cção dos rios do Maranhão, attenta a concessão 
feita a particulares . para o melhoramento do porto 

Açudes e poços artezianos no Ceará·: 

(Nos açudes, já se empregaram quinhentos contos em 
1889 e quinhentos contos em 1890. Poder-se-hiam 
eliminar para 1891 os 500:000$ contemplados. Ou
trosim, se poderia supprimir a quantia consignada 
á abertura de poços artezianos por um contrato 
do ministerio Prado, contracto de execução pro
blematica e de liquidação, em todo caso, demorada 
a quatro ou cinco annos.) 

Ao todo ........ . ................. , ... .......... ... . 
Garantia de juros para a navegação da R1beira de 

Iguape, conces;;ão antiga, cuja companhia ainda não 
se organisou .. . .. . .. .... . . .............. .. ..... . 

Projecto de ligação da estrada de ferro para Santa 
Anna do Livramento, materia addiavel ........... . 

Despesa com a fabrica de ferro de Ypanema, cuja 
venda se acha quasi concluída .. ... ........ . . . 

Total 

200:000$000 
100:000$000 

1 . 170 :440$000 

22.864:567$705 

360:910$310 

1. 160:000$000 

36:000$000 

552:000$000 

205 : 17 5$800 

31.144:293$8 15 

que, abatidos á somma da despesa, a deixariam reduzida a 57.393:729$612. 
Daqui releva subtrahir ainda, no calculo de despesa remettido ao The

souro, a somma de 2. 000:000$, destinados a occorrer aos juros de novas 
concessões concernentes a vias ferreas, pois só. em 1892 começarão a se 
realizar essas garantias em prestações effectivas. O total ha pouco verifi-

, . cado baixará, ·conseguintemente, a 55.393:729,..612. 

Ora, comparado este orçamento ao do ministerio 10 de março para 
1890, o excesso desce a 10 .614:481$340, differença modica, si attendermos 
ás co·nd·i ções d:a situação revolucionruri a e ás necessidades inevitaveis, de que, 
neste período, era obrigado a curar o governo. . , 

Essa differença, porém, decrescerá ainda, si attendermos a varias con
siderações momentosas. 
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A primeira é que a receita da Estrada de Ferro Central, orçada para 
o exercício de 1890 -em 12.000:000$000, se avalia realmente em maios de 14 
ou cerca de 15.000:000$000, pelo actual ministro da agricultura, para o 
anno de 1891. 

Depois, está nos planos desse ministerio, segundo elle nos informa, 
vender a part·icular-es, em condições favo~aV'eis, maJSI ·com a sua c-lausula 
geral de executarem os prolongamentos e ligações projectadas, diversas 
vias ferreas, que a União possue no Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande 
do Sul: e outros Estados, quaes sejam as do Sobral, Baturité, Paulo Af
fonso, a Central de Pernambuco, a Sul de Pernambuco, o Prolongamento 
da Bahia e o de Porto Alegre a Uruguayana . 

A alienação dessas ferro-vias alliviaria o orçamento em 4.355:003$000. 

Esta deducção, liga,da ;ao accrescimo de renda, a que, ha pouco, allu
dimos, na Estrada de Ferro Central do Brazil, reduziria o onus accres
cido, pela pasta da agricultura, sob o Governo Provisorio, a cerca de 
4.000:000$000 apenas. · 

Por outro lado, releva ainda observar que a verba inscripta, sob a 
rubrica de Immigração, com a quantia de 16.000:000$000, abrange todos 
os ramos da administração ligados a este serviço: a introducção de immi
grantes, a localisação delles como pequenos proprietarios, o custeio das hos
pedarias, a manutenção das repartições de terras publicas em todo o paiz, 
a medição dos lotes em varios Estad'OS. Entretanto·, o miniosterio Ptlado, 
em 1888, solicitou do parlamento, por esta consignação, a somma de réis 
20.000:000$000, não comprehendendo neste desembolso as despesas de 
localisação, que aliás representam a parte mais onerosa deste serviço. 

O parlamento concedeu ao ministerio Prado, em 1888, 10.000:000$000, 
dos 20.000:000$000 solicitados, para esse ramo da administração, quando 
ainda se não contemplava nelle o dispendio com a localisação dos immi
grante. Considerando, pois, que as necessidades do serviço immigratorio 
são ·Crescentes, a avul-tam de anno pa~a ann.o em es1cala mui forte, não 
pod·ia ser mai·or .a modera•ção com <qu.e se· houve, nesta parte, ·O mi·nisterio 
actual da agricultura, augmentando em 6.000:000$000, tres annos depois, 
essa consignação, quando, de mais a mais, ella comprehende hoje encar
gos, como os do estabelecimento dos colonos, que então se não previam, e 
cons1ituem ·presentemente .a parte mais gravosa da v·erba. 

Quanto ao Min.isterio do Interior, não se póde effectuar ·o confronto, 
sem descer á analyse das consignações, visto se haver desmembrado desse 
ministerio o serviço da instrucção publica, afim de constituir pasta espe
cial, e destacar-se para esta, da da agricultura, a administração dos cor
reios e telegraphos. 

Sommadas as despesas do Ministerio da Instrucção ás do do Interior, 
produzem o total de 20 . 174:373$214, que, cotejado com o calculo das do 
antigo Ministerio do Imperio, deixam um excesso de 1 O. 94 7 :845$117. Deste 
excesso, porém, se tem de abater a despesa correspondente aos telegra
phos, 3.845:183$000, mais a averbada aos correios, 4.565:689$500, ou, 
ao todo, 8.410:872$500, cuja diminuição reduz aquella differença a réis 
2.536:972$617. 

A qual dos dous ministerios toca ~ responsabilidade do augmento? 
Separando as consignações, que, na discriminação entre o Misisterio 

da Instrucção Publica e o do Interior, ficaram pertencendo a este, e com
parando a despesa averbada a cada uma dellas, acharemos: 
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Chefe de Estado ..................... . 
Representação Nacional .............. . 
Conselho de Estado ..........••....•.. 
Secretaria de Estado ................. . 
Províncias, ou Estados ............... . 
Cufto !Publico ........................ . 
Seininarios ......................... . 
Directoria Geral de Estatística ....•.... 
Archivo Publico ....... .'· •............... 
Inspectoria Geral de Hygiene •.......... 
Inspectoria Geral de Saude dos Portos .. 
Lazaretos e hospitaes marítimos ..... . 
Soccorro Publicos ................... . 
Limpeza da cidade e das praias do Rio 

de Janeiro ............•........ 
Laboratorio Nacional ................ . 
~sylo ~e Meninos Desvalidos ......... . 
Obras .............................. . 
Eventuaes .. .' ....................... . 

Ultimo projecto 
do orçamento 

imperial 

1.091:600$000 
1.734:000$000 

51:400$000 
193:440$000 
294:703$000 
789:000$000 
110 :000$000 
. ........... 
29:000$000 

288:590$000 
270:180$000 

50:442$500 
112:000$000 

627:906$664 
60:000$000 

138:900$000 
400 :000$000 
40:000$000 

6.221:162$164 

Calculo 
para 
1891 

170:000$000 
2.270:000$000 

(abolido) 
184:440$000 
412:000$000 
608:700$000 

1:750$000 
146:000$000 
33:230$000 

466:680$000 
329:240$000 
28:842$500 

200 :000$000 

644:552$880 
43:000$000 

205 :260$000 
600:000$000 
200:000$000 

-------
6.601:015$380 

O acc:escimo, pois, que se ha de escripturar á conta do Ministerio do 
Interior, e apenas de 379:853$216, cabendo, pois, no excesso de 
2.536:972$617, que, ha pouco, apurámos, ao Ministerio da Instrucção Pu
blica, relativamente aos serviços que para elle se transferiram do Ministefio 
do Interior, a quota de 2.157:119$401 . Nos dous ramos da administração 
- correios e telegraphos -, que esse Ministerio recebeu do da Agricultura, 
cresce tambem consideravelmente o calculo da despesa. Com o correio subiu 
ella de 3.283:223$500 a 4.565:689$500; com os telegraphos, de 2.599:200$ 
a 3.845:183$; isto é, nas duas verbas, de 5.882:423$500 a 8.410:872$500, 
o que mostra uma differença, para mais, no exerci cio iniciado, de 2.528:449$. 
Addicionando ao outro (de 2.157 :119$400, perfazem esses dous excessos o 
de 4.685:568$400, averbavel á conta do novo ministerio. 

Reduzido, portanto, segundo as observações que acabo de fazer, o 
accrescentamento real da despesa, no orçamento que houvesse de decretar 
o Governo Provisorio para 1891, cotejado com o projecto imperial para 
1890, seria: 

Guerra ........................................ · ... . 
Agricultura ...............•........................ 
Marinha ..... ~ ......................... , . ......... . 
Interior e Instrucção Publica .......•................ 
Correios e Telegraphos ............................ :. 
Exterior .......................................... . 
Justiça ........... · •................ .' .............. . 

14.087:373$358 
10.614:481$340 
2. 564: 186$568 
2.536:972$617 
2.528:449$000 

766:968$334 
212:425$192 

33. 310 :856$409 

No Ministerio da Fazenda, porém, ha, em vez de accrescimo, a dimi
nuição de 1.085:971$196, que, subtrahido · a esse total, o reduz a 
32.224 :885$21 3. 
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A esse augmento na despesa poderemos avaliar, porém, que corres
panda na receita, pelas razões que já dei (pag. 6), um accrescimo de vinte 
mil contos, pouco mais ou menos, em relação tambem ao calculo feito em 
1890, o qual, consoante o ultimo projecto de orçamento imperial, a fixara 
em 150.000:000$000. 

A differen~a, pois, confrontado sempre o .derradeiro projecto do orça
mento imperial com o esboço do primeiro orçamento republicano, entre o 
excesso da despesa (32.224:885$213) e o . da receita (20.000:000$000) 
seria apenas, approximadamente, de 12.000 :000$000. 

Dada a natureza das circumstancias com que tivemos de lidar, não é 
grande essa differença. Mas, qualquer que seja a severidade, com que 
por ella se queiram pronunciar sobre os gastos financeiros do Governo Pro
visaria, releva, para não haver quebra de justiça, considerar, por outro lado, 
as enormes reducções da despesa, umas immediatas e transita rias, outras 
annuaes e permanentes, que esse governo, pelo Ministerio da Fazenda, esta
beleceu a beneficio do Thesouro. 

Não se limitou, com effeito, o Ministerio da Fazenda a regular os seus 
encargos orçamentarios para 1891 com a assignalada vantagem de dous a 
tres mil contos sobre o projecto imperial de orçamento para 1890. 

Essa economia é a mínima, das que elle pôde apparelhar, e desapparece 
em presença das outras. · 

Entre ellas se destaca, em primeiro Jogar, a que resulta da suspensãu 
dos illusorios emprestimos á lavoura mediante o vehiculo dos bancos para 
esse fim privilegiados pela ultima situação imperial. Por contractos cele
brados com esses estabelecimentos, o ministerio 7 de junho empenhara, 
neste sentido, a responsabilidade do Estado em 86.000:000$ . Verificada, 
porém, a inconveniencia de semelhante systema, a sua inefficacia, o seu 
caracter lesivo, quer em relação ao Thesouro, quer em relação á Agricul
tura, deliberei suspender a execução desses convenios, rescindindo logo os 
que me foi possível. Em consequencia, apenas se entregaram aos bancos 
47.250:000$. Dahi, para o erario nacional, a economia de 39.000:000$000. 

De outra parte, com a conversão da divida interna, com a sua reducÇão 
pelos bancos emissores, com a substituição das porcentagens aos funcciona
rios, nas repartições de fazenda, por gratificações fixas, com a repressão 
do contrabando na fronteira, com o recolhimento do emprestimo de 1889 t: 
com a cobrança dos impostos de importação em ouro, firmámos, para a 
Fazenda, medidas estaveis de reducção na despesa, cuja somma se eleva a 
dezenas de milhares de contos, reproduzindo-se em economias certas e 
annuaes. 

Ainda não se · pôde calcular o resultado immediato da conversão. 
Mas, por modica que seja a sua estimativa, não serã para despresar 

o proveito obtido, tanto mais quanto o mecanismo do systema inaugurado 
por nós habilita e obriga o governo a augmental-o constantemente, até operar 
a conversão total. 

Quanto á reducção da divida, a qual corresponde á somma de apolices 
depositadas como garantia de emissão e desde logo condemnadas a se annul
larem no termo da duração dos bancos emissores, eleva-se o seu valor a 
52.000:000$000. 

Quanto ao emprestimo de 1889, dos 110.000:000$, que o compõem, 
estão por arrecadar apenas. 18.350 apolices de 1 :000$. Si o governo conti
nuar, e concluir, como deve, a operação na fôrma do decreto legislativo que 
a prescreveu, a economia orçamentaria serã de 3.425:220$ nos quatro pri
meiros annos, elevando-se, dabi em diante, a 4.454:960$ annualmente. 

Não dispondo de base completa, por emquanto, para determinar o que 
vem a poupar a Fazenda com a transformação das porcentagens em grati-
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fÍcaçÕes fixas. Mas a realidade da economia é · certa, e póde-se asségúrâr 
que as suas proporções não serão insignificantes. 

Com a repressão do · contrabando obtivemos logo no primeiro anno uma 
vantagem de 2.613:786$876, nas alfandegas do Rio Grande do Sul, em re
lação á renda arrecadada no anno anterior. Claro está que essa vantagem, 
de não pouca importancia, ha de necessariamente crescer, á medida que se 
consolidar, aprofundar, e estender o regimen repressivo. 

Pela disposição que mandou pagar em ouro os direitos de importação, 
proporcionámos ao Thesouro, para emquaunto perdurar esse systema, (cuja 
inalterabilidade deve considerar-se assegurada pelo bom senso da represen
tação nacional), os recursos metallicos necessarios ao serviço dos nossos 
compromissos no exterior, libertando o nosso orçamento das differenças de 
cambio. Para se avaliar o que com esta providencia emancipadora lucrou 
o Thesouro, basta dizer que as differenças de cambio, só no exercício de 
1890 (ainda aliás dependentes de liquidação definitiva), devoraram-nos 
7.381:736$459. ' 

Esta série de reformas, inspiradas todas evidentemente na idéa cons
tante de reduzir a despesa, e manter o credito nacional, definem o plano 
reorganisador do Ministerio da Fazenda em 1890, creando uma situação fi
nanceira, cujos elementos capitaes se farão sentir permanentemente, em 
beneficos effeitos, sobre a organisação dos orçamentos e a arrecadação da 
renda, os encargos da divida publica e o serviço do Thesouro no exterior. 

Fiscalisação e, com e lia, augmento da receita; 
"Reducção da despesa; 
Reducção immediata da divida publica; 
Inauguração do seu resgate por um systema de extincção progressivo 

e graduado; 
Emancipação do Thesouro no mercado do cambio e instituição simul

tanea de um regulador estavel para elle: 
Tal o multiplo aspecto do systema de medidas, que caracterisaram admi

nistrativamente o Ministerio da Fazenda sob o Governo Provisorio. Todas 
ellas, como se vê, irradiam de um pensamento central, uniforme e constante. 

Em materia de fiscalisação, conseguiu a administração republicana a 
victoria mais completa sobre o inimigo, contra o qual tinham luctado em 
vão todos os governos da monarchia, e acabaram por desanimar todos os 
gabinetes imperiaes: o contrabando na fronteira do sul. 

Na despesa extinguiu repartições inuteis, que as adherencias eleitoraes 
perpetuaram em dous Estados do norte, habilitando-se, com a verba deixada 
por esses cortes, a reorganisar a distribuição geral dos vencimentos nos 
quadros do Ministerio da Fazenda, approximando as condições de remune
ração do seu pessoal ás necessidades actuaes de subsistencia dessa classe . 
de cidadãos . no paiz, a que já não correspondiam tabellas antiquadas; e, 
trocando as porcentagens sobre a arrecadação em gratificações razoavelmente 
calculadas sobre a média do trabalho, additou a receita, e moralisou, ao 
mesmo tempo, o seu serviço, abolindo, nesse regimen de propinas offere
cidas em incentivo aos habitos de ganancia fiscal, um systema de . peque
ninas extorsões, de abusos vexatorios, de avidez oppressiva contra o con
tribuinte. 

Suspendendo os falsos auxilios á lavoura, poupou, de uma só vez, ao 
erario, uma despesa correspondente á quarta parte do nosso orçamento 
annual. 

A reducção da divida nacional mediante_ a absorpção dos títulos della 
empregados no lastro dos bancos emissores, a conversão da divida interna, 
a sua amortização gradativa por um systema, que sériamente executado, 
lhe operaria a extincção em menos de tres decadas, são outras tantas peças 
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de um mecanismo hannonico, que, si representam consideravel allivio, im
mediato e continuado, para o Thesouro, constituem tarnbern os mais solidos 
elementos para a reedificação do credito brazileiro sobre alicerces profundos 
e inabalaveis. 

Essa face da reforma financei ra completa-se com estas duas institui-
ções capitaes: 

A cobrança total das taxas de importação em ouro; 
O resgate quasi gratuito do papel-moeda em cinco annos. 
Esses . dous actos legislativos da dictadura assignalando-se por um 

quadruplo fim e um resultado quadruplo: 
Diminuir a divida do Estado; 
Minorar-lhe a despesa; 
Preparar a circulação metallica, e estabelecer urna valvula de segu

rança contra os riscos do papel inconvertivel; 
Desembaraçar o Thesouro das fluctuações da praça, e desembaraçar os 

movimentos da -praça da concurrencia do Thesouro. 
A situação que o pagamento dos direitos aduaneiros em ouro, por si 

só, crêa aos futuros ministros da fazenda está bem longe de parecer-se com 
o que encontrei, e a que atravessaram todos os meus antecessores, prezas 
continuamente do receio das baixas do cambio, victimas da posição de 

, especuladores forçados e~tre os vaivens do mercado cambiaria, captivos do 
problema, incessantemente proposto á sua subtíleza, de apanhar as bôas 
opportunidades, illudir as más occasiões, e supprir os vazios diariamente 
abertos pelas differenças de cambio no quadro normal dos orçamentos. 
F1,1turos ministros das finanças virão talvez . sentar-se comrnodarnente nesta 
poltrona de resfolego, que a dictadura revolucionaria lhes deixa, que ella 
lhes creou, para murmurar contra a politica malfazeja das reformas, a que 
deverão a sobranceria dessa posição confortavel. 

A creação do Tribunal de Contas - obstaculo insuperavel ás aberra
ções da despesa , garantia da verdade orçarnentaria, fiel permanente do 
equilíbrio financeiro - inteira, e coroa esse irnrnenso trabalho de reorgani
sação, trazendo ao credito nacional mais um elemento fundamental de so
lidez, e proporcionando aos administradores da Fazenda uma couraça irn
penetravel contra as solicitações importunas, as influencias perversivas, as 
seducções subtis, que assediam o Thesouro. 

Economicamente, não foram menos laboriosos os dias de meu minis
teria, a sua lucta contra difficuldades, ante as quaes não me era licito 
cruzar os braços. 

A situação do nosso mercado rnonetario foi a primeira e a mais impe
riosa das questões, que se me impuzeram logo nos primeiros dias da revo
lução. A tentativa de urna circulação conversível, ensaiada sob os auspícios 
do contracto concluído pelo rninisterio 7 de junho com o Banco Nacional, 
cahira, e malograra-se logo aos primeiros passos. O cambio precipitava-se 
por um declive abrupto, sustido apenas á custa de sacrifícios, que não se 
poderiam prolongar indefinidamente. Os bancos de emissão rnetallíca retra
hiam descoroçoados a sua circulação. Os auxilias de papel-moeda, auctori
sados pela lei de 18 de julho, cahirarn sobre o mercado avido, como gotta 
d'agua indifferente, não obstante haver-se chegado a transpôr o limite da 
importancia permittida. _Um vasto affluxo de emprezas e transacções, que 
a revolução surprehendera, corriam risco imminente de esboroar-se em 
vasta catastrophe, assignalando com o mais funesto krach a iniciação da 
Republica, sob a pressão de uma penuria invencível de meio circulante. 
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Poi entre essas perplexidades e sob o aguilhão desse perigo, que recorri 
á unica salvação possível em semelhante conjunctura: assentar, como os 
Estados Unidos tinham feito, em circumstancias analogas e sob a força de 
'eguaes necessidades, a garantia do meio circulante sob os títulos da divida 
nacional. 

Indigitada pela malevolencia e pela má fé de uma reacção furiosa e 
insensata como um systema de monopolios fataes á liberdade do trabalho 
e á industria nacional, essa instituição não tardou em · se recommendar; 
pela experiencia immediata dos seus effeitos, ás sympathias de todas as 
classes laboriosas, como o maic;>r accelerador, que jámais se conce'"'e11 ':'e~'<' 
paiz, da prosperidade do trabalho, como o maior diffusor de credito, o mais 
energico propulsor do nosso movimento industrial, a que veio imprimir 
inaudita actividade. Calumniada pelas más paixões da politica e do interesse 
particular como uma organisação de condescendencias e favores privilegiados, 
acabou por descobrir severidade tamanha no seu mecanismo, tão diminuta 
somma de compensações, como ramo de commercio, para o capital empre
gado na sua exploração, que todos os bancos de emissão sobre apolices 
solicitaram a troca dessa faculda<l.e na de emittir sobre ouro. 

Mais tàrde, quando a creação dos bancos regionaes havia aplacado as 
exigencias da corrente federalista, banindo toda a suspeita plausível de 
intenções centralizadoras no governo, foi-me dado lançar os fundamentos 
rta unificação do meio circulante, concentrando a emissão de moeda bancaria 
num grande estabelecimento nacional, que essas funcções reune a de res
gatar a moeda fiduciaria do Estado, recebendo retribuição correspondente 
apenas ao troco do papel recolhido. Então os mesmos, que até á vespera 
apontavam na remissão do papel-moeda a salvação das finanças, e não sa
biam relevar a tardança do ministro da dictadura em ousar essa medida 
capital, fizeram volta-cara, e começaram a accusal-o de pretender substituir 
papel ruim por peior papel, permutando cedulas do Thesouro em cedulas 
do banco. Que com a extincção do papel-moeda a Fazenda matasse uma 
divida de cento e setenta mil contos, pouco importava. Nada lhes importava 
ainda a vantagem da elasticidade e contractilidade, que se vinha assegurar 
ao meio circulante, substituindo pela circulação bancaria a circulação offi
cial. Agora , anteponham elles esta áquella : entre dous males, antes o do 
papel-moeda, que tem atraz de si por garantia o credito da Nação! 

Essa garantia, entretanto, ultimamente preconisada, era precisamente a 
mesma que, encarnada nos compromissos mais positivos sob a fórma de 
títulos da divida nacional, fôra pouco antes refugada com indignação por 
esses arguidores, quando os primeiros decretos do Governo Provisorio a 
admittiram como finança á circulação dos bancos regionaes. 

Outros, da legião poderosa dos nossos críticos financeiros, cujo numero 
é innumeravel, não podiam tolerar, no planejado Banco da Republica, a 
monstruosa centralização do credito, que elle vinha inaugurar. Não querem 
vêr o equivoco palmar, a confusão grosseira, que anda a entreter estas luctas 
do sophisma contra a realidade. A questão está deslocada entre nós. Si 
se tratasse de emissões conversíveis, poderíamos discutir, com plausíveis 
argumentos de uma e outra parte, a preferencia, ante os princípios geraes 
da liberdade e as considerações de utilidade economica, entre a monoemissão 
e a polyemissão. · 

São dois systemas, que se debatem, ambos com excellentes armas, no 
terreno da convertibilidade da circulação. Mas, dada a circulação inconver
sivel, qual as nossas circumstancias presentemente a exigem, a fac_uldade. de 
emittir é uma funcção de confiança, delegada pelo Estado, que nao a pode 
auctorisar, senão com as maiores garantias e sob uma superintendencia 
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direct.a, enfeixada em suas mãos, ou nas de um organismo privilegiado, que 
o represente. 

Pluralidade bancaria na emissão de papel inconversivel é invenção, que 
nunca teve fóros de theoria entre economistas. Póde conceber-se como trans
acção passageira, quando, como nos primeiros mezes da Republica, nos 
achavamos sob a pressão das necessidades impostas -á dictadura incipiente 
pelas reivindicações do espírito localista. Forçoso era condescender com 
ellas, em muitos casos, ainda quando exaggeradas. Mas seria erro imper
doavel systematizar definiti.vamente essa interinidade, e perpetuai-a. Quando 
o desenvolvimento da producção e a situação financeira do Governo nos 
permittirem a circulação metallica, será então opportunidade azada para 
liquidar superioridades entre a theoria unitaria e a theoria pluralista em 
materia de emissão. 

Como preparação essencial e efficaz para essa futura situação, para 
a organisação normal da nossa vida economica, ahi ficam lançados os ele
mentos fundamentaes nestas tres medidas: a cobrança dos direitos aduaneiros 
em ouro, o resgate do papel-moeda e a unificação do meio circulante. 

Não podíamos, porém, esquecer que as finanças do Thesouro dependem 
radicalmente da actividade productora das forças nacionaes, as quaes não 
podem ter desenvolvimento sem instituições, que impulsionem o trabalho, 
-ministrando-lhe os instrumentos de expansão. 

A essas duas necessidades julguei responder adequadamente, decre
tando a creação dos bancos· populares e a do banco hypothecario nacional. 

Os primeiros teem por fim vulgarisar o credito, liberalisal-o, democrati
sal-o, espalhando-o, sob todas as formas,- as mais accessiveis, as mais ba
ratas, as mais familiares, as mais insinuativas, no seio das classes labo
riosas. 

A ultima, emfim, dessas creações da legislação dictatorial, o grande 
banco hypothecario, armado de todos os recursos de credito que se dirige 
á propriedade immovel, apoiado numa vasta emissão de títulos representa
tivos da nossa fortuna territorial, do nosso desenvolvimento agrícola, das 
nossas riquezas urbanas, virá operar a colonisação do nosso territorio, a 
multiplicação dos centros populosos, a construcção das nossas cidades e, 
sobretudo, a salvação, o progresso, a grandesa da' nossa lavoura, injectando
nos no organismo depauperado a seiva da immigração e do capital estran
geiro, sobre que esse estabelecimento deve principalmente assentar. 

Eis a situação financeira, que a dictadura lega á legalidade. Si em tudo 
isso errou o Governo Provisorio, e inspirou-o mal o Ministro da Fazenda, 
avaliai-o-hão os que puderem fazer com auctoridade e sem prevenção de 
animo. 

MEIO CIRCULANTE 

BANCOS DE EMISSÃO 

A inscripção deste capitu-lo corresponde á materia dos quatro decretos 
de janeiro deste anno, cuja defesa encontrareis, em appendice a este relatorio 
letra A, na exposição de motivos, que os precedeu. O -fim desses decretos, 
systemati•camente relacionados entre si, er'a, reorganisando e. n'algumas par
tes, creando as nossas leis de credi·to, eSitabelecer, ao mesmo- tempo, um re-
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gimen de circulação, que viesse substituir o papel-moeda do Estado pela emis
são bancaria, -cujas vant>agens sobre eUe ninguem hoje desconhece. 

Desses decretos: 

O 1 • provê á organisação dos bancos de emissão; 
O 2• reforma a lei n. 3.150, de 4 de novembro de 1882, que regulou 

o estabelecimento de companhias e sociedades anonymas; 
O 3• dispõe sobre as operações de credito movei a beneficio da lavoura 

e das instituições auxiliares; 
O 4• substitue as leis ns. 1.237, de 24 de setembro de 1864, que re

formou a legislação hypothecaria, e estabeleceu as bases das sociedades de 
credito real, e 3.272, de 5 de outubro de 1885, que alterou diversas disposi
ções differentes ás execuções cíveis e commerciaes. 

Não me cabe rememorar agora a série de modificações, por que passou 
esse systema, até ao chegar ao termo definitivo de sua evolúção no decreto 
de 10 de dezembro de 1890. No capitulo concernente á unificação . do· meio 
circulante ' encontrareis a justificação dessas medidas, o vinculo de cohe
rencia intima entre essas transformações, que successivamente percorreu 
a situação creada no principio do anno transacto. 

A's tempestuosas lutas, que assignalaram o advento dessa reforma, em 
seus primeiros mezes, succedeu a calma da reflexão; a tranquillidade do 
assentimento inspirado na experiencia directa dos factos. O publico acabou 
por comprehender que se tinham illudido a si mesmos, ou o haviam illudido 
com especiosas exploracões, os promotores dessa tormenta, que felizmente 
não lograram os seus fins. 

Alvorotou-se a industria, procurando fazer vêr ás classes productoras, 
nos estabelecimentos planejados pelo decreto cte 17 de janeiro, especialmente 
no grande banco da capital, centros de privilegio, armados de favores mons
truosos para matar, e devorar, no trabalho e na producção da riqueza, toda 
a espontaneidade, toda a diversidade, toda a liberdade em proveito de um 
monopolio insaciavel. Inquietaram-se os interesses commerciaes, divulgando
se o prognostico de que a nova circulação transbordaria, pelo seu descome
dimento, os canaes do credito, conduzindo-nos a uma depreciação geral de 
valores e a uma crise monetaria semelhante á da Republica Argentina. A 
industria, porém, não tardou em vêr que as novas instituições eram os 
melhores auxiliares para o seu desenvolvimento, que os favores outorgados 
a ellas não transpunham a linha das concessões usuaes a emprehendimento 
de muito menor vulto, e que, longe de coarctar a expansão industrial do 
paiz, os bancos emissores, que della principalmente haviam de viver, repre
sentavam o maior interesse em fomentai-a. E, quanto ao receio de que as 
emissões permittidas excedessem a capacidade de nossa circulação, não foi 
mistér muito tempo, para se verificar a improcedencia de taes apprehensões, 
num paiz cujas condições e habitos commerciaes, ainda rudimentares nesta 
particularidade, retardam incalculavelmente o movimento do meio circulante, 
e onde a opulencia de uma natureza prodigiosa espera apenas a facilidade 
dos instrumentos de permuta, para animar o trabalho a fecundar os recursos 
esterilisados sob o regimen da desconfiança e da indolencia, que a monarchia 
consolidara entre nós. 

Das questões que se ligam a este assumpto, fallarei de espaço no capi
tulo seguinte. 

Agora me limitarei a vos dar conta do estado do meio circulante, con
siderado em 30 de setembro do anno· transacto. 
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Estado da circulação em 30 de setembro de 1890 

Em notas do Thesouro.................................. 170.781 :414$ 
Em notas de bancos emittidas 

em virtude de concessões 
anteriores ao Decreto n. 
165, de 17 de janeiro de 
1890: 

Conversíveis em ouro : 
Banco Nacional do 

'Brasil ...... . 
Banco de S. Paulo 

320:100$ 
41:660$ 

Não conversíveis em ouro: 
Banco do Brazil: 

Caixa matriz 11.047:090$ 

361:760$ 

Caixas · filiaes . . . 290 :260$ 11. 337 :350$ 

Banco da Bahia ............. . 
Banco do Maranhão ......... . 

Em notas de bancos emittidas de 
conformidade com o Decreto 
n. 165, de 17 de janeiro de 
1890,sob garantia de apolices: 

904:150$ 
154:850$ 12.396:350$ 

Banco dos Estados Unidos. . . . 49.999 :040$ 
Banco União de S. Paulo.... 5.800:000$ 
Banco Emissor do Sul........ 3.000:000$ 
Banco Emissor da Bahia. . . . . . 5. 500 :000$ 
Banco Emissor do Norte...... 1.000:000$ 65.299:040$ 

Em notas do banco emittidas de 
conformidade com o Decreto 
n. 253, de 8 de Março de 
1890, sobre base metallica: 

Banco do Brazil. ........... . 
Banco Nacional do Brazil. ... . 

21.29g;600$ 
28.553:860$ 49.853:460$ 127.910:610$ 

298 .692:024$ 
As instrucções de 26 de março e as circulares de 31 de julho e 6 de 

agosto ultimo deram as preciosas providencias para a substituição das notas 
de $500 por moedas de prata do mesmo valor. 

Para esse fim teem sido remettidas, até a ultima data: 
A' Caixa de Amortização ..... . ......................... . 
A' Thesouraria de Fazenda das Alagôas ................. . 
A' Thesouraria de Fazenda do Amazonas ............... . 
A' Thesouraria de Fazenda da Bahia ............•........ 
A' Thesouraria de Fazenda do Ceará .................... . 
A' Thesouraria de Fazenda do Espírito Santo ............. . 
A' Thesouraria de Fazenda do Maranhão ................. . 
A'. Thesouraria de Fazenda de Matto · Grosso ............. . 
A' Thesouraria de Fazenda de Minas Geraes .•.••.•......• 

300:000$ 
50:000$ 
20:000$ 

100:000$ 
60:000$ 
20:000$ 
60:000$ 
50:000$ 
50:000$ 
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A' Thesouraria de Fazenda do Pará ..................... . 
A' Thesouraria de Fazenda da Parahyba ....•.....•..•.... 
A' Thesouraria de Fazenda do Paraná ...............•.... 
A' Thesouraria de Fazenda de Pernambuco ............... . 
A' Thesouraria de Fazenda do Piauhy ................... . 
A' Thesouraria de Fazenda do Rio Grande do Norte ....... . 
A' Thesouraria de Fazenda do Rio Grande do Sul. ........ . 
A' Thesouraria de Fazenda de Santa Catharina ........... . 
A' Thesouraria de Fazenda de S. Paulo .....•...•........ 
A' Thesouraria de Fazenda de Sergipe .•.................. 

100:000$ 
50:000$ 
50:000$ 

100:000$ 
20:000$ 
20:000$ 

100:000$ 
30:000$ 

100:000$ 
30:000$ 

1.310:000$ 

A operação está sendo feita um pouco lentamente, pela difficuldade, 
que sempre se manifesta em taes occasiões, de obter do portador das notas 
o diminuto serviço de apresentai-as ao troco nas repartições de Fazenda. 

Para a emissão sobre apolices, nos termos do decreto n. 165, ficaram, 
pelo de n. 251 A, de 17 de março, os Estados do Norte constituindo tr~ 
regiões, cada uma dotada do seu banco, com o capital de 20.000:000$000~ 
a 1 • composta dos do Amazonas, Pará, Maranhão e Piauhy; a 2• dos dr, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba e Pernambuco; a 3" dos de Alagôu, 
Sergipe e Bahia. 

Pelo decreto n. 190, de 29 de janeiro, e nos termos dos de H e !~ 
do mesmo mez, concedeu-se autorisação ao Banco dos Estados Unidos d" 
Brazil, para funccionar, estabelecendo-se a sua séde nesta capital, e abran. 
gendo a sua circumscripção os Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas 
Geraes, Espírito Santo, Paraná, Santa Catharina, e podendo elle, para faci
litar as suas funcções, estabelecer caixas filiaes, ou agencias, onde con
venha, de accordo com o Governo. 

Pelo decreto n. 194, de 31 do mesmo mez, foi creado um banco de 
emissão, para os Estados de S. Paulo e Goyaz. 

Pelo de n. 336 B, de 16 de abril, foi auto risada a incorporação do 
Banco emissor da região dos Estados do Rio Grande do Sul e de Matto 
Grosso. 

Pelo decreto n. 367 A, de 30 do mesmo mez, foram approvados os 
estatutos do Banco Sul Americano de Pernambuco, fixando-se-lhe a séde 
no Recife, e dando-se-lhe por circumscripção os Estados de Pernambuco, 
Parahyba do Norte, Rio Grande do Norte e Ceará. 

Pelo decreto n. 391, de 12 de maio, foram approvados os estatutos do 
Banco Emissor da Bahia, com séde em S. Salvador, abrangendo a sua 
circumscripção esse Estado com os de Sergipe e das Alagôas. 

Pelo decreto n. 499, de 19 de junho, foram approvados os estatutos 
do Banco Emissor do Norte para a região composta dos Estados do Ama
zonas, Pará, Maranhão e Piauhy. 

Pelo decreto n. 700 A, de 29 de agosto, foi autorizado o Banco dos 
Estados Unidos do Brasil a emittir bilhetes ao portador até ao duplo da 
quantia de 25.000:000$, que depositará em moeda metallica no Thesouro 
Nacional, nas mesmas condições da concessão feita ao Banco do Brazil e 
ao Banco Nacional do Brazil pelo decreto n. 253, de 8 de março do anno 
transacto, art. 1° e seus paragraphos, fixando-se-lhe em 100.000:000$000 
o capital. 

Varios, e cada qual mais concludente, foram os motivos, em que se 
estribou esse decreto. 

Primeiro: 
O decreto n. 194, de 31 de janeiro de 1890, que fixou definitivamente 

a quota da emissão distribuída a cada um dos bancos . regionaes, quinhoara 
ao Banco dos Esstados Unidos a emissão de cem mil contos. 
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Eis a sua disposição peremptoria, no art. 2•: 
"E' fixada em duzentos mil contos de réis a emissão total sobre apo

lices pelos quatro bancos emissores, tocando cem mil contos á região do 
centro e cem mil ás outras". 

Esta prescrip.ção não fôra, até então, revogada, nem podia sel-o no 
tocante á região do centro, sem que simultaneamente o fosse para as outras. 
O contrario seria, não só desigualdade, desproporção, como inversão pal
pavel do senso .commum, qual a de deixar menos favorecida a região incom
paravelmente mais importante, das tres zonas bancarias em que se dividià 
o paiz. 

Segundo: 
A reducção estatuída pelo decreto n. 253, de 8 de março de 1890, não 

importara na derogação do artigo supra transcripto do decreto de 31 de 
janeiro: representava apenas uma trànsacção provisoria, cujo caracter de 
interinidade se achava expressamente declarado no proprio texto. 

