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CAMARA DOS DEPUTADOS

SES8AO DE 25 DE il,GOSTO DE 1920
O Sr. Sampafo \Tida!: Sr ·. Presidente, impressionado com os
clamores das principa,es praças brasileiras, asphyxiadas sob a pressão de uma crise monetaria que lhes tem r-oubado todos os meios
de resistencia, entorpecendo, paralyzando os negocios, occasionando
a desvalorização dos productos, senti que não podia continuar como
simples espectador da derrocada lamentavel dos fructos do trabalho nacional.
Sei, Sr. Presidente, que os altos dirigentes da Republica estão
estudando com o maximo empenho esse grande problema, e tenho
toda a é;.perança na efficacia. de suas providencias; mas, deante de
cartas, telegramrnas, pedidos de informação que recebo diuiamente
d·o meu Estado, a respeito dessas providencias,. julguei que era de
meu dever trazer alguns elementos positivos que possam .esc' · 'ecer .
bem a situação e reduzir o problema á sua expressão mais siu.ples.
· A expansão da ·economia nacional brasileira tem ultrapassado,
nos Últimos ann·os, as previsões mais optimistas. Seria difficil pro\Tar que a ex.portação de 1919· excederia a dous milhões de conto
de réis.
Mas, infelizmente, dessa ·e xpansão ·e conomica nem sempre res1:1lta o enriquecimento do paiz. A falta de organização c·omníer<:ial,
e, sohre.tud-o, a falta de or.g anização bancaria expõem o paiz muitas
vezes á perda da maior parte do'S seus lucros, na voragem das ·crises
e elas manobras de uma jogatina des·enfreada. Francamente, ·os bra, .
1;ileiros trabalham c0mo verdadeiros colonos do capitalismo extrangeiro. (Apoiados.) .
Na hora da apuração das colheitas, na hora, exactamente, em
que vamos ·colher os frutos do nosso trabalho, a mac:hina poderosa
da organização commercial extrangei'ra estende para aqui seus tentaculos, as suas bombas de sucção e nos arrebata o melhor dos fructos da producção nado:gal .·
Esta é, Sr. Presidente, a fatalidade dos .p'o vos que não possuem ~ .
uma organizaçáo bancaria capaz de lhes forne·c er os elementos para
todas as actividades productoras e os elementos de resistencia para

4
sa1var os pfocluctores e os commerciantes nos momentos de crise.
(Apoiados. Muito bem.)