Diz elle, com e f feito, no art. 2•: 
"E' fixado, por emquanto, em cincoenta mil contos o capital e a emis

são concedida ao Banco dos Estados Unidos do Brazil" .. : 
Essa provisão, pois, deixou em vigor a do decreto de 31 de janeiro, 

modificando-lhe apenas momentaneamente a execução, de accôrdo com 
circufstancias cuja natureza passageira ficou assignalada no proprio con
texto do acto legislativo. 

Terceiro: 
Esta intelligencia tornava-se mais clara, ante a clausula pela qual 

acaba o artigo, cuja primeira parte citei. Essa clausula terminal reza: 
" ... podendo o governo alargai-os, desde que as necessidades da cir

culação o reclamarem". 
A providencia adoptada no decreto de 29 de agosto não apresentava, 

pois, a importancia de reforma legislativa. Era simplesmente um acto de 
administração, de expediente financeiro, que se não podia recusar, quando 
o estavam dictando as circumstancias a que a propria lettra do decreto 
de 8 de março positivamente alludia. 

Quarto: 
A medida consagrada no decreto de 8 de março não se adoptara senão 

a requerimento do Banco dos Estados Unidos do Brazil, que, vindo para 
esse fim ao encontro do governo, suggerira elle mesmo essa reducção tem
pararia nas vantagens asseguradas ao seu capital pelos seus estatutos e 
pelo decreto de 31 de janeiro. Procedendo-se assim, esse estabelecimento 
servira á administração publica, facilitando a concessão, que com o auxilio 
desse espontaneo concurso então se fez, da emissão no duplo da base 
metallica aos outros dous grandes bancos desta Capital. 

· E não seria razoavel, nem justo, nem leal que, utilisando-se desse 
serviço, o governo convertesse em prejuízo contra a instituição, de cuja 

Quinto: · 
Na conferencia celebrada aos 8 de março, no Thesouro, entre o Ministro 

da Fazenda, o presidente do Banco dos Estados Unidos do Brazil, o do Banco 
do Brazil e o do Banco Nacional, conferencia cujas deliberações serviram 
de base ao decreto dessa data, ficara explicitamente reconhecido por mirri 
e pelos representantes dos dous ultimos estabelecimentos o direito do pri
meiro a uma emissão igual á outorgada aos outros. 

Sexto: 
Si não fosse a confiança dessa instituição, obra benefica do governo 

republicano, no direito por que pugnava, confiança justificada por compro
missos explícitos da administração federal, o Banco dos Estados Unidos do 
Brazil não teria assumido as responsabilidades, que, apoiado nos seus esta-
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tutos, a"SSumiu, nem poderia ter cooperado para o admiravel movimento 
economico da nossa praça com essa immensa contribuição de forças, sem 
a qual esse movimento não se explicaria. 

Com uma emissão apenas de 50.000:000$ esse estabelecimento não po
deria estreiar a sua existencia financeira, emprestando 10.000:000$ a um 
só Estado, como emprestou, nem animar, mediante a sua intervenção directa, 
a notavel evolução industrial a que temos assistido, na qual, si nem tudo 
é aproveitavel, ha, em todo o caso, elementos incalculaveis de prosperidade 
e renovação para o paiz. 

Desse estabelecimento receberam animação consideravel os seus con
generes em S. Paulo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Pará. Raras são 
as emprezas lançadas o anno passado, aqui, ou em S. Paulo, que não tenham 
sido efficaz e poderosamente coadjuvadas pelo Banco dos Estados Unidos 
do Brazil e seus auxiliares. 

Ora, esse papel bemfazejo, vivificante, creador, não lhe seria possível, 
si o Banco dos Estados Unidos do Brazil pudesse dispor apenas de uma 
emissão restricta a 50.000 :000$; si não devesse firmar os seus calculos na 
bôa fé da promessa legislativa, que estipulara no dup[o dessa quantia as 
proporções da . sua acção financeira e a importancia dos seus meios de 
desenvolvimento. 

Setimo: 
O valor dos bancos e companhias registrados na Junta Commercial 

desta cidade entre 8 de julho de 1889 e 17 de agosto de 1890 elevava-se a 
1.148.000:000$, dos quaes mais de oitocentos mil contos pertenciam ao 
período republicano, que, a este respeito, se pôde datar da fundação do Banco 
dos Estados Unidos do Brazil. 

E nesse computo só entram as emprezas legalmente matriculadas. 
Ora, a necessidade de realização da quarta parte, supponhamos, desse 

capital, bastaria para impôr aos accionistas um desembolso approximada
mente de trezentos mil contos, quando a circulação dos tres bancos emis
sores, cujas cedulas teem curso nesta região, não excedia a metade desse 
valor; cumprindo advertir em que só a emissão do Banco dos Estados Unidos 
do Brazil chegara ao seu limite, e a dos outros, gyrando pelo paiz todo, 
não se localisara senão em parte no mercado da Capital. 

Daqui se segue que não estaríamos seguros contra riscos de crise, si 
não dessemos largueza maior ao meio circulante, e que a emissão addicional 
reclamada não tardaria em ser absorvida pelas necessidades immediatas da 
circulação, sem sobrecarregai-a. 

Oitavo: 
A funcção eminente, que o Banco dos Estados Unidos do Brazil estava 

exercendo nesta praça, impunha-se irrecusavelmente a quem quer . que al
guma noticia tivesse do seu movimento quotidiano, no qual as notas desse 
estabelecimento eram o instrumento geral das transacções. A proporção do 
seu papel, comparado á massa actual da moeda bancaria nesta região, as
cendia talvez a 80 ou 90 %, encontrando-se apenas em quantidade ·mui 
exígua os bilhetes de outra procedencia. . 

A necessidade, pois, de dar á emissão desse banco toda a elasticidade 
calculada, franqueando-lhe os meios de acção previsto·s no seu compromisso 
e no decreto a que se lhe deve a existencia, era das mais indeclinaveis. 

A rapida assimilação de todo o papel bancario emittido em . 1880; a 
fecundação . que ell~ trouxe ás industrias; a ascensão do cambio, apenas 
alterada por depressões passageiras; a conveniencia de ampliar o ·meio cir
culante na proporção do augmento crescente de trabalho remunerado, graças 
á extinccão do elemento servil e ao desenvolvimento da immigração; as 
reclamações, que não cessavam de chegar ao Ministerio da Fazenda, sobre 
a urgencia de acudir á praça, mal provida de recursos para o bom exito de 
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especulações fundadas nas mais legitimas espectativas, estavam demons
trando que não poderíamos retardar este passo. 

A coexistencia da circulação sobre apolices com emissão sobre o ouro 
no mesmo estabelecimento de credito não era novidade, nem offerecia incon
veniente. Ella existe, entre nós, nos bancos americanos, e estava admittida 
entre nós, não só no decreto n. 165, de 17 de janeiro, art. 5", ·que deu aos 
institutos emissores a sua organisação actual, como nos proprios estatutos 
do Banco dos Estados Unidos do Brazil, art. 10, § 3". 

Generalissimo - Com o plano de 1eforma bancaria, que a fusão solici
tada por duas grandes instituições de credito desta praça nos habilita a 
formular no projecto de decreto ora submettido á vossa apreciação, tem 
o Governo Provisorio opportunidade adequadissima, para fechar o período 
preparatorio, em que até hoje se tem desenvolv-ido esta questão, . com uma 
providencia de consolidação definitiva, na qual se enfeixem as duas so
luções: a subordinação do nosso regimen circulatorio a um systema pro
gressivamente uniformizador e o resgate do papel moeda . 

Esta deliberação obriga-nos a algumas ponderações explicativas. Antes, 
porém, de ventilar a questão financeira, cujo exame se abrirá na ultima 
parte desta justificação, parece-nos conveniente esclarecer um aspecto po
liiico do assumpto, atalhando noções erroneas, que se teem gerado em .al
guns espíritos sobre a posição reciproca do Governo Federal e dos Estados 
no tocante á fundação de bancos emissores. Bem que a medida adaptada 
neste projecto não dependa essencialmente da opinião que se adopte a esse 
respeito, ha, todavia, grandes relações de conveniencia, que nos aconselham 
a projectar sobre esta materia a claridade de uma investigação recta, leal 
e completa. 

EMISSÃO E FEDERAÇÃO 

Ou se reconheça, ou se negue aos governos locaes, no regimen fe
derativo, o direito de autorizar a creação de bancos emissors, numa, ou 
noutra hypothese, sempre reservado ao Governo da União ficará o arbítrio 
de adoptar, na circulação instituída sob os seus auspícios, a pluralidade 
bancaria, ou preferir a esta a unidade. Numa federação onde não se dei
xasse aos Estados o direito de crear bancos emissores, o Governo Federal 
poderia estabelecer a polyemissão; ao passo que, pelo contrario, se po· 
deria centralizar, pelo regimen da monoemissão, todo o meio circulante 
federal, em uma republica onde aliás as administrações provindiaes des
fructassem a autoridade de organizar estabelecimentos emissores. 

Todavia, ainda assim, não ha desconhecer a relação intima entre a 
questão economica e a questão constitucional. Assim si se admittir a co
participação dos Estados com a administração federal na autoridade sobe
rana de legislar sobre a moeda bancaria, os perigos da pluralidade serão 
dobrados pela existencia simultanea de duas circulações, a geral e a re
gional, dirigidas por leis independentes e diversas; e, por outro lado, a 
solução da unidade, quando abraçada pelo Governo da União, será neutra
lizada e annullada pela contracorrente da pluralidade, com o multiplo con
curso das legislações divergentes e autonomas nos · bancos de Estados. 

Associar, nessa prerogativa, os Estados á União, em vez de conside-



-571-

rar essa funcção financeira como elemento privativo de autoridade fe
deral, seria, portanto, além de infracção · dos princípios organicos que dis
criminam as duas espheras, attentado irreparavel contra a felicidade do 
paiz, condemnado por essa confusão de noções elementares ás consequen
cias fataes de uma dualidade forçada e permanente na circulação da moeda 
representativa. 

A Constituição proposta pelo Governo Provisorio á nação resguarda-a 
desse mal, funesto entre os mais funestos, resalvando entre as attribui
ções de exclusiva competencia federal, a creação de bancos emissores. 

Toda a lição da historia; nos paizes onde mais se requinta o sys
tema federativo, apoia esta solução. Neste sentido milita decisivamente 
o exemplo da America do Norte, bem assim o da Confederação Hel
vetica. 

Em períodos como este, sujeitos, pelo sopro da agitação revolucio- · 
naria e pela influencia do espírito de systema, ao flagello das theorias, 
que, agitando-se no domínio das paixões declamatorias e das especula
ções metaphysicas, difficultam a organização pratica das sociedades e 
embaraçam com elementos de natureza puramente subjectiva a solução 
dos problemas constitucionaes, - muito damno ha que evitar, rectificando 
a verdade política no cadinho da observação e da experiencia, mormente 
em assumptos, como este, onde quasi nada se conhece, no paiz, da lição 
de outros povos. ' 

Aos que teem a seu cargo a responsabilidade da acção, a esses, sobre 
todos, cabe o dever de abrir aos olhos de seus conterraneos as paginas 
da reaHdade experimental, unico preservativo efficaz contra a invasão 
das enfermidades peculiares ao nosso temperamento oratorio e idealista, 
as mais damninhas de quantas podem affligir um povo em época de re
organização geral das suas instituições. 

Não é a eloquencia dos tribunos nem a subtileza dos professores de 
concepções aprioiistas que nos hão de traçar a linha divisoria, no pacto 
federativo, entre os direitos dos Estados e a soberania da nação (pois, 
mesmo no governo federal, só a nação é soberana). Semelhante escola 
não serve, sinão para transviar e perverter. As fórmas organicas, as dif
ferenciações características do typo constitucional a que aspiramos, estão 
na evolução historica dos povos exemplares. E estes são, para o ideal 
federativo, a União Americana e a Suissa. 

Ora, a luz dos factos, no desenvolvimento dessas duas nacionalida
des, oppõe-se a idéa de intervenção dos Estados em materia de bancos de 
circulação. 

E' o que rapidamente apreciaremos. 

NOS ESTADOS UNIDOS 

Quando Hamilton, o primeiro ministro do Thezouro, logo apoz a in
dependencia, fundou as finanças americanas, uma das bases do seu edi
fício foi a creação de um banco nacional, cujas notas possuíssem força 
libera to ria em todo o territorio dos Estados Unidos. 

Já então aquillo que nós chamar.iamos hoje federalismo exaltado, 
mas que a esse tempo se denominava, pelo contrario, anti-federalismo, isto 
é, a exaggeração da escola (anniquilada setenta annos tnais tarde pela 
lucta separatista), que reclama para os Estados uma soberania parallela 
á soberania da União, olhava com desconfiança para todas as instituições 
destinadas a · cimentar a unidade nacional. 

Bem analoga era a situação, naquelles dias, á nossa nos de hoje. "Os anti
federalistas", diz Von Holst, "não· deixavam á administração um momento 
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de duvida sobre o seu aferro á maxima, ·que proclamava a desconfiança 
para com o governo como a pedra angular da liberdade. Onde quer que 
se lhes deparava o mínimo fundamento positivo de suspeita, para logo 
se entregavam elles ás mais sombrias pinturas que a imaginação excitada 
lhes pudesse inspirar, exactamente como tinham praticado nos seus esforços 
em impedir que a constituição fosse ratificada. Na primeira época o bor
dão da sua óratoria era a liberdade individual periclitante. Agora o es
tribilho consistia na defesa dos direitos dos Estados, que elles viam amea
çados - em toda a parte. Todas as questões se tratavam com referencia á 
soberania dos Estados. Quanto mais se consummava a consolidação legal 
da União, tanto mais crescia a reacção das tendencias particularistas." 

(The Constit. and Politic. History of the United-States, vol. I, pag. 83.) 
A idéa de um banco nacional não podia deixar de incorrer no odio 

dessa ~tendencia dissolvente, antagonica a todo o governo, cujos progres
sos estiveram a pique de subverter, nos meados deste seculo, a União 
Americana. Approvado o bíll no congresso, immediatamente se in vi dou a 
maior pressão, para obrigar Washington a lhe oppôr o veto. O Presi
dente ouvio o seu gabinete, onde o sentimento politico se dividia entre 
Hamilton, o autor do projecto, e Jefferson, o chefe do movimento con
trario á consolidação das forças federaes. "Um era o homem do overno; 
o outro, o homem de partido." (CARLIER: La République Américaine, 1890. 
Vol. II, pag. 134.) Mas Hamilton prevaleceu. Washíngton sanccionou o 
projecto do corpo legislativo. O banco nacional organizou-se, com um 
prazo de larga duração. A legalidade de sua existencia, depois, foi so
lemnemente reconhecida pelo supremo tribunal. ( CuRTIS: Reports o f de
cisions in the Supreme Court of the United States, t. ·rv, pags. 415 e 439.) 
Em 1804 um acto do Congresso (23 de março) autorizou a ramificar as 
suas filiaes pelos territorios, e outro, de 1807 (24 de fevereiro), com mi
nou as penas de falsidade contra os falsificadores ,de suás notas . 

.O mais moderno dos biographos americanos de Washington (CABOT 
lJoDGE: George Washington, v. II, pag. 107), detendo-se neste passo de 
carreira politica do patl'iarcha dos Estados Unidos, faz estas reflexões: 
"Não era Washington idolatra cego da Constituição, em que tanto coope
rara. Mas tinha a crença de que ella havia de surtir bons fructos; e cada 
dia se lhe firmava mais essa convicção. Parecia-lhe, porém, que um dos 
elementos mais duraveis para o bom exito de sua obra se adquiriria, 
creando, entre o povo o sentimento sincero do respeito a ella, sentimento 
impossível, si o exemplo da reverencia á Constituição não partisse do 
governo. Por esse motivo exercia Washington o mais zeloso cuidado, em 
tudo quanto pudesse interessar á lei organica da União, e era melindro
samente sensível ás objecções constitucionaes articuladas contra qualquer 
medida. No tocante ao banco nacional, as impugnações se enunciavam com 
energia e calor; pelo que Washington, antes de subscrever, demorou-se até 
ao extremo do prazo concedido ao presidente para sanccionar. Dirigiu-se 
a Jefferson e Randolph, ambos adversarios do projecto, pedindo-lhes os 
seus argumentos contra a constitucionalidade delle. Ambos responderam 
em duas memol'ias habilmente elaboradas. Enviou-as então o presidente 
a Hamilton, que as devolveu com essa refutação magistralissima (most 
masterly), em ·que não só defendia a legalidade do banco, mas justifi
cava com proficiencia nunca excedida a nova doutrina dos poderes sub-f entendidos (implied powers) da Constituição. Com uma e outra opinião 
ante os olhos, Washington ponderou o assumpto, e assignou o bill do 
Congresso . " 

Planejando essa creação, tivera Hamilton em mira, além de ·outros 
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fins, o de acautelar a circulação fiduciaria do paiz contra a praga das 
emissões livres e depreciadas. 

"Si", dizia elle (Report on the Bank), "si se consentir que o papel 
de um banco invada a renda federal; si se tolerar que corra como succe
daneo do ouro e da prata nas transacções do commercio, incontestavel
mente o caracter desse papel assumirá a importancia de um interesse 
nacional da maior magnitude. " . 

O banco nacional fundado por Hamilton expirou em 1811, termO-legal 
de sua duração •. 

Tres annos depois, entre os contratempos da segunda · campanha com 
a Inglaterra, aberta em 1812, todos os bancos incorporados pelos Est~dos, 
excepto os ,da Nova Inglaterra, suspenderam o troco de suas notas. Dahi 
se originou a mais tremenda confusão em todos os negocias, levando o 
Thesouro dos Estados Unidos ás mais afflictas difficuldades. Dellas, se
cretario de estado dessa repartição, a esse tempo, descrevia as circumstan
cias da crise, num relatorio apresentado, em 1814, á commissão de orça
mento da Camara dos Representantes, com estas côres: "As transacções 
particulares dependentes do meio circulante estagnaram; as operações fis
caes do governo lidam com os maiores embaraços. Não se póde soffrer 
por mais tempo semelhante estado de cousas . " (VoN HoLsT, ibi, pag. 385.) 
·Esse documento concluía pela proposta de restaurar o banco nacional, 
como "unico remedio efficaz" aos males do paiz. 

Entrando então na questão constitucional, o secretario do Thezouro 
insistia na necessidade urgente de resolvei-a, uma vez por todas, me
diante, "uma decisão absoluta" do Congresso, advogando a creação de um 
banco nacional "como o .instrumento indispensavel para a execução de al
guns dos mais importantes poderes constitucionalmente commettidos ao 
governo". 

Apoz, longos e porfiosos embates restabeleceu-se em 1816 ·( 10 de 
abril), a instituição de Hamiltàn, modelada estrictamente no seu plano, sob 
a designação de Banco dos Estados Unidos, com a séde em Philadelphia 
e ramos nas pt:_incipaes cidades da Republica. 

Examinando a esse proposito, a questão constitucional, DalJas, o se
cretario do Thezouro, discutiu, no seu famoso relatorio de dezembro de 
1815, o ponto essencial, a que queríamos chegar: a intelligencia da lei 
fundamental americana no tocante ao direito dos governos locaes acerca 
da emissão bancaria. " Pela constituição dos Estados Unidos'", raciocinava 
elle, o Congresso é expressamente investido no poder de cunhar moeda, 
regular· o valor da moeda nacional e extrangeira em circulação e (como 
illação necessaria dessas disposições éxpressas) emittir bilhetes de credito; 
ao passo que, pela mesma constituição, "nenhum Estado p,óde cunhar 
moeda, ou emittir bilhetes de credito". Por aqui se percebem distincta
mente as bases constitucionaes e legislativas do systema monetario dos 
Estados Unidos, averiguando-se que a autoridade do governo federal, para 
organizai -o, e regei-o, quer o meio circulante consista em moeda, quer em 
bilhetes de credito, devé considerar-se como autoridade privativamente sua. 
Verdade seja que um regimen dependente da acção dos metaes preiiosos 
ha de soffrer a influencia das circumstancias cambiantes, que lhes possam 
diminuir a quantidade, ou deteriorar-lhes a qualidade. A moeda metallica 
de um paiz desapparece ás vezes sob a pressão de apprehensões políticas, 
ás vezes em consequencia da explosão de especulações mercantis, ás vezes 
ainda pelo refluxo devido a uma corrente commercial desfavoravel. Mas o 
que necessariamente se segue dessas disposições constitucionaes é que, 
em occorrendo emergencia, que imponha uma alteração de regimen, a au
toridade, cuja competencia for exclusiva no estabelecer a moeda nacional, 
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será tambem ella só a competente para dar um succedaneo nacional a 
essa moeda". 

Antes de proseguir, convém, por amor da clareza, deixar dito que a 
expressão bilhetes de credito (bills of credit) é a designação technica, sob 
que, nesta questão constitucional, se indica, nos Estados Unidos, simul
taneamente, o papel-moeda e a moeda de banco. 

Quarenta e oito annos mais tarde, um dos mais babeis financeiros 
americanos, J ohn Sherman, referindo-se a essa opinião do Ministro Dallas, 
adheria completamente a ella. "Estes excerptos de um documento de 
grande proficiencia", dizia elle, "expendem toda a questão em poucas 
palavras. Ao congresso assiste o direito de regular o commercio; ao con
gresso cabe o poder de contrahir emprestimos, no qual se envolve o de 
emittir bilhetes de credito; ao congresso toca o poder de estipular o valor 
da moeda. Esses poderes são privativos . Quando, por força de circum
stancias inaccessiveis á nossa vontade, desappareça a moeda nacional, seja 
o effeito da guerra, seja-o de outras occurrencias, só ao congresso com
pete decretar o instrumento substitutivo da moeda. Os Estados não teem 
alçada, para interferir nessa attribuição, exclusivamente delegada ao con
gresso, de legislar sobre a moeda nacional, ou, noutras palavras, de pro
ver meios, que lhes façam as vezes." ( SHERMAN.: Speeches and Reports o f 
Finance and Taxation, pag. 40). 

O preceifo da Constituição americana, sobre que versa o litígio, é o 
exarado no art. 1", secç. 10, onde se diz: __:_ "Nenhum Estado cunhará 
moeda, nem emittirá bilhetes de credito (bills of credit)." 

Estudando essa prescripção, Sherman observa: "O systema de bancos 
de emissão locaes annu!la toda a esperança, toda a possibilidade de uma 
circulação nacional, frust rando o preceito explicito da Constituição. Custa 
a resistir ·á evidencia de que notas emittidas por corporações ·de creação 
dos Estados sejam exactamente bilhetes de credito, dos que a constitui
ção dos Estados Unidos prohibe. Sei que ha longos annos nisso se tem 
acquiescido, a taes instituições teem-se considerado como cabidas na es
phera donstitucional dos Estados. Comtudo, a historia desta clausula da 
constituição corrobora o meu parecer, demonstrando que na intenção dos 
autores de!la, se pretendia destruir absolutamente qualquer especie de meio 
circulante, consistente em papel, não emittldo, ou autorizado pelo governo 
dos Estados Unidos." ( Sherman, lb. , pag. 44.) 

Em seguida, o sabio estadista americano, folheando, aos olhos do 
Senado, as paginas dos Madison's P apers, documentos da mais austera 
veracidade historica sobre os debates do Congresso Constituinte, resume 
assim os factos apurados nesse exame: - "Como aqui vos acabo de 
mostrar, esta prohibição foi decretada em absoluto, após maduro exame 
e debate, sob o pensamento expresso de esmagar o papel moeda; decor
rendo dahi a inhibição, posta nos Estados Unidos, de, sejam quaes forem 
as eventualidades, emitt ir bilhetes de credito. Por esse debate se evi
dencia tambem, de outra parte, que ao governo da União se deixou a fa
culdade de emitt ir bilhetes de credito, como implicita na autoridade geral 
de contrahir emprestimos. Isto é indubitavelmente certo. Desde que se 
confere autorização de contrahir emprestimos, subtentendido está que os 
titules da divida respectiva serão emittidos sob a fórma, que a legisla
tura prescrever·. Logo, estribados na sua faculdade geral de contrahir 
emprestimos, os Estados poderiam emittir em pagamento bilhetes de cre
dito. Mas a prohibição peremptoria do artigo constitucional lhes veda essa 
especie de emissão. Manifesto é, pois, que, já na origem desta contro
versia, era proposito dos autores· da constituição atalhar absolutamente 
qualquer especie de moeda, ou sua representação, consistente em papel, 
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não permittindo a ninguem o uso deste recurso, como consequencia da 
faculdade de contrahir dividas, sinão ao congresso." ( Ib.) 

O Federalista, commentario authentico, directo, por assim dizer of
ficial, da Constituição americana, escripto pelos tres maiores collabora
dores dessa carta sublime, traça, em palavras da mator energia, a her
meneutica dessa clausula constitucional, no mesmo sentido: "Esta dis
posição prohibitiva", diziam os grandes commentadores, "deve encher de 
jubilo os americanos na razão directa do seu amor á justiça e do acerto 
dos seus sentimentos em relação ás verdadeiras fontes de prosperidade 
publica. Os estragos causados na America, desde a celebração da paz, 
pela acção pestífera do papel-moeda sobre a confiança necessaria nas 
relações de individuo a individuo, sobre a confiança essencial nos con
selhos da nação, sobre a industria e a moralidade do povo, sobre o cara
cter do governo republicano, constituem 11ma enorme divida contra os 
Estados incursos nessa culpa, divida que por muito tempo durará sem 
remissão; constituem uma accumulação de crimes, que só se poderão 
espiar, sacrificando voluntariamente, no altar da justiça, o poder, que 
servíu de instrumento para o perpetrar. ·A estas considerações assaz per
suasivas ainda se póde accrescentar que os mesmos motivos, por onde 
se - patenteiam a necessidade de negar aos Estados o poder de legislar 
sobre a moeda, provam com igual força não ser possível deixar-lhes a 
liberdade de adoptar outra especie de meio circulante em substituição 
da moeda." (The Federalist. Looc's Edition, pag. 278.) 

Story, o mestre da interpretação constitucional nos Estados Unidos, 
pronunciando-se acerca da questão, dizia no seu celebre livro: " O objecto 
dessa restricção foi cortar o mal pela raiz, porque elle se fizera sentir 
profundamente em todos os Estados, e prejudicara gravemente a pros
per-idade de todos. Não se limitava esse desígnio a prohibir a cousa sob 
certos e determinados nomes; seu fim era vedal-a absolutamente, fosse 
qual fosse a designação, que ella pudesse assumir. 

Si as palavras não são articulações vãs, a prohibição, portanto, ha 
de ·comprehender em si qualquer especie de emissão papel, fe ita por 
governos de Estados com o fim de penetrar na circulação ordinaria." 
(STORY: Commentarios, § 1.364.) 

Ora, si os Estados não teem o direito de emittir directamente bi
lhetes de credito, isto é, notas com a circulação da moeda, terão elles 
o direito de autorizar associações particulares a fazel-o? A jurispruden
cia americana resolveu em sentido affirmativo. Mas contra essa inter
pretação absurda, que permitte delegar uma faculdade não existente em 
quem a delega, se tem pronunciado o senso jurídico das maiores auto
ridades profissionaes naquelle paiz. 

Daniel Webster, por exemplo, uma das mais eminentes, clamava, em 
1832, contra essa transgressão do direito con9titucional~ em dous ma
gníficos discursos. "Já outro dia adverti", d.izia elle, "em quão dif
ficil é . sustentar, á face da Constituição americana, a doutrina de que 
os Estados possam autorizar bancos de circulação. Si não podem cunhar 
moeda, como poderão cunhar isso em que, afinal, se vem a traduzir o 
mais real o quasi universal succedaneo, da moeda? Acaso o direito 
de emittir papel, destinado á circulação, em logar e como symbolo da 
moeda metallica, não derivará mera e simplesmente do poder de cunhar, 
e regular esse genero de moeda? Submettendo a materia ao mais rigo
roso criterio, dae-me que vos pergunte: si o Congresso não tivesse a 
prerogativa de cunhar moeda, e fixar o valor da moeda estrangeira, po
deria instituir um banco com a faculdade de emittir notas? Onde, por
tanto, vão os • Estados buscar esse. poder, elles a quem a lei recusou 
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toda a ascendencia sobre a moeda metallica? Verdade seja que, noutros 
paizes, banqueiros particulares; sem nenhuma autoridade legal sobre a 
moeda, emittem notas de circulação . Mas, si o fazem, é sempre com o 
consentimento do governo, que lhes restringe, e regula, ao sey. arbítrio, 
todas as operações. Em qualquer outra parte do mundo, que não esta, 
seria proposição escandalosa affirmar que a prerogativa de bater moeda, 
monopolio do governo, esteja sujerto a ser contrariada ;:e embaraçada 
por outra prerogativa, enfechada em mãos differentes, qual a de auto
rizar a circulação de bilhetes .de banco. Demais, notae que os Estados 
não podem emittir bilhetes de credito. Não é só dizer que os não possam 
emittir como papel-moeda; o que se diz é que não podem emittil-os, 
seja de que modo fôr. Ora, não se manifesta a,qui o mais claro indicio 
do intento, immanente na constituição, de vedar aos Estados a faculdade 
não só de estabelecerem uma circulação em papel, como de influírem 
a qualquer titulo, na circulação metallica? Teem-se creado bancos por 
auto l'idades dos Estados, sem o mínimo capital, entrando as suas notas 
em .circulação simplesmente por effeito da lei dos Estados, sob a ga
rantia do cred~_to do Estado onde se emittem. 

Que é a emissão de taes bancos, sinão uma emissão de bilhetes 
de credito pelos Estados? Quanto mais medito no assumpto, tanto mais 
clara me entra no espírito a evidencia de que a creação· de bancos pelos 
Estados, com o fim e o poder de emittir notas, não é compatível com 
as leis da nossa Constituição." (DANIEL WEBSTER: Speches, ed. de 1839, 
vol. 11, pags. 96-7.) 

Trinta e um annos mais tarde Sherman, com o mesmo rigor" logico, 
castigava o erro da interpretação adoptada. "Si os Estados não podem 
emittir bilhetes de_ credito, a que titulo poderão autorizar corporações 
particulares a emittH-os? Como transmittir um Estado a outrem poderes 
de fazer o que elle mesmo não póde? A nota fiduciaria emittida por 
um banco, que os Estados cream, não será um bilhete de credito? E' 
uma promessa de pagamento á vista, posta- e destinada a ser posta, como 
papel moeda, em circulação, para gyrar em caracter de moeda. Toda a 
existencia de semelhante papel assenta na autoridade do governo do Es
tado, que faculta a emissão. Esse privilegio resulta-lhe de um acto da 
legislatura do Estado. Ora, pergunto eu, tem o Estado o direito de ha
bilitar uma associação de cidadãos seus a fazer aquillo, que elle proprio 
não poderia praticar? E' absurdo. Mas, ao que dizem, a acquiescencia 
universal justificou pelo silencio continuado essa infracção, ao ponto de 
vermos hoje esses bancos desenvolvidos em proporções de uma potencia 
formidavel, exercendo hombro a hombro com os Estados Unidos a pe
rigosa attribuição de bater papel-moeda·." (SHERMAN: Loc . .cit., pag. 45.) 
"Pela minha parte, não obstante o diuturno assento do nosso povo, eu 
me mantenho na minha affirmativa de que os bancos de circulação ,auto
rizados .por Estados são inconstitucionaes, e devem abolir-se." ( Ibi, pag. 46.) 

Story commemora, entre os propugnadores desta verdade jurídica, o 
nome de Samuel Dexter, "um dos mais babeis estadistas e jurisconsul
tos", diz elle, "que tem ornado os annaes da nossa patria". (Commentar., 
§ 1.120.) E, na obra classica de Walker, uma daquellas cujas sentenças 
constituem arestos, se lê: "Poderão os Estados constitucionalmente, in
corporar bancos dotados do poder de emittir notas? Si agora se suscitasse 
a questão, eu não hesitaria em responder que aos Estados não póde ser 
licito praticarem indirectamente o que directamente se lhes não permitte. 
Não podem transmittir autoridade que não possuem. Ninguem lerá os 
nossos textos constitucionaes, á luz da sua historia, sem se convencer de 
que a Constituição federal tinh3; em mente vedar aos Estados o sup-
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prirem, fosse de que maneira fosse, a circulação monetaria do paiz. 
Quando não, estaríamos expostos exactamente aos mesmos males (dos 
quaes essa restricção ao direito dos Estados nos pretendeu preservar)' , 
aos mesmos males que si ·estas notas fossem directamente emittidas pelos 
Estados. " (Th. WALKER: · lntroduction to American Law. 9. th. edit. Boston, 
1887, pag; 157 .. 

Essa tradição do verdadeiro espírito constitucional, a despeito da 
praxe em contrario, pôde-se dizer que se mantém viva na litteratura 
politica do paiz. Ainda ha poucos annos, em uma série de monographias 
nistoricas, incumbidas ás melhores pennas americanas com o fim de edu
car o povo no conhecimento critico da vida dos seus estadistas e da evo
lução do direito constitucional, se escrevia: "O artigo da Constituição de 
1787, que prohibe a emissão de bilhetes de credito pelos Estados, tinha 
evidentemente por objecto assegurar ao povo dos I::stados Unidos uma 
circulação uniforme; e é pela mais estranha perversão desse intuito ma
nifesto que se tem condescendido com os Estados na pratica de autori
zarem associações bancarias a fazer o que a elles mesmos, em sua capa
cidade superior de governos, lhes é defeso; isto é, a emittir bilhetes de 
credito, pois não são outra co usa as notas de bancos." (AusTI N STEVES: 
Alber Gallatin. Pag. 266. American Statesmen Series.) 

A anomalia dos bancos de Estados não existe, conseguintemente, alli 
sinão por uma degenerescencia dos princípios constitucionaes, contra a 
qual amda se não cessou de clamar na mais elevada esphera da intelli
gencia americana. Para essa corrupção da consciencia constitucional, porém, 
contribuiu, acima de tudo, a mais poderosa das forças historicas: a do 
costume inveterado, secular; força sobre todas poderosa na raça saxo
nia; onde as proprias revoluções muitas vezes não são mais que revoca
ções jurídicas . da tradição, reivindicações arrasoadas do direito antigo. 
A Constituição de 1787 achou os Estados, que se propunham a federar, 
cobertos de bancos locaes de emissão. Antes da guerra de emancipação 
todas as treze colonias haviam emittido e reemittido á larga bilhetes de 
banco. já em 1690, o Massachussetts fazia uma emissão, com que se au
xiliou a expedição contra o Canadá. Outras emissões se espalharam até 
1711, do New Hamsphire, de Rhode lsland, de Connecticut, de Nova York, 
de Nova jersey. A Carolina do Sul começou a emittir em 1712; a Pennsyl
vania, em 1723; Maryland, em 1734; o Delaware,em 1739; a Virgínia, 
em 1755; a Georgina; em 1760. Essas emissões, inundando de extremo a 
extremo toda a região colonizada, tinham-se mantido, apezar da sua es
pantosa depreciação, apezar das victimas e destroços que semeavam por 
toda a parte, contra as intimações mais severas dos governadores reaes, 
da corôa, do parlamento inglez. Reunida a outras causas, "a energia 
empenhada pelo parlamento britannico em reprimir o papel-moeda, azedou 
o animo dos colonos contra a Inglaterra, entrando indubitavelmente como 
contingente notavel para a reacção da independencia." (LALOR's, Americ. 
Cyclop. of Politic. Science, New York, 1890. Vol. I, pag. 206.) Esta 
situação, que o pacto federal tentou, mas naturalmente não conseguia des
truir . Si elle achasse o terreno desbravado e limpo, como a constituição 
republicana de 1890 encontrou o Brazil, onde as províncias nunca tiveram 
o direito de crear bancos emissores, a disposição constitucional teria ger
minado sem obstaculos. Mas, alli, era uma inerme necessidade moral, 
era uma reivindicação ' do senso político, era um principio de administra
ção publica arcando, na esphera abstracta da lei, contra uma organização 
de interesses commerciaes, poderosamente entretecida desde o seculo deze
sete e derramada pelo paiz inteiro. Pelo mais esperavel dos resultados 
pois, a collig~ção do dinheiro venceu as aspirações do legislador consti~ 
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tuinte. Depois das ágonias da Confederação, uma constituição nova, pro
dueto de tantas transacções e que tamanhas luctas ainda tinha que ar
rostar, natural era que não dispuzesse de bastante energia vital, para 
emprehender mais essa campanha. Os bancos de Estado, portanto, repre
sentam apenas uma projecção heterogenea da sociedade colonial, da dis
persão colonial dos Estados, hybridamente entretida na republica federativa. 

Mas qual foi, qual tem sido o papel dessas instituições? 
Não ha mais lastimosa historia do que essa. . 
Nos tempos coloniaes a desvalorização da moeda bancaria chegou a 

um grão de menosprezo inaudito. As emissões succediam-se precipitada
mente, primeira, segunda, terceira, resgatando-se umas pelas outras, fun
dindo umas nas outras a sua depreciação, e aggravando-a progressiva
mente, a cada substituição nova, de baixa em baixa, f 100 de moeda 
ingleza, chegaram a representar 200, 700, 1.000, 1.100 em papel ameri
cano. Era uma calamidade permanente, levando a miseria ao seio de todas 
as classes. E' dessas emissões que fallava Pelatiah Webster, quando ex
clamou: ''Temos padecido mais desse flagello, que de ou'tra qualquer 
peste. Elle tem exterminado maior numero de homens, corrompido mais 
os mais caros interesses da patria e perpetrado maior somma de injus
tiças do que as armas e os artifícios de nossos inimigos.'" 

O primeiro banco federal, instituído em 1791, e o segundo em 1815, 
um e outro sob o nome de Banco dos Estados Unidos, este por Madison, 
aquelle por Hamilton, foram preconizados, na linguagem dos seus crea
dores, como o meio essencial de firmar uma circulação estavel, uniforme e 
sã. "Isto será impossível", dizia o senador Sherman, em 1863, "emquanto 
as emissões andarem á discrição dos Estados sujeitos á multiplicidade de 
suas leis". (J. SHERMAN: Speches and Reports, pag. 38.) Este o pensa
mento do presidente Madison, recommendando, na sua mensagem de 5 de 
dezembro de 18~5, ao Congresso, o novo estabelecimento de credito nacio
nal, projectado desde 1814: "Qualquer que seja a reforma nas finanças, 
o essencial, ·antes de mais nada, é restituir á sociedade um meio circulante 
nacional e uniforme. A ausencia de metaes preciosos será, suppõe-se, um 
mal transitorio; mas, como quer que seja, emquanto não pudermos readqui
rir com o uso delles o instrumento geral das transacções, compete á sa
bedoria do Congresso ministrar-nos um succedaneo, que se imponha á 
confiança e satisfaça ás necessidades do povo em todo o territorio da União." 

A exactidão pratica dessas observações achava confirmação quasi im
mediata no§ factos que precederam mais proximamente essa época, assim 
como veiu a recebei-a nos que quasi logo se lhe seguiram. Gallatin, um 
dos financeiros de reputação historica nos Estados Unidos, onde o seu 
nome fulgura, entre os dos grandes restauradores do credito nacional, 
como os de Colbert ~ Necker em França, ao lado dos de Hamilton, Morris 
e Chase, exprimia-se assim em relàção á crise bancaria de 1814: "E' minha 
opinião reflectida que a suspensão desse anno se teria evitado, si ainda 
existisse o primeiro Banco dos Estados Unidos." Corno se sabe, a carta 
desse estabelecimento expirara em 1811, e o Congresso não quizera reno
val-a. Renasceu, porém, em 18151 A ruína do papel-moeda, accurnulado 
em louca profusão pelos bancos dos Estados, rebentou logo depois. Quasi 
toda a emissão existente ao tempo da mensagem de Madison se desfez em 
irnrnenso prejuízo para a nação americana. Nessa conjunctura a que deveu · 
ella a . sal v ação? A' instituição nacional de Hamilton e Madison ao Banco 
dos Estados Unidos, revivescente de pouco, "que veio propor~ionar tem
porariamente ao mercado uma circulação firme". (SHERMAN: Ib., pag. 39.) 

Crescera, depois da emancipação, em dimensões taes a desenfreada 
~missão dos bancos instituídos sob os chaos da5 leis do.s Estados, que o 
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ministro do thezouro, Dallas, escrevia, em 1814: "A multiplicação dos 
bancos locaes nos varias Estados tem avolumado em quantidade tal o 
papel circulante, que seria difficil calcular-lhe a somma, e ainda mais 
custoso estimar-lhe o valor." 

Tão assustadoras proporções revestira a calamidade, que produzia no 
espírito de Jefferson, o patriarcha e o corypheu da doutrina da sobe- . 
rania dos Estados, o mesmo que em nome dos direitos destes combatera 
inflexível contra o projecto bancaria de Hamilton, a mais completa des
illusão, quanto ao merecimento dos bancos. locaes e a convicção int~ansi
gente da necessidade de uma . circulação exclusivamente nacional. "Os 
bancos'', escrevia elle, numa carta a Mr. Cooper, em 10 de setembro de 
1814, "os bancos suspenderam. Estamos ·agora sem meio circulante; e a 
necessidade, associada ao patriotismo, hão de estimular-nos a receber as 
notas do Thezouro, si afiançadas por impostos especiaes ... Cumpre exhortar 
immediatamente as legislaturas dos Estados a renunciar á attribuição de 
fundar bancos. Elias, em sua maioria, annuirão, por motivos patrioticos; 
e as retractarias podem ser anniquilladas, na concurrencia, mediante o 
emprego _de legitimas expedientes." Noutra carta, no anno subsequente, se 
reproduz a mesma idéa de expellir da circulação, mediante o papel-moeda 
federal, as notas dos bancos de Estados. "Acabae com os bancos! ( Put 
down the banks!) " é o grito que se levanta noutro documento firmado por 
Jefferson nessa época, documento onde o pontífice do federalismo a todo 
transe advoga como necessidade immediata esse golpe implacavel no patri
monio dos pretensos direitos das legislaturas locaes. 

Annos depois o Senado americano ouvia traçar por um de seus mem
bros mais insignes este quadro daquelles dias nefastos: "Em falta de 
um banco dos Estados Unidos, os bancos dos Estados tornaram-se de 
facto os reguladores da circulação geral. Seu numero, seu capital, os in
teresses ligados a elles asseguravam-lhes um poder, a que nada se podia 
contra pôr. Assim, quando rompeu a ultima guerra, não existindo então 
banco nacional, vimos as instituições de credito dos Estados, entrando em 
conchavo umas com as outras, cessarem, por sua propria autoridade, de· 
converter as suas notas, sob o euphemismo de suspensão do pagamento em 
especie, afogando assim o paiz todo em uma enchente de aviltado papel 
irresgatavel. Nenhum dos Estados as ·chamou a contas por essa violação 
dos seus estatutos. Allegavam os bancos a urgencia ·da occasião, o panico 
geral; e os governos dos Estados subscreveram a éssa escusa. Via-se o 
Congresso, por sua parte, em embaraços inextricaveis. A prerogativa de 
regular a moeda era sua. Nenhum Estado, nenhuma instituição .de es
tado podia dar circulação a uma onça de ouro, ou prata, sem annuencia 
do Congresso. Entretanto, todos os Estados e centenas de instituições au
torizadas pelos Estados pretendiam e exerciam o direito de expellir a moeda 
metallica da circulação, engorgitando-a de papel, e em seguida a esse . 
direito de depreciar, e aviltar esse papel, recusando trocai-o. E, como não 
eram instituições creadas pelo governo . federal, não respondiam perante 
elle!" (DANIEL WEBSTER: Speches, V. 11, pag. 82.) 

Essa erà a feição geral dos bancos americanos até 1837. O desleixo na 
administração, narra . um dos mais celebres economistas daquelle paiz em 
nossos dias (FRANCIS WALKER: Money, Lond. 1884. P. 496), a ausencia 
de . organização legal, a falta de tradições e regras autorizadas e effica:zes 
e, reunido a esses vícios, em não raros casos, o proposito systematico do 
abuso, aggravado pelos caracteres mais odiosos e commettido sempre em 
plena impunidade, imprimiram a expressão mais ignominiosa á historia do 
papel bancaria americano durante aquelle período. "Os mais graves de
feitos de nosso genio nacional tivera~ alli as suas peiores manifesta-
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ções. Os que conhecessem o povo dos Estados Unidos unicamente pelos 
bancos daquella época, deviam encarai-o com o desprezo mais estranhado." 
(Ib., pag. 497.) 

Pullulavam bancos emissores, na phrase de Von Holst, como cogu
melos do solo humido. (The Constitution. and politic, history of the United 
States. 1828-184ti. Chicago, 1811. P. 174.) Em 1836 o numero de insti
tutos dessa especie creados nos ultimas sete annos subia a 304, que, 
addicionados aos preexistentes, elevavam o total de 634 bancos. O capital 
delles dobrara, ao passo que a somma dos seus compromissos triplicara, 
crescendo as suas reservas em especies apenas de $ 22. 100.000 a 37.900.000. 
(W. G. SUMNBR: A history of American Currency, pag. 123.) 

Dahi a · explosão geral do papel bancaria dos Estados Unidos em 
1837 .. (LALOR'S: Cyclopaed., pag. 209), seguida por uma catastrophe 
ainda mais violenta em 1839. Neste ultimo anno, dentre 850 bancos, .343 
fecharam de todo e 62 suspenderam em parte as suas operações. (SUMNER: 
Op. cit., pag. 151.) A nova lição foi ainda infructifera. Em 1840 as emis
sões dos bancos locaes continuavam a flagellar o paiz, sem correctivo; 
de modo que, alludindo áquelle anno, o professor Walker (Money, p. 503) 
qualifica as instituições emissoras da Nova Inglaterra como fomos de 
papel-moeda, taes quaes os bancos do período colonial em Massachussetts 
e Rhode Island. Bm 18ô0 a situação não melhorara. Havia então alli, 
segundo informações obtidas em dezoito Estados, 1.230 bancos, dos quaes 
140 fallidos, 234 fechados e 31 absolutamente invalidas. Corriam na cir
culação 3. 000 especies de notas alteradas, 1 . 700 variedades de notas es
purias, 460 generos de imitações e mais de 700 outras especulações frau
dulentas em grão mais ou menos grave. O numero de typos de notas 
authenticas em gyro _ascendia a 7.000. Era necessario recorrer a detectors 
especiaes, para verificar a legitimidade das notas e a solvencia, ou sequer 
a exütencia_ dos bancos a que ellas se filiavam. Calculava-se que, dentre 
11 notas em circulação, apenas seis eram verdadeiras, e essas mesmas, na 
melhor hypothese, só estavam ao par nas immediações do estabelecimento 
emissor. · 

Era tal a fluctuação no valor desses bilhetes, que um viajante entre 
Nova _ Yor~, e Chicago, dispondo de 1. 000 dollars, podia fazer sem des
embolso de um centimo, as despezas da excursão, comprando as . notas 
depreciadas numa cidade, para as revender ao par na outra. ( U PTON, 
Money in politics, p. 112-113.) . 

Esses phenomenos desastrosos não cessaram de engravescer nos vinte 
annos seguintes. Durante esse período, cujo termo vae engolfar-se na 
lucta civil da escravidão, o cancro dos bancos locaes continuou a prolife
rar em proporção cada vez mais assustadora. 

Eis a situação, patenteada aos olhos do Senado americano, por uma 
das mais precarias autoridades nacionaes, o senador Sherman, mais tarde 
ministro do Thezouro. 

"Grande é o numero e a diversidade dos estatutos de bancos. Exis
tem, nos Estados Unidos, 1. 642 bancos, estabelecidos sob as leis de vinte 
e oito Estados; e essas leis são tão dissemelhantes, para bem dizer, como 
a physionomia humana de individuo a individuo. Todos esses bancos 
assentam em bases differentes. Temos o systema dos bancos de Estados 
com as suas multiplas ramificações. · Temos o systema independente, ás 
vezes assegurado por títulos, outras fundado em apolices dos Estados, 
algumas em bens de raiz, outras sobre um mixto de bases differentes. 
Ha todas as diversidades de regimens bancarias, neste paiz, até agora 
imaginadas pelo engenho do homem; e todos esses bancos exercem o poder 
de emittir papel-moeda. Com essa sem conta de bancos, subordinados a 
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organizações · distinctas, nunca, jamais será possível estabelecer uniformi
dade na moeda nacional, cujo valor fluctua incessantemente á mercê das 
emissões desses estabelecimentos. 

Nenhum regulador commum os orienta; não ha superintendencia, ou 
freio, que os sujeite; não , se conhece correspondencia, ou harmonia entre 
elles . Quando occorre uma fallencia, a sua noticia opera como um panico 
nas fileiras de um exercito desorganizado ; todos fecham á uma as suas 
portas, e suspendem o pagamento em especie. "Não se observa igualdade 
na sua distribuição entre os Estados. Em Nova Inglaterra a circulação dos 
bancos monta a cerca de $ 50.000.000, ao passo que, no Ohio, Estado 
cuja população orça por tres auartos da de toda a Nova Inglaterra, a 
emissão não passa de 9.000.000. Noutros Estados o contraste é ainda 
mais assignalado . Com essa multiplicidade. de bancos, inevitavel é a fre
quencia das falsificações , e, em consequencia, os estragos que as acom
panham . Já não é possível discemil-as sem o auxilio de peritos adestra
dos; e esses mesmos com difficuldades as J.obrigam, tanto se tem aper
feiçoado a arte dos falsarios. Quando um desconhecido apresenta uma 
cedula de banco, mais facil se affigura ao interlocutor. sondar-lhe a ho
nestidade atravez do semblante d9 que reconhecer a authenticidade da 
not~t pelo seu aspecto. O damno causado ao povo americano por bilhetes 
de bancos fa'llidos avalia-se corresponder annualmente a cinco por cento 
da totalidade da emissão. De vinte em vinte annos, ao que se calcula, 
toda a circulação bancaria existente cessa, ou se arruína. Quando se 
introduziu nos Estados de Oeste o systema de bancos livres, diziam os 
seus adeptos: "Agora vamos ter ·uma circulação estavel; os novos bilhetes 
apoiar-se-hão em títulos da divida dos Estados; e não é ' possível que 
esses títulos decresçam nunca em valor ao ponto de haver prejuízo po
sitivo para o povo." Todavia, d1>us annos depois a depreciação desses 
títulos e a fraude tinham degradado essas notas, ao ponto de, n'alguris 
casos, desvalial-as completamente. Outra objecção das mais serias a esse 
regimen. Com o systema dos bancos locaes, não ha autoridade possível, 
para cohibir os excessos de emissão, cuja consequencia é a depreciação 
do meio circulante. Pautam-se esses estabelecimentos pelas leis regionaes 
dos Estados, onde têm a sua séde . Essas leis obram fóra do alcance do 
poder ·federal. Está, pois. nas mãos desses bancos exaggerar as emissões 
até ao anniquillamento de todos os valores existentes no paíz, coml)ro
mettidos oor uma circulação sem base, cujo resgate não podemos afian-
çar." (SHERMAN: Qp. cit., p. 41-3.) . 

Eis os fructos da indulgencia praticada com os Estados, na União 
Americana, em "deixai-os no gozo de .uma faculdade - a de autorizar 
bancos de emissão - que a Constituição do paiz lhes retirara. 

Será esse o principio federativo, que nos convirá transplantar? 
Entretanto, o povo americano estava affecto ao exercício dessa funcção 

por um seculo de uso de lia antes da independencia. A pratica dos bancos 
de emissão locaes desde a penultima década do seculo dezesete devia 
tel-o educado nas difficuldades de applicação desse delicado instrumento 
de progresso. Comtudo, os resultados foram esses: miseria, espoliação, 
bancarota ; de modo que o anno de 1863 marca o principio da éra de eli
minação para essas instituições perniciosas. 

Imaginemos agora os auspícios, que presidiriam a fundação da Re
publica entre nós, si fossemos entregar ás antigas províncias, cujos go
vernos não tiveram nunca a menor prelibação de semelhante soberania, o 
arbítrio de nos dotarem com um systema ou uma serie de systemas de 
emissão em cada Estado. ·Ponhamo-nos, por hypothese, no seio desse 
futuro bemaventurado . Sonhemos com esse pa·pel-moeda multiplo e 
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cambiante como o regimen das nossas aguas e dos nossos climas, como 
a distribuição geographica dos nossos productos e das nossas enfermida
des; a emissão de Matto Grosso e a do Piauhy, a emissão de Sergipe e 
a de Goyaz, a emissão de Santa Catharina e a do Amazonas, a emissão 
do Rio 9.rande do Norte e a do Rio Grande do Sul, a emissão do Paraná 
e a do Maranhão, a emissão do Pará e a do Espírito Santo, a emissão da 
Bahia, de S. Paulo, do Ceará, de Pernambuco. Que dizemos: a emissão, 
ou as emissões de cada um desses Estados? De um tal Pandemonio fi
nanceiro grandes cousas se poderiam extrahir, menos a ordem, o trabalho, 
a riqueza e o credito. E bastaria esse erro, para que a Republica descesse 
rapidamente abaixo das peiores miserias da monarchia. · 

Oitenta annos haviam os Estados Unidos praticado, sem attenuação, 
o systema dos. bancos locaes. E qual foi o substractum dessa longa e 
laboriosa experiencia? 

Um grande ·acto de contricção nacional. , 
Outra não é, com effeito, a expressão da reforma recommendada, em 

1861, por Chase, o grande ministro do thezouro, e convertida em lei, 
dous annos depois, com a decretação do systema dos bancos nacionaes. 
O intuit() expresso dessa revolução financeira era dar ao governo geral 
completa autoridade sobre o regimen do ineio circulante. No documento, 
a que, ha pouco, nos referimos, o egregio secretario de estado chamava 
a att~nção do congresso para o facto de que a circulação existente variàva 
com as l·eis de 34 Est.ados e o caracter de cerca àe 1.600 associações 
particulares; notando que "essa circulação era, em sua mai•or parte, pre
enchi&a p1elos ·banc-os de mai•SI minguaüo oeapita1 effectivo, e crescia, de 
ordinario, na razão inversa da solvencia dos estabelecimentos emissores". 

Blai-ne, '() ·actual secretari-o de es·tado, expondo, nos seus Vinte anno;s 
de Congresso, os eplsodi·os da ~ucta p.or ·e'SS·a 11efarma, ·obset'Va: "·Os 
propagaodor.esl d·e um sys~ema esta'Vel ·e unif-onne de bancos, urdido .sob 
a ·intenção de remedi.ar os multiplos mates entã·o generalizados, conce
diam que se não questionassem sobre .a ·prerogativa dos Estados; mas in
si'Slti-arn em que o exercício deHa aggravrur·a invari·avel!Jnente, e multas vezes 
gerara as perturbações que tinham angustiado o paiz. Si os Estados não 
renunciassem a essa prerogatíva, o govemo nacional vei'-se-ha compelido 
a intervir com a sua prerogativa suprema, contida no poder de tributar. 
(BLAINE: Twenty Yeai'SI -of Congress, v. I, p;ag. 472.} 

O direit(} do g-overno federal a proceder com essa severidade sobe• 
r-ana em relação aos Estad·os fôra roconhecido, annos an1es, por um mi· 
nistro do thezouro. sob urna administração dem{)cratica, isto é, sob uma 
administração addicta á theoria dos direitos soberanos dos Estados. 
O .aresro era insuspeito. Em 1855, no seu relato rio ao congresso, o se
cretario Guthrie, occupa·ndo-se com a necessidad·e da refonna bancaria, 
francamente declarou que, "si os Estados continuassem a multiplicar a creã
ção de bancos com a faculdade de emis'S•ão, si não acudissem com urgente 
repare' ao mal crescente, si não investissem o co.ngresso com o poder preciso 
para atalhai-o, o poder legislat~vo federal procederia legitimamente, lançando 
sobre esses bancos impo·s·tos que tornassem inutil e incapaz de uso o di
reito de ·emittir. " 

Na sua mensagem de 1862 affírm:ava Unco,ln não haver oufro meio 
de sM~sfazer ás urgenci:as d·a situação financeira, sinão uma lei de bancos 
nacionaes uniformemente organizad O'Sl · sob um Te~rnen de origem federal. 
Era a mesma linguagem do ministro Chase .no anno anteceden·te . . Se
gund{) elle, "a i·déa centrai :da .medida pr-opos1·a consistia em crear uma 
circulação unirorme, de ~alor ~dendco em todo o pa.iz, .assentando-a no 
credito naclona:!, combinado com a fortuna particular. " 
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Pall8. chegar a ·esse resulta-do, o .alvitre escolhido era "lançar sobre 
as notas dos bancos locaes um tributo, cujo peso as varresse da circulação". 

Me-diante este artifício, os bancos nacionaes acabariam por anniquillar 
os ba'llcos dos Estad<~S. . 

E' o que sem rodeios confessava, no Senad.o, em janeiro de 1863, o 
membro d.aquella C!IJIII•Ma, que lhe apres·entou o projecto a•pprQv.ado na 
outra. "E' neceSJsari·o, Sr. ·presidente", dizia o Senad<r.r Sherman, "é ne
cessario ljlaxar os b.a'llcos locaes, adverti!"'()s assim de que, em vez de lhes 
augmentar, cumpre reconhécer-lhes• a cirool.ação. Si elles não cederem a 
es·sa advertencia, então oonvká equiparar as suas emiiSsÕes ás emissões 
lllegaes, prohibindo-as inteiramente por meio de impostos, que lhes an
nuUem .a faculd•ad·e de emütir". (Speeches ·and Reports, pag. 47. )· 

·Est-a idéa de dest·ruir indirec1amente, pel-a pressão do imposto, insti
tuições inconvenientes, m.as enrai'Zardas pela f'Orça doo• interesses pode
ros·os, ou de v.icio-s popular·es, é ca·ractet"isticamente ameri·can.a. Doahi a 
regr.a de j'l.l.risprudenci·a esta·belecida por um aresto do Sup•remo Tribunal 
Fede•ral: "o p'Od·er de · tri·buttar en·volve o poder de destruir". (STERNE: { 
Constituohmal HiiSitory of the United States, p.ag. 39. )· 

A esse meio teve que recorrer em breve o legi-slador federal, o.ara 
não vêr burlado o seu pl•ano. As leis de 25 de fevereiro de 1863 e de 3 
de junho de 1864, · que instituíram o novo regimen, autorizavam os bancos 
looaes a se c<mverterem, medi•ante certas condições, em baThCO'S• •nado
n.aes. Mas !)jó' se tardou em ver que essa esp~tativ.a apen·as em raros 
casos se rea:fizari.a, si algum incentivo energico não coooerasse no sentido 
della. Esta a ·lacuna que vei'() preencher o acto de 3 de março de 1865, 
estabelecendo a tax·a de 10 % sobre a ci.rculação dos bancos locaes. (Re
vised Statutes of the United States, sec. 3.412. Washington, 1878, P. 670.) 

Immediatos foram ()'5o effeitos desse expediente, cuia co·nstitucio-naH· 
dade ma.is tarde recebeu a consagração do Suorem.o Tribunal Federal. 
Já em dezembro de 1865 <1 fiscal d'O meio ciroolante (comptro.Jl« of the 
currency), em seu re!:atorio, consign•ava 731 conv61'sões de bancO"S loca·es 

· em bancos nacionaes durantes os nove mezes, anterio.res, mostrando, ao 
mesmo tempo, que, dos 1.601 bancos nacionaes ·então organizados, 922 
eram transformações de banco-s de Estados. 

"Dentro em menos de dous' annos estavam os bancos locaes sup
plantados pelos ·bancos nacionaes, e as notas d-aquelles, notas das auaes 
as mais acreditadas tinham apen•as uma circulação incerta e circumscr:ipta, 
f'Oram .recolhid!IS, occuoando·.Jhes o logM" outras de Jndubitavel segurança, 

· emittidas ·pelos estabelecimentos de creaito federaes. Tudo isto 'Ele con
summou sem a mai·s leve turv.ação no curso dos negocias ordJnarios ·em 
todo o paiz." E' .o que attes-ta, em 'Sottas memorias, um ex-secretario do 
theizouro na oresidencia de Lincoln. (Me CULLOCH : -Men and Measures 
of Half a Century, pag. 170). Em presença dos documentos officiaes mais 
r·ecentes que oossuimos ( A11nual Report o f the Compt'foller of the CnT" 
rency, dec. 1887, pags. 57-8), havia, em 1887, nos Estados Unidos, 3. 219 
bancos ori•ginariamente nacionaes e 498 convertidos de origem local ao 

.regimen fede.ral. 
Os banco-s de emissão locaes rema.ne.scentes ainda naquelle p-.aiz re

nresentam, P.Oi·s, aoen•as O'SO restos de um systerna decadente e condemnado. 
O imposto federal vai consummando-lhes energicamente a eliminação. 
(WALKER: Money, pag. 507.) 

•A eX:periencia justificou os promotores e awtores do s.ystem.a dos 
bancos nacionae·s. "As vantagens de uma circul.acão uniforme. apOillda 
em base de indubitavel s01Hdez e durabilidade", diz James Blaine, "ca
ptaram sympathias universaes entre os homens praticas e os pensadores 
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prudenteJSI. Actualmente nenhum apojo encon1ra·r·ia no animo popular qual· 
quer tentativa de restauração a favor do multHorme systema de bancos 
Ioca~s, -servido's por estabeJ.ec,imentos de solvencia duvidos•a e notas de 
valor indefinidamente invariavel." ( Op. cit. v. I, pag. 482. STERNE: Op. 
ait., pag. 245.) 

A mo·eda bancaria americana ·está hoj•e, pois, :sob a ·ll!cçã,o directa 
e <Jmnipr-es.ente d•as leis federaes. A circulaçã·01 do·s ban·cos locaes foi 
geralmente absorv.ida na dos estabelecimentos nacionaes. 

-os. hancos de Estados ainda sobreviventes ·exp.rimem o termo de um 
pass,ad.o, que s•e precipita para o occaso. E a1ssim, pela ll!cção ·da expe- · 
riencia, ajudada, na hora criti·ca, pela intervenção legislativa, se acha, 
por a•ssim dizer, de facto restaurada a grande lei porr&tica (incm·porada na 
constitui,ção, mas ·contra'!'iada muitas dez·ena•51 de :anno-s por idyosinc-ra
si.as his1oricas), qu•e res.erva ao poder federal .a soberil!ni.a ·exc.Jus.iva em 
materia d.e moeda e ba·ncos. 

Apó-s quasi um seculo de amargas provações volta a pratica ameri-
. cana a-o pr-in1cipi·o' que a sabedoria d·os o·rganizadores da f'ede'l'ação deixou 

consagrado no seu codigo, mas que mirrara e perecera afogado nos vicias 
da herança colonia;J: o pr.incipi<J da unificação naciona·l da moeda bancaria 
sob a lei commum da nação. 

NA SUISSA 

Nesse pai'z, 'Onde 0'5• bancos de em:i,ssão datam de pouco ma-is de meio 
s·ecuJ.o, sendo o mais 1antigo delles o Banco de Berne, f·undado em 1834, 
exi•stiam, em 1863, dezoito estabelecimentos emissores, entre <JS quaes onze 
d.e caracter can1onal, organizado•s' com a parti·cipação mais ou meno:S di
rect.a do Estado e dotados com o m<JnopoJi.o da -emissão de nota-s. "Rei· 
navam a1U tanta•s l•egislações bancarias, quantos• <Js cantões. Todos os 
s•ystema:s tinham sua represen1ação ·entre eUes, desde a liberdade illimitada 
:até. a·os bancos offi1ciaes .e; unicos de estado. Era um chá,os, onde todos 
.os reg,imeri·s se encontravam, ,sem re@ra, nem harmonia. Os bancos ' nã<J 
aoceitavam -os bilhetes• uns dos o-utro.s: dominava, na cir·culação fiduciaria, 
a incerteza, mã·e do descredito." (BoccAROO: Sul riordlnarrnent<J rleHe Ban-
che in Itali:a, pag. 115.) · 

Crescia .·o ·numero dessas instituições, elevando·se ·a 29 em 1869, e 
a 36 em 1880. Mas nenhuma providencia de coordenação nacional se 
adoptava; o qu·e obrigou a· iniciativa particular a p'l'·O.CU11al!', poli' combi· 
nações insuffici<enteJS, 0'51 laç<Js de corres1Jondenci;a ·e homogeneidadre, a 
cuja falta os ·condemnava •a au&encita de uma l·egislaçã-o commum. D.isso 
é ·exemp·lo o accôrdo, mediante o qual 24 bancos helve~icos, se associaram, 
em 1876, para •estabelecer uma. CleaTing Housre, destinada ao serviço dos 
desco·ntos para .o reembolso reciproco de suas J10tas. 

Esse processo, porém, não podia supprir a lacuna de uma combi
nação !eg.isl.at·iva, que s·e imouzesse p-ela autoridade geral, e 'l'•emed[asse 
os inconveni'entes da dispersão d·e' activida-de malbaratada pela ausenda 
de toda a sys•temat,iz.ação no regimen circu.J.atori<J da moeda representativa. 

A nece~sidade da ref.orma calara tão profundamente nos esp.iritots•, 
que a constituição federal de 1864 buscou armar o gov·e'l'TI·o central com 
os meios de prove'!' a: essa falta, estabelecend-o, no art. 39: - "A con, 
fede•ração tem o direito de decretar, por via legislatiVa, prescri·pções ge· 
r.ae's sobre a emissão e o reembo-lso dos bilhetes de banco." Essa clau
sula que !'ecebeu a s.anccão do referendum popular, era a primeira porta 
aberta á unificação do meio circulante. 

Em consequencia, o conselho federal, isto é, o po-der executivo, me.t-
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teiU mãos immedi•atamente a um orojeoto de lei, que subm~tteu ao poder 
legislativo em 16 -de junho de 1874. Nesse documento já se tlam estas 
paliavra-s notavei•Sl: "Muito h a que se generalizou no pai'Z a convicção 

maduTa de que a c.iTculação dos bilhetes de bancos, na Su.issa, entregue 
a .instituições independentes, quaes as que se havi'llm estabelecido sobre 
os varios regimens das legislações cantonaes, aqui sujeitas a regula
mentos, alli deixadas em plena liberdade, era absolutamente defeituosa, 
m6rmente no• que re.s<peita á -qua.Udadle," Ins·pil"ado nestas idé.as. o con
s·elho feide1'al bpinari:a que o melhor meio de corr.igir essa circulação vi
ciosa, seria .es:tabelecer um banco federa•! com o monopolJo da emissão. 
Mas, não lhe sendo permiUida esta s(}lução desde logo, restava-lhe es
tudar os meios · de mu~ij•pli<:arr e fortif~ea-r .a. su:p~nrendencia Fedet-~. 
para que :a c-irculação fosse correntia· ·e segura. 

Dahi a lei de 18 de Setembro de 1875, adoptarl,a peb a:ssembléoa 
federal. Essa lei sujeitando todos o-S bancos, ·no territorio suisso, a um 
regimen · C(}mmum, fix.ara-1-hes o ca·p.j·tal mi·nimo, as• regras de sua reali• 
zação, os limi·tes da emissão possível a cada estabelecimento, os valores 
dos seus bHhetes, as clausulas das suas o:p.m-ações a descoberto, as obriga
ções concernentes ao fundo de reserva, a proporção entre o lastro e a 
circulação, a especi·e e a d.istTi·buicão do vralores adm-ittidos a con·siituil-o, 
os di-r-eitos dos nortadO'f.es de bilhetes. ·a respo•n!SiabiHdade dos ·emdssrores 
em relação •a elles, ·e as obrigações reci-procas dessa especie de institutos 
de credito. Mas, p3!ra: funccionar sob taes condicões, tod'Os os bancoo or· 
J!)an.izados com o fim de emittir notas ao portador fi'C.aram subol"dinados 
á autorização vré11ia do conselho federal. 

Ao conselho fed·eral se res·erva·va ai-nda a· emi·s·são. 
1. • De estabelec-er os typos uniformes dos bilhetes de ba·nco, e re· 

partil'1>s entre elles S'egundo as con\llen-iencias; 
2. o D-e ve1a1' · na destru-ição dos bilhetes vici-tv.los, e substitni1'1>s por 

novos oad!rões; 
3.• De servir como intermediario na ;permuta dos bilhetes dos bancos 

de ·emàs·são; 
4. • D'e receb-er o ba·lanço semanal, o balanço mensal e o rela-torio 

annuo dos bancos. 
Ao governo feâeral cabe!"ia pronunciar a perempção do direito de 

emittir, e reduzir a importancia da emissão proporcionalmente ao valor 
do capital; concedendo-se recurso do co·nselho para a· assembléa fed•eral, 
e fa:cultando•se recurso para o tribunal federal em toda-s .as pendencias 
de direito privad(}. _ . 

·Essa lei -não foi acceita oelo voto naciona1; mas nem por isso deixa 
de exprimir um estadi.o signWcat.ivo na consciencia jurídica do paiz, com 
relação a um assu.mpto, no qual as tendencias ,lüca-listas do povo tama· 
nhas bBJI'TeiTa.s deviam opopôr a uma •systemat-i-zação federal do meio cir
culante . 

M~s. replellida· então. •essa Ied renasceu, em varios oooto-s capJtaes, 
na de 8 de marcD de 1881, fructo dos novos trab!!Ihos de refO'Tflla. qne 
as ·camaras i.ncumbiram ao conselho federal após a rejeição da de 1875. 
Na sessão, com effei-to, de junho de 1879, a a:sseimlbléa· federal convidara 
o conselho federal a formular oUtro plano de reforma; e, após a decisão 
do conselho dos Estados ( dez·embro de 1880), s•eguida pelo relatorio da 
c(}mmi;ssão do conselho n•aciona.l ( 14 d'e feiverei-ro de 1881), ·f(}i decre· 
tada a nova lei a 8 do mez seguinte, publicada a 26 e aprazada para 
C(}mecar a vigorar em 1 de janeioro de 1882. A nova tei não encont•rou 
OP'JlOSicão, e entrou em v.ilt<l'r no termo estipulado. 

Ora, a lei de 8 de março de 1881 , •subordina todos os bancos, orga-
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nizados na · Republica, ·a um systema uniforme, quanto á publicidade, ao 
valor, realização e d·estino do capH·al, ao deposito em garantia da emiss·ão, 
aos Iimi.tes e 1:ondições d·esta, á natureza das operações permittidas e 
defesa, ao typo, á importancia e á circulação dos bilhetes, á aoceitação 
mutua d·as notas entre todos os estabelecimentos emissores, á apresenta
ção periodica dos b@lanços. 

·Fóra do regdmen dessa lei •não póde ser admittida ,a emissão de 
bilhetes d.el banco no territo·rio da Confed•eração Suissa (art. 1"). 

E pela observancia della f.icou incumbido de velar o conselho federal. 
A elle compete autorizar a emissão de notas ao portador. (Art. 2.) 

A eUe, p•ronunciar sobre a admissã·o dos valores offereleidos em garantia 
da ci·rculação, dtetermin!!Jr a cotação, a· ·que eUes s·e d·evem receber em de• 
posito, e obrigar os bancos: em qualquer tempo, a completai-o. (Art. 13.) 
A. elle, em caso de força maior, exonerar os bancos d·o compromisso de 
acceitarem em pagamento· ou reembolsa.rem, as cedulas d.e outros bancos. 
(Art. 25.) A elle, ratificar as conven<;ÕelS' flrmadas entre os estabelecimen
tos emissOTes .. (Art. 23. ) A elle, estabelecer o forrou! ario· dos bilhetes. 
verifieando-Ihes o typo. (Art. 18). A elle, receber QS balanços, exigir, si 
entender, CQIIlmunicação quotidiana do estado d·a clllixa, e, uma vez no 
anno, pelo menos. proceder á ,j.nspecção d'esses ban1:0s. A eHe, ernfim, 
reti•rar•lhes o direito de emi.ttir, quando não satisf,izerem as condições, ou 
inf.ringirem as dqsposições lega.e.s. ( Ars. 26·54.) 

Acima dessa•s: attri·buições, confe!'idrus ao conselho fed·eral, a assem· 
bléa federa.! reserva a si ,a prerogat>iva superior d·e fixar, a todo tempo, 
oonfome as circumstancias, a cifira total da ·emi·ssão· no paiz, e p.arti
lhar proporcionalmente a quota da circulação quinhoada a cada estabe
IecimentQ. (Art. 9.) 

:Explanam 'eiS Se actQ ,Jegis•IMiVQ sete regulame.ntos federaes: de 21 
de dezembro de 18S1, 2 e 12 de junho de 1882. 7 de agosto e 15 de 
novembro de 1883, 13 de outubro de 1885. (Journal des E1:0n. , jun: 1889, 
pag. 380). 

A materia dos bancos de circulação, na Suàssa, perdeu, portanto, o 
seu prim~·Uvo caracter pa·rdcularista. ·e assumdu, franca e absolutamente, 
o carac·ter federal. São as autorid·ades federaes que determinam a im· 
portanci.a geral da emissão, que a •repartem ·entre os bancos, que 'pre·scre· 
vem a estes as candicõ·es de orga;nizacão e a-criv~dade, que os auto,riz.am 
a {uncciQnar, .que os destituem dessa facul}da!de, qu.e lhes ·examinam, ava
Ham e legali'zam os depoSiitos, aue lhes inspeccionam as operacões, levando 
a sua fiscalização até ao estado dlario· da caixa, que lhes' jtügam os ldti
gios de direitQ urivado, que ·Jhes sanccionam as conv.enções de aiiiança. 

A constituição dos bancos de emissão helveticO'S é·, portanto, hoje, es
sencia~mente federSJl. 

Novos ensaios de reforma tendem a imprimir á sua unificação fe
derativa uma direccão ainda mais severa e comoleta. 

Ainda mais: a idéa de concentrar a circulacão· bancaria ·em um grande 
estab~lecimento nacional reapoarec·e, agita.,se, corporif1ca,se ·em projectos 
inspi•rados nos sentilmentos· das classes miais d·i!rectwmentel !interessadas, 
e v.ae, t-alvez, provo-car debates· nos conse,Jhos do governo, ond'e não lhe 
faltam, porventura, as sympathias, com oue a favor dessa aspiração se 
exprimia, ha dezeseis .annQS, o conselho federal. 

O proiecto de um banco nacional. concentrando em si toda a emiss·ão. 
resurge aiii no relataria do conselho federal á assembléa federal sobre a 
""stão de 1889. · 

Assi~alando uma petição formulada em nome de varias sociedades 
mercantis e j.ndustriaes sobre a reforma do doireito patrio no tocante aos 
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bilhetes de bane(}: "-Esta. petição", di'Z- esse d()éumento, "attraê-nos a 
attenção para inconvenientes ·que se estão produzindo no paiz em conse
quencia do esmdo actual das causas .em matéria de dinheiro e nota•s: ban
carias, e, para os sup.prirnir de tooo, pronuncia-se pela idéa, jâ em:ittida 
em certos círculos comnnerciaes, de~ cr·ea·r-se um banco naciona~ suis•so 
com o rnonopolio da emissão de · taes cedulas. Essa idéa tem sido tambem 
-emitl'ida e sus.tentad.a energicamente, r:epetddas vezes, no ·seio da commis
são consultiva, incumbida de ·examinar o projecto de revisão; e, em res
posta a um quesito, a maioria :c!ella manifestou-se pela centralização do 
novo systema de bancos". (Journal des ~onornistes, set. 1890. pag. 397.) 