E5sa falha de nossa organização tem causad-0 os maiores desastres á nossa economia.
Já são muitos os productos que soffreram as devastações dessas
Lrises.
.
,:
..i illôJ.1' 1 1tLJ iài
Hoje é o algodão ~ amanhã -o assucar, dep-ois o cacáo, -0· :Café, a
cai nc frigorificada. ··
Ultimamcnt~, Sr. Presidente, tocou a vez ao café, cuja situação
commercial tem sido audaciosamente atacada pelas manobras bai..
xistas, determinand·o cotações v·erdadeiramente impressionantes. E
esk facto é de summa gravidade para -0 Brasil.
~
Em 1919, só o ·c afé, represent;m mais de metade do valor gl-0bal
na nossa exportação.
Pedra angular de estructura economica, elemento principal de
. nossa riqueza, base da situação ·c ambial, o café repre·s enta um verdadeiro ·centr-o de radiação de energias ec-0nomicas para todos os
nossos negocios no interior e no exterior.
Por factores qlle são notorios, o café havia attingido a uma
situação de grande prosperidade. Essa situaçã-0 estav:i ben eficiando
em larga -escala toda a economia nacional. Com essa valorização e
c-0m a exipansã-o surpr·ehendente de tantas outras fontes de renda,
algodão, cereaes, commercio de gado, desenv·olvimento das industrias, etc., irrompeu este anno uma crise monetaria com o cortejo
d.e seus desastres habituaes e essa escassez de numerado tem chegado ao auge ultimamente .
·
Si no Ri·o nâ·o se fez sentir a intensidade dessa crisr - é .p orque
a liquidação do stock de tres milhões de saccas injectou nesta praça,
nos ultimas mezes, cerca de 140 mil contos de r-éis.
·Com a àepressão das forças do productor e do c-ommerci-0, naturalmente despertaram-se os appetites do grande capitalismo extrangeiro que trabalha em -café, e começou o ataque á situação commercial desse gener-0, s-0bre cuja posiç.ão estatística todos repousavam
tranquillos.
Em poucos mezes as cota·~õ es baixaram de uma fórma impressi-onante, calculados os prejui~os em mais de 200. 000 :000$000 .
Mas esses preços anteriores seriam mesmo exaggerados? Essa
baixa teria algum vislumbre de razão? Abs-0lutamente, não!
Trata-se de um audacios·o golpe contra a nossa fraqueza eommercial. Tra:ta-se apenas de tr ~ nsferir para o bolso de especuladores
extrangeiros lucros que são legitimamente nossos.
E senão vejam-Os a demon•·tração.
Ha c-erca de um anno, istp é, em Agosto de 1919, a cotação do
café cvú nos mercados ameri.,c anos era de 29 centavos por libra.
Nessa occasiã-0 os stocks eram tres vezes mai-0res e o consumo muito
menor. A c-0tação do .café tqrrado na America ·do Norte, era de
50 centavos por libra. Comp_r.~ vam assim o c~fé CI'lÚ. a 29 e revendiam com grandes lucros a o~ centavos por llbra.
H.i-os de dinheiro ganhou o commercio americano com -os negocios dessa base e o consumo augmentou consideravelmente com
os negoci-Os por taes preços .
. . Po~s bem. A cotação do café crú, pelas manobras da especula1
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ção, foi baixando até que em Junho d-e 1920 cahiu a 24 c erÍfave1s1
mantendo-se porém a õO -c entav-os os 1-Jreços d-o varei o.
De Agosto de 1919 até hoje houve uma baixa de 15 -centavos e
de Junho de 1920 para ·cá uma baixa de 10 centavos; -e ntretanto' as
cotações do :varej-o -continuaram- firmes a 48 e 50 centavos.
_
Vejamos -e m quanto irr~p-or.ta para a economia essa differença de
15 e lU centav:os por libra.
O prejuizo de Agosto de 1919 até hoje ·importa, -com o dollar a
5$000 em !!9$000 a sac-ca -e com o dollar a 4$000 importa em 79$000,
porque os americanos tarnbem actualmente ganham na ·grande difterença entre o -preço do dollar e da libra, ·que ·lh-es está custando
::;3 . 60;
.
. . "'' .<J ...u
Calculemos agora o grande prejmzo que · s-offremos nestes dous
ultimós mezes, de Junho até hoje. O café crú em JuiÚ10 de 92li
passou a custar 24 -centavos por libra. O café no varejo contmuou
a 50 centavos por libra.
·
O prejuiz-o nesses dous ultimas mezes é -de 66$0QO por sacca,
com o ct:ollar a 5$, e 52$ com o dollar a 4$000.
-E ste é o granel-e prejuízo que esta soffrendo a economia nacional. _
Mas, levantemos um pouco mais a nossa apreciação .
Vejamos o prejuízo colossal que soffre o Brasil com a sua safra,
estimada em 11 . 000. 000 de sa,ccos.
ü prejuii·o -em relação ás cotações de Agosto de 1919, será de;
217. 000. 000 de dollars, ou sejam !Sot;. 000: 000$000.
.
ü prejuízo pela baixa de 10 cents. nos -dous ultimas mezes, isto
é, de - Junho de 1920 até hoje, será de 145. 200. 000 d·ollars, ou
580.800:000$ de nossa moed~, -com o dollar a 4$ e 726_.600:000$000
de nossa moeda, com o dollar a 5$000.
,
Estamos, portanto, deante de uma situação de summa gravidade.
A Nação brasileira -e stá exposta a perder, p-or manobras de mer-cados, digamos 600. 000: 000$, que são lucros legiil:imos - da nossa
pr-o ducção arrebatados pelo capitalismo prepotente deante da fra-.
queza ·da nossa organisação commerci:ü.
Ü SR. J:<'RANCISCO VALLADARES: \.ille pretende fazer a situação
governamental?
Clamaremos apenas ou indicaremos soluções?
O ::rn. :::.A.i--V:CPAio VrnAL: Meu fim neste momento é contribuir
c-om al.g uns dados que esclareçam a situação.
O :SR. ELoY CHAVES: - E mostrar a gra-vidade do mal.
O SR. SAMPAIO VrnAL: - Pedindo aos poderes competentes que
não se tardem as providencias que julgarem mais effi-c azes.
UM SR. DEPUTADO: -- Que venha o remedia, quanto an.tes.
O Sn. ARMANDO BuRLAMAQUI: - V . bx . -não incluio no calculo
as manobras baixistas· do mercado brasileiro. Posso trazer meu testemuuho que um dos ·baixistas principaes do Rio de Janeiro, cobrio
sua differença com vendas ·a termo e ·com grandes lucros.
O SR. SAMPAIO VrnAL: -- Isto não diminue a gravidade ·di;> problema...
·
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Mas divid-e a ·r esponsabilidade '
da situação -.
O SR. SAMPAIO ' VrnAL: - ·... ·essa responsabilidade pouco importa para a .gravidade da situação, aUás o capitalismo brasileiro
pouco inHae na situação geral do mercado.
.1
0