Tudo isso no seio daquella, ·dentre todas as nacionalidades, "onde mais 
graves obstaJCUJ!oSI encontram as tende.nc·ias uni•t.arias so-b todas as suas 
fónnas, · e -ol1lde, portanto, adquire · valor singular o m6.nimo casso adean
tado dess-a direcção". (BoCCARDO: Op-. cit., p.ag. lHL) 

EMISSÃO B RBSGATB DO PAPBL-MOBDA 

Estabelecendo, em 1863, a circulação bancaria sobre titulas federaes, 
nutria o governo dos Estados Unidos, a .braços então com a guerra 
separallista, o pe.nsamento de, no meio da escassez de e51pecies metallioas, 
que os abUSOS' dos bancos loca:es e as miseria·s da lucta ciVIil . afugenta
ram; reerguer o credito da nacão, creando para os v.a!ores da sua divida 
um mercado vasto e seguro. Esse e f feito . não se fez esperar. A passa
gem da lei deu em resultado Jmmedlh~to ,a procura da·s1 aopolices nad·o
naes de 6 o/~ que se cotavam com um desconto de 7 %, e dentro em 
pouco se elevaram acima do ·par. (jAY KNox. Banking. Cyclop. of Polit. 
Soience, v. I, pag. 217.) Agora, não trurdará mU'ito· que, graças ao a·c
cdl·eroad·o p.agrumeruto da div·icLa americana, reosga·tados os títulos sobre o5 
quaes se ·effectua, em sua maior part-e, o de'Posito-garantia da emissão 
dos bancos nacionaes, tenha a c.'irculação. naquelle pa·iz, de passar por uma 
reforma profunda, que a modifique radicalmente na sua .base. 

•No dia .immediato á r.evolução de 15 de novembro, estava-mos em 
uma situação notavelmente s·emelhante, a muitos respei tos. As condições 
favoraveis á alta do cambio tinham desa·p-parecido com a absorpção dos em
prestimos externos, cuja corrente o elevara anomala e ephemeramente. 
A ci-r-cu.Jaçã·o em ouro, c-onversivel á v:ista, bem cedo ·expéci:mentou a inani
dRde das suas esperanças, qua.ndo, ao .Primeiro rumor inconsciente na 
praça, o Banco Na'Cional viu-se ameaçado •pelo começo de uma corrida, 
que a intervenção da palavra do governo republicano conseguiu atalhar. 
A emi•ssáo .metamca retrahnJ,t,se immediartam.enite: Não podia con'tinuar, 
sem "'ue o governo a Protegesse com o curso forçado . · 

·Este, porém, quando outros inconvenientes não encerrasse, seria então, 
pelo menos, u·m expedjente de duv·idoso .acerto poJ.it-ico, s·inão de desastrosos. 
resuHados . No meio do -assombro causado pela IJJOSSa revolução nas· praças 
extrangeiras, e .q_ua,ndo tod:as as ci·rcumstancias da situação chegavam ao 
exterior detu-rpadas, calumn~.adas·. grosseira, ·ridícul-a, aff'l'ontosamente in
vertid-as, ·a decretação do curso f(}rçado ·repercut-ir-ia além do oceano · como 
confissão formal do descredito do novo governo, como artifkio alvitrado 
por elle para a-bafar a des-con fiança publica; como o mai•s• ama.rgo con
traste, estabelecido ilogo nos orimeiros momentos, entre o reg4men exbincto 
e o re·gimen ·naseente. Em vão se tentaria mostrar, a poder de raci-ocinios 
~ f-actos, .a· ev·idencia de que a RepubUca ti'!'a:ra :apenas as consequencias 
tmperiosas de uma crise gerada e amadurecida na monarchia. Seríamos es
maeoados pela conspiração <las1 a;p-pa;rencias, p-ela, má fé dos. interesses 
desth,ronisados, pela · ignorancia da opinião européa. 
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Entretanto, forçoso era acudir ás di fficu.ldades urgentes. O pr1meiro 
despertar dll' aclliwdade nacional, estimulada pela abo-lição do c~tpt-ivelro, 
suscitara, na praça emprezas bancarias, industrlaes·, commerciaes, cuja im
portancla, em só dezoito mezes ( 13 de maio de 1888-15 de novembro de 
1889), igualou a de todos os commettimentos aqui organizados em sessenta 
annos d'() regimen anterior. Esse moVIimento acabaria p<l1' uma exploeão, 
já immt.nente, Soi o Governo não decretasse -remedio prompto á escassez 
do meio circu~ante. Os bancos de ci·rculacão metallica tinham confessado 
a impossibilidade absoluta de voltar a elola, vindo solicitar ao Ministerio 
da Fazenda emprestimos de p!i<pel-moeda, nos termos da lei de 18 de julho 
de 1885. Os tlmi~es des·s•a lei foram pre.enchidos e excedidos, s.em bene
ficio apteciavel. ETa, pois, imperiosa a urgencia de uma solução, que, s.1 
não revestisse as proporções de um systema coordenado, pratica e imme
diatarnente ap-pllcavel, nãQ offereceoria s instantaneidade, a permanencia e 
a elasticidade, reclamadas pela instancia do caso, pela natureza estavel 
das necessidades, pela variedade. das circurnst ancias em um periodo cujo 
termo nlnguem p'Oderia preci-sa·r. 

Em conting-encias taes, tudo nos impunha á imitação .o exemplo dos 
Estados Unidos: •serv-imo-nos dos titulos do Estado, •immo•biUsados e des
valorisadQs pela sua esterilid&de economica, para os transformar em moeda 
eircull!lnte. ·que viesse i•rrigar os canaes da circulação, da industria, do tra
balho. Não se demoraram os fructos da experiencia, promptos e seme
Ura·ntes aos da pratica ame:l'icana. A procura estabeleci'da netos novos ban
cos de emissão levantou os titul1Js dG empres·timo de 1889, que, em ldous 
tercos. ou ma-is, d•a sua rotal'idade, jaziam. refugados- nos co·fres de a·lguns 
estabelecimentos, e, si não fôra o seu emprego no lastro da nova circula
ção, te-riam descido a C'Otações mísera v eis. 

O mercado monetario respirou então desa-ssombrad-o, e o • folego 'da 
renascença ~ndustri:S.l , incipd·ente no dira 'imm.ediMo á abolição, d-ilatou-se, 
poderoso e cread1lr, pelo-s amll'los pulmões da Reoublica . 

•Passando, porem. pela r-eforma brasHeira, a idéa :americana recebeu 
um 1YDO diffoerente, · atrevido, original, que lhe dupolicava o mereC'imiento 
em relaçã:o aos interesses do Estado. No regimen da emissão americana, 
com effeito, a apoNce é utilizada." simolesllljente como garantia da ·emissãD. 
como parte statica do lastro : No regimen firmado pelo decreto de 17 de 
janeiro a apod.ice resp:ata.;se a si -mesma pelo seu emprego no deposi-to 
dos ba nCOS!; e este, aléml, do papel inerte de 11;arallltia, exerce a funoção 
dynamica <le consumir a apolice depositada, teduzindo progressivamente a 
ddvid.a nacional. 

Obvi-as e Jncomoaraveis são as vantagens d-esse sys:tema para o The· 
zouro do E·stado. Mas, obvi·a e incomparavelmente mais gravosos ·são tamr 
bem os onus, com que sobrecarrega os bancos emissores. 

Ainda comparado com o da emissão singela sobre lastro metallico, 
esse regimen é indubitavelmente mais pes-ado; porque o emiS!SOT, que de
nosilla ouro em abono de sua emissão. reserv-a-se o djTe'ito de rehavel-10, ao passo que no plano do decreto de 17· de janeiro as aoo~ices depositadas. 
além de perderem o juro, consideram-se ipso facto remidas no termo da 
duracão dos bancos. 

Reduzidos a esse mínimo os lucms da emissão, não era natural que 
ella nudesse attrahir as sympathia:s da especulacão commercia•l . 

.Oaqui TesuHou que. em pouco temoo. o mecanismJo d·essas conces
sões, apedreiado. no comeco, pelo phrenesi opposicionista como o escan
da!o dos escandalos, acabou por afugentar de todo os pretendentes. 
oue hoje o rejeitam como um cumulo de severidade incompatível com as 
mais modicas espectaüvas de lucro mercantil. Ninguem acceita .a emissão 
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sobre apolices; e, dos proprios eSII:a.beleoimentos que a eHoa se tinham 
obrigado, ~penas o Banco dos Estados Unidos satis fez na totalidade o. seu 
compromisso, reclamando todos os outros a reducção delle á metade. · 

Cresce, entr•etanto, o clamo•r pelo augmento da circulação bancar1a. 
P.quelles mesmos, como o Banco 1'1acional, que, ha alguns mezes, 

encaMvam com pavor a cifr-a de 450.000:000$000, estipulada, no decreto 
de 17 de }aneiro, como o Hmite na-ciona·l da emissão permissível aos nosoos 
bancos, r-econhecem hoje .a mesquinhez da circulação autorizada, instando 
po-r medidas mai-s confiantes e arrojadoas. 

Que caminho, pois, nos restaria ? 
L;ircumscripta a emissão sobre apolices aos limites a.té agora esta

bei•ecidos, e r-eco-nhecida .a impossi·bilidade absoluta da circu-laçao conve-r
sivel, nas circumstancias actuaes do cambio, não se concebe outro alvedrio, 
a que recorrer, salvo a emissão sobre deposito incompleto em ouro . 

Mas el}l que cond·ições, quan~o á escolha dos emissores e á distribui
ção -entre ·ell-a;s, da quota total dete·r.minad,a? Este é o segundo problema. 
Poderi,amos adopta.r o systema americano fixando apenas, em rel•ação a 
cada estabelecimento, os limites da emissão admissivel, observados os .re
quisitos legaes da idoneidade nos pretendentes? M·as esse regimJen é, p-re
sentemen-te, inexequivel entre nós; vis-to que, no s.eu meoani.srno, o lastro, 
em títulos ou meta.!, é .equivalen-te á emissão. Admittida, p01"é-m, a emissão 
no dobro da base, conm d.-istriobui·l-a por entre ,as associações, que a pre
tenderem? Fixando um max4mo á emissão geral, e deix-ando a liberdade 
da con.currencia, posra-s ce-rtas con,dições legaes .de distrilluição, o en• 
cargo de preenc·hel-a? Nenhum espírito .pratico desconhecerá os riscos, as 
incertezas, o c.aracter problematico da perspect4va nesta soJ.ução. Dei~ar 
ao .Gover-no o !I!Tbitrío, já de alargar,, ou estrei-l'ar a circulaçao total, já, 
pelo me-nos, de distribuil-a á odi-screção, conforme os meritos de cada est-a
belec-imento? Seria uma solução empirka, tac-tean-te, .accessivel a todos 
os _vicios da corrupção, inqwnad\l-. no defeito essenci-al de pmlongar nas 
mãos do -execu1ivo uma especie d-e doict·adu-ra, intoler-avel sobretudo ao . pro
prio Go.verno. 

Ninguem póde imaginar o desc-omedimento das pretensões, neste te•
reno, onde .as exigencia-s particulares de toda ordem basta-riam, de pe-r 
si sós, para extenuar, e desacoroçoar um ministro da fazenda. Subiria, 
prov-av.elmente, -a mai-s de um mdlhão de conto-s a importlllncia total da 
emissão, si houv•esse de atrender á·s· -solicitações, que se -teem deseiJoCla
deado ulrt:imamente em torno do governo . · 

.Pan firmaor, porta-noto, uma sítu~ão de legalidade d.efínitiva, não he
sitamos em envoeredar pela estrada real, po-r on:de se vão dirigindo, em toda 
parte, as idéas contemporaneas em materi·a de bancos de circu.!ação, isto é, 
em carn.i11har d-a IIllll'l.tiplkidade p.a·ra a unidade. Eis o rumo, que nos im
punha -a experie~ia universal, mas, ainda com mais força, oa -nos-sa propria 
e~periencia, experiencia laboriosa, reflexiva, attentissima, abundantissima 
em llções, deste a-nno de governo. 

ExceLlen-te base para essa evolução nos veiu offerecer a fusão de dous 
grandes estabelecimentos, cuja emdssão concedida já se elev.ava a réis 
150.000:000$000: o Banco dos Estados Uni-dos do BrazH e o B.anco Na
cional. Reunidos eloles numa S•GlJda instituição, o Governo do pa:iz .podia 
encon~rar, na resul-tante da associoação das· suas forças, base di-gna de 
tod.a a conf.i-ança, para assentar -nel•la o eixo, em t01"11o do ' qual se ope· 
r!lsse, de futuro, a uniformizaç~o da _moeda de banco entre nós, prepa
ra·ndo-!;le, ao mesmo tempo, a cucu-laçao meta•ll1ica pelo resgate do ~apel
moeda . e pela subord-inação do movimento emissor á i-n.'f~uencia de um re
gulador basta-nte ppderoso para dirigi-r o me-rcado. 
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.E' o ·que não se podia fazer nos pr.imekos dias da Republica; j'á 
porque convinha dar ás van.as regiões do paiz arrhas dos sentimentos des
centraJ.izadores do governo (o que se fez com a creação dos bancos re
giQonaes., que, na fórma actua-1, são respeitados); já porqu.e ad.nda não 
havia na estabilidade da situação nascente bastante confiança, para lançar 
os fundamentos de uma ~eorga·nlzação bancaria defi,nitiva, apoiada em so
lidos pontos de acção central; já porque armado o Ba!li:Co Naciona·l com 
o contracto d•e r.esgat.e do p·apel-moeda, que lhe dera o minist-erio de 7 d.e 
junho, não era po·ssivel combina·r a operação em termos vantajosos para 
.as nossas finança·s·, sem ·resili-r •p·r.imeiro essa t·ransacção nimiamente one
rosa para o Estado, e . s·emelhaMe rescisão, logo aos p-rime•i·ros passos do 
governo r.epublicano, •S•eria encarada e exp•lorada contra elle como um· go·lpe 
na fé dos contractos· ·e uma .ameaça gera-l aos interesses fundados na pa
lavra da admünistração bra·ziileira. 

E-ra preciso termos satisfeito o melindre das justas .reivindicações lo
caes, ex·pondo á nação o nosso grande progr,amma federati-vo numa Con
stit.ujção, que, a centos respeitos, leva a descentralização além dos limites 
da americana; era preciso ter dado a todos os interesses l-egítimos envolvi
dos em transacções com o Governo as provas mais sérias do escrupulo 

mais severo na observancia do-s compromissos nacionaes; era preciso, em 
materia financeir.a, ter creado solidamente a confiança, levantando o credito, 
que não póde resistir, sem estremecimento, ao abalo das revoluções·, e 
reupidos os elementos ·economicos de reconstrucção de que hoje di·spomos, 
- para emprehender sem receio a obra traçada neste decreto. 

E aqui está como, por longa serie de evoluções, d·esdobradas n:atu
ra.Jrhente umas das · outra•s, pudemos de um ponto de partida tão diverso 
chegar ao termo· aé:tual dessa exploração, cada urna de cu-j,as exper.iencias 
se traduz em fructos de prosp.eridade para o paiz. Outros substi.tul\râo 
o · qual'ificativo de evoluções po·r contradicções. Pouco importa. A natureza, 
a r-ealidade · humana, ·a pratica do governo são sempre contra.dicto'!"ias,, aos 
olhos do pyrrhonismo, da intrans,ig.enoia, do espkí.to de seit.a, que nunca 
souberam .si não dogmati·zar e destruir. "Muita co usa séria h a neste mundo, 
onde o que, por algum lado, não fôr contradictorio, e irregular, não póde 
ser nem l·egitimo, nem vivedoi·ro, nem humano." Essa mesma Cons1iitudçâo 
dos Estados !Unidos, mar.avi,lha incomparavei da organização republicana, 
o·bje·oto .ele açlrniTação univ.ersal, ·crue é sinão um tecido de p·ri.no.ip.ios op
postos, reciprocamente limitados, uma engenhosa harmonia .cl·e contradições? 
Em rnatefi.a administramva especda·lmente, e sobretudo no meio de quadTas 
Tevoi.ucionarias, a incongru.enci-a e a desigualda>de estão, as mais das vezes, 
no ca·pricho da direcção rectilinea, atravez da variação incessante das oir
curnstancias. A nós, como responsaveis. pelo patrintonio .ela revo•lução, que, 
felizmente, podemos entregar hoje, immune, .aos representantes do- paiz, nos 
basta podermos lembrar que não houve uma só, nesta série de reformas 
financeir.as, a que não respondessem, do seio do pov-o, effusões cada vez 
rnad.o-res, de energia, actividade e bem-esta-r. Nenhuma dellas operou ruínas. 
Todas de·rarn em resu•ltado e-sse impulso crescente de traba'iho reconstructor 
e confiança no futuro. Do que se fez, nada se inuti ldz-ou. Cad.a ens.aio 
encerrado foi um progres·so, uma faciJ,idade conquistada para o· immediato ; 
Nunca nos resolvemos a urna alteração de regimeon, que o balanço, dado 
na . hora da transiçã·o, nos não a·ccusasse uma reserva consideravel de be
neficios liquidados e seguros. Si variárnos rapidamente, foi porque de
pressa se succedi.am as &ituações, se rnultip.Ji.cava:m ·as necessi.dad·es•, no 
curso .deste anno, em que vivemos muitos a1mo·s· e transpuzernos urna ex
tensão d:e desenvo~vimentos inca~·culavel, que mais taro'e ·s,e medirá com 
espanto. 
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A emissão sobre apolices, não continuará a se estender aJ.ém das rai.as 
fixadas nas concessões respectivas. Mas essas s.e ma·nteem, e os resu.Jta· 
dos ficam alvos em uma reducção conshl.eravel da divida publica. A .im- . 
portancia dessa reducção será: 

Banco dos Estados Unidos ....................... : . . 
Banco União de S. Pau~·o . . .. .... .......... . .. . ..... . 
Banco Emissor do Sul. ............................. . 
Ba·nco Emissor do Norte ..... .. .......•........ .. .... 
Ba·nco Emissor Pernambucano . .... ....•...... . ...... . 
Banco Emissor da B.abia ...... . .................... . 

50.000:000$000 
20.000 :000$000 
8.000:000$000 

10.000:000$000 
1 o. 000 :000$000 
10.000:000$000 

108.000:000$000 

Os direitos dos bancos regionaes, assim como os do Banco do Brazil, 
são respeitados. Apenas se •lhes exige que preencham a sua emissão no 
prazo de dous annos, termo amplo e mais que sufficiente, para que as 
completem os estabelecimentos, cuja vitalidade fôr real. 

O B·acnco da Republica dos Estacdos Unidos do Brazi>l recebe a facul
dade da emissão .no triplo da sua base em ouro. Semelhante concessão 
não a teríamos feito, por·ém, •Si uma terça parte dessa emissão não se des
ti•nasse ª-o re·sgate do papel-m·oeda, cuj·a importancia em cir.cu·lação é de · · 
170.781:414$000. 

Nas cond·ições em que o ajustara com o Banco Nacional o ultimo ga
binete da monarchia, o res·gate do papel-mo·eda não trazia vantagens, si.não 
antes pes.ados encargo.s ao Thezou·ro. Seu resultado sceria substituir uma 
divida sem juro·s por outra obrigada a juros onerosos. Respeitámos nos 
Jim.i-t·es• da prudenoia esse convenio, a!lgumas de cujas clausulas ·eram, por 
sua natu·reza, d·epend·entes de a·pprovação le~isl.adva, agua·rdacndo sempre 
ensejo favoravel para promover novação do contracto em term·os mais_ pro
pícios á ·Fazend·a NaoionaL Suppuzemos .p.roporcionar•se1Ilo-.s esse ensejo, 
quacndo por parte do B.anco do B-razil se nos manifestou o desejo de coila
borar nessa •tarefa. Esperavamosc que a negociação das condições do con
tracto com esse estabelecimento, reaHzando"se .em tel'mos ma:is convenien
tes ao Estado, no•s favorecessce com um ponto de ,a·p·oio, pa,ra o·bter do 
outro reducção dos enca·rgo•s impostos ao Thez·ouro no ~tjuMe pr.imitivo. Tal 
resucic1:ad·o, porém, não nos foi dado alcançar. Nã·o pudemos chegar a ac
çôrdo com o Banco do Brazil, com o qual, portanto, não firmámos con
tr.aoto. Felizmente não perdeu com iS!So o Thezouro . Antes colheu sen
sível proveito; visto como, .na quota do resgate que se d·eixou de operar 
este anno, .economi·zou a parte correlativ·a de gravames, que com ella con
tt~whiria, emittindo, a troco do pacpe!hmo·eda recolhido, somma equivatente 
em .apo!Ji·ces d~ 4 o/o~ · 

•Não falta, portanto, o Governo a consid·eração de ordem alguma, re
vo~ando o decreto n. 255, de 10 de março deste acnno, que divid1ia corri 
o Banco do Brazil o contracto do resgate. 

Quanto a:o .Banco Na·cional, esS'C, fu ndindo'1Se no Banco dos Estados 
Unidos, acceitou com este a missão de remi·r o papel-moeda nas cond.ições 
mais vantajos-as para o paiz. Do pape'l:moed·a existente na. circulação, dous 
terços• ·serão resgatados gratuitament·e, em cinco annos, substituind·o-se por 
notas do novo ·esta:J>elecimento, que apenas receberá .ll!polices em permuta 
do terceiro terço. Divid·idos os juros qesses títulos pela totaUdade do pa~l-
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moeda, teremos effectuada a operação do resgate num quinquennio mediante 
uma obrigação d·e !juros, que, ca1culad.a sobre a importanc1a da divida res
gatada, s:e reduzem a 1,33 o/o, em vez de 4 o/o, pactuad·os no contraoto de 
resgate, e sem as graves compensações de ·outra ordem, que esse contracto · 
nos impunha. 

Concedendo-se ao novo est.abe1ecimento à emi·ssão .no! tfi.pio sobre. a 
parte do seu ca•pHa·l a·inda não empenhada na emissão sobre apoolices, ele
var·s·e-ha a sua circulação, ·no todo, a: 

Svbre apoHces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Sobre ouro ........ ·' ......................... , .... . 

Menos, em papehrnoeda resgatado .................. . 

50.000:000$000 
450.000:000$000 

500.000:000$000 
171 . 000:000$000 

329.000:000$000 

Accrescentando a esta addicção a. importancia das emissões facultadas 
a outros bancos, emissões que lhes ficam pertencendo, acharemos: 

Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil .... 
Banco do Brazil. ....................... • ........... 
Banco União de S. Paulo ................. .. ....... . 
Banco Emissor do Sul, ...................... . 1 . ••. 
Banco Emissor da Bahia .••...................... : . 
Banco Emissor de Pernambuco ..................... . 
Bapco Emissor do Norte ............ .• .... . ........ 

329.000:000$000 
50.000:000$000 
40.000:000$000 
16.000:000$000 
20.000:000$000 
20.000:000$000 
20.000:000$000 

486.000:000$000 

Este total acha-se ainda 114.000:000$000 abaixo do de 600.000:000$000, 
a que o decreto n. 3.403, de 24 de novembro de 1888, arts. 1", n. III, 5" 
e 6", petrnittiu o Governo de elevar a irnportancia ·das emissões sobre ouro, 
concedendo-as no triplo sobre o deposito rnetallico de 200.000:000$000. 

Si considerarmos que, de 1888 a esta data, as necessidades do meio 
circulante duplicaram, pelo menos, corno nos seria facil demonstrar com 
algarismos, e noutro documento o faremos, forçoso será concluir que pro
cedemos com extrema, talvez exaggerada, parcirnonia, fixando em 486.000.000$ 
a circulação total do paiz em moeda bancaria, eliminando o papel-moeda. 
De feito, si em 1888 não haveria excesso em elevar a circulação bancaria 
a 600.000:000$000, continuando a circular 190.000:000$000 de papel-moeda, 

- o que elevaria a emissão fiduciaria a 790.000:000$000, a proporção nos au
torizaria a elevai-a presentemente a 1. 580.000:000$000. Mas nós elimina
mos o papel-moeda e estipulamos em 486.000:000$000 a emissão ban
caria. Logo, p_roporcionalrnente, reduzimos os limites do meio circulante 
em papel a um terço da medida traçada sob o penultirno gabinete do irnperio. 

O que o -paiz ganha, por todos os lados, com esta reforma, não nos 
cabe,. neste momento, comrnentar. ' 

Rio, 5 de dezembro de 189(). (*) - Ruy Bwbosa. 

( '*) iEJxrposlção de motivos que pre.cede o Dec. n. l.'lõ4 de 7 de Dezemibro 
del890. 
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SOBRIEDADE DA EMISSÂO 

O pavor suscitado em certos espíritos pelos actos do Governo Provi
sorio em materia de emissão não encontra apoio no estudo positivo dos 
factos. Toda a sua origem está em preoccupaçóes abstractas, que o exame 
historico e .actual da questão dissipará, onde a paixão não excluir de todo. 
a bõa fé, ou o habito ao erro nao houver obliterado incuravelmente a in-
telligencia natural da realidade. · 

A escravidão e a monarchia dividiram a historia economica do Brazil 
em tres períodos, cujos caracteres se reflectem distinctamente nos elemen
tos da vioa financeira, no movimento geral das transacções e nas condições 
do meio circulante. 

A primeira dessas tres épocas expira a 13 de maio de 1889. 
A segunda vai dessa data a 15 de novembro de 1889. 
A terceira é a que encetamos, a 15 de novembro, com a revolução. 
A primt:ira dessas tres éras assignala a influencia social da escravi

dão; a segunda, a acção política e moral da monarchia; a terceira, a as
cendencia das idéas, que estão operando a transmutação republicana. 

A esses tres lapsos historicos se filiam tres situações economicas pro
fundamente diversas, cada uma das quaes, pois, devia determinar um re
gimen financeiro consentaneo com os caracteres do tempo. 

A escravidão traduzia-se na gratuidade do trabalho rural, desempe
nhado pelo negro, e na subordinaçao dos interesses agrícolas, concentrados 
na grande propnedade territorial, ao monopolio de certos intermediarios 
commerciaes. ' , · 

O imperio desconfiava da immigração, e reduzia ao mínimo possível 
a medida dos seus favores á industria brasileira. Após mais de sessenta 
annos de administração monarchica, o trabalho industrial, entre nós, .ve
getava ainda rachiticamente no estado mais ·rudimentar. Coo.tavam-se 
os estabelecimentos fabris de alguma importancia; e nem o producto desses, 
nem o dos pequenos industriaes, dispersos em exíguo numero e circum
scriptos á esphera de suas tendas, representavam elemento consi.deravel para 
a satisfação das nossas necessidades. Data do principio de 1886, por assim 
dizer, a emersão, neste paiz, da grande industria, que, a respeito de al
guns artigos de producçao, já dous annos depois começavam a concorrer 
coin os similares estrangeiros. 

Em circumstancias· taes, qual havia de ser o regimen do meio cir
culante? 

Não existindo população industrial, não havia precisão delle, para lhe 
retribuir os serviços. Os trabalhadores agrícolas, instrumentos passivos do 
captiveiro; não percebiam salario, alimentavam-se quasi exclusivamente dos 
mantimentos, que a propria terra lhes ministrava, e apenas recebiam do 
senhor a grosseira roupa do corpo. A muito pouco mais do que o exigido 
por esta se reduziam os gastos com a Classe aos operarios ruraes. filas 
suas relações com o mercado de consumo interior ou exterior, a lavoura, 
mais ou menos enfeudada aos correspondentes, concluía mediante elles todas 
as suas operações de expedição, venda, reembolso e supprimcnto, por um 
mecanismo de credito e escripturação, que ordinariamente dispensava a tra
dicção effectiva de dinheiro. Os pagamentos effectuayam-se por ordens e 
saques, que, debitados em conta c01:rente, se compensavam opportunamente 
com o haver apurado na alienação das safras. Por um jogo analogo de 
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cheques sobre os commissarios se satisfaziam as dividas contrahidas nas 
casas commerciaes do interior. ' 

Em toda esta serie de relações a necessidade do meio circulante era 
nulla, ou quasi nulla, reduzindo-se á ímportancia dos recursos indispen
saveis ao modico dispendio, que se não podia saldar senão em moeda, já 
com o vestuario do escravo, já com a subsistencia do proprietario. Para 
ter os meios correspondentes a essas exigencias, sacava o agricultor sobre 
a importancia d~s safras expedidas, recebendo as sommas precisas por in" 
termediarios commerciaes, pelas agencias das vias ferreas, ou por despacho 
a fretes mediante esse genero de transporte . A estas proporções mínimas 
se limitava o gyro da moeda nos centros agrícolas. Procurando na escri-

• pturação das estradas de ferro, não seria difficil achar a prova material 
das extraordinarias proporções, em que, immeditamente após ·a abolíção 
do captiveiro, avultou, só por esse lado, a necessidade de expansão no 
meio circulante. 

Basta considerar os tres quadros seguintes, que nos dão, em miniatura, 
a idéa desse desenvolvimento. 

" ' 

N . I ~ E , F. LEOPOLDINA 

SUPPRIMS NTOS FORNECIDOS Á LAVOURA 

Data 

1887 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 

1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 

Dezembro ... .. . . .... .. ... . . . ... . ........... .. . 
Janeiro .. . , .... • .... .. . + .. ... .... .. ..... .. . . 
Fevereiro . . : ... . . . .. . .... , ... . .... . . . ... .. . .. . 
Março .. . ......... .. . .. . .•. . .......•......... 
Abril ... .. .. . ........ ... ...... ... . . .......... . 
Maio .. .... . ..... .... .. .... .... . ..... . . ... .. . 

Somma .... . : . . .......... . . . ........ . . . ... . 

Junho . . .. . ... . ....... . ........... .. ........ . 

i~~~to · :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.Setembro .. . ..... . . . .. . ...... . .. . ... , . . ..... . 
Outubro . . . .. .. .......................... . .. . 
Novembro . .. , , ..... . . . .. ....... . ..... . .... . . . 

Somma ............ . ...... .. . . . .... . . .. . . . . 

Total 

I mportancia 

69 :403$950 
50 :294$220 
37:821$570 
51 :015$560 
22:335$660 
23:722$620 

254:593$580 

137:453$580 
157:760$340 
209 :867$100 
178:748$000 
159:113$960 
179:618$920 

1.022:561$900 

1 . 277 : 155$480 



N. 2 - I.JNHA DE SANTO ANTONIO DE PADUA 

DEMONSTRAÇÃO DO~ SUPPRIMENTOS FEITOS PELAS ESTAÇÕES 

Data 

1887 Dezembro .. . ..... .. . ... . . . .... . ..... . ... ... . . 
1888 janeiro . , ... .. .. .. . . .. .. .. ...... . . . ; .. . ..... . 
18!ÍS Fevereiro ...... . · ... :· ....... . . . . . . . ... . ..... . . .•. 
1888 Março . .... .... . . . .... .. . . ... . .. . . . ....... . . ·. 
1888 Abril .. . . . , .... . . ... · . . . . · . .. , .... ...... .. .... . . . 
!888 Maio .. . ... ... ... .. . .... . ...... . .. . . . . ..... . •. 

1888 junho .. . ...... .. ..... . . . . . .... . . . ......... . . 
1888 julho .. .. ....... . ..... .. . .. .. . . . ..... . .. .... . 

· 1888 Agosto . . .. ' . . · ... . .. . .... .. .... .. . : . , ...... . ... . 
1888 Setembro .. ... .. . .. .. .. . .. .. ..... .. ...... .. . . 
1888 Outubro ... . .. .. ..... . .... ... . . . ... .. .. .... . . . 
1888 Novembro . . ... . . . .. . . . . ... ..... . . ... . . .. ... . . 

Importancia 

8:875$000 
5:293$000 
5:424$000 
4:660$000 
5:028$000 
5:042$000 

34:322$000 

29:080$000 
31:827$000 
42:122$000 
32:845$000 
31 :817$000 
35:507$000 

203: 198$000 

N. 3- RELAÇÃO DO DINHEIRO DESPACHADO NA ESTAÇÃO CEN
TRAL, PARA AS DQ INTERIOR, NOS ANNOS DE 1888 e 1890 

Mezes 1888 1889 

Janeiro.. . . . . . . . . . . . . . .... . .. . .. . 267:750$000 579:700$000 
Fevereiro... .. ... . .. . .... .... . .. . . 227:900$000 711 :900$000 
Março. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2:300$000 849 :000$000 . 
Abril. . . .... ....... ... .... • ... . . . . 17:200$000 722:500$000 
Maio .. ... ... ... ... ..... . . . .. .. .. . 54 :600$000 571 :200$000 
Junho .. .. .. . . . . .... . . . .... . ... .. . ... .... ... 450:700$000 

Somma do 1 o semestre .... 569:750$000 385:800$000 

Julho ........ . . . .. ... ... . . . . ... . . . 
Agosto .· . .. . . ....... . ... ..... . .. . . 

89:100$000 485:400$000 
707 :790$000 418:100$000 

Setembro · . . . .-.... .. . .. .. . . .. ... .. . 878 :830$000 347:400$000 
Outubro ... . ..... . . .. .. . ...... . .. . 672:500$000 376 :500$000 
Novembro ... ... , . . . .... . . . . ... . . . . 733:500$000 234:500$000 
Dezembro .... . . ..... .. .. . . .. . ... . . 811 :052$000 351 :400$000 

Somma do 2° semestre .. . . 3 .892:772$000 2.213:300$000 

Total do anno . . ..... . . .. . 4 .462:522$000 6.098:300$000 
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Examinados os dous primeiros mappas, confrontando-se nelles as re
mef,Sas de dinheiro durante dous semestres, o immediatamente anterior e o 
immediatamente posterior á lei de 13 de maio, encontraremos: 

Pela Estrada de Ferro Leopoldina: 

Nos seis mezes anteriores a 13 de maio ..... ....... .. . 
Nos seis mezes subsequentes ....................... . 

Accrescimo . o ... o o .... o ..•.......•.•.•....•. 

Pela de Santo Antonio de Padua: 

Nos seis mezes anteriores a 13 de maio o o .. o o o o o o o o. o 
Nos seis mezes subsequenteso o o o. o o. o .. o. o o o o o o. o o o o 

Augmento o ........ .. o ........ ... o ... o. o ... . 

254 :593$580 
1 0022:561$900 

767:968$320 

34:322$000 
203 : 198$000 

168:876$000 

O terceiro mappa, concernente á Estrada de Ferro Central, registra, 
em transllortes de dinheiro a frete: 

De janeiro a junho de 18880 .. o o o o .. o o .. o o o. o ..... . 569:750$000 
De julho a dezembro de 1888 o o ....... o. o . o .. o o • o o o o o 3. 892 :772$000 

Exoeesso o. o o o o ... o o o. o o o o o o o. o o. o. o o o o o. o o o 3. 323:022$000 

O accrescimo, nessas tres ferro-vias de percursos e importancias diffe
rentes, revela-se em escala elevadíssima, guardando proporções não muito 
distantes entre _si: na primeira, approximadamente, de 1 :4: na segunda, 
de 1 :6: na terceira, de 1 :7. Ou, mais exactamente: 

Na da Leopoldinao . o ... o o o o o .... o o .. o. o. o .... o. o o o .. o o. o o o o o 
Na de Santo Antonio de Paduao. o .. o .. o .. o o o o o o. o o. o. o o. o o o. 
Na da Estrada Central. o o o o o o· o o o. o o o o o o o o o o o o. o o, o o o o o o o. o. o 

417% 
595 % 
683 % 

A média entre essas tres porcentagens é de 565 %, que exprimiria, 
em presença desses dados, o augmento na absorpção de meio circulante 
pelos centros agrícolas, de um semestre para outro e immediatamente após 
a abolição. Aliás a medida de de apreciação, que esses eleemntos nos for
necem, é imperfeita, e está áquem da realidade; porquanto, na expedição de 
quantias pela Estrada de Ferro Central, as grandes remessas frequente
mente se effectuam mdiante portadores particulares, cuja passagem custa 
menos caro aos remetentes do que os despachos a frete. 

Evidentemente, porém, esse criterio ainda não nos poderá dar idéa 
approximativa do grão, em que tem crescido, após a revolução que eman
cipou o trabalho em 1888 e a que libertou a patria em 1889, as necessidades 
monetarias no paiz. 

Melhor base de avaliação, mais exacta, mais ampla, nos proporciona 
a situação actual do trabalho, comparada com a situação antes de 1888, e 
aquilatada pelo accrescimo de remunerção das classes laboriosas correspon
dendo á transformação do captiveiro em salariado e ao desenvolvimento 
-dellas pela immigração estrangeira. O numero de escravos existentes em 
dezembro 1887 calculava-se ascender a 1.200.000; o de immigrantes entrados 
em 1888 sóbe a 121.000; não ficando abaixo de 150.000 o dos que çhegaram 
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aos nosso!! J'Ortos nos dois ultimos annos. Reduzindo a I . 000.000 a somma 
dos captivos emancipados, teremos: 

População liberta ..... ......•........... 
Immigrantes recebidos em 1888 ......... . 
Immigrantes recebidos em 1889-90 ...... . 

1.000.000 
131.000 
150.000 

1.281.000 

Para deixar margem larga a todos os descontos - velhice, infancia, 
invalidez, ociosidade - calcularemos na média de 300 réis por dia a 
soldada correspondente a cada um dos indivíduos contemplados nesse total. 
Sobre essa base, orçando em tresentos dias o anno de trabalho, teremos 
uma somma de 115.290:000$000, em salario, que não se pagava antes da 
abolição, e que hoje se devem realisar em dinheiro de contado. Digo inten
cionalmente dinheiro de contado; porque o jornaleiro, liberto, ou livre, 
entre nós, desconhece o credito, e não se accommoda ao trabalho senão 
attrahido e affeiçoado a elle pela pontualidade dos patrões. Ao mesmo 
tempo as praxes do commercio do interior passaram, com essa mudança de 
regimen, por uma transformação completa: o fazendeiro deixou de ser o 
centro de todas as transacções para a sustentação do trabalho agricola; 
o systema das antecipações por saques á conta da colheita futura já não 
absorve todas as operações concernentes ao abastecimento dos districtos 
agricolas, á satisfação das necessidades da classe cujo trabalho os explora; 
o colono, o immigrante, o jornaleiro rural , o lavrador parcellar relacionam-se 
directamente com o commerciante, ·e, não podendo haver deste, fiada, a 
satisfação das necessidades de seu sustento, fazem-se pagar, como são 
obrigados a pagar, sempre em moeda á vista. E eis ahi como a extincção 
da propriedade servil constituiu, por assim dizer, e generalizou a circulação 
monetaria, quasi nulla, até então, nas zonas agrícolas e lenta, muito lenta 
mesmo, no seio das agglomerações urbanas, onde ainda hoje prepondera 
o habito de amealharem-se em casa os fructos da economia particular, e 
sommas incalculaveis, que, noutros paizes se confiam aos bancos, pene
trando por estes no movimento geral da circulação, dormem aqui preciosa
mente estagnadas na gaveta, ou na algibeira individual. . 

Não seria difficil, entretanto, -mostrar, que o calculo ha pouco adduzido 
está notavelmente áquem da realidade; podendo asseverar-se affoitamente 
que, logo no anno de 1888, o valor da importancia desembolsada pela 
agricultura no custeio da producção andou necessariamente perto de 
140 .000 :000$000. 

-Um "eminente industrial desta praça, estudando a materia em relação 
ás safras do café, assucar, aguardente e fumo, artigos que eram quasi 
exclusivamente cultivados pelo braço escravo, e que constituem cincoenta 
por cento da nossa producção agrícola, coordenou o resultado dos seus 
calculos neste quadro: 



N. 4 ·-Quadro dem onstrativo das _despezas agrícolas com o café, assucar , aguar
dente e rumo, tomando por b1se Jo anno a colheita de i888 

- · - - -- -

~ 1"1 
=~Q 

OBSBBVAÇÕBS PBODUQTOB BAOOOS aar.os ~~i IMPOBTANOIA 

Café: 

Rio ............................. 3.452.066 
Santos ........ . ....•............ 1. 7U3.6l0 -
Consumo no interior de 20 %· •••. 6.031.137 

5U96'-! 
Treacapinaa por auno 1 

colheita e beneficia-
6.186,810 371 . 208. 600 $146 mento uoa terreiros 

e machinas. 

Aes!lcar; 
• Entrado no mercado da· Capital .. 599.671 

Consumo no exterior e exporta.çiio 
Preço da canná 11. 5$ inter Estados de 20 ~' ...... , . , 119.934 

5.612,919$000! 43.176.300 
a tonelada., preparo 

719.605 $130 e entrega no enge-
nho. · 

Agua.rdente: Pipas Litros 

Entrada na Capital.- .. , ..•....••• 
Consumo no interior e moviweuto 

34.618 -
inter Estados de 40 % ......... , 13.847 190!,-! Preço d, canna. t1 5$ 

48.465 23.263.200 $833 
por tonelada, pre-
paro e serviço do 

Fumo: Kilos 
engenho. 

Exportado e de consumo local .. , . 4.600.000 ············ $:180 1. 748:000$000 ~ 
Colheita, s~cca. e-·en-

fardamento. 

63.495:974$600 

-. 

r 
= I 
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Assim, ponderava eJle, em communicação que me foi endereçada, ll 
colheita desses quatro productos por si sós consumia, ·"em salarios agrí
colas, a quantia de 63.495:974$600, importancia que indiscutivelmente 
sahiu das praças commerciaes para os centros agricultores. Addicionem-se 
agora as sommas que passaram .a ser dispendids nos jornaes de todos os 
outros productos, nos serviços correlativos e nos serviços domesticos, que 
até 13 de maio não eram retribuídos, e encontraremos em excesso a somma 
de 136.182:343$500, que passou a gastar-se em salarios": 

Esse investigador chega aos mesmos algarismos por outro caminho, 
deste modo: 

população liberta. . . . . ..•.•...• . ... .... 
Immigrantes entrados em 1888 ......... . 

Estabelecida, para os libertos, a média do jornal em 
300 rs., attendendo-se ás creanças e velhos, temos 

Para os immigrantes, feito o calculo sómente em 
4 mezes de trabalho no anno de 1888, á mesma 
diaria de 300 rs ....................•... ....... 

1.200.000 
. 131.745 

1.331. 745 

131.400 :000$000 

4.782:343$500 

136. 182:343$500 

Si a revolução operada na lavoura se traduz, como acima vimos, em 
relação ás necessidades de meio circulante, num accrescimo de 505 o/o, a 
que porcentagem corresponderá o desenvolvimento manifestado na esphera 
industrial ? 

Ao obsequio de um illustre commerciante devo o quadro seguinte, que 
traça a estatística da organisação das sociedades anonymas na praça do 
Rio de Janeiro em tres épocas, demarcadas pela revolução social da abolição 
do captiveiro e pela revolução politica da extincção da monarchia: 

Até 13 de maio de 1888; 
De 13 de maio de 1888 a 15 de novembro de 1889; 
De 15 de novembro de 1889 a outubro de 1890. 



TITULOB DAS COMPANHUS 
CONBTITUIDAS 

BGfliC06 

Do Bras!!. ............ .' ...... . 
Agr!cola oo BrasU ........•.. : 
Auxiliar ...............•..... 
Das Classes Laboriosas ...... . • 
Commerclal do Rio de Janeiro,, 
Do Commerclo .........•• , •• , • . 
Dos Commerciantes .... .• , •• , • 
Constructor do Brasil .•••• • , • 
De Credito Real do Braall ..•. 
Del Credere, actualmente Ban-

co de Deposltoa e Descontoa .• 
Industrial Merca'lltil ..••••.••• 
I.ntermediardo do Rio de .Janeiro 
Lavoura e Commercio do Bra.-

ttll . •. .••••.••••.•..••...•.. 
Mercantil e Industrial do Pa-

ranâ ..•..•••..•..........•. 
Mercantil dos Varegistas .. .. . . 
Nacional do Brasil .......... . 
Popular .................... . 
Predial .....................• 
Provincial o e Minas Geraes .•• 
Rio de Janeiro: ..•......•..•• 
Rural e Hypothecario .......• 
Sul Americano. , .. .... .....•. 
Uni!!.o do Creddto ... ...... .... . 
Sociedade iBancar!a Rio de .Ja-

neiro ..•..•...•... : ........• 
Sociedade Caixa!. de Crédito 

Commercial. ............... . 
Dos Estados Unidos do Brasil 
Cqoperativo ....•............. 
De Credito Publi<'o .......... . 
Colonia 1 ãO Brasil ........... . 
De Credito Merca;ntil. ....... . 
Dos Operarias ............ ... . 
Mutuo ....................•. 
Federal do Brasil . . .........• 
Franco Brasileiro ............• 
Allian<:a do Brasil. ....•...... 
Central ....•............•.... 
Fluminense ........ . ......•.. 
Do Povo .................... . 
De Credito !Rural e Interna-

cional ...... ..... ......... .. 
De S. Paulo -e Rio oe Janeiro 
Commercio e Industria do Era· 

sll •••••.•.••.•....•.•.•.... 
U.nili.o Ibero Americana ..... . 
Luso Brasileiro .. . . ....... .. .. 
Dos Empregados dO Commerclo 
Italda Brasil. ........... . .... . 

~transportar ........... . 
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AT~ MAIO DE 
1888 

33.000:000$ 

6. 0.{) 0 :OOOS 

1 0. 0 ~0 :OOOS 
12.000:000$ 

20.000:000$ 

t.oe.o :ooo$ 
6.000:0.00$ 
1. 000:000$ 

2.000:000$ 
2 . 000:000$ 

'3.000 :000$ 
2.0(10:000$ 
5.000:000$ 
1. 00!0 :000$ 

10.000:000$ 

2 . 000:00~$ 

2.000:000$ 

. 50 C :000$ 
................. 

................. 

................ 
··············'" 

DE MAIO Dl!l 1888 
A 15 DE NO
VEMBRO Dll 
1889 

67. 0·00 :OOOS 
10 .000:000$ 

S.OOO:OOOS 
~0.0 0 0:000$ 

8.000 :000·$ 
1.000 :000$ 

80.000:000$ 

2. OoQO :00'0$ 

20 . 000:000$ 

3.000:000$ 

90 .MO :OQ-0$ 

..... ~: 000 ·:õõõ$ 

20.000:000$ 
8.0•00 :000$ 

. .. ........ .... · 

DE lõ DE NOVJ<M• 
BRO Dl!l . 1889 A 

O UTU DBO DE 
liDO 

-~ ............. . 
:······· ...... .. 
• •••• ~ ••• o ••••• 

li . OOO:OOO$ 

................. ......... · ..... . 
··········· .··· · 
··· ·· ··· ·· ····· 
············· · . .. . .......... .. 
·· ·· ····· .... · .. . ............. . 
................ 

100.000:000$ 
1. 000 :000$ 
1.000:000$ 
4.000:000$ 
1.000:000$ 
5.000:000$ 
1.000:000$ 
2. 500 :000·$ 

10.000:000$ 
1. 000 :000$ 
1. 000 :000$ 
1.000:000$ 
1. 000 :•lOO$ 

25.000:000$ 
1()-. 000 :000$ 

1. 000 :000$ 
8.000:000$ 

10.000:000$ 

118.600 :000$ I 
1. 00•0 :000$ 

::: :a:L: _:;o:o: ::o:o:O:$ --1-8:-:-:-::-:-:-::-: 

TOTAL 

100.000 :000$ 
10. 000 :000$ 

5. 000 :000$ 
3 . 000 :000$ 

20.000 :000$ 
20 .0 00 :000$ 
1. ooo :000$ 

80.000:0001 
20 . 000 :000$ 

5 . 000:000$ 
8. 000 :000$ 
1. 000 :000$ 

20.000 :000$ 

' 6. 000 :0001 
2 . 000 :0001 

90.000 :000$ 
3 . 000 :00(•$ 
4. 000 :000$ 
6. 000 :000$ 
1. 000 :000$ 

10.000 :000$ 
20.000 :000$ 
1 0 .000 :000$ 

2.000 :000$ 

500 :0005 
100.000 :OOOS 

1. 000 :ooos 
1. 000 :000$ 
4. 000 :000! 
1. 000 :OOOS 
6. 000 :000~ 
1.000 :000$ 
2. 500 :OOOS 

10.000 :OO~! 
1. ooo :000$ 
1. 000:000$ 
1. 000 :000! 
1. ooo :000$ 

25 . 000 :000$ 
10.000 :000$ 

1.000 :OOOS 
3. 000 :OOOS 

10.000 :000$ 
1. 000 :OOOS 
3 . 000 :OOOS 

828.050 :ooos 



TITULO DAS COMPANHIAS 
CDNBTITUIDAB 

Tmru;porte ...... ....... . 

Economia !Popular . ......... . . 
Da Bolsa ... . ." ......... • · · • · • • 
Edlflcador e lHypothecarlo Sub-

urbano .................... . 
Do E&tado da:s Alagoas .... . . 
!talo Brasl!elro .............. . 
Portugal e Brasil ............ . 
VIação oà.O Brasil ..••.. ..... .• 
Credito • Universal. .•......... . 
Credito Movei. ......•.•...... 
Regional do Esta.cto de ·Minas 

Geraes ....•......•••..•..... 
De Penhor e Hypotheca ..... . 
Da Ca.pital !Federal. ........ . 
Caixa de Credito Popular ... . . 

Oa?'ris Ut'!Janos 

Cachamby .... . ... ........ .•• 
Jarddm 'Botanlco .. .....•...• .. 
De Pernambuco .............. . 
Porto Alegrense ............. . 
S. Christovll.o ......... . ..... . 
Carris Urbanos ...... ...... .. . 
Vllla Isabel. ................ . 

liJngtmiho& Oentrae3 

Agrícola de Campos .. ... .... . 
Bracuhy .......... ..... .... . 
Lorena .....................• 
Parahyba e Sergipe .....•.... 
Paulista (antigo P. Feliz) ... 
Pureza ..... ... ........... ..• 
Qufssaman .. ' ............ · · · · 
Rio Branco .... ...... ...... ··· 
Uniã:o Agrlcola Porto Real. .. . 
Vfctoria .................... · 
Paraty .............• · • · · · · · · 
De Dlffusã.o Guap!mirim ... .. . 
Ci>mpanhla As&ucareira de Per-

nambuco . .... ..... ......... . 
Fabrfcaçll.o e Commerclo de As-
~ucar ............ · · · · · · · · · · · · 

l'lldustrial assucareira ... .•.... 
E. C. de Café d'o \Brasil ..... 

-601-

DE 15 DI!: NOVEM· 
ATÉ MAIO DE DE MAIO DE 1888 BRO DE '1889 A 

1888 A 15 DE NO· OUTUBRO DE 
VEMBRO DE 1889 1890 

118.~00 :000$ 

... .. ............. 
··············" 
.. . ...... ·····" 

..... • .• ... • ·•.•··~ .............. ~ 

................ 

118 .'500 :000$ 

130:000$ 
9 .'700 :000$ 
1. 200 :000$ 
!.200 :OOOS 
4. 0'00 :000$ 
5.400:000$ 
3.000:000, 

2 • . 6'30:000$ 

1. 200' :000$ 
500:000$ 
500:000$ 

.................. 
400:000$ ' 

1.-500 :000$ 
1. 7(10 :000$ 

800:000~ 
1.000:000$ 

100:000$ 

7.700:000$ 

32•.ooo:ooos 

···············'· 

3H . 000 :000$ 

... ············ .. . ......... 
··············· ................ .. ..... ......... 
··············· ... ... ......... 
.... ······ ..... 

:::::::::::::::I 
1 ~i>OO :000$ 1 

:::::: :::::::::I 

.: ··············· 

1.500:000$ 

185.000:000$ 

•1. 000 :000$ 
2.000:000$ 

.1. 000 :000$ 
2 . 000:000$ 
5 . 000:000$ 
2 . 000:000$ 

20.000:000$ 
100 .000:000$ 

50.000:000$ 

]J5.000:000$ 
'1. 000 :000$ 
1. 000 :000$ 

50:000$ 

385 .'5 50 :00 0$ 

················ .... ........... 
······ ········· ................ 
............... 
............... . 
··· ·· ····· ····. 
. .............. 

7150 :000$ 
500:000$ 

4.000:000$ 

3 . 000:000$ 
4.000 :000$ 
2 .000:000$ 

H . 250 :000$ 

TOTAL 

618 .050:000$ 

1.000 :000$ 
2.000:000$ 

1.000 :000$ 
2.000:000$ 
5.000:000$ 
2 . 000:000$ 

20.000 :000$ 
100.000:0003 

50.000:000$ 

loli. 000 :000$ 
1.000 :000$ 
1.000:000$ 

50 :000$ 

828.050:000$ 

uo :000$ 
9.700:00(}$ 
1. 200:000$ 
1.200 :000$ 
4.000:000$ 
i.400:000$ 
3.000:000$ 

24.630:000$ 

1.1200 :000$ 
liOO:OOl'$ 

. 500 :OO~S 
1.500:000$ 

400:00 0$ 
1.500:000$ 
1.'10'0 :000$ 
. 800:000$ 
1. 000 :0100$ 

, 100 :000$ 
7!50 :OOiO$ 
500 :00:0$ 

4.000:000$ 

9 ._!)00 :QOO$ 
4.000:000$ 
2. 000 :OOfl$ 

23.460:000~ 



TITULO DAS COMPANHIAS 
CONSTITUIDAB 

E'it'T'Gdas de Fe·Y.ro 

Leopoldina .... . ... . ......... . 
Barão de Araruama .. . ...... . 
Ca:ran,;wh ... · ... . . . .. ........ I 
Juiz de l<'ora e Piau .. ....... . 
Macahê " Campos . . . . .. .. . . .. . 
Mar de Hespanha . ... .. ..... . 
Maricá. .. . ... .. .. . . .... . .... . 
Mo.ntes Claros ... .. . . .. ... . .. . 
Musambinho . . . ............. . 
Oêste de Minas .. . . . . ........ . 
Ramal Bananalense .......... . 
Rezende e iBocaina ... . • ...... 
Rio d:e Flo,.es . .. . ... . ....... . 
Santa Isabel do IRio Preto ... . 
Sorocabana . .. ....... . .. .... . 
Sapucahy .. . . . .. . . . .. . . .. .. . 
União Valenciana .. .. . . . . . . .. . 
Minas e S . Jetonymo .. .. .•..• 
Ind'Ustria, LavO'Ura e Viação de 

Macahé . ... .. : . .. ... ... . • .. • 
Viaçl!.o Central do Brasil. . .. .. 
Sul .Pauli-sta ... ....... . ...••.. 
Navegação do Norte do Brasil 
De Therezopolh> . . ... ... .. •••• 
Do Paraopeba ... .. ...... .. ..• 
Do Quilombo. . . . . .. .... ... . . . 
Do Norte de S. Paulo .... . .. . 
De Vassouras, <Paty dO Alferes 

e Petropolls .............. .. 
De Cabo Frio .. .... ......... . 
Companhia ·E. de F. no Brasil 

Navegações 

Brasileira de Navegação . . ... . 
Nacional .... ... . .... ....... . 
Navegação !E . S. e Caravellas 
Progresso Marltlmo .. ........ . 
S. João da .Barra e Ca.m'pos •• 
Serviço Marltlmo ............ . 
Transatlantica Brasileira ..... . 
Terrestre e iMaritlma Rio de Ja-

neiro . .... .. . .....• ......... 
Cantareira e V!açll.o Fluminense 
Lloyd Brasileiro .. . ... . ...... . 
'paquetes Brasil, Oriental e DI-

Ques Flud-uantes .... .. •. . ••• 
Norte e Sul . ...............•• 
União Maritima d'e Transportes 

e Lastros . .. ... ... .. . ..... . 
Transportes Marltimos Concei-

ção ....... . •. . •.• ••. .• • ...•. 
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D:S: 1ó DE NOVEM· 
AM MAlO DE Oil MAIO D:S: 1888 BRO D:S: 1889 A 

1888 A 15 DE NO· OUTUBRO DE 
VBMBRO DE 1889 1890 

'50. 000 :O~C$ ..•. .• •. .. .• , .. 
4. OOil :0·1 '!$ . .............. . 

10.000 :000$ .. •·• ·• ••..... • .. 
.1. '500 :000$ •• •'• ........ . . . 

12. 0'00 :000$ • . • ... • •.••..•• 
2. 000 ~000$ 

1 
.. ......... . .. . 

290 :000$ 740 :0010$ 
3. OOCJ :000$ .... ... • .. • •••• 
3. 000 :0110$ • .•.••.• . .• ••.. 

H.OOIO :OOO$ ...... .. . ..... . 
400 :000$ .•••• . ••.•••••• 

' 301:200$ .. .. . .... . .... . 
8·3·0 :000$ ............ - .. 

4. 000 :()OG$ ...... .. .. ... . . 
12.000:000$ 26 . 000:000$ 
10.000:000$ 10 . 000:000$ 

i . 61)0 :000$ .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. úõõ ':õõ.õ$ 

10.000 :000$ 

............. .... 

............. . (. 
1·38. 921 :200$ 

·5 . 000 :000$ 
4 . 000:()1(]0$ 
1.1600 :000$ 
'3.000 :000$ 

673 :000$ 
2 . 000 :000$ 
3 . 000:000$ 

300:000$ 
7.000 : 000$ . ........ .... -~ 

......... ... .. ). 

. ......... ... -~ 
············· ·"' 
. ......... ~ ... .. 

2~. 573 :<180$ 

.2 . 000:000$ 
10 . 000:000$ 

1

:: : : : :: : : ::: : :: 
.. .. . \ " . ... ... . 
.... .. ......... ~ 

~·~. 540 :00•0$ 

50 . 000:000$ 

3.600:000$ 

I:::::: :::: :: ::: 

! 
... ....... , .... . 
.......... ..... 
.......... ... .. 
··· · ··· ·· ·· ··· · 
·.: .. .. .. ....... . 

10.000 :000$ 
12 . 000 :000$ 
12 . 000 :000$ 
8 . 000:000~ 
~ . 000:000$ 

12.000 :000$ 

3 . 000:000 $ 
1.,600 :000$ 

200.000 :000$ 

316.100 :0QO$ 

. ·· •·· "iô .'õóó :'óo'o'$ 

2 . 000 : 000$ 
6 . 000.:000$ 

100 : 000$ 

1 . 000:000$ 

2B.100:000$ 

I 
J 

I 

TOTAL 

.. 100. 000:000$ 
4. 01()0\:000$ 

10.000 :000~ 
·5 . 000 :000$ 

12. ooo :OóOa$ 
·2. 000 :000$ 
L OBO :000 $ 
Cl . 000,:00 0$ 
3. 000,:000$ 

14 .000:000$ 
~00 :000$ 
301 :<30 a$ 
830 :000$ 

4 .o o o :000$ 
38 . 000 :000$ 
20 . 000 :011;0$ 
1. 600 :000$ 

. ~ . 8()1() :000$ 

12 . 00&.:000$ 
2j) . 000 :000$ 
10 . 000 :000$ 
12 . OOill :000$ 
12. 00.\.l :000$ 

.8 . 000 :OOO S 
4 . 0010 :000$ 

12 . 000 : 00~$ 

3 . 000:000$ 
1 AiO O :'o o o; 

2M. 0•00 :000$ 

508 .·56.1 :200$ 

5 ; 0001 :000$ 
4. 000 :OOOS 
1.600 :000$ 
3 . 000 :Oil O$ 

67~ :000! 
·2 . 000 :000$ 
•3. 001) :000$ 

300 :000$ 
7. 000 :000$ 

20 . 001() :000$ 

2 . 000 :000! 
6 . 000 :000$ 

1001 :00~$ 

1 . ooo :000$ 

5~. 673 :00 0$ 



TITULO DAS COMPANHIAS 
CONBTITUIDAS 

Allianca .............. ....•.. 
Argos iFluminense . , ... .... .. . 
I·ta.lla. .............•....... · •. 
Bonança ........ :· .......... . 
Confiança .................. . 
Fidelidade .....•.....•....•.•. 
Garantia ................... . 
Geral ...................... . 
Indemnlzadora ............. . . 
Integrldaue ................. . 
Lealadde ................... . 
Nova Permanente ... .... ..... . 
Previétente ........ ... .... . . . 
União Commercia.l uos IVaregis-

ta.s . ........ · ............... . 
Viglla.,ncla .................. . 
Prosperidade ............... . 
Suburbana ... ..... . ... ...... . 
Precauc!lo .......... · ... · · · · · 
Preventiva .................•• 
Segura,.nça e Previdente ...... . 

Fabrfca ae Tectdos e 01~t1·as 

Alllança .. ............ . ..... . 
Bomfim ....... : . ........ · · · .

1 

:at"asil Itidustrial •...........• 
Brasileira de Fiação e Tecidos 
Carl{)ca . .... ~ ... ·. . . . . . . . . . . . I 

. Confiança Inétustrial. ........• 
Corcovado . . . . . . . . . . . . . . . . . . • : 
Manufactureira Cruzeiro do Sul j 
Pau Grande .................. . 
Petropolitaha ....... ........ . 
Progresso Ind ustria.l. ........ . 
Rlnk •• ..• ...........•.•..... 
S. Chr;stovão . ..... . ........• 
S . .Tolo .................... .. 
S. Lazaro ......... .... • .' ... • .. 
S. Pedro de Alcantara ....... . 
Constructora .........•...... 
Cord{)alha .................. . 
-Cr-uzeiro (iPhosphoros) ....... . 
Elevador e FabricR de Chumbo 
Ji'a.bril Brasileira ....... · ...... . 
Fabril Cruzeiro .............. . 
Fabrica {te Papel Progresso .. . 
F{)rmiclda Capanema ......... . 
Industr!a do B ir lbiry ......... . 
Industrla do Cal e M. Caran-

dahy ... : ..................• 
In'dustrla Fluminense ........ . 

'A transportar . . ......... . 
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DE 16 DE NOVE:õ\1· 
ATÍl MAIO , DE 

1888 
DE MAIO DE 1888 BRO DE 1889 A 

A 16 DE NO- OUTUBRO DE· 
VEMBRO DE 1889 1890 

4. 000:000$ ............. .. 
I'L 000 :0•00$ ............. .. 
2.0 00 :000$ 
2.000 :OOO$ ·:: :::::::::::r:: 
4.0~0:000$ .............. . 
8.000:000$ . ............... . 
2. 500 :000$ .............. . 
2 . 000 :000$ ·' ...........•... 
2 . 000 :000$ .... .. ....• •. .. 
8. 000 :00<0$ .............. . 
1. 000 :000$ .............. . 
4.000:000$ ............. .. 
5. 000 :000$ ... . ..... . .... . 

1.000:000$ 
2.000:000$ 
2 . 000 :000$ 

··············"' ............. -~ 
52. 500•:000$ 

2.400:000$ 
400 :0.00$ 

3.000:000$ 
300. :000$ 

L 000 :000$ 
1.200:000$ 
2-.400 :000$ 

400;-:00-0$ 
40() :000$ 

4. 000:000$ 
'3. 000 :000$ 
1. 000 :OOOt$ 
1.200:000$ 
1. 000 :000$ ' 
í . 7ó0 :00·0$ 

· 600:000$ 
1.000:000$ 

1•50 :000$ 
500·:000$ 
200:000$ 
200:000$ 

1.000:000$ 
600:000$ 

1. o o-o :ooo$ 
600 :0 00$ 

200:000$ 
220:000$ 

29 . 720:000$ 

············· ·" 

········· ·· ·· ... 

.... --;: ............ . 

• o ••• o ••• ~ 1 • •••• 

1.000 :000$ 
100:000$ 

1.000 :000$ 
500 :000$ 

2 .•600 :000$ 

1 . 200 :000$ 
2.000 :000, 

• •• o . ....... ~ • .: • 

· · · · · · · 3õõ ·,õõõ$ 

•... ..... ...... 

····· ·· ···· ···· 
3.-500 :000$ 

TOTAL · 

>4. 000 :000•$ 
3.00~:000$ 

. 2. 00 0 :000$ 
2. ooo·:o•oO$ 
4 . 000 :00 0•$ 
8. 01()0 :000, 
2 .o500 :000'$ 
2.000 :()>00$ 
!l. 000 :000$ 
S.OIQO:OOO$ 
1. 000 :0()0$ 
4. 000 ;000•$ 
:6. 000 :00 0$ 

1. oo·o :ooo$ 
2.000:0{)0$ 
2. 000 :000$ 
1.060:000$ 

101() :000$ 
1. O <tO :0'00$ 

:soo :();00$ 

ij•5 .100 :000$ 

2.400:000$ 
4001 : 0~0$ 

3.0:0();000$ 
3-00 :000$ 

1.0 0 0~0010$ 
1 . 200 :000$ 
2 A()() :000$ 

400 :01()1()$ 
40() :OIQIIJ$ 

,{ .·ooo : o oo~ 
3.000:000$ 
1. 01(10 :000$ 
2.400:000$ 
3.000 :000$ 
1.1760:000$ 

600:000$ 
1 .'OIQlQ :000$ 

1'60 :000$ 
500:000$ 
20 0 :00.0$ 

. 500 : 000$ 
1. 000:000$ 

6&0 :000$ 
' '1. 000 :-()~l()o$ 

.. o60 0 :000$ 

2oo::ooOO$ 
220:000$ 

]3 . 720 :000$ 



TITULO DAS COMPANHIAS 
CONSTITUI DAS 

Transporte ............. . 
Industrla de Stearlna ... , ... , 
Manu!actoQra de Calçado Na.clo-

nal. ....................... . 
Manufactora de •Conservas All-

AT}I; MATO DE' 

1888 

29. 7·20 :OOOS 
500:000Ç 

500:000$ 

mentlclas. ... . ..... •.. . . . . . . . . 1.000 :OOil~ 
Manu!actora de Rendas. . . . . . . . ............ ,, 
Mdnho IF!umlnense...... ..... 1. 000 :0·011~ 
Nacional de Calcados..... .... 1.000:000$ 
Nacional de Oleos. . . . . . . . . . . . . ............ ·• 
Nova Industrla....... . . . . . . . . . .............• 
Refi·naçll.o d<' Assucar. . . . . . . . . . ... . ........ ·• 
Tecelagem Fluminense........ . ............. . 
Fabrica 'de Ferro Galvanizacto .............. . 
F!acll.o. e Tecidos Santa Bar-

bara, ................. ... ...... ......... . ,. 
Fnbrlca<ll.o de Gêlo.. ......... . .............•. 
Na<clona.l de Tecl•dos de Sêda. . . ....... ......•. 
Manufactura de Linha Estrella , ............ ·' 
Nacional de Tec11tüs 'de Melas .... .. ....... ·' 

. Manufactura de !Massas Allmen-
ticdas.... ........ ........... . ............ ·' 

Manufactura de Fumos ....... . ............ ·• 
Nacional de Alcools Extraflnos ..............• 
Tecidos ode Malhas !R'ranco-

Brasllelra... ....... ..... ...... . ............ ·• 
Fabrica de Vidro~ e Crystaes 

'(i() ·Rrn-!!11. . . • . . • • . • • . • . . . • . . ............ .. 
Manu!acturR -de Chinelos. . . . . . . ............ ·• 
Indu~trla de Calçado. . . . . . . . . . ............ ·' 
Manufnctura de Ferro........ .. , ............ . 
Calça-do Fluminense . .......... . .. . .. .. . . ... ·• 
Cooperativa de Cerveja. . . . . . . . . ........... ,, 
C:al de /Madrlpora. . . . . . . . . . . . . ............ ·• 
Lactlclnlos .. : . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .. 
Cerveja Bavarla. . . . . . . . . . . . . . . ............. , 
Brasileira ne Phosphato <le Cal ............. ·' 
Fabrlcaçll.o de Acldos, Barítha 

-e Chlorureto de Cal. . .. .. .. .. ........... .. 
Papelaria !Bras!Ielra.... ..... . . ............ ·' 
Manufactura de Calçado ...... .. ............ . 
Manul'actura de Producto• de · 

Papelão...... ... ...... .. ... . ............. , 
Cortumes «N aclonah. . . . . . . . . ... , .. ....... , 
Manufactura .{te Borracha. . . . . . ............. , 
Centrp Industrial de Chapelaria ..............• 
Na<'fqnal de Ceramlca. . . . . . . . . . ....... .. ....• 
Industrial ode Dinamite.. ..... . .. .. ...... .... .. 
Prod·uctos CeTa.mlcos.......... . .... _ ........• 
Naclo;nal de Caixas de Pnpelão ..........•.. ·• 
Manu!actura de Loucas ........... .......... , 
Cerveja GuaJlabara .. ·. . . . . . . • . . •••........• ·•· 
Inltustrlal Cimento Brasileiro.. . ............ .. 
Rrasilelra <le Oleos ........... , ............ ...• 
Fabrica de il?apel Gutenberg. . . ...... ...... .. 

•A transportar. : .......... 1 '3·3. 720:000$ 

....... 

.. 
DE MAIO DE 1888 

A Ui DE NO· 
VEMBRO DE 1889 

1.200:000$ 
400:000$ 
600:000$ 
200:000$ 
600:000~ 

............... , 
• •• o •• o •• ••• •• ~ 

············· ·• 

.............. ·. 

.............. ~ 

I 
.......... ... · ~ 

........... .. .. 

................ 
.. ...... ..... . •. 
····· ·········· .............. ~ 
.............. ~ 
... ............. 

"1 

3.000:000, 

Dll 16 DE NOVEM
BRO DE 1889 A 
OUTUBRO DE 
1890 

3.-500 :000$ J 
·~..... • • • • • • • • • • t 

300 :000$ 

300 :000$ 
600:000$ 

•500 :000$ 
•500 :0 00$ 
600 :000$ 
600 :000 , 
·500 :000$ 

100 :000 $ 
1. 200 :080 $ 

400 :0 00$ 

600 :000$ 

40oQ: : OOO$ 
700:000$ 
800:000$ 
2:50:00 0$ 
200:0 00$ 
500 :000$ 

Z.OOO :OOO$ 
400 :000$ 
500:000$ 
800 :000$ 

300:000$ 
1.600:000$ 

800 :000$ 

200 :000$ 
800 :000$ 
400 :000 $ 
500:000$ 
100:000$ 
500:000l 

1. 000 :000$ 
60 :OOQ$ 

400:000S 
lóO :000$ 
700 :000$ 
180:0001 
800 :000$ 

2_. . S40 :000$ 

TOTAL 

>IS • .220:000$ 
600:000$ 

6·00 :000$ 

1. 000 :0010$ 
.soo :000$ 

'1. 000 :000$ 
1. 000 :000$ 
1.2010' :1!00$ 

400 :0'00$ 
. 600 :000$ 

500:000$ 
1. 2()1()1:000$ 

600 :000$ 
600:000$ 
600:000$ 
600 :OOQ$ 
500:000$ 

100 :000$ 
1. 2()0 :000$ 

400:000* 

600:000$ 

400:000$ 
700 :000$ 
80() :0"00$ 
21601 :Ml0 $ 
200 :000$ 
500 :000~ 

2. OoQO :000! 
401() :000$ 
500 :000$ 
80~:000$ 

3<00 :000$ 
1. 500 :000$ 

800 :000$ 

200 :000$ 
806 :000$ 
40'0 :000~ 
'001() :000$ 
100 :000$ 
500':000$ 

1 . 000 :o o os 
801:,1)00$ 

400 :000$ 
15()1:000$ 
700:0'00$ 
180:0001 
600:000$ 

dl. 160 :000$ 
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TITULO DAS COMPANHIAS 
CONSTITUIDAS 

Tra·nsporte .............• 

Marcenaria Brasileira ....•...• 
Manufactura <de M<Jvels ...... . 
Industrial de Ceramlca e Lenha 
Plrotechnica. . . ' .......... .. , . 
l<'abrica Liberdade .. .. ....... . 
Fabril e Industrial de Vinagre 
Brasileira de Calçados .......• 
Trituração e Moagem .....•... 
Cortumes de Sant'Anna ...... . 
Commerrio e Industria da Cha-

pl!os ........•.•.... .• •••.••• 
União Industrial -de S. Sebas-

tião .. . ...............•..••• 
Sapatmla .....•.•...••••.••• 
Progresso Manufa,ctureira. dtl 

Calçaétos ......••. : • ; •....• .• 
:::entra! Manufact'.lreira. ..•••• 
Fabrl! Paulistana. ..••...•••••• 
Industrial de Sabão e Velas ..• 
Brasileiras de :Papeis Pinta.dos 
Fa.brll de Arreios e Sellaria .•. 
De Moveis Curvados ..... .... . 
Central ·Manufacturelra .. .....• 
Moinho Paranaense ........•.. 

Compan.nias Aoricola, 

ATI!: MAIO D:R 
1888 

33 . 720:00(}$ 

o o o o o o o o o o o o o-~. 

· ·· · ·· ···· ····{•. . .. ......... ... ,. .. ............... 
• ••••••• o •••• -~ 

······ ·· ······" 
...... . ...... ... 
•••• o •• o o o • ~ •• •• 

33 . 7:10:000, 

Coloniza.çi!.o Agrlcola...... .. .. . ... . ... ... ... . 
Pastoril Agricola Industrial. : . . . . .. .. ...... .. . 
Pastoril Mineira. . . . • . . . . . . . . . . ............. . 
Nova, Commercial e Lavoura. . . ... ... ....... . 
Agricultura lll,odustri.a.l ........ , . .. ........ ... . 

A=~: .. . ~~~~~~~t-~~e.i~~-. -~~ 

1 

.............. . 
Agrlcela .Paranapanema. . . . . • • . ............. . 
Agrlcola Plrapltinga. . ........ . ... .......... . 
Ceres !Brasileira. ... . . . . . . . . . . • . . .. . ...•.. .. 
Rural do Brasil............. . • ......•...•• ·~ 
Manhuassfi e Caratlnga ..•.•.. I· .... .. ....... . 
Industrial e Agricola Paraty-

menlm ......••..•...•....•••. .............. 
Terras e Colonização. • . . . . • . • . .. .. ... ...... . 
Plantação e Usinas «e T .rlgo em 

Minas Geraes... .... ........ . ............. . 
Brasileira Torrens . . . . . . • . . . . . . ...••......•.. 
Nova, Era Rural' do Brasil. . ~ . . .... •.. .•...•. 

ComqJanhias diversas 

Architectonica .. .. ..•.......• 
CarruRgens 'Fluminense .•.....• 

L~ transportar ... . ....... . 

1.800:000$ 
798:800$ 

o .2 o 6·96 :800$ 

DE MAIO DE 1888 
A Hi DE NO-
VEMBRO DE 1889 

3.(}00:000$ 

.. ... ........... 
•• o o •• o •• .•••• ~ .. 

• • ·~· • ••. ••. •. •r .............. ,. 
•• o •• • ~ • • o ...... 

··············fo. 
••• o •••• • o ••• • ~. 

...... ...... . ... •'• ·-·!'· 

... ... ....... o o .... ·~. 

. ................ 