O SR. ELOY CHAVES: - E' a formiga deante do elephante.
O SR. ARMANDO BuRL-•MAQUl: - }ias ·c-0ntribue.
Ü S~. FRANCISCO VALLADARES: S . Paulo que faz? Deve fomar
a iniciativa, deve agir para fazer a permanente defesa da producçao
e não apenas clamar por providencias governamentaes.
O SR. CARLOS GARCIA.:
Naturalmente Minas com S. Paulo.
ü Sn. SAMPAIO VIDAL: -- S. Paulo, -Minas e Rio estão agindo,
posso affirmar a V. Ex.
'
O SR. ELoY CHAVES: - O nobre orador está contribuindo para
esclarecer a situação.
Estamos, .portanto, Sr. ,P residente, deante de um facto de summa
gravid ade . (Apoiados.)
São 40. OUO. UOO de sterlinos arrebatados á economia . nacional.
E' uma quantia respeitave1, que póde affectar grandemente os proprios creditos da Nação.
Qual sera a situação ·cambial com o desfalque dessa enorme somma no valor ela exportação?.,
Em 30 de Junho encerrou-se o l.º semestre ape'nas com 15.000.000
de sald·o em ouro; no intercambio como encerraremos o 2.º semestre .
·em Dezembro?
O SR . ELóY CHAVES : - Basta diz·er que o dollar de 4$ passou
a 5$400.
, j ..i;;J ~!\..u
O SR. SAMPAIO VmAL: Perfeitamente. A depreciação se faz
sentir todos os ·dias. No fim elo semestre a situaçáo cambial póde
ser impressionante trazendo ;a s mais funestas consequencías para .
toda a vida financeira do paiz. Estamos, portanto, aeante de um
problema eminentemente nac'i onal. (Apoiados.)
O SR. FRANCISCO VALLADAlms: - Sobre isto não ha duvida n e·
nhuma.
O SR. SAMPAIO VIDAL: - D·evemos cruzar os bracos cleante de
uma situação desta .-Ordem?
,_ Entregaremos ás leis natlfraes a solução de um problema que
encerra em seu bojo os mais -15raves perigos para a Nação?
o SR. FRANCISCO VALLADAl,rnS: ,_ Nenhum .paiz tomou essa atti~
tu de. só o Brasil.
'o SB. SAMPAIO VrnAL: - - A d-e fesa nacional não co nsiste sómente na organização militar e na ~egurança das fro ~lteiras; inimigos perigosos do nosso engrandecimento são aquelles que com armas
poderosas nos arr.ebatam o fructo do nosso trabalho dPntro das proprias fronteiras. A conquista pacifica pelos babeis processos. commerciaes leva á escravidão ~conomica, ao .estad'() de coloma de
facto.
O SR. ELoY ·CHAVES: - Incontestavelmente,.
.
O SR. SAMPAIO VrnAL: . . . porque ·esses inimigos sugam as
forças vivas da Nação, sugam o producto do nosso trabalho. Todos
o.s estadistas contemporaneos teem presa a sua attenção na defes:i
cios interesses economicos da Nação. (Mnito bem!)
O SR. ESTACio COIMBRA: - /'>. defesa tem de ser feita contra o
extrangeiro e dentro -do nosso paiz . O assucar está send-0 sacrificado
dentro .das nossas 1pro.pri:as. fronteiras '.e fato posso provar .aqui
mesmo .
O SR . .SAMPAIO VrnAL: - A defesa é exactamente contra os qu~
querem arrebatar os nossos h 1cros dentro das nossas pr.·oprias fronteiras.
1

1

-7O SR. SAMPAIO· VIDAL: - Tivessemos uma organizaçãó commercial, uma organização bancaria .
O. SR. FRANCISCO VALLADARES : - Façamol-a.
O SR. SAMPAIO VrnAL: . .. e não estariamos neste m omento
soffrendo tão grandes prejuízos .
A' incuria dos governos brasileiros é que devemos a falta de
organização.
O SR. BuRLAMAQUI: - Falta-nos a iniçiativa particular.
O SR. SAMPAIO VIDAL: - Essa organização não cabe sómente
aos particulares .
.
_ .
Todos os governos civilizad os têm t r atado nessa orgamzaçao,
alliand·o a sua acção á iniciativa privad a, como a França, · a Allcma11ha, os Estados Unidos.
O proprio Banco da Inglaterra é regido por um decreto do parlamento .
O SR. FRANCTsr.o VALLADARES: - O Presidente do Federal Re-.
servé System é o Secretario da Fazend a. é elle ouem orienta tçii:las
as operações. Seria muito ·conveniente que o B.rasil se mirasse nesse
C>sp elho .
O SR. SAMPAIO VrnAL: - Tivessemos nós uma organização bancaria r egular e estaria feita a defes a da nossa producção.
_
S. Paulo, Minas e Rio de · J aneiro teriam na warranta.gem a defP.sa nrompta e s"imra da sua producção. Bastava aue se armazenassem as quantirlad.es n ecessarias para a regularização das offertas.
e tivessem a assistencia