3.000:000$ 

1.000:000$ 
7 . (1 00 :000$ 
1. 000 :000$ 
1.500:000$ 

oooooooo .. · oooooo 

DE 15 DE NOVEM-
BRO DE 1889 A 
OUTUBRO DE 

1890 

~·4.940 :000$ 

1.000:000$ 
300 :000' 
200:000$ 
200:00 0$ 
400:000$ 
·~CO :OCO$ 
400:000$ 
100:000$ 
800:000$ 

1.000:000$ 

10 o 000 :000$" 
300 :000$ 

1. 000 :000$ 
600:000$ 

2.000:000$ 
1.000:000$ 

500 :000$ 
1.000:000$ 
1. 000 :000$ 

600:0(}0$ 
500 :000$ 

47.MO:OOO$ 

300:000$ 

~00:000$ 
8.000 :000$ 
2.000:000$ 

10.(}0(}:000$ 
10.000 :000$ 

8.000:000$ 

~o o :000$ 
20.000:000$ 

2.000:000$ 
10.000:000$ 
:!5.000:000$ 

$ 94.500:0ÕO$ 

• o. •) o • o o • • • o . • • ••••• o 

TOTAL 
\ 

61.160· :000$ 

1. 000' :000$ 
300 ;OI)j()$ 
200:000$ 
200:00 0, 
400·:000'' 
200:000$ 
400:000$ 
100:00>0$ 
800:000$ 

1. 000. :0-QO$ 

10 .(}OI() :000$ 
300:000$ 

1.~00!: 000$ 
.c;oo :OO<O$ 

2.000:000$ 
1. 000 :Ot!O$ 

'6001 :000$ 
\1.000:000$ 
u o 000 :000$ 

600 :0100$ 
600:0004 

H.260:000$ 

'1.<100: 00 01$ 
7. 000• :000$ 
1.•Q00 :000$ 
1.1500:000$ 

301() :000$ 

i! OO :000•$ 
8.000:000$ 
2.000:000$ 

1()1.000 :000$ 
1()1. 000 :O Oi$ 
.6.000:000$ 

600 :000$ 
20 o 000 :001()$ 

2.000 :000$ 
1()1.000:000$ 
25.000 :000•$ 

1(}5 o 000 :000$ 

(1.800 :000·$ 
796:800$ 

2 o 5·96 :800~ 



., 
TITULO DAS COMPANHI.A.Ii 

CONSTITUJI>AS 

Tr.a.n.sporte ............. . 

Doca.s iD. Pedro H .......... . 
Esperança ........ , .. · ....... . 
Industrial Guanabara .. ;_ .... · .. . 
Jardim Zoologico ............ . 
Mercado Nitheroyense ........ . 
Praça dil. Gloria ..........•... 
Commercio <J:e 'Aguardente .... . 
Commercào e Inà'us.tria ....... . 
Economizadora -do Gaz ...... . 
Empre~a de O)>ras Puh<licru;; no 

Brasil .............•........ 
Esperança IMaritinia .... , .... . 
Galeria Municipal. ......... . . . 
Hi'Ppodromo Na,cional .......•. . 
Saneaménto do iRia de Janeiro 
União · Mercantn ............. . 
Nacionar' de Construcções ..... . 
Turf-Club ......... ....... .. . 
Coopel'ativa de Carvão ....... . 
Hippodromo Nacional, ....... . 
Manufactura de Lenha ....... . 
Melhoramentos Urbanos cre N!-

therohy .................... . 
Nacional de Ar Comprimido .. . 
Parque de Acclamação ....... . 
Industrial e M·elhoramentos do 

·Brasil ......................• 
Exposição Hespanhola .....•... 
Productos •Medi-cinaes ........• 
Melhoramentos da .Cidade -de 

IPetropolis ... . , ............ . 
Alvenaria, Cantaria e Co::lstruc-

ções ....................... . 
Evoneas Flumtnenses ........... . 
Mineração do Furquim ....... . 
Artes Graphicas ..... : . .... . . . 
Sanitaria ...........•........ 
Melhoramentos da Cidade do Rio 

de Janeiro ....•.•..... ~ ... . 
Saliinas de Mo'ssoró Assú. .... . 
União Popular ............... . 
Locad·ora Immigra torht . .' ...... . 
Grande Hotel Internacional. .. . 
Lenha Economica ...•........• 
Salinas Norte e ISul do · Brasil 
Progresso I•n<Iustria.l ·de Caran-

dà.hy .............•......... 
Industria e Commercio <Ie Pamel 
Correio do 'Povo ..........•... 
O'bras !Publicas e 'Empresas do 

Estado de Minas Geraes .... 

!A trep.eportar •... ! • , ••• . : : 
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ATlÍl MAIO DE 
1888 

2.596:800$ 

4. 0·00 :000$ 
•600 :000$' 

1'5 :000$ 
2&3 :000$ 
300:000$ 

500 :0'·00$ 

.. . ......... _ ... , 

... ·.··········· .. 

..... . ~ ........ . 

8 .c234 •800$' 

DE MAIO DE 1888 
A 1·5 DE NO
VEMBRO DE 1889 

..· ........ · .. . 

. .......... .... ... . 

················!· 
1.000:000$ 

300:000$ 
300:000$ 

4.600:000$ 
1'20:000$ 

L 500 :000$ 
2i50 :000$ 

2.000:000$ 

....... •. ! ..... . 

············••!• 

.............. , . 

.............. ... 
10.070:000~ 

DE 15 DE NOVEM· 
.BRO DE 1889 A 

OUTUBRO DE 
1890 

5.400:000$ 

5.400:000$ 
2.000:000$ 

100 :0 00$ 
200:000$ 
150:000$ 
100:000$ 

266:600$ 
2.0QO:OOO$ 

500:000$ 

'2. o ou :000$ 
200:000$ 
250:000$ 

2.000:000$ 

2. 000 .:000$ 
2. 000 :(·00$ 

1•50 :000$ 
1.000:000$ 

3150 :000$ 

1-6. 000 :000$ 
4.000:000$ 

50:000$ 
500:000$ 

1.400:000$ 
560:000$ 

2.000:000$ 

1. 000 :000$ 
2.000:000$ 

2'50 :000$ 

5.000:000$ 

TOTAL 

2. 5916 :800$ 

4.000:000$ 
600:000$ 

75 :000$ 
26(!:000$ 
300:000$ 
!500 :000•$ 

1..000:000$ 
·300 :000$ 
·300 :000$ 

'10 )JI()O :000$ 
120 :000$ 

''1..'500 :000$ 
' 250 :000$ 
2. 000· :0·00$ 
5. 40•0 :000-$ 
2. ooo• :ooo$ 

100:000$ 
20·0 :DOOt$ 
1'50:000$ 
1o•o :ooo; 

2•66 :600$ 
2. 000 :000$ 

1;00 :000$ 

2. 000 :000$ 
, 200 :OOi•F 

250:00(<$ 

:l. 00•0 :0.00!$ . 

2. 00•0 :O.() O'$ 
ll . o 0•0 : 0•0.0'$ 

150 :0•00$ 
1.000:000$ 

350:000$ 

16.000:000$ 
4. 000 :0-00·$ 

50 :000.~ 
1500 :0,10 $ 

1. 4•00 :000$ 
-500 :000$ 

:3. 00•0 :OVO'$ 

1. r.QO :OOIJf 
250 :~üG$ 

13. 00•0 :O() O·$ 
5.000•:000$ 



•r!1'ULO DAS COMPANHIAS 
CONSTITUIDAS 

Traru>porte . , ... . .. , . , , . , 
Promotora de Industria e Me· 

Ihoramentos ............... .. . 
Nacional de Panlflca,cão ...... . 
Importwdora de Drogas ...... . 
Lavanderias a Vapor e Ba· 

nhelras ......... . .......... . 
Mlneração do Munlcip!o ãe TI· 

radentes .... . ...... , ... . ... . 
Extracção de Ocres .... , ... . . . 
Impressora .. ............... . 
Terrenos e •Con&trucçóes .. . .. . 
Coudelaria Cruzeiro .......... . 
Roupas Feitas e ·Costuras ... · .. 
Salinas <<1N aJCi·onal» ...... .. .. . 
Technico Constructora ..... .. . 
Materiaes e Serrarias a Vapor 
Braga Junior ~ C ... : .. .. . .. . 
Commercio e Ensaque -de .Cat\é 
Mater!aes para Construcções .. 
Importadora de 'Vinhos Portu-

guez.es . i •••••• ••• ••• • •••• : • • 

)falson Moderne .. , .......... . 
·Brasileira de Electric!d'ade . .. . 
Ind ustrial de Av!·cultura ..... . 
Ctrimico Tndustrial <la FIQra 

Braslleira .... . .... .. : . . . ... . 
Lavanderia •Fluminense .... .. . 
Forja 'Nacional. ............ , .. 
Obras Hydraulica,s -do Brasil. . 
EnsaccadQra (te Café . . . .•.... 
Manufactura {!e •Carvão Vegetal 
~ral de Transportes . ... .... . 
Frog.resso Industrial · de Cabo· 

Frio . ... . ........... · · · ····· 
Editora !Fluminense .... . ... .. . 
Melhoramento de S. Paulo ... . 

· Padaria !Central V!ennense ...• 
Importa<lora e Intermediaria 
Me,tr01poJ.i to,na ........... . .. . 
C<lmmerclo <le Armalrinho e 

Ferragens . . ..... •... .. .... . 
Nacional <le Fmjas e Estaleiros 
Industrial <la Jpúca .. • J • • : ••• 

Garantia dos Locatarios ..... . 
Nac!Mal de !Pesca.' .... .. . ... . 
Industrütl Fldelid'aue ......•... 
A La Menagêre . . ...... .. ... . 
Cooperativa de LDterias .. . . . . 
Industrial ·de Encaixotamentos 
PhalJillacopéa Nacional. .. .... . 
Agrícola Brasileira . . .. ... . .... . 

IA. trane)lQrtar ... . , ..•....•• 
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m' 15 DE NOVEY
A.TÉ MAIO DE , DE liLAIO DE 1888 BRO DE 1889 A 

1888 A 15 DE NO- OUTUBRO DK 

8.334 :8 00 ~ 

... ... .. ·· ··· .. 
········· ...... . 

oo l oo o o oo , oooooo 

•• • • • • ,•o o , •••• • 

... ····· .. ... . . 

.. ···· ·· ..... . . 

.. . ····· · ···· · · 

.... .' .. .. ··· ··· 

.. o o····· · · · ·· . 

O+o. o . • •.••• o oo 
ooo · ··· ·· · ····o 
· ·· · ·•o••oo ooo o 

•• o •• o •• o • • ~ •• •• 

lS. 3:!4 :80Q$ 

VEMBRO DE 1889 1890 

10.070 :000$ 

• •• • ••• ; o ••• ••••• 

.... ..... ...... ,. 

. . ... . . ·-· .o. o .. 

• •• o ••• o • • • • o ... ~ 

• o ••• ••• •••••• J,. 

•••.••••.••••• L 

10.070:000~ 

59.016 :00()$ 

2. 000 :OOlr$ 
2 . 000:000~ 

250:000$ 

250:000 $ 

500:000$ 
200:000$ 
500:000$ 

10.000:000$ 
500 :000$ 
20 J :000$ 

2.000:000$ 
2.000:000$ 
4. 000:000$ 

500 :000$ 
3.000:000$ 
2.000:000$ 

1. 000 :000$ 
500:000 $ 

1.000 :000$ 
100:000$ 

400:000$ 
.;;oo :l'O :•$ 
400:000$ 

SO.OOO:OOO$ 
12.500:000$ 

100:000$ 
1. 000 :000$ 

600:0 00 $ . 
500 :ilO!l$ 

15. o·oo :ooo$ 
300:000$ 
800:000$ 

20.000 :QOO$ 

10 . 000:000$ 
30.000:000$ 

930:000~ 
400:000$ 
500:000, . 

1.000:000$ 
1•. ooo :on o, . 

250 :0003 
10o:oooi 
600:0003 

2.000 :000$ 

HO. 040 :~00$ 

T{)II'AL 

'7 6. 830:600$ 

:a. 00>0 :OrO O!$ 
2. 00•0 :OQO·$ 

250 :000$ 

25 0 :000~ 

500:000$ 
200 :000$ 
500:000$ 

10. 00:0 :000$ 
JiOO:OOO $ 
200:000$ 

2. 00•0 :OQQ$ 
2. 00•0 :0>00'$ 
i. oo·o :·o o o$ 

'óOO :000$ 
3. 00·0 :000$ 

. 2. 00•0 :()00!$ 

l.L OO :00• · ~ 
\500 :0 00$ 

1 000 :00 <· $ 
100:000$ 

400 :·O·OO$ 
1500 :000$ 
400:000$ 

50. ooo :00{)$ 
12 .•511 8 :.0.()0$ 

1lYO :·0 00$ 
1 .1'00 :0 0• ~ 

6001:000$ 
{;00 :000$ 

15.000:000 $ 
300:000 ~ 
800:000$ 

zo .ó·oo :oo·o$ 

'10 .oo.o :000$ 
30 .{)00 :000$ 

9Cl0 :0 00.$ 
400 :00()$ 
500;000$ 

1. 000 :0 00$ 
1. 000:0 00$ 

250:000$ 
'100 :o o os 
5{)0 :00.0.$ 

z·. ooo(J :o.oo'$ 

2118.400 :000$ 



TITULO DAS COMPANHIAS 
CONBTITOlDAS 

Transporte . . _ ... .... .... 

Nacional de Artefactos de Fo-
lha de Flandres .. ,· , ........ 

Inétustrial de Sêda, e Ramle .. 
Tanoaria Fluminense ..... .... 
Aur!flcla Brasileira ........... 
Pa.storll I.nd ustrlal do .Sul do · 

Brasil ....... ...... . ........ 
Al11ança Mercantil. ........... 
Iniciadora de Melhoramentos .. 
Imoportadora e Introductora. do 

Rio de Janeiro ............. 

Bancos .. -~~~~~.~ ............ I 
Carris Úrbanos ..•........•... 
Engenhos Centra.es _ ..•..•.•.• 
Estrad'as de Ferro ...........• 
Navegação • .. • • o o ••• o ••• ~ •••• 

Seguros ···············""" ····· Tecidos e outras .... _ ......... 
Agrlcolas ..................... 
Diversas ··················· · 

-608-

ATli MAIO Dlll 
1888 

3 .334:800$ 

.. . . .. .... ..... 
··············· ... .... ... ... .. 
... ············ 
.... ........... 
··· ··· ······· ·I' ...... ......... 
............... 

s.sa4:800$ 

118.500:000f 
24.6•30 :000$ 
7. 700 :OUt.l$ 

138.921.:200$ 
26.673:000$ 
52.'600:000$ 
33.720:01}0$ 

....... ........ 
8.884:800$ 

410. 8'79 :000$ 

I 

DE MAIO DE 1888 
A 16 DE NO
VJI:MBRO DE 1889 

10 . 070:000$ 

.... ....... .... 

................ 
............... 
•• o o •• o ••••• ~ ·' 

··············· ··············· ............... 
................ 

10.070:000$ 

324.000 :000$ 
................ 

1.ó00 :OQO$ 
5·3 .•540 :000$ 

...... ... ...... 
··············" -3.000:000$ 

10.500:000$ 
10.070:000$ 

40.2. 610 :000$ 

Dlll 16 DE NO
VEMBRO DE 
1889 A OUTU
BRO DE 1890 

·'"""~lo!! ::.i 

240 o 040 :600$ 

1.200:000$ 
2.000 :OOt · ~ 
2.11rr. :00 '·• 
2.600:000$ 

5.000 :000$ 
G.OOO:OOO$ 

"L 000 :000$ 

li.OOO:OOO$ 

279.74-6 :600$ 

386 . .S50:000$ 
....... ...... .. 

14.250:000$ 
316.100:000$ 

29 .100:000$ 
2 . 600:000$ 

47 . 640:000$ 
94.500:000$ 

279 . 746:600$ 

1.169 . ·386 :6oo·$ 

TOTAL 

268 o 400 :000$ 

1. 200 :0001 
.2. 00•0 :000$ 
~. 00•0 :00 01 . 
2 o 500 :0001 

6.000. :000$ 
5. 000 :0001 

.20. OtOO :OOoOI 

:2. 00<0 :0001 

298 .1<61 :0001 

&28. 060 :0001 
24- 6<1 o :0001 
23.460 :0001 

ii08 .1661 :2001 
56.673 :0001 
166.100 :0001 
84.2~0 :000, 

105.000:000$ 
298 .161 :400$ 

1. ~82. 87-5 :600$ 



\ 

60S-

Nada mais elo quente do que estes algarismos. No longo curso de mais 
de sessenta annos, decorrido até a lei de 13 de maio, o movimento indus
trial desta praça, representado no capital das sociedades anonymas, cir
cumscreve-se á somma de 410.879:000$. Nos dezoito mezes comprehen
didos entre 13 de maio de 1888 e 15 de novembro de 1889 as associações 
do mesmo genero, constituídas nesta cidade, exprimem um capital de 
402.000:000$. De 15 de novembro de 1889 a 20 de outubro de 1890 (onze 
mezes) as soci~dades anonymas formadas nesta capital attingem .a impor
tancia descommunal de 1.169.386:600$000. 

Acareemos estes algarismos : 
Sob a alliança da monarchia com a 

escravidão, em cerca de 66 annos 
Sob a monarchia com a escravidão, 

410. 879 :000$000 

em tres semestres ............. . 
Sob a republica, em onze mezes .. . 

402. 000 ;000$000 
1.169.386:600$000 

Medido por ·esses algarismos o nosso progresso, teríamos de concluir 
que, em dezoito mezes, desembaraçados do captiveiro, andámos tanto, 
quanto em quasi meio seculo sob o peso delle, e que, em menos de um 
anno sob a republica, nos adiantámos 50 % mais do que em toda a duração 
do regimen imperial. 

Tomada a porcentagem correspondente a cada um dos dous ultimas 
períodos, cada um de per si, e depois addicionados um ao outro, em relação 
ao primeiro, representado pela somma de 410.879 :000$, temos um 
accrescimo : 

Nos 18 mezes seguintes a 13 de maio, de 
Nos 11 subsequentes a 15 de novembro, de 
Nos 29 mezes, de 13 de maio de 1888 a 20 

outubro de 1890, de .... . ............ . 

97.64 % 
278.78 % 

376.78% 
Note-se que este computo não abrange as emprezas, em numero con

sideravel, que, tendo a sua séde em Minas, S. Paulo e outros Estados, 
aqui, todavia, foram lançadas, e aqui localisaram as suas acções. S. Paulo 
e Minas teem acompanhado galhardamente esse movimento, podendo-se de7 
prehender dos dados quotidianamente fornecidos pela . imprensa que os 
commettimentos organisados nesses dous Estados elevariam a porcentagem 
supra-estabelecida a 500 ou 550 %. · 

E', mais ou menos, o mesmo nível attingido no movimento agrícola, 
onde a porcentagem de augmento do capital necessario á sustentação do 
trabalho sóbe, como demonstrei, a . 565 %. 

Em que proporção está para com esse o desenvolvimento do meio cir
culante? 

A circulação média no paiz, até 1888, póde-se calcular em 
212.640:000$000. 

Actualmente temos: 
Em circulação, notas do Thesouro .. • ............•.... 

Emissão realisada até setembro: 
Pelo Banco dos Estados Unidos do Brazil ........... . 

" " União de S. Paulo ...................... . 
" " Emissor do Sul .....................•... 
" "' do Brazil ............................. . 
" " Nacional do Brazil ..................... . 
" " Emissor da Bahia ...................... . 
" " Emissor do Norte ....................... . 

170.781:414$000 

49.999 :040$000 
5.800:000$000 
3.000:000$000 

21 . 299:600$000 
28.553:860$000 
5.500:000$000 
1 . 000 :000$000 

----'----
285.943:914$000 
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Differehç!l para mais: 73.303:914$, ou 34,52 %. 
Sornrnadas, no seu todo, as emissões concedidas antes do decreto, que 

fundou o Banco da Republica, teremos: 

Emissão realisada em notas do Thesouro e dos bancos .. 

1 Emissão por se fazer: 

Pelo Banco 
" " 
"' " " , 
, " 
, " 
, " 
" I )) 

'' " 

dos Estados Unidos do Brasil ..... .. .... . 
União de S. Paulo .· ...... .............. . 
Ernissór do Sul ........... · .. ............ . 
do Brasil .. ..... ...... ... .. . ........ .. . 
Nacional do Brasil. . . .•.... .. .. .... . ; . .. . 
Emissor da Bahia .. .. , ............. . .. .. . 
da Bahia . •.. .................... . .. . .. 
do Norte ........ .. ............. ... ... . 
de Pernambuco . ...... ... ....••..... . .. 

~ 

Bifferença para mais: 294.352:414$000, ou 138 %. 

285.943:914$000 

50 . 20 1 :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 

506.992:414$000 

Regulada, corno ficou pelo decreto de 10 de · dezembro de 1890, a 
circulação total do paiz não passará, corno já mostrei (1), de 505.000:ooo$. 

O accrescirno, pois, de meio circulante, quando essa emissão tocar o 
seu -extremo, estará na razão de 138 %, e'rn relação ao existente em 13 
de maio de 1888, ao passo que o gyro do dinheiro nas regiões agrícolas 
cresf:eu 505 o/o e o capital representado nas aggrerniações bancarias e in
dustriaes subiu 500 a 550 %. 

Evidentemente a desproporção é incornrnensuravel. 
Bem sei que a escala em que se teern multiplicado entre nós, ha dous 

annos, essas associações resentern-se de urna ·exageração assignalada, para 
a qual a especulação contribue em proporções desmedidas. Mas, ainda 
abrindo a mais larga margem a esse desconto, subsiste a desigualdade em 
termos assaz sensíveis. Si attribuirmos, por exemplo, 50 o/o desse desen
vol virnento apparente á especulação, ainda assim teremos o progresso real 
oa razão de 250 a 275 %, ao passo que o crescimento actual do meio cir
culante se cinge presentemente á porcentagem de 34. 52, e, na sua maior 
extensão futura, nunca excederá de 138 %. 

Para frizar, em surnrna, por um confronto expressivo essa disparidade, 
bastará notar que o rnaxirno da emissão (resgatado ·o papel-moeda) se 
acha fixado em 505.000:000$, ernquanto o capital das sociedades anonyrnas 
inscriptas no quadro á pag. 98, isto é, das instituídas unicamente nesta 
praça, orça a 1.982.875:600$000. 

Suppondo que, dessa irnportancia, apenas tenha realidade a quarta 
parte, que apenas a quarta parte possa vingar, e chegar á fructificação, 
ainda assim não haveria quebra de proporcionalidade entre o total da 
emissão e o valor do nosso movimento industrial. 

A differença que medeia entre os dous totaes é de 1 :4, distancia irn
rnensa para abranger os mais arrojados vôos da especulação, deixando 
manifesta, em qualquer hypothese, a 'parcirnonia do regirnen a que fica 
sujeito, entre nós, o meio circulante. 

Nel;Il se deix~ de advertir em que estou comparando o nosso estado 
agrícola e industrial apenas no pé em que já hoje se acha, com a situação 
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do meio circulante, qual será daqui a cinco annos, quando se houver remido 
inteiramente o papel-moeda e a circulação bancaria tocar a sua plenitude. 

E, na proporção que acabo de estabelecer, não. se perca de vista que 
apenas cornprehende urna das face~ . da expansão ultimamente accentuada 
na vida econornica da nação, cingindo-me á estatística do seu progresso 
industrial. A' pag. 89, porém, se deixou averiguado que á situação actual 
·da lavoura, sób o regimen do trabalho retribuído, que succedeu á gratui
dade do trabalho setvil, corresponde a necessidade irnm.ediata, quanto ao 
meio circulante, de um accrescirno superior a 500 p.c. (565 %) . Reunarn-se 
agora as exigencias de meio circulante, nestes dous annos, pelo nosso 
desenvolvimento agrícola, ás que nos impõe o nosso_ desenvolvimento in
dustrial, e calcule-se até onde não vai a desproporção, a inferioridade entre 
a emissão da moeda representativa até hoje auctorisada e os serviços, os 
valores, as urgencias sociaes que ella tem de representar. 

Mas si tão rnodica é a circulação autorisada, a qual evidentemente só 
daqui a cinco ou seis annos, pelo menos, tocará o limite legal, em relação 
ás necessidades econornicas já existentes hoje, - a quanto não montará 
essa differença de nível no termo desses cinco ou seis annos, com a dila
tação consideravel por que, daqui até lá, terá de passar forçosamente a 
nossa fortuna industrial? 

O europeu, que não conhece a nossa historia, nem da nossa situação 
actual vê mais que a superfície, não póde apreciar na sua sériedade o phe
norneno dessa eflorescencia econornica, dessa exuberancia de confiança no 
futuro, produzidas com rapidez quasi magica, depois que a abolição do 
.captiveiro e a abolição da monarchia abriram, para este paiz, urna éra defi
nitiva e normal. E por isso\ nessa faina de organisações industriaes e mer
cantis, que tem agitado, ha dous annos, esta praça, vê apenas a Hlusão da 
riqueza determinada entre os brasileiros pelas emissões de papel. Ignora, 
pois, que havia, no Brasil, consideraveis accumulações de valores cuidado
samente occultas e obrigadas a se occultarem pelas incertezas, pelas amea
ças, pelos perigos inherentes á perspectiva da revolução abolicionista e á 
perspectiva da revolução republicana. O povo brasileiro começou, de muitos 
annos, a vêr que a escravidão estava por pouco, a applaudir antecipada
mente esse desenlace inevitavel, mas, ao mesmo tempo, a crêl-o envolto 
em urna crise de ruína geral para a propriedade, em urna vasta depreciação 
de todos os valores nacionaes. E, quando a escravidão passou sem essa 
catastrophe, a nação entrou a divisar a quéda irnrninente do Irnperio, enca
rando essa revolução atravez das apprehensões, embora já muito menos 
vivas, que lhe tinham annuveado a previsão da outra. Dahi a retracção da 
actividade individual e dos valores particulares, assustados pela imrninencia 
de duas revoluções, que ninguern podia prevêr se operassem na paz abso
luta, que assignalou a consumrnação de ambas. 

E a prova de que esse movimento não é uma allucinação causada 
pelas emissões de papel está em que, datando ella de fevereiro ou março 
de 1890, o phenorneno da multiplicação activa e crescente das associações 
cornrnerciaes e industriaes principiou conspicuamente em 1888. isto é, logo 
depois de extincto o elemento servil. 

Basta percorrer, com effeito, os quadros acima expostos (ps. 93-98), 
para vêr que a irnportancia das companhias constituídas entre 13 de maio 
de 1888 e 15 de novembro de 1889 se exprime no capital de 402.610:000$, 
quantia, com pequena differença, equivalente á de 410.879:000$, que re
-presenta o valor total das organisadas nos 64 annos anteriores. Dezoito 
rnezes de regirnen imperial sem a escravidão coincidem com um progresso 
igual ao de setecentos e sessenta e oito rnezes de coexistencia da escravidão 
·com o throno. A effervescei).cia do espírito de ernprehendirnento no espaço 
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de anno e meio anterior ã republica estã para com o seu tardio desenvol
vimento sob o captiveiro na razão de 768:18, ou 42:1. O phenomeno, que 
espanta o observador estrangeiro, não decorre, pois, das emissões de 1890, 
mas da emancipação de nossa vida economica pela suppressão do capti
veiro civil,- da tranquillidade que derramou no animo do povo a soluçá() 
calma desse problema, da confiança que inspiraram aos capitaes retrahidos 
e· foragidos os resultados immediatamente beneficos dessa reforma. 

Si de 1890 para cã o movimento assumiu proporções ainda muit() 
maiores, é que com a consolidação da republica o sentimento popular acre
ditou, com razão, encerrada a phase das revoluções e firmado o period() 
da reconstrucção pacifica da patria pelo trabalho. 

' 
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RELATORIO DO SR. ARARIPE (1891) 

INTRODUCÇÃO 

Acaba de ser publicado o relatorio que vos endereçou o meu illustrado 
antecessor, e alli encontrará o Congresso copiosa fonte de informações pata 
poder bem estudar e julgar todas as importantes reformas financeiras, rea
lisadas no período em que geriu a pasta da Fazenda, durante o regimen 
do Governo Provisorio. 

Minuciosa e intelligentemente expostas por quem as elaborou, ha a 
vantagem da clareza e verdade, que as expurga de qualquer falsa inter
pretação. 

Facilmente comprehendereis, portanto, que não vos venho apresentar 
agora um outro relatorio, mas simples exposição do nosso estado finan
ceiro, mas completo do que o referido naquelle documento, sómente por 
comprehender elementos, que não podiam ser então conhecidos, quanto aos 
exercícios de 1890 e 1891. 

Sobre esse ponto vos exporei succintamente e com franqueza o que 
mais póde interessar ao Congresso saber, tanto quanto me tem sido pos
sível julgar · durante pouco mais de quatro mezes em que me confiastes a 
direcção dos negocios da Fazenda. 

Em tão curto espaço, quando tinham sido já reformados ou alterados 
quasi todos os serviços, regulados o meio circulante e o resgate do papel
moeda, alteradas as disposições sobre bancos de emissão e sociedades ano
nymas e hypothecarias, reconstituídos alguns impostos, reformada a tarifa 
aduaneira, decretando-se a cobrança em ouro dos direitos de importação 
para consumo, pareceucme, e ninguem poderá reflectidamente dizer que 
sem razão, que nada podia nem devia innovar, sem aggravar mais ainda 
as difficuldades que vão surgindo, como consequencia da transformação 
simultanea e subita de tantos serviços, qual mais importante, por interes
sarem todos á fortuna publica e particular. 

Não podia innovar, repito, porque, provindo quasi todas as reformas 
citadas de actos com caracter legislativo, entendo que só ao Congresso com
pete approval-as, modificai-as ou reieital-as. 

Não devia innovar por não ter decorrido ainda tempo bastante para 
que taes reformas tenham produzido todos os seus effeitos, que só muito 
mais tarde poderão devidamente ser apreciados. Nesse papel de expediente, 
só julguei dever intervir na marcha dos negocios chamados de praça 
quando se tornou necessario interpretar disposição mal definida, ou cor
rigir erro ou abuso na execução. 

Mas, si as circumstancias referidas não me deixarem ser um ministro 
de finanças, ninguem negará que fiz o possível como ministro do Thesouro, 
procurando cortar abusos de administração, onde os conheci, velando pela 
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mais completa fiscalisação na arrecadação das rendas, restringindo . despesas 
autorisadas conservando nos cofres do Thesouro, das Thesouranas e da 
Delegacia ~m Londres, recursos bastantes para acudir de prompto a quaes
quer emergencias do serviço; e afastando-me sempre da luta de interesses 
particulares, que não se deviam antepôr aos do Thesouro. 

E não foram poucas as difficuldades que tive de enfrentar para gerar 
no espírito, dos que a minha resolução contrariava, a convicção de que, 
não só não me afastaria desse principio, mas ainda que divergia do meu 
antecessor, quanto ao emprego do ouro recolhido ao Thesouro por alguns 
bancos para lastro de suas emissões, e que elle mandara escripturar, como 
todos os outros depositos, de accordo com as disposições do art. 41 da 
lei n. 628, de 17 de setembro de 1851. . 

. Em minha opinião deve ser considerado sagrado, e, portanto, conser
vado em especie, o fundo metallico que garante a emissão dos bancos, 
embora se diga que esta, só sendo convertivel quando o cambio se mantiver 
ao par durante doze mezes, nenhum perigo haverá, mas pelo contrario 
conveniencia, em empregar tão grande somma em resgate de titulos do 
Estado, que, guardados no Thesouro, lhe depararão meios, em qualquer 
emergencia, para a acquisição do metal preciso ao reembolso dos bancos 
emissores. 

Mas, dada tal emergencia, quanto valerão esses títulos? A esta per
gunta é que a ninguem é dado responder, e esta é a razão unica por que 
entendi não proseguir na operação regulada pelo decreto n. 823 B de 6 
de outubro de 1890. 

Ao iniciar a administração, julguei tambem acertado só dispôr do ouro 
arrecadado em pagamento de direitos de importação na proporção das ne
cessidades do Thesouro, procurando assim não animar novas emissões de 
papel-moeda, que, pela má distribuição das primitivas, tanto havia concor
rido para o jogo desenfreado que, repentinamente, se desenvolvera na praça 
do Rio de Janeiro, com desgosto até para o commercio cauteloso e a parte 
mais sã da população desta Capital. 

No mesmo intuito fôra promulgado o decreto de fevereiro deste anno, 
mas, algumas de suas disposições julgou o Governo prudente alterar, ante 
reclamações da imprensa, e o procedimento da junta de corretores, que, 
deixando-se levar pela grita de jogadores allucinados pela cessação dos 
lucros enormes que no momento colhiam, procurou reagir pela inercia, 
sem lembrar-se, talvez, de que assim concorria para sacrificar justos inte
resses de muitos de seus commitentes aos lucros exagerados de espe
culadores. 

Na época anormal que atravessamos, nem sempre podemos perseverar 
em ideias preconcebidas, por mais justas que ellas sejam; e por isto, em
bora continue a ter a mesma opinião sobre o modo por que o ministro da 
Fazenda deve dispôr do ouro que arrecadam as alfandegas da Republica, 
as circumstancias especiaes da nossa praça, victima da especulação de 
cambistas de profissão e de occasião, levaram-me a fazer algumas conces
sõ~s .er:' favor do commercio importador, e, conseguintemente, d·a população, 
principiando por mandar vender ouro em alguns bancos por conta do 
Thesouro e acabando, em vista da baixa constante do cambio, por mandai-o 
vender em todas as alfandegas da Republica pela taxa fixa de 18 pence 
por 1$000, a quem apresentasse despacho regularmente formulado para 
pagamento de direitos de consumo nas mesmas alfandegas. 

Esta providencia foi geralmente bem acceita, como sabeis, e vai pro
duzindo bons resultados. 

Dadas estas explic~ções , qu~ julgue! n~cessarias para justificar alguns 
de meus actos, passarei a exammar o movimento das operações de receita 
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e despesa dos ultimos exercícios, principiando pelo do de 1888, para esta
belecer ligação com o ultimo rejatorio da Fazenda, publicado durante o 
regimen monarchico, sendo ministro o Dr. João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

EMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO E 

RESGATE DO PA PEL-MOEDA 

De outubro ultimo em diante não houve alteração no valor da emissão, 
que se conserva em 171.081 :414$000; mudaram, porém, a quantidade e os 
valores das notas em circulação, em consequencia das substituições de 
estampas e do troco de notas de maiores por menores valores. 

Estão em substituição as de 1$, 50$ e 200$ da 5' estampa. Das duas 
primeiras finda o prazo para essa operação, sem desconto, em 30 do cor
rente, e por ter sido pr{)rogado o que findou em 31 de março, da ultima 
já se está fazendo o troco com o desconto de 55 %, que continuará a 
mais 5 % mensalmente, até perâerem de todo o valor as respectivas notas 
em março de 1892. , 

N{) intuito de acudir á grande falta de trocos sentida em todas as 
praças da União, a junta administrativa dessa repartição autorizou a emissão, 
por troco das notas de 50$, da 5' estampa, de 1 . 098.000 notas ·de 500 réis, 
que existiam em deposito na caixa, e cuja emissão tinha sido suspensa, 
desde que o thesouro mandou substituir as notas desse valor por moeda 
de prata; medida que continuará a ser executada, relativamente ás que se 
apresentarem em estado de serem trocadas, afim de não privar o publico 
desse intermediaria para as transacções do pequeno manejo da vida; aí
tendendo a que toda a prata que tem entrado em circulação ha desapparecido 
do mercado. 

Além das de 500 réis, continuam a ser trocadas pelas notas de maiores 
valores, que vêm ao troco, as de 1$ até 20$; tendo deste modo augmentado 
a quantidade destas ao passo que ha diminuído a das de maiores valores. 

Estão sem valor e retiradas da circulação todas as notas da. 1", 2", 3• 
e 4" estampas, com excepção das de 500 réis da 1• e 2", as de 2$, 5$, 
10$ e 20$ da 5•; e as de 5$, 10$ e 20$ da 6', e as de 5$ e 10$ da 7", 
estando todas liquidadas; menos as de 10$, da 7", cuja substituição acabou 
em 31 de março ultimo. 

Nessas notas, com exclusão das de 10$, da 7" estampa, o prejuízo 
do publi~o, é o seguinte: 

Da 1" estampa de 1$ a 500$ . . 
Da 2" estampa de 1$ a 500$ .. 
Da 3" estampa de 1$ a 500$ . . 
Da 4" estampa de 1$ a 500$ .. 
Da 5" estampa de 2$; 5$, 

10$ e 20$ ............ . 
Da 6" estampa de 5$, 10$ e 

20$ .. . ............... . 
Da 7" estampa de 5$ ..... . 

Por terem dei
xado de vir 
a troco 
671 : 133$000 
692:704$000 

1 . 277 :396$000 
1.306:746$000 

721 :336$000 

422 :420$000 
445:450$000 

Por descon
tos 

27:703$900 
77:711$000 

182:560$900 
297:670$300 

47:693$300 

97:923$350 
18:931$000 

Total 

698 :836$900 
770:415$000 

1.459:956$900 
1.604:416$300 

769:029$300 

520 :343$350 
464:381$000 

5.537:185$000 750:193$750 6.287:378$750 
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Estão assignadas e promptas para em1ssao as notas de 100$, da 6" es
tampa, que hão de substituir as da s• do mesmo valor ;estando em cir
culação as de 1$, 50$, 100$, 200$ e 500$, da s• estampa, tres das quaes 
em substituição como acima se disse; as de 1$, 2$, 50$ e 200$, da 6•; 
as de 1$, 2$ e 20$, da 7"; as de 2$, 5$, 10$ e 20$, da 8•, e as de 
5$, da 9" estampa, e bem assim as de 500 réis da 1• e 2•. 

De outubro de 1890 a março ultimo foram recebidas da Bank Note 
Company, de New-York, as notas abaixo mencionadas: 

De 1$000 ..........•.••••...•...•...• 
De 2$000 ..•••.....•..••..•.....•••.. 
De 5$000 ..•••.....•.•...••.....•.... 
De 10$000 •••....•....••••.••.••.••.. 
De 20$000 ••..•.••.....••.....•..•..• 
De 100$000 ...•••....•.••.......•.•.. 

870.000 
500.000 
600.000 
400.000 

t .200.000 
280.000 

3.850.000 

870:000$000 
t . 000 :000$000 
3.000:000$000 
4.000:000$000 . 

24.000:000$000 
28.000:000$000 

60.870:000$000 

E entre a caixa e as thesourarias houve no referido período o movi
mento seguinte: 

Remetteram-se notas no valor de ....•........•........ 
e receberam-se substituidas no de ................... . 

sendo a differença a favor das recebidas de . .......... . 

3.874:771$500 
4.094:121$000 

219:349$500 

As notas remettidas ás thesourarias são indemnisadas pelo thesouro 
logo que são entregues ao respectivo conductor, apresentado o recibo deste; 
as que vêm das thesourarias são indemnisadas ao thesouro mensalmente, 
assim que se ultima a sua conferencia. 

De outubro até agora deram-se tres queimas: a 1• em novembro de 
1890, a 2" em fevereiro e a 3" em maio ultimo, nas quaes entraram: 

Trocos na casa ..... . .............................. . 
Trocos por moedas de bronze ....................... . 
Trocos por moedas de prata ......................... . 
Resgates ... ·i ............ • · • · · · · · · • · • · · · · • · · · · · · · · · 
Remessas dos thesoureiros ... .. ..................... . 

18.01 t :087$500 
3:561$500 

471:544$500 
9 . 220 :456$000 
4. 303:613$500 

32.010:263$000 

Ainda não começaram a ter execução as disposições do art. 9• do de
creto n. 1. 154, de 7 de dezembro de 1890, e do art. 44, dos Estatutos do 
Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em virtude dos quaes o 
mesmo banco se obrigou a resgatar gratuitamente, dentro de 5 annos, 2/3 
do papel-moeda do Estado, que será substituído por bilhetes de sua emissão. 
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BANCOS 

No relatorio do meu antecessor, paginas 84 e 105, se lê que a circulação 
das notas dos bancos ultimamente creados, desde que fiquem completas as 
suas emissões sobre base de ouro ou de apolices, subirá a 535.218:586$000, 
assim distribuída: 

Banco da Republica ........•......•...............• 
Banco do Brasil ..........•.•......•.•......•..••..• 
Banco União de S. Paulo ......................... . 
Banco Emissor do Sul .....• • ...•.............•.. .• 
Banco Emissor da Bahia ....•.•..•.••.........•..... 
Banco Emissor de Pernambuco ...•.•....•...•..•.... 
Banco Emissor do Norte ....•.......•...•..•..••.•.• 
Banco de Credito Popular .......•...............•.. 
Banco da Bahia .........•.. •....• ..•..•••........•. 

Mas o Banco da Republica deverá resgatar papel-moeda 
na somma de ...•.........•.•..•..••.•....••..• 

Ficando a circulação em ...•..•...•......•......•.. 

· 500.000:000$000 
50. 000 :000$000 
40.000:000$000 
16. 000 :000$000 
20.000:000$000 
30. 000 :000$000 
20.000:000$000 
20 . 000 :000$000 
10 . 000 :000$000 

706.000:000$000 

170.781:414$000 

535.218:586$000 

· A em1ssao deverá ser feita por igual quanto á base de apolices, e no 
dobro sendo o lastro em ouro; exceptua-se, porém, o Banco da Republica 
que recebeu a faculdade da emissão no triplo do deposito em ouro, por 
ter de empregar uma terça parte da mesma emissão em resgatar as notas 
do thesouro, como já ficou dito. 

Em 3 de junho corrente tinham emittido: 

Banco da Republica: · 

Base de ouro inclusive a do Banco do BrazÚ ..•. 
Base de apolices ......•...•..•......••.......• 

Banco União de S. Paulo, base de apoiices ....•..... 
Banco de Credito Pqpular, base de apolices ......... . 
Banco Emissor do Sul, base de apolices .. .•. ....... 
Banco Emissor do Norte, base de apolices .•...•.••. 
Banco Emissor da Bahia, base de apolices ......... . 
Banco Emissor da Bahia, base de ouro ............. . 
Banco Emissor de Pernambuco, base de ouro .........• 
Banco da Bahia, base de ouro ...... -.............. .. 

RESUMO 

Emittidas sobre base de ouro .... , .............. · .. . 
Emittidas sobre base de apolices .......•........•. 

179.271 :260$000 
50.000:000$000 
9. 704:600$000 
4.500:000$000 
3 .500 :000$000 
1.000:000$000 -
5.500:000$000 
4.000:000$000 
4.559:200$000 
4.000:000$000 

266 .035:060$000 

191.830:460$000 
'i 4. 204 :600$000 

··~ 
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Tambern até 3 de junho corrente, haviam depositado para garantia dessas 
emissões: 

Banco da R~ublica .•.•••..•••••• 
Banco União de S. Paulo ••.......• 
Banco de Credito Popular •..•...... 
Banco da Bahia .•.....•... • ..•... 
Banco Emissor de Pernambuco .... . 
Banco Emissor do Sul ......... . 
Banco Emissor do Norte . ... • •..•. 
Banco Emissor da Bahia ......... . 

Apolices 

50. 000 :000$000 
9.705:000$000 
4.500:000$000 

$ 
$ 

3.500:000$000 
1 • 000 :000$000 
6. 300 :000$000 

7 5 . 005 :000$000 

Ouro 

59. 7 57 :093$862 
$ 
$ 

2.000:000$000 
2.293:620$000 

$ . 
$ 

2. 000 :000$000 

66.050:713$862 

141.055:713$862 

Da 1 • em1ssao do Banco Nacional só resta resgatar a somma de réis 
127:400$000 em notas de 500$000 e 200$000. 

O Banco de S. Paulo deverá restituir á caixa de amortização a somma 
de 2.485:270$000, que recebeu em notas do Governo, já preparadas com 
as necessarias modificações, e bem assim indemnisar o custo das mesmas 
notas. 

Grande inconvel}iente ha resultado da pratica de alguns bancos ha
verem iniciado as suas emissões aproveitando notas que haviam sido adqui
ridas para a emissão do Estado, alteradas apenas com declarações lançadas 
por carimbo, porque essas declarações vão-se apagando e algumas vezes 
acontece serem as mesmas notas trocadas ou substituídas como do Estado; 
por isso a junta administrativa da caixa de amortização resolveu,_ em 27 de 
abril ultimo, obstar de todo aquella pratica. 

Para conveniencia do publico, que . muitas vezes via-se em difficuldades 
para obter o troco de notas de alguns bancos regionaes, determinei ultima
mente que aquelles, cujas emissões circulassem fóra das respectivas cir
cumscripções, de accordo com os respectivos estatutos, deviam estabelecer 
agencias ou casas filiaes nesta capital, o que já cumpriram os bancos: 
União de S. Paulo, agentes J. F. Lacerda & Cia. - Emissor da Bahia, 
agente o Banco da Republica - Emissor do Norte, agente o Banco Brazi! 
e Norte America. 

Tendo apparecido na circulação bilhetes de 100$000 da emissão sobre 
base de apolices, e de 500$00 sobre base metaiiica, fabricados nas offici
nas de Laemrnert & Cia. desta cidade para o Banco União de S. Paulo, 
verificou-se que esses bilhetes só eram falsos pela assignatura, pois ha
viam sido feitos nas referidas officinas, e são iguaes aos fornecidos ao 
banco; dando-se mais a circumstancia de não ··terem os de 500$000 sido 
ainda emittidos. Para reconhecimento dos culpados corre processos ·na po
licia, corno sabeis. 

A junta da caixa de amortização resolveu que fossem recolhidos os bi
lhetes desses valores, emittidos pelo referido banco, e inutilisados os dos 
mesmos valores e estampas que ainda existissem naquella repartição. 

Pelo motivo exposto, mandei tambem que taes bilhetes não fossem re
cebidos nas estações publicas, devendo os primeiros estar recolhidos até 
30 de setembro e os segundos até 31 de outubro deste anno. 

Muitas outras duvidas vão offerecendo as emissões dos bancos, quanto 
ao modo de serem assignados os ·bilhetes, o respectivo curso e recebimento 
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obrigatorio, que devem merecer a mais seria attenção do ministro da 
Fazenda. 

Pareceu-me ·extemporanea a adopção immediata de medidas definitivas, 
que yiessem perturbar a circulação õàncaria; julgo, porém, prudente co
meçar-se a cogitar na necessidade de fazer voltar para o Estado uma parte, 
pelo menos, da emissão, precedendo accordo com os bancos emissores, e á 
·proporção que as occurrencias, e circumstancias em que ellas se derem, 
denunciarem desvio ou máo resultado da que a cada um dos mesmos bancos 
posl?Jl caber. 

A emissão do Banco do Brazil, feita em virtude do decreto n. 3. 720 
de 18 de outubro de 1866, acha-se reduzida a 11.337:350$000, e o deposito 
de seus bilhetes está supprido de modo a poder-se acudir ao troco dos que 
se apresentarem dilacerados. 

Tendo apparecido bilhetes falsos de 50$000 das series A, B, C, da 
antiga emissão, a junta .resolveu mandai-os substituir no prazo de 6 mezes, 
a findar em 30 de setembro proximo·. 

Em 6 de maio ultimo foram queimados 662:610$000 em bilhetes desse 
banco~ trocados na caixa de amortização no período de outubro de 1890 a 
março do corrente anno. 

No annexo B encontrareis outros esclarecimentos colhidos dos balan
cetes recebidos dos bancos referidos e de diversos outros . de circulação 
ou de credito real. 



MENSAGEM ( 1891} 
DO PRESIDENTE 

DEODORO DA FONSECA 

Ao eminente cidadão presidente do · Senado. 
A situação economica e financeira da praça do Rio de Janeiro foi 

devidamente estudada pelo ministro de Estado dos Negocios da Fazenda, 
e no documento que passo . ás vossas mãos, afim de que seja presente á 
Camara que presidis, estão consignadas as causas determinantes da crise 
que se manifestou nos mezes de maio a agosto, e bem assim as idéas 
de reforma que, uma vez adoptadas, melhorarão forçosamente a situação 
das industrias em geral. 

O Senado offereceu ao governo o seu concurso patriotico, e eu, cor
respondendo a essa iniciativa, que affirma a necessidade da harmonia dos 
poderes politicos da nação para a obra fecunda da consolidação das insti
tuições republicanas, estou prompto a contribuir, quanto em mim couber, 
para a prosperidade e engrandecimento da nossa patria. 

Capital Federal, 19 de setembro de 1891. 

MANOEL DEODORO DA FoNSECA. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A situação financeira - ldéas de reforma 

Generalissimo - A iniciativa que tomou o Senado de provocar da parte 
do governo um ' pronunciamento franco ácerca da situação financeira e 
economica do paiz, o patriotismo com que essa elevada corporação offereceu 
o seu valioso concurso para as soluções que acaso dependam da sua 
.sabedoria e deliberação, são a mais solemne affirmação perante o paiz, de 
que a primeira necessidade no regimen politico que fundámos consiste na 
harmonia effectiva dos grandes orgãos politicos da nação. ' · 

Si o systema parlamentar foi condemnado em razão da instabilidade 
dos governos, o systema presidencial impõe-se exactamente pela idéa 
contraria: o poder é permanente como a lei, e esta é o mais poderoso laço 
da união que poderemos invocar a bem das instituições e da patria. 

Tambem a Camara dos Srs. Deputados se tem occupado ~ dos objectos 
que attrahiram a attenção do Senado, nomeando commissões especiaes, que 
-agem por si, isoladamente, sem duvida no intuito de preparar o terreno 
em que todos nos devemos encontrar para as deliberações que dependem 
da sua alta sabedoria. 

O governo, por sua vez, consagrava-se activamente ao exame das 
questões que . se relacionam em grande parte com as faculdades especiaes 
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do Poder Legislativo, quando vos dignastes ordenar-me que trouxesse a() 
vosso alto conhecimento o resultado dos seus estudos. 

Cumprindo essa ordem, venho expor-vos o que considero mais oppor
tuno na presente e difficil quadra. 

A passagem que effectuou o paiz, do governo da revoluç~o para o 
governo constitucional, não podia deixar de produzir profundo abalo nos. 
espíritos. Naquelle, a direcção dos negocios era indicada e alterada a cada 
instante pelas exigencias do momento e pela pressão das circurnstancias; 
neste, a situação se caracterisava pelo domínio completo da legalidade, 
distribuída pelos diversos orgãos políticos da nação, de cuja cooperação 
harrnonica depende o andamento e solução de todas as questões. 

No primeiro, era facil, corno observa em seu relatorio o meu illustre 
antecessor, do governo provisorio, "a confiar tudo ao arbítrio, porque esta 
faculdade formidavel sempre, mas ainda mais forrnidavel no meio de um 
povo habituado á ornnipotencia do governo, acorda ambições e espectativas 
a que nem sempre é, ou se considera, possiyel resistir, sem risco para o 
supremo interesse de taes situações: a preservação da conquista revolu
cionaria através das ciladas que a rodeiam, ernquanto a nação, definitiva
mente organisada, não se reapossa de si mesma. O animo dos cidadãos a 
quem os acontecimentos incumbiram a responsabilidade temerosa desse 
deposito, naturalmente se inclina então ao sentimento da necessidade de 
transigir a beneficio dell.e, angariando-lhe adhesões, promovendo-lhe allian
ças, creando pontos de apoio contra tentativas de regresso ao regirnen 
repudiado, nessas influencias ,rnultiplas e poderosas de toda ordem, mescla 
de elementos heterogeneos, que a previsão política não póde absolutamente 
desprezar, em quadras criticas, sem travar com a realidade lucta insensata 
e desastrosa." Neste, isto é, no regimen legal, não ha allianças fóra delle; 
não ha excessos que esse freio poderoso não possa conter; a transacçãa 
ou a cornplacencia com os elementos heterogeneos, insufflados pela ambição 
ou pela conspiração, são fórrnas completamente estranhas ao mecanismo 
novo que o governo actual teve de impulsionar. 

Demais, a acção do poder no regirnen ditactorial se exercitava com 
inteira unidade de vistas sobre todo o paiz, ainda não de posse completa
mente da fórrna federativa, á qual devem hoje os Estados a sua existencia 
autonorna. Agora, porém, as circurnstancias mudaram completamente t> 
modo ·de agir, e acção do governo está subordinada á variedade reclamada 
pelos altos interesses da unidade nacional. Essa acção é limitada ao que 
é puramente federal, o que quer dizer: a autoridade, que hontem reflectia 
a acção do poder em sua maior extensão, é hoje apenas um symbolo da 
representação política, resumo das soberanias parciaes, produzindo em ultima 
analyse a soberania nacional como representação e defesa da patria. Não tem, 
portanto, o governo constitucional da Republica outros meios de promove.
o bem geral da nação e de acudil-a nas grandes -crises, sinão os que lhe 
podem provir do accordo e harmonia com os demais poderes federae~. 
A sua acção está traçada pelos p_rocessos restrictivos e salutares crearlos 
pelo legisla'(lor de 24 de fevereiro, no que affecta á conectividade da nação. 
Nesta conformidade, venho expor-vos que as causas que, no meu pensar. 
devem-se considerar geradoras da crise actual, quaes as verdadeiras CO'Il

dições economicas e financeiras do paiz, quaes as medidas que podem re
mover as difficuldades que assoberbam neste momento as classes produ
ctoras, commerciaes e industriaes do Brazil. 

A ·phase do governo provisorio caracterisou-se por urna excessiva for
ça de ex·pansão em todos os ramos da actividade industrial, do trabalho, 
da confiança, do espírito de iniciativa e de associação, qual e qual por
fiando em obter mais elasterio para experimentar os effeitos da liberdade 
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na hora em que a centralisação administrativa e política ruía por terra 
com a vetusta instituição da monarchia. 

O meu inustrado antecessor do governo provisorio, no relatorio que 
vos apresentou, caracterisa ainda esse período por essas palavras: 

"Esse ministerio não soube resignar-se á esterilidade de uma adminis
tração de expediente, acreditando que a dictadura devia servir-se da in
definida extensão dos seus poderes e da ausencia das fórmas parlamenta
res, para dar á vida nacional impulso heroico,. que actuasse vigorosamen
te, muitos annos além, sobre o caracter, a direcção e as forças do período 
republicano. 

Dahi as suas largas medidas, . cujas demasias, obviamente inevitaveis, 
a legislatura ordinaria poderá .corrigir, mas que em geral se recommendam 
por uma inspiração ampla de patriotismo, grande instituição do .progresso 
e raro descortino ·do futuro. 

O 'tempo não tardará em fazer justiça ao bem que, entre varios erros, 
mais ou menos graves, essa política semeou." 

No ultimo período do imperio, quando o trabalho agrícola passou pela 
grande transformação consequente â lei de 13 de maio, o governo, para 
não perder o apoio das classes conservadoras, abriu o Thesouro a espe
ranças incontinentes, sob o titulo de auxílios á lavoura, gravando o Es
tado com a enorme responsabilidade de 87.500 :000$. O governo da revo
lução teve de fazer estancar essa fonte, que então era explorada como 
armas política e derradeira alavanca de apoio á monarchia. 

Sobre essa base de auxilios á lavoura fundaram-se varias associações 
bancarias, que logo tiveram de operar sobre o credito, dando-lhes elastici
dade superior á que as circumstancias comportavam, e, portanto, desor
ganisando a constituição economica da praça, com aventuras e compromis
sos fundamentalmente damnosos. 

Ao mesmo tempo o ultimo ministerio da monarchia, reformando o re
gulamento da lei de 24 de novembro de 1888, que creára com restricções 
os bancos de emissão sobre apolices e lastro de ouro, acabou com o ma
ximo -limitativo do fundo metallico, o que pertnittiu ao Banco Internacio
nal, transformado em Banco Nacional, mudar a sua primitiva · constitui
ção e ha·bilitar-se para assumir o caracter do banco emissor, com o capital 
de 90.000 :000$, .podendo emittir até o triplo ou 270 .000:000$000. 

Datou dahi o primeiro passo ás especulações sobre títulos, em razão 
do agio extraordinario que tiveram as acções desse banco na Bolsa, ape
nas realísaram 30 o/o de suas entradas. 

Quando se deu a revolução, a divida da lavoura e o jogo da Bolsa es
tavam em plena inflação. 

Os meus dous illustres antecessores puzeram termo a esse systema il
lusorio de emprestimos á lavoura, mediante o vehiculo dos b,ancos para esse 
'fim preferidos pela ultima situação imperial, e conseguiram rescindir a 
quasi totalidade dos contractos, resultando para o Thesouro uma diminui
ção de res·ponsabilidade na importancia de 39.000:000$; mas o germen do 
descontentamento contra o governo ficou inoculado, e a situação geral da 
lavoura, na generalidade dos casos, póde-se dizer ·que em nada havia me
lhorado. 

A actividade industrial e a emancipação economica do paiz experimen
taram todos os modos de expandir-se e de alargar a sua es·phera de acção~ 

O governo tinha que acompanhar essa marcha febril da liberdade de 
associação e de emprezas, de amparar a quantos commettimentos se lhe 
afiguravam mais no caso de dar golpe decisivo á rotina, de acceitar tudo 

quanto a iniciativa particular lhe suggeria mais conducente á extincção do 
deserto e a effectiva occupação deste pelo trabalho, pelos caminhos de 
ferro, pela navegação, pelos nucleos agrícolas, pela immigração; de forti-
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ficar, emfim, a fé nas nascentes instituições republicanas por essa especie 
de socialismo do Estado, que, nos paizes velhos que se transformam, ou nos 
novos que se constituem, são a grande alavanca do progresso. 

Era natural que o governo da revolução completasse a sua obra de 
coparticipação directa . no movimento que se operava, facilitando a cons
tituição de companhias e bancos, que puzessem o capital ao alcance do 
trabalho e das multiplas explorações da riqueza nacional. Veiu dahi a crea
ção dos bancos emissores, .cujas faculdades sommadas promettiam ás in
dustrias · numeraria na importancia de 535.218:586$000, cêrca de 30 o/o 
apenas da totalidade de em prezas que se fundaram. 

A' sombra dessa promessa formal, as emprezas e companhias multi
plicaram-se em uma progressão espantosa, de tal sorte que ultimamente 
já escasseavam ao genio inventiva denominações para o lançamento de em
pre2as, tanto eram os incorporadores e os tomadores ávidos. Os bancos 
emissores, porém, não puderam elevar ao maximo as suas emissões, por
qlif: o lastro metallico tornou-se difficil, em razão da baixa gradativa do 
cambio, por causas que ao deante apontarei, e seria grande imprudencia 
entrar no mercado para ad.quiril-o com agio exaggerado, porque dahi po
diam provir graves complicações economicas, como é intuitivo. Inespera
damente deu-se brusca suspensão das emissões bancarias, e, portanto, re
ducção do elemento circulatorio. para um organismo vasto, que exigia um 
grande e crescente supprimento de forças. Assim, para emprezas e compa
nhias que se fundaram, cuja somma total do capital social é estimada em 
mais de dous milhões e meio, apenas corriam na circulação 191.830:460$ 
sobre base metallica, 74.204:600$ sobre apolices, e 171.081:414$ de notas 
do Thesouro, ao todo 437.116:474$, na data do relatorio ultimo deste mi
nisterio, convindo notar que dessa somma evidentemente exígua, cerca de 
100.000 :000$ foram retirados da circulação e giro commercial . para occor
rer aos gastos do sa1ario agrícola, tributo novo que a lavoura teve de sup
portar após a tr3i!lsformação do trabalho. 

Eis aqui mais uma das causas da inesperada pressão das circumstan
cias, e a origem das primeiras difficuldades que começaram a ser sen
tidas na praça. O jogo creou para os que nelle se empenharam compro
missos que não pudéram ser saldados nas épocas aprazadas; e este facto, 
generalisando-se, determinóu baixa geral nos papeis que até então eram avi
damente procurados. Os títulos desembaraçados em mãos dos possuidores, 
representativos apenas de valor correspondente ao da sua emissão, colhidos 
por inesperada depreciação, só eram recebidos em caução a preço vil e 
com exigencias onerosissimas, que tocavam o extremo da mais condemna
vel usura, e pouco a pouco os credores, nas epocas de vencimentos das cau
ções, só as reformavam mediante reforço de garantia e maior aggravação 
de juros e commissões. 

Quanto aos bancos e companhias que se fundaram, em numero de 
428, até junho ultimo, representando todos o capital de 2.627.991 :782$325 
na maior parte dos casos deu-se um facto que se tornou inevitavel, como 
consequencia da·quelle anteriormente mencionado. 

Taes companhias e emprezas eram offerecidas á subscripção, suppor
tando logo as grandes déspezas de incorporação ou a commissão dos bancos 
que se encarregaram de lançai-as; formavam-se directorias mais ou me
nos apparatosas, com retribuições avultadas; na febre do jogo todos os 
títulos riva.Jisavam em procura e agio, e quasi não havia quem não se dei
xasse arrastar pela seducção dos papeis, cada dia mais procurados, fosse o 
objectivo uma utopia ou uma fundada esperança de exito. Veiu a épo
ca da escassez do numeraria, pelas razões já indicadas, e, á proporção que 
os papeis se aviltavam, as difficuldades das entradas de capital, em vir-
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tude de novas chamadas, cresciam, tomando-se, por consequencia, illuso
rios os fins da maior parte dessas creações, ficando além disso qs pos
suidores de acções collocados na alternativa ou de abandonarem as en
tradas já effectuadas, ou de aggravarem o peso da situação em que se en
contravam, obtendo dinheiro mediante os mais oppressivos sacrifícios. 

Deante de perigos que o abuso do credito e a extensão illimitada da 
confiança publica haviam creado, o governo teve de regressar sobre seus 
proprios ·passos, reformando a dis.posição do art. 3" do decreto n. 164 
de 17 de j l!IIleiro de 1890, que autorisa as sociedades anonymas a funccio
nar Jogo que a decima parte do valor de cada acção esteja effectivamente 
depositada em um banco ou em mão de pessoa abonada, depois de sub
scripto todo o capital, e determinando no decreto n. 850 de 13 de outubro 
do mesmo anno, que, só depois de subscripto todo o capital e recolhidos 
30 o/o a um banco, se poderia considerar definitivamente constituída qual-
quer · sociedade anonyma. ' 

Para pôr um paradeiro á aventura a que se arrojaram todos quantos 
procediam de boa ou de má fé, o governo impoz ainda neste decreto: 

t.• -que as acções das sociedades anonymas não pudessem ser nego
ciadas sinão depois de realisados 40 o/o do capital subscripto. 

2. • que o deposito de 30 o/o da primeira entrada fosse reco1hido aos 
bancos de emissão e outros fiscalisados pelo governo ou que para esse fim 
se sujeitassem a sel-o. 

Nem assim o jogo e a febre de emprezas decresceram. 
Quasi todos os bancos existentes offereceram-se á despeza permanen

te de um fiscal, com mira na industria nova de depositos illusoríos, que 
os mesmos fiscaes jámais podiam sus·peitar que elles fossem o producto 
de um artifício lucrativo, desde que estivessem compenetrados da missão 
austera que lhes era confiada. 

Este mesmo regimen ainda soffreu as modificações constantes do 
decreto de 14 de fevereiro do corrente ânno, em que varios onus foram 
creados á industria do lançamento de companhias ou sociedades anony
mas quasi ficticías; mas, como observa no relatorio que apresentou em 
junho deste anno o ministro da fazenda que me ·precedeu, o governo foi 
obrigado a alterar algumas das disposições deste decreto, attentas as re
clamações da imprensa e o procedimento da junta dos corretores, que, 
deixando-se levar pela grita dos jogadores allucinados pela perspectiva 
da cessação dos lucros enormes que no momento colhiam, procurou reagir 
pela inercia, sem lembrar-se · talvez de que assim concorria para sacrifi
car justos interesses de muitos de seus committentes aos lucros exaggera
dos de especuladores. 

Ainda assim, desse decreto permanece com inteira vigencia a parte que 
reduziu o capita-l realisado para a constituição definitiva das compaJnhias 
a 10 o/o, voltando-s e, assim, ao regimen do decreto de 17 de janeiro de 
1890. . 

Já era tarde para obstar aos funestos effeitos do jogo: a rêde das 
companhias organisadas tinha abrangido uma área muito vasta, e o des
credito rapido em que cahiram os títulos, uma vez conhecidos os artifí
cios empregados, tornou penosíssima a sorte dos seus possuidores. 

Na praça deram-se ainda dous factos concomitantes desta depressão 
abrupta do credito. 

Inesperadamente desa·ppareceram do giro dos negocios o Banco Nacio
nal e o English Bank o f Rio de Janeiro, aquelle por ter se fundido com 
o Banco da Republica, em virtude de accordo celebrado, mediante auto
risação do governo, e este por ter sido vendido ao Banco de Credito Uni
versal. 



Ámbas estas instituições bancarias operavam sobre a praça de Lori~ 
dres em transacções de cambio, ao mesmo tempo, entretinham no giro ge
ral dos negocios mercantis as mais intimas relações com a praça do ltio 
de janeiro. 

Eram duas fontes de onde emanavam abundantes recursos ao commer
cio interno e internacional, e que improvisadame~:~te desappareciam: uma 
apressando a sa-iutar medida da unificação da moeda, e certo, mas desfal
cando a praça de um dos factores ·constantes da sua actividade commer
cial; outra realisando operação originalíssima, qual a da C{)mpra de um es
tal:elecimento de credito, com agiu grandemente remunerador para os ac
cionistas estrangeiros. Si por um lado o desapparecimento do Banco Na
cional abria um claro notavel no quadro das instituições de credito, por 
outro, o da venda do English Bank of Rio de janeiro entregava o mono
polia do cambio .ao London Bank', seu antigo concurrente, e transferia para 
fôra da circulação avultados capitaes, que se devolviam á praça de Lon
dres, a qual, por um conjuncto de circumstancias conhecidas, exerce ver
,dadeira dictadura financeira sobre o nosso mercado de fundos. 

O outro facto notoriQ e notavel que difficultou enormemente a vida 
das industrias, foi o accumul{) extraordinario de depositas, com juros, que 
accudiram aos bancos, caracterisando de uma maneira frisante a falta sen
si v e! de confiança._ E' estimada em mais de 400.000 :000$ a somma repre
sentativa daquella verba, o que quer dizer que a deficiencia do meio cir
culante, já de si averiguada como causa effectiva_ de muitas perturbações 
economicas, tornou-se mal mais intenso e gerad{)r do alarme que se le
vantou contra os bancos emissores, quando se lhes attribuia erroneo ou 
illegitímo emprego do seu capital. 

Esta pratica dos avultados depositos com juros é precaução que o ca
pitalista tem por instincto, apenas presente symptomas de crise. 

Pôde-se mesmo dizer facto constante, desde que os bancos attribuem 
juros aos depositos, regimen que os bancos de França e Inglaterra não ado
ptam. 

"A gratuidade dos depositos é uma das condições mais essenciaes á 
boa conservação normal da circulação, como provou a crise americana em 
1857. Nessa época os bancos disputavam entre si, com o attractivo das 
taxas elevadas, a preferencia dos depositas, para forrarem-se ás difficu-1-
dades internas que os atormentavam: e o resultado foi a pressão mo neta
ria que todos sentiram. 

Recebendo depositos, o banco utilisa por certo parcellas d{) capital 
move!, que as necessidades da circulação economica manteem na coodição 
de fluctuante. A cifra dos depositos traduz um dos aspectos da circula
ção e não necessita de premios para que exista e appareça; as suas os
ci!lações são um reflexo das oscillações da circulação: representam uma 
somma permanente que o banco congrega e · fructifica." 

Foi, portanto, esta uma das grandes causas que mais contribuíram 
para que a situação economica da praça do Rio de janeiro maior abalo 
soffresse, graças á certeza que tinham os depositantes de que, retirando-se 
do giro dos negoci{)s e deixando de combater contra as perturbações que 
f.Odem levar as industrias á ruina, elles tinham remuneração certa e segura 
do seu cápital. 

Quando esta era a situação geral dos negocios e da praça, nova com
plicação appareceu, ameaçando de ruína total todas as fortunas e levan
;do o panico até ás classes mais necessitadas da sociedade. 

O cambio, ·que é o regulador das transacções entre as nossas praças e 
Q, estrangei-ro, começou a cahir gradativamente, por fôrma tão pertinaz e 
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caprichosa, que. tod~ as provide~cias a~ministrativas que mais acertadas 
pareciam para 1mpedu a progressao de tao grande mal falharam nas suas 
diversas applicações. 

Antes de tudo, deve ser levada em li-nha de conta circumstancia capital. 
A lei de 1846 fixou em 17 dinheiros por 1$ o padrão monetario do Bra

zil mas a observação constante, como demonstram as estatísticas, é que 
só' em raros casos o cambio subiu áqUelle nível maximo, sendo para no
tar que algumas vezes o tem excedido, o que aconteceu em 1875, 1888 e 
1889. 

Desde longa data as fortunas e interesses materiaes do Brazil se teem 
creado e prosperado á sombra do cambio de 24 dinheiros por 1$000, o que 
quer dizer que o padrão monetario que na época remota da sua fixação em 
27 dinheiros tinha por base as estimativas baixas das fortunas e uma con; 
stituição economica do paiz reduzida a factores muito restrictos e limitados 
do nosso progresso industrial, pouco a pouco foram soffrendo transforma
ções inevitaveis com as explorações de industrias novas no mundo, o que 
tomava a moeda escassa, posta em confronto com as necessidades novas 
creadas. O ouro tinha, portanto, de subir fatalmente de valor, e o padrão 
de 27 dinheiros não podia deixa'!" de ser abandonado, para ser procurado o 
de 24, que guardava com mais exactidão a lei da relatividade entre a offerta 
e a procura . 

Um· dos ministros da fazenda do extincto regimen manifestou-se neste 
sentido no relatorio de 1886, opinando francamente pela revisão da lei de 
1846, e fixação do padrão monetario em 24 dinheiros por 1$000, acima 
do qual, não ha negar, todas as fortunas, em vez de conquistarem o seu 
valor real, soffrem uma depreciação de quasi 15 % approximadamente . 

Portanto, si no correr dos acontecimentos o cambio tiver conseguido 
elevar-se a 24 dinheiros por 1$000 e ahi se conservar, julgar-me-hei feliz 
vendo que a politica e os negocias firmaram para a Republica uma situação 
realmente prospera. 

Pondo de parte, porém, a causa originaria da baixa constante do cam
bio, cumpre attender a que, sob a monarchia, tal phenomeno era o resul
tado de um facto periodico, fatal. 

O governo, forçado pela necessidade indeclinavel de entrar no merca
do para tomar cambiaes, afim de prover ás suas despezas no exterior, 
determinava logo com a sua presença uma baixa sensível no cambio: a 
especulação aproveitava-se da circumstancia para encarecer o ouro, não 
porque a procura fosse o factor da alta, mas porque sabia que a neces
sidade de obter fundos era inadiavel. 

Poderia ser combatida esta industria immoral, si a nossa producção es
tivesse então em relação aos nossos compromissos no exterior; mas eramos 
um paiz circumscripto apenas á cultura do café, e de poucos artigos mais 
de exportação, de modo que apurado o balanço annual, achavamo-nos sem
pre em deficit, isto é, não 1:onseguiamos estabelecer e liquidar a totalidade 
das nossas relações econõmicas. e financeiras com o exterior, de maneira 
que se operasse a compensação por saldos em mercadorias, consequente
mente, de capitaes . 

Outras causas, mais ou menos recentes, da baixa do cambio em certas 
phases do anno, em que tal baixa, como actualmente, é um absurdo, pro
veem de uma manobra política a que ()s especuladores estavam avesados 
sob o imperio. 

Consistia essa manobra no ajuste celebrado entre certos ministros e 
banqueiros com o fim de crearem-se áquelles uma confiança fictícia na 
massa geral da população, sendo estes autorisados a fazer altas artificiaes, 
carregando o Thesouro com differença entre o cambio da tabella official e 
0 da tabe11a officiosa. 



627 

Iam ahl milhares de contos de réis do Thesouro, sacrificados a uma 
vangloria, que mais s.erviu para enfraquecer do que para fortificar o antigo 
regimen. 

A enormidade dos sacrifícios do erario publico póde-se medir por este 
facto: a liquidação do exercício de 1889, ultimo da monarchia, sujeita ain
da a exames definitivos, apurou uma · verba de 7. 380:736$459, só de diffe
renças de cambio. Costumavam t;~mbem os ministros passados contrahir, 
~ogo ao organisarem suas administrações, emprestimos internos e externos, 
operações estas que alimentavam numerosa clientella habituada ao lucro 
das co 'Imissões e á compra de cambiaes por processos mais ou menos 
obscur~.>, porém, no fim de contas, altamente lesivos para o Thesouro. Nos 
primeiros dias da revolução, pondo de parte o abalo político experimentado 
pelo paiz, o governo provisorio teve de supportar tambem a imposição da 
especulação. Confessa isto mesmo o illustre ministro da fazenda do governo 
provisorio, no relatorio que vos apresentou. Nessa peça diz elle: "Eco
nomicamente, não foram menos laboriosos os dias de. meu ministerio, a 
sua Iucta contra as difficuldades, ante as quaes não me era licito cruzar 
os braços. A situação do nosso mercado monetario foi a primeira e a mais 
imperiosa das questões, que se me impuzeram Jogo nos primeiros dias da 
revolução. A tentativa de uma circulação conversível, ensaiada sob os aus
pícios do contracto concluído pelo ministerio de 7 de junho com o Banco 
N acionai cahira, e maJlograra-se logo aos primeiros passos. 

O cambio precipitava-se por um declive abrupto, sustido apenas á custa 
de sacrifícios que não se poderiam prolongar indefinidamente. 

Os bancos de emissão metaJlica retrahiam descoroçoados a sua circula
ção. Os auxílios de papel-moeda, autorisados pela lei de 18 de julho, ca
hiram sobre o mercado ávido, como gotta de agua indifferente, não obstante 
haver-se chegado a transpor o limite da importancia permittida." . 

Na quadra actual, a especulação explorou habil e tenazmente a situação 
difficil em que se encontra o paiz sob o ponto de vista economico. A safra 
de café, e dos mais productos de nossa exportação, que se affigura e é 
realmente excedente a 50.000.000 esterlinos, só tarde· começou a abastecer 
o mercado, não só por difficuldades inherentes á colheitas como porque os 
meios de transporte das nossas vias ferreas, e os marítimos, não davam 
vazão ás remessas. A cobrança dos direitos de importação em ouro tor
nava este metal uma mercadoria avidamente procurada, o que importava o 
sett encarecimento gradual. 

O governo teve de fazer remessas para Londres, afim de prévinir-se 
quanto ás despezas do exterior. 

Muitas emprezas estrangeiras foram vendidas a nacionaes, de onde 
resultava a passagem constante de fundos para os mercados europeos. 

O Thesouro tinha nas suas arcas, além do saldo da arrecadação, a 
somma de 66.055:713$862 em pura estagn.ação, representando o lastro me
tallico dos bancos emissores, segundo se vé do ultimo relatorio da fazenda. 

A circulação fiduciaria contrahia-se cada vez mais, na razão do insu
cesso de innumeras emprezas, indo occultar-se nos bancos de maior con
fiança sommas colossaes. 

A emissão bancaria, reduzida apenas a 437.116:474$, não podia ser 
tentada para acudir a praça na indescriptivel pressão que experimentava, 
porque o ouro, necessario ao lastro, estava com agio tal, que o tornava in
accessivel. 

Todos estes factores da crise, explorados com astucia, encontraram a 
praça em verdadeiro desequilíbrio entre as necessidades determinadas pelos 
seus compromissos no exterior e a escassez de numeraria ou de productos 
para solvel-os, obrigando-a a supportar a marcha damnosa que fazia a 
especulação . , 
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Que a escassez de numeraria é facto que se observa nos outros paizes, 
como circumstancia que determina a explosão de uma crise, quaesquer quP. 
sejam as causas della, é incontroverso; essa escassez, porém, póde por si 
propria ser a causa, como succedeu na crise de 1843 a 1844 da Inglaterra. 

A importação do algodão do Brazil, do Egypto e da India (mercados 
que depois da guerra dos Estados Unidos tinham substituido a União Ame
ricana no fornecimento dessa materia prima), não podendo ser compensada 
por uma exportação equivalente para esses paizes, deu Jogar á remessa de 
dinheiro em especie para os mercados credores. 

Em 1863, só a In dia absorveu 15.000.000 esterlinos de prata, isto é, 
metade mais que o total calculado da producção annual. 

Em tal conjunctura fCI; necessarío recorrer ás reservas metallicas, como 
prova a estatística franceza. 

Em 1857, falliram em Hamburgo negociantes que nesse acto possuíam 
milhões em mercadorias, productos coloniaes, com que não podiam pagar 
a seus credores, por não os poderem traduzir em dinheiro, pela escassez 
delle. 

Em 1825, venderam-se em Inglaterra bonds do Thesouro, venciveis no 
dia seguinte, com 2 % de perda, isto é, com o desconto de 730 % ao anno. 

Em França, em 1848, para obter mil francos de ouro amoedado, dava
se o premio de cento e vinte francos pelo oito dias que a Casa da Moeda 
levava a effectuar a cunhagem. 

As ciises, portanto, obedecem não a i.J.ma lei fatal, periodica, mas a um 
conjuncto de circumstancias que lhe dão aquelle caracter. 

As causas das crises são fortuitas, e os casos fortuitos não podem su
jeitar-se ao regimen das leis positivas. 

O facto das crises se generalisarem a todos os mercados, em épocas 
dadas, prova apenas a solidariedade mercantil internacional. 

Pelo que nos diz respeito, devo dizer que o governo esteve attento a 
todas as circumstancias que se desenvolveram com a aggravação do mão es
tar geral da praça, e si não as sopitou de golpe, foi por estar .convencido 
de que a especulação pleiteava a causa do regresso á velha pratica dos 
cambios artificiaes, pagando o Thesouro as differenças. 

Si tal ·processo continuasse a ser empregado, o governo> em vez de 
curar, aprofundaria as raizes do mal, cuja intensidade teria sido entretida 
officialmente. 

Fugindo a esse precedente funesto, o governo, não obstante, prestou a 
devida attenção á baixa precipitada do cambio 

· Vendo que a praça era. victima da especulação de cambistas de pro
fissão e de occasião, este m'nisterio teve de fazer algumas concessões 
em favor do commercio importador e, conseguintemente, da população, prin
dpiando por mandar vender ouro em alguns bancos, por conta do The
souro, e acabando, em vista da baixa constante do cambio, por mandar 
vendei-o em todas as alfandegas da Republica, pela ta.xa fixa de 18 
dinheiros por 1$000 e depois ao cambio de 20 dinheiros por t$000 a quem 
apresentasse o despacho regularmente formulado para pagamento de direitos 
de consumo nas mesmas alfandegas. 

Nem assim a especulação desarmou-se, e o cambio continuou em tal 
baixa que, por um momento, deu-se um verdadeiro panico da praça. 

Era chegado o momento, não de capitular com a especulação, mas, pelo 
contrario, de inutilisar-lhe os movimentos. O commercio todo estava sujeito 
a um syndicato, que tomou a si um monopolio dos cambios, já pela compra 
de lettras sobre Londres, já porque só havia no mercado um banco saccador. 

Foi nessa occasião que este ministerio, entrando em ajuste com o Banco 
da RepubJ.ica, prestou o seu apoio moral á transacção, por este negociada 
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com a casa Rottschild, de Inglaterra, mediante a qual aqueiie estabeleci
mento ficou habilitado a s"áccar até a somma de f 300.000. 

Esta tentativa não deu logo todos os resultados que eram de esperar, 
mas serviu de coiiocar ·no campo do monopolio um adversario forte, ao 
mesmo tempo que as entradas mais francas do café principiaram a fazer 
baixar as esperanças dos espee:uladores. Durante este mez as entradas 
d-aquelle precioso producto teem-se elevado ao dutplo das entradas d<> 
mesmo mez, no anno proximo passado, e tudo prognost-ica que o cambio 
pr<>curara rapidamente <> seu nível normal, tão certo é que a safra dará 
para os compromissos do Brazil, e ainda lhe deixará saldo consideravel. 

Releva ponderar que o .governo, compenetrado de que a sua presença 
no mercado, para provisão de fundos, é uma das causas mais preponde
rantes da baixa do cambio, tem-se premunido, medeante operações que teem 
dado bom resultado, ·dos necessarios recursos, e conta que estes deixarão 
coberto para todo o anno vindouro, logo que se recomece a cobrança dos 
direitos de importação em ouro, medida exceiiente, que não cessarei de 
encarecer como a unica salvadora das industrias nacionaes. 

Ponderarei ainda que as circurriStancias ·financeiras aconselharam, tanto 
ao governo provisorio, como ao actual, a não fazerem o menor uso <lo cre
dito do estado para qualquer operação de emprestimo no interior ou no 
extedor; no interior, porque não convinha retirar do movimento das in
dustrias numerario que pudesse desfalcai-as e tolher-lhes as expansões 
de que necessitam; no exterior, porque, sendo novas ainda as instituições 
repu1Jlicanas, seria erro gravíssimo expol-as a uma operação ruinosa ou 
a um desastre. 

Tampouco usou o governo do recurso que lhe poderia offerecer a 
emissão de le~tras do Thesouro. 

Na divida fluctuante acharam sempre os ministros da monarchia méios ./ 
occasionaes de se libertarem de muitas difficuldades, mas sob o actual 
regimen posso assegurar que, si tal recurso não está abolido, está pelo 
menos arredado das suas praticas. 

E' resulução assentada do governo satisfazer as despezas publicas com 
os saldos da receita do Estado, observando em tudo as · mais restrictas 
economias e cortando por despezas que justifique o firme proposito de 
entrarmos quanto antes no regimen dos orçamentos equiUbrados ou sem 
deficit. 

São provas disto os actos dos divers-os ministerios reduzindo a somma 
de serviços e encargos creados na occasião em que a Republica não podia 
ter um rumo financeiro bem definido. 

Só no Ministerio da Agracultura. onde os gastos são, por via de regra, 
mais avultados, durante a minha curta administração, consegui effectuar re
ducções de despezas e responsabilidades do Estado em somma superior a· 
150.000:000$, e o meu digno successor prosegue na mesma marcha de 
energia e rigor quanto a despezas e economias. 

Era precis'o desaffrontar o Thesouro e graduar as concessões daqueiie 
ministerio pelos recursos agora melhormente conhecidos, e os nossos actuaes 
ministros, sem romperem com a politica de solidariedade que os governos 
entre si devem obs-ervar. trataram de diminuir. quantQ possível, a somma 
total dos nossos sacrifícios, respeitanao a legalidade e direitos adquiridos. 

Para proceder com coherencia, o actual governo não tem feito uso das 
faculdades exparsas nas leis vigentes em materia de concessões e contra
ctos, e tudo quanto se ha pràticado, sob taes denominações, nenhum onus 
tem trazido para o Thesouro publico, antes tem levado a este avultados 
c!epositos, exigidos dos concessionarios, em garantia da execução de seus 
contractos; cumprindo accrescentar que todos eiies se referem a emprezas 
que hão de influir _grandemente na massa geral dos melhoramentos materiaes 
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do paiz, especialmente no tocante á viação ferrea, tudo sob os auspiCIOS de 
capitalistas nacionaes e estrangeiros, os quaes cada dia maior confiança 
revelam no futuro do Brazi!. 

Estavam e estão os actuaes ministros convencidos de que esta norma 
de proceder influirá decisivamente para melhc;>rar a situação geral dos ne
gocias, restabelecendo por modo geral a confiança publica tão sobresaltada 
em tudo quanto dizia respeito aos negocias dos particulares entre si, ou 
com o governo. 

• . - • .,,~ J 
A primeira condição de nossa organisação financeira e enocomica con

siste no aperfeiçoamento do nosso meio circulante e no restabelecimento 
da confiança publica, base essencial ao successo de qualquer tentativa ~ ~.f? 
reforma. · ., hl.~·;fl 

Paiz de circulação fiduciaria inconversivel, o Brazil terá por longos 
annos de restringir-se á mono-emissão, e neste caso terá ainda que voltar 
ao regimen da fiscalisação directa do Estado, ou da quasi co-participação 
da responsabilidade dos actos de gestão financeira do banco que se con
stituir com faculdade emissora. 

Dada a circulação inconversivel, qual as nossas circumstancias presentes 
o exigem, a faculdade de emittir é uma funcção de confiança, delegada pelo 
Estado, que não póde autorisal-a sinão com as maiores garantias e sob 
uma superintendencia direota, enfeixada em suas mãos, ou nas de um or
ganismo privilegiado, que o represente. 

A este respeito escreveu em seu relatorio o i\lustrado ·primeiro secre
tario nomeado para a Fazenda: 

"Pluralidade bancaria na emissão de papel inconversivel é invenção, 
que nunca teve fóros de theoria entre economistas. 

"Póde conceber-se como trartsacção passageira, quando, como nos pri
meiros mezes da Republica, nos achavamos sob a pressão das necessidades 
impostas á dictadura incipiente pelas reivindicações do espírito localista. 

,Forçoso era condescender com ellas em muitos casos, ainda qua·ndo 
exageradas. 

"Mas seria erro imperdoavel systemati-sar definitivamente essa interini
dade e perpetuai -a. 

·"Quando o desenvolvimento da producção e a situação financeira do 
governo nos permittirem a circulação metallica, será então opportunidade 
asada para liquidar superioridades entre a theoria unitaria e a theoria 
pluralista em ma teria de emissão. 

"Como preparação essencial e efficaz para essa futura situação, para 
o organisação normal da nossa vida economica, ahi ficam lançados os ele
mentos fundamentaes nestas tres medidas: a cobrança dos direitos adua
neiros em ouro, o resgate do papel moeda e a unificação do meio circu
lante." 

A emissão é uma funcção essencialmente collectiva; só ao Estado com
pete exercei-a, em virtude da natureza propria e do caracter especial da . 
funcção. 

O saber si o Estado deve exercei-a directamente por via de orgãos seus, 
isto é, si a emissão deve ser uma repartição dos serviços publicas, como 
é em Inglaterra desde 1844, ou si deve contractal-a, arrendai-a, attribui!-a 
a certa corporação ou banco, é questão de . applicação e de · pratica apenas, 
em que é licito divergir de opinião, segundo o estado das nações, sempre 
que se não percam de vista os princípios. 

Considerada assim a emissão, ou directamente feita pelo Estado, ou 
por elle arrendada a um banco, a palavra - monopolio - com que o livre 
cambio pretende estigmatisar a idéa, inteiramente impropria. 
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A emissão assim organisada é tanto um monopolio como são os correios, 
os telegraphos, e os caminhos de ferro. · 

Anarchisar a emissão de notas, levar para o fôro da actividade indivi
dual e para o campo da concurrencia uma funcção collectiva, e como tal 
organica, não é só ·perverter-lhe o merecimento social, é tambem esteri
lisar-lhe a efficacia economica. "Em toda parte onde ha lioerdade de emissão 
(si é que em alguma parte se pôde dizer que a haja), em toda a parte 
onde a emissão é attribuida a muitos estabelecimentos concurrentes. a emis
são desde logo perde aquelle caracter geral e fixo; desde logo se reduz 
.a sommas limitadas, sem o alcance e influencia devidos na vida das in
dustna&. E' facil compreheader que assim deve ser, desde que nós, co
nhecedores da natureza da nota, e como ella é essencialmente diversa da 
;dos papeis de credito, meditarmos, sobre as consequencias que traz comsigo 
uma errada identificação." 

Ainda mais: a primeira causa de esterilidade da emissão livre é a 
falta de segurança. 

Desde que o credito ou . o valor do papel não for sempre igual a si 
proprio, desde que puder ser mais ou menos discutível a sua bondade, con
forme for mais ou menos solido o banco emissor, a nota perde a necessaria 
estabilidade de valor para as operações; e, uma vez sujeita á avaliação e á 
cotação, equipara-se então de facto a um papel de credito, perde a faculdade 
de circular incondicionalmente. 

Pensando assim, entendo que o Banco da Republica, que tem com o 
Estado intimas ligações, em virtude da propria lei de sua constituição, que 
tem prazos fixos de duração, conforme se vê do decreto que autorizou a 
sua creação, que já tem uma collocação definitiva no centro mais activo e 
laborioso da nossa vida economica e industrial, que já entrelaçou a sua 
responsabilidade e acção, fecundando o trabalho nacional em todas as suas 
manifestações, que já concentrou em si as faculdades emissoras de outros 
estabelecimentps, preparando-se, desta arte, para levar a effeito o regimen 
da unidade bancaria, entendo, repito, que o Banco da Republica deve ser 
reorganisado, medeante as seguintes bases: 

- Manter-se-lhe o privilegio exclusivo da emissão, concedido por de
creto n. 1.154, de 7 de dezembro de 1"890. 

- FixaT-se ao Banco ãa Republica dos Estados Unidos do Brazil o 
prazo de 90 dias para entrar em accordo com os demais bancos emissores, 
afim de lhe transmittirem seus priviiegios, direitos e prerogativas, juncta
mente com os ãepositos metallicos e apolices, que houverem effectuado. 

O accordo será dependente de approvação do governo e importará para 
o Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil a responsabilidade das 
respectivas emissões (legaes), cujas notas, em quanto não forem substitui
das pelas do Banco da Republica, terão circtrlação e curso legal em todo 
o paiz, independente de outro distinctivo ou característico, seja qual for a 
sua base ou lastro, nos termos das respectivas concessões. 

Fica entendido que o governo marcará um prazo para a substituição 
gradual do typo adoptado para as notas. 

As notas existentes, do Estado, de 500 réis até 2$, ser~o substituídas 
por moedas de prata dos mesmos Vl!-lores, cunhadas por conta do Estado. 

- Fixar-se em 600,.000:000$ a somma total do papel-moeda a circular 
em toda a Republica, comprehendida a emissão do Estado e a de todos os 
bancos emissores. 

Esse maximo só poderá ser ultrapassado medeante autorisação do go
verno, ficando expressamente cõnsignado que tal augmento assentará sobre 
base metallica, com a condição de conversibilidade da nota, á vista: 

Verificado o quantum actual da. circulação em notas de todos os bancos 
emissores e addicionada a importancia do papel-moeda do Estado, a diffe-



-632- . 

rença que ·faltar para preencher-se Q computo de 600.000 :000$, em que é 
fixada a somma total da circulação, só poderá ser emittida sobre a base de 

-apolices inalienaveis, nos termos do decreto n . 165, de 17 de janeiro de 1890. 
- Ficar o governo autoris.ado a converter em apolices de ouro, de em-

prestimos internos ou externos~ o deposito metallico e pespectivo agio dos 
bancos emissores, averbando e escripturando taes apolices em nome de quem 
de direito, as quaes garantirão as notas em circulação emittidas sobre 
aquella base. 

- Realisada esta operação, o governo ~purarâ o saldo real entre a 
emissão sabre a base metallica e o valor dessas apalices, e este saldo, con
junctamente com o papel-moeda do Estado, em circulação, ---á recolhido 
pelo Bancp da Republica no prazo de 15 annos, a começar de 1895. na 
progressão e fórma estabelecida pelo governo,. partindo da quOta de réis 
10.000:000$000. 

Para os fins desta clausula, o contracto de resgate feito com o Banco 
da Republica será rescindido. 

- Para p!'"eencher a somma do papel-moed,!l que for sendo recolhida, 
e não estando o cambio ao par, o banco poderá ·emittir quantia igual, mas 
sobre a base de a:polices inalienaveis, nos termos do decreto n. 165, de 
17 de janeiro de 1890. 

- Concluído o resgate do papel-moeda, o :Banco da Republica con
tribuirá para a receita do Estado com 2 o/o annuaes da sua emissão sobre 
base metallica. 

A emissão garantida pelas apolices inalienaveis, de que trata o decreto 
n. 165, citado, só será recolhida m~deante accordo entre o governo e ,o 
banco. 

A emissão garantida por apolices de ouro, porém, em virtude de ap
plicação do fundo metallico dos bancos, será conversível em especies á 
vista, após o recolhimento da somma real apurada entre a emissão sobre a 
base metallica e o valor dessas apo!ices. 

- O banco abrirá caixas filiaes na capital de cada um dos estados, 
de accordo com o governo, fixando o fundo social e as operações de cada 
uma dellas, tendo os bilhetes da matriz e os das · mesmas caixas curso em 
toda a Republica. 

Estas caixas serão formadas com um terço do capital, pelo menos, sub
scripto na séde de cada uma dellas, e terão seus directores, eleitos na fórma 
do decreto n. 165, de 17 de janeiro de 1890. 

Nos estatutos do barico se regularão as relações entre elle e as mesmas 
caixas. 

No caso de não ser possivel em algum estado levantar a subscripção 
de um terço do capital para fundação da caixa filial, o banco providenciará 
de modo que em logar desta, seja aberta uma agencia, com as attribui
ções que constarão dos estatutos do mesmo banco. 

- O banco, assim alterado. operará em tudo mais nos termos do 
art. z•, do decreto n. 1.154, de 7 de dezembro de 1890. 

- A administração do banco e o chefe da emissão farão a substitui
ção das notas na forma e prazos estabelecidos pelo governo em instrucções 
especiaes. 

- Em todos os actos e tras sac.;ões do banco intervirão dous fis·caes 
especiaes, de nomeac;ão do governo, cujas attribuições ficarão assim de
finidas no regulamento que· for expedido: 

- Promover e fiscalisar o cumprimento e execucão das clausulas 
dos contractos celeb!'ados com o governo, a quem inform.atão assiduamente 
sobre a marcha administrativa do banco e todas as occurrencias importantes 
que se derem; -

- Assistir ao recenseamento das diversas carteii""as, cofres e caixas 
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do banco, assim como ex1g1r a sua conferencia sempre que a julgar ne-
cessaria ou conveniente; . . 

- Assistir ás sessõe~ da assembléa geral dos accionistas, do corpo 
administrativo do banco e das suas diversas commissões, inspeccionando 
todas as deliberações, e suspendendo as que forem contrarias aos estatutos, 
á lei e aos contractos com o governo, a quem dará immediatamente conta, 
para que este decida si devem ser ou não executadas. · 

- Os fiscaes não podem ser accionistas do banco, nem ter com o 
mesmo qualquer especie de transacção. Vencerão honorarios iguaes aos que 
couberem a cada director, sendo-lhes vedado exercer qualquer outro cargo, 
commissão ou funcção de caracter publico, industrial ou commercial. 

Os ba:lanços mensaes do ban{!o e seus balanços annuaes serão visa-
dos pelos fiscaes. · 

Nesse projecto de reforma uma idéa cap~tal attrae immediatamente a 
attenção: é a da mobilisação do ouro em deposito para garantia de emissão. 

Essa idéa me parece imprescindível. A circulação metallica no mundo 
representa a fo·rça vital do organismo financeiro; corresponde ao sangue 
da economia animal. Retirar do giro geral dos industriaes uma somma 
consideravel de moeda para deixai-a immovel e inerte, embora esse ouro tenha 
um destino especial, é confundir a estagnação de uma força com as garan
tias que ella pode offerecer. O ouro que encalha em um ponto dado 
da circulação perturba o movimento universal do credito e das industrias, 
desfa:lca as forças da actividade productora do homem e da natureza, e é 
causa de crises que pódem ir até o extremo de uma calamidade social. 
Assistimos ha pouco os effeitos de uma crise, que mal começa a desva
necer-se, e o mais insupportavel dos effeitos era justamente a pressão mo
netaria, a agiotagem da praça, que o commercio teve de supportar de 
braços cruzados, á vista de um deposito que representava um desfalque for
midavel do elemento vital da circulação. 

A autorisação indicada para converter em apolices de ouro de empres
timos internos e externos o deposito metallico da emissão, é medida que 
se impõe como uma necessidade da nossa situação financeira. Ao passo 
que o credito do Estado ahi está para responder pela conversibilidade das 
notas, cuja base metallica · foi transformada em apolices de ouro, este 
vae ao encontro dos credores do Estado e com elles liquida uma divida que 
retira annualmente ás rendas puqlicas mais de um terço do seu -saldo para 
occorrer ás necessidades do seu serviço. 

Nas tradições do Thesouro é antiga e constante a pratica de remo
verem-se para a caixa geral, como supprimento, os depositos de qualquer 
natureza e de todas as procedencias, e, comtudo, ainda o Estado não deixou 
de acudir pontualmente a todas as exigencias dos seus credores. Outros 
paizes usam de igual expediente. Para confirmai-o bastará re_cordar esta 
passagem: 

"A fé supersticiosa na intangibilidade do deposito em ouro, pelo simples 
prestigio do ouro, como especifico insubstituivel, como fonte essencial de 
confiança, quando a esse ouro, em uma operação immune a riscos e in
fallivel nas suas vantagens, se está offerecendo emprego fertil em bene
ficios para o Estado, para o Thesouro, para o contribuinte, é uma preoc
cupação de avareza absurda, a que não deve escravisar-se o governo. 

Não me parece licito hesitar ante a conservação dessa massa immovel 
nas arcas do erario e a sua utilisação em um serviço, que, sem o m1mmo 
perigo para os valores depositados, vem libertat o orçamento de onus con-
sideraveis. . 

"O governo italiano tem empregado o lastro metallico .de seus bancos 
em circulação em amortisação de emprestimos, conversão de fundos e acqui
sição de rendas de vias-ferreas. Entretanto, alli esses estabelecimentos são 
obrigados ao troco de suas notas á vista e á vorttade do portador, ao passo 
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que, no Brazil, a conversibilidade só se verificará quando o cambio se man
tiver ao par durante um anno. Alli a exigibilidade do deposito é continua; 
aqui está subordinada a uma condição de tempo longínqua." 

Em conclusão, o expediente indicado, depois de haver contribuído para 
diminuir os encargos do Estado, cessará dentro do prazo de 15 annos, vol
tando o ouro a repousar do giro fecundo que fez. · 

A medida da cobrança dos impost()s de importação em ouro se me 
affigura, por emquanto, das mais necessarias á reconstrucção financeira dos 
nossos mercados. 

Quanto a este objecto, nada tenho a accrescentar ao Relatorio do se
cretario da Fazenda do governo provisorio,- calcado sobre o estudo das 
condições da nossa industria incipiente, nas reclamações das classes labo
riosas e operarias, e mais que tudo sobre a necessidade de reunir recursos 
metallicos indispensaveis ao serviço da nossa divida externa, com a qual 
dispende o Thesouro annualmente somma consideravel, só em differenças 
de cambio. 

Não se argumente com os factos observados este anno, em que a 
carestia do ouro procurado para os despachos aduaneiros, além de ser o 
producto de causas já apontadas, que devemos esperar não se reproduzam 
mais nas mesmas proporções, accresce que os processQs da especulação terão 
de encontrar real obstaculo nos saldos que de ora em deante resultarão 
das colheitas deste anno e das que se seguirem nos annos vindouros e do 
balanço geral da importação e exportação. 

Para esta situação .nova, muito terão contribuído os numerosos capitaes 
empregados em machinismos e instrumentos aratorios, importados pelas di
versas emprezas, que se fundaram para alargar o circulo da nossa producção 
agrícola. 

Não temos outro meio de fixar a circulação metallica no paiz, nem 
creio que o Thesouro possa prescindir dessa medida que o habilita a vender 
cambiaes sobre Londres ou a tornai-as nas mais favoraveis condições, sem 
a sphynge das differenças. 

Emquanto estas medidas desaffrontam a praça, o commercio e as in
dustrias em geral, cumpre prevenir a reproducção de aventuras que urna 

_vida equÍiibrada e prospera ou uma vida de atropelos e expedientes podem 
suggerir. 

O mecanismo do decreto n. 164, de 17 de janeiro de 1890, é ex
cellente, mas um regulamento faz-se necessario á boa execução de suas 
princnpaes disposicões. A pratica demonstra graves abusos que muito con
tribuíram para a desrnoralisação em que hão cabido não poucas associações 
anonyrnas, e para os apuros a que foram arrastados os incutos colhidos 
n rêde e com elles os proprios promotores de todas~ essas especulações 
condernnaveis. 

Tenho estudado com afinco esta materia e dentro de poucos dias apre
sentarei á vossa assignatura o decreto de regulamento daquella lei, atten
dendo principalmente a estes dous pontos: verdade de organisação e efficacia 
de fiscalisação. 

Sem tomar dependente de verificação no Thesouro Nacional ou em outra 
estação fiscal o deposito preliminar, que a lei exige para a constituição 
das sociedades anonymas, não se logrará o intuito do legislador, que foi 
imprimir toda a seriedade e veracidade na congregação dos capitaes cha
mados ao serviço das industrias e ernprehendimentos de utilidade geral. 
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A imprensa denunciou e os factos averiguados demonstraram que muitas 
sociedades anonymas, que aliás se deram como constitui-das, com affluxo 
de capitaes e até procura activa das acções, não passaram de especulosas 
farças arranjadas para exp lorar a credulidade e a bolsa dos que se deixaram. 
seduzir por promessas fallazes de especuladores cheios de audacia e desti
tuídos de escrupulo. 

Contando com a condescendeneia criminosa de certos estabelecimentos 
bancarias, esses empreiteiros da agiotagem a mais desenfreada, conseguiam 
documentos de depositas, que em re.alidade não se haviam effectuado, mas 
se arranjavam por manejos de escripturação assás conhecidos. 

Descoberto o cancro, o remedio heroico era cortai-o cerce, e nenhum 
systema se afigurou mais efficaz a não ser o da transferencia dos depositas 
preliminares para a estação fiscal, onde, verificados, ficariam até legal ~ 
definitiva constituição das sociedades projectadas, ou de onde seriam le
vantados para serem entregues a quem de ·direito, si o funccionamento 
da sociedade deixasse de ter logar por causas supervenientes. 

Modeladas pelo regimen da liberdade, as sociedades anonymas foram 
submetti'Cias, como .cumpria, á mais completa responsabilidade dos' actos 
praticados em contravenção á lei ou aos estatutos; mas, para tal respon
sabilidade se tornar effectiva, e não illusoria, como sóe acontecer, era de 
mister que na regulamentação da lei do anonymato se estatuissem normas 
e preceitos, que garantissem a publicidade, todos os actos, e a possibili
dade, de sua fiscalisação, já pelos proprios interessados ou pelas suas ·com
missões de vigilancia, já pelos terceiros com quem entrassem em relações, 
já pelo proprio governo, nos casos especiaes .de sua competencia. 

No tocante á fiscalisação pelo governo, o projecto de regulamento con
sagra as seguintes regras: 

Quanto á fiscalisação: 
- As sociedades anonymas que explorarem concessões feitas pela União, 

pelos estados e pelos municípios, com privilegio, garantia de juros, subven
ção, fiança de garantia ou de subvenção, ou outro auxilio pecuniario, de
verão ser fiscalisadas por agentes de confiança dos governos e administra
ções competentes. 

- A fiscalisação versará especialmente sobre o modo como são sa
tisfeitas as clausulas de taes concessões, e cumpridas as obrigações esti
puladas em favor do publico. 

- Os agentes fiscaes regular-se-hão pelas instrucções que, segundo 
o caso, receberem do governo ou da administração a quem competir ex
pedil-as; tendo o direito de assistir ás reuniões da assembléa geral dos 
accionistas, e devendo comparecer ás sessões da direcção da sociedade para 
que forem avisados ou que elles requisitarem, sempre que se haja de tratar 
e resolver sobre assumpto que possa interessar á fiscalisação. 

- Os ditos agentes denunciarão qualquer falta praticada pelas socie
dades, e farão inserir nas actas as suas reclamações. 

- Verificada a pratica de acto ou actos em contravenção a qualquer 
das clausulas das concessões obtidas do poder publico ou dos contractos com 
elles celebrados, os agentes fiscaes notificarão a direcção da sociedade ano
nyma que sobresteja na sua execução até ulterior resolução de quem de 
direito, e representarão immediatamente a respeito. 

- São nullos os actos que por ventura vierem a ser praticados, não 
obstante a notificação do agente fiscal para o effeito da sua suspensão. 

- Outrosim, são nullas todas as resoluções da direcção da sociedade 
ou da assembléa geral dos accionistas, sem sciencia e assentimento do 
agente fiscal nos casos sujeitos á sua fiscalisação. 

- A nuUidade é sem prejuízo de outras penas em que possam incorrer 
as sociedades anonymas e seus administradores. 
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No qua'dro das. Ui~s de organisação deve influir muito no espírito 
do legislador a protecção que a industria naciona:l tem direito de esperar 
de vosso patriotismo. 

E' sabido o desenvolvimento que ella tomou nestes tres ultimas dias, 
de sorte que em vez de um paiz simplesmente agrícola, como eramos, de
pendente de productor estrangeiro, em tudo quanto respeita as necessi
dades permanentes da vida, somos hoj~ um povo que se emancipa gradual
mente pela expansão do trabalho nas 'mais variadas manifestações da acti
vidade. 

Associações e emprezas se formaram, com avultados capitaes, não só 
para explorar e transformar as nossas riquezas naturaes, como ahi estão 
p'or toda a parte arregimentando os braços·, moralisandci as classes operarias 
em centenas de fabricas, onde, com invejavel perfeição, se . produz tudo 
quanto a industria estrangeira tem de mais util e de mais affeiçolldo ao 
consumo. Esse desenvolvimento, que congregou capitaes e braços, que utilisou 
machinas e forças até então dispersas, representa desde já .um enorme poder 
economico, que vai ref.lectir beneficamente sobre o organismo social, acaute
lando a sorte do operaria, que é um factor imprescindível do nosso pro
gresso material e moral. 

Pensando assim, urge que autoriseis o governo a fazer uma revisão 
de tarifas, de modo a proteger o productor nacional contra o productor 
estrangeiro, naquelles artigos em que a nossa industria, de tempos a esta 
parte, ha revelado condições que preenchem todas as exigencias do con
sumo. Todos os paizes novos hão lançado mão desta medida que se póde 
chamar a lei da organisação interna do trabalho, e alguns ha em que, apezar 
do desenvolvimento da sua riqueza e população, apezar da preponderancia 
que exercem no mundo, pela vastidão da sua producção, não prescindem 
de medidas que garantam o trabalhador nacional contra o concurrente es-

• trangeiro. 
A França, a Allemanha, a ltalia e até pouco tempo os Estados Unidos, 

sustentavam renhida guerra de tarifas, á sombra da qual floresceram todas 
as industrias, que lhes são peculiares. 

Caminhamos para uma situação não longínqua, em que a nossa pro
ducção agrícola excederá em muito á nossa importação. Esta ~sição pros
pera trará como consequencia a alta do cambio, e nesta hypothese a baixa 
dos preços de todos os artigos mandados ao consumo pelo productor es
trangeiro. 

Em tal caso, a doutrina do livre-cambista assegurara a nossa derrota, e 
a desorganisação fatal do trabalho nacionl. 

Seremos vencidos, não por quem produz melhor e mais barato, mas 
por forças que se organisam em syndicatos afim de reconquistarem o freguez 
perdido, medeante a seducção de um artifício economico. 

A baixa do cambio incareceu a vida, é certo, mas trouxe duas grandes 
compensações: impediu o exodo, para o estrangeiro dos capitaes que estão 
fomentando as industrias e -deu á producção nacional maior extenção pro
ductora e maior consumo. 

Estes princípios, porém, não são absolutos e guardam -para nós apenas 
a relatividade , com a lei das circumstancias, tão imperiosas são ellas neste 
momento da nossa transformação política, social e economica. 

O arrendamento da Estrada de Ferro Central do Brazil e as demais 
estradas pertencentes á União foi medida que encarecestes em vossa- men
sagem da abertura do Congresso este anno, nos seguintes termos: 

"Invoco a vossa sabia attenção para a necessidade de ser autorisado 
o arrendamento das estradas de ferro pertencentes á União, medeante a 
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clausula de serem prolongadas as estradas e regula'das as tarifas, segundo 
as razoaveis exigencias da lavoura, da industria e do commercio. 

A administração actual de taes vias de communicação é summamente 
dispendiosa; o pessoal é forçosamente mais numeroso do que seria ex_i: 
gido pela administração particular. As licenças, aposentadorias e o montepta 
representam outros tantos encargos para a União, que naturalmente con
correm para aggravar o deficit, que tem sempre resultado do trafego d~s 
mesfas estradas, com excepção unica da Estrada de Ferro Central do BrazJ!, 
que aliás está longe de remunerar sufficientemente pela sua renda liquida 
o valiosíssimo capital empregado na sua construcção. Esta operação, auxi
liada pelo resgate das vias-ferreas de capital garantido, ou a necessidade 
que indico ao vosso cuidado, deverá produzir economia não pequena no 
orçamento. 

Semelhante resgate, permittindo á União desobrigar-se ~o regimen one
roso da garantia de juros, tomará possível a reducção das tarifas de trans
porte, de modo que satisfaçam as justas reclamações das classes interessadas. 

Quanto mais medito · no alcance desta medida, mais me convenço 
de que ella resume em si importante problema financeiro, de cuja solução 
depende sem duvida melhoramento definitivo da nossa situação economica 
e a eleminação das crises periodicas causadas pelas baixas do cambio. 

O arrendamento desses proprios nacionaes, segundo as condições da 
autorização que for concedida ao governo, concorrerá, sem duvida nenhuma, 
para habilitar-nos ás mais seguras e acertadas operações de credito. Bas
tará que o governo tenha a facufdade de escolher livremente proponentes 
entre capitalistas idoneos; .que as condições do pagamento sejam em ouro, 
adeantada:mente, pelo menos da metade do total do arrendamento, podendo 
excede!-a; que a quantia effectivamente obtida seja depositada em Londres, 
para as operações convenientes, inclusive a do . resgate dos nossos títulos 
de emprestimo externo, nas épocas favoraveis; - o que tudo, de certo, con
tribuirá para que o cambio se liberte da acção .deprimente da especulação. 

E' difficil imaginar outra operação que, como essa, apresse sobre me
lhores bases o regimen benefico e tão ambicionado da circulação metaltica. 

Por um lado, providos em Londres para o serviço da divida publica 
e os demais encargos, por outro lado, com a arrecadação aduaneira em es
pecie, a moeda metallica terá forçosamente de fixar-se no paiz, a especulação 
do cambio perderá terreno e os negocias de praça á praça se moldarão pelas 
normas de uma transacção ordinaria, sobretudo, sem caracter aleatorio. 

Pronuncia!ldo-me por esta fórma quanto á operação financeira propria
mente dita, tenho ainda elevadas razões sociaes e politicas para convencer-me 
de que o Estado não póde nem deve ser emprezario. 

Na Europa dominam os dous systemas: o anglo-saxonio e o continental. 
O primeiro, rompendo com as praticas antigas dos auxilias ás emprezas 
particulares para conservar no Estado a maior somma .de autoridade, asse
gura hoje ás associações e companhias a maior extensão de progresso dentro 
da mais ampla esphera de liberdade. 

Na Inglaterra, o poder central tem-se to·rnado quasi simples espectador 
do progresso, contentando-se em conceder, quando é absolutamefnte neces
sario, bills de incorporação. O segundo regimen, o continental", retardou por 
longo tempo o progresso natural de quasi todos os paizes. Só depois que 
o espírito de iniciativa individual alcançou reaes victorias foi que elles 
deram de mão á rotina. O nosso regimen deve e não póde deixar de ser 
o americano. Póde-se considerar a magnífica rêde dos caminhos de ferro 
dos Estados Unidos como a mais maravilhosa obra da iniciativa particular 
diz Le Roy-Beaulieu; e tudo -isso sem a interferencia do Estado. ' 

Graças a este espírito de associação livre, mais fecundo ainda que 0 
poder dos capitaes; graças á ausencia das formalidades vexatorias e dela
to rias, a rêde americana tem ido sempre em uma progt'eSsão constante, de 
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tal sorte que, para . fazer-se uma ligeira idéa dO que valle a acção indi
vidual, Ifos Estados Unidos, consignarei aqui esta passagem: Em 1850, a 
rede dos caminhos de ferro era de 14,500 kilometros; em 1860, havia 
explorados 49,000 kilometros; em 1885, 85,000; em 1880, 148,000; em 1870, 
205,000; em 1886, havia 220,000 kilometros; tudo resultado de emprezas 
ou companhias particulares. Quasi a totalidade kilometrica dos caminhos 
de ferro do mundo! 

O mesmo publicista, acima citado, offerece em resumo todos os argu
mentos deductivos, condemnando a exploração pelo Estado, e taes argu
mentos, com pequenas alterações, nos são perfeitamente applicaveis. Assim, 
diz elle: 

"1", o Estado não tem a plastícidade, a dobrez necessária ª uma orga
nisação que abrange uma infinita variedade de detalhes, que exigem decisão 
prompta; 

2•, o Estado moderno tende a fazer degenerar a exploração dos cami
nhos de ferro em um instrumento de pressão e de corrupÇão eleitoral; 

a•, todos os serviços do Estado teem uma grande tendencia para a 
gratuidade; 

4", o credito do Estado precisa ·poupar-se para as circumstancias .ex
cepcionaes ; 

5", a rigidez de um orçamento do Estado é incompatível com a explo
ração tão complicada dos caminhos de ferro; 

6•, as responsabilidades pelas demoras, avarias e accidentes são muito 
mais difficeis de fazer valor contra o Estado que contra as companhias 
particulares; 

7c, a exploração . pelo Estado põe nas mãos do governo centenas de 
milhares de empregados e altera a sincerídade e independencia do corpo 
eleitoral. " . 

Estou, pois, convencido de que, si deixarmos de ser governo-emprezario, 
para entregar a exploração dos caminhos de ferro ás emprezas particulares, 
teremos dado um dos mais agigantados passos para · o progresso da nossa 
patria. Os · caminhos de ferro sob a direcção do Estado só teem servido 
para armar questões socialistas. A historia é a mesma por toda a parte. 

O conjuncto dos factos e idéas expostas, Sr. generalissimo, habilitar
vos-hão a convidar o Congresso Nacional para dotar o paiz das medidas 
que nas presentes circumstancias mais urgentemente se impõem ao vosso 
patriotismo e á sabedoria dos representantes da nação. 

Capital Federal, 19 de setembro de 1891. - Barão de Lucena. 

FIIM tDO 1• VO'LUM'E 
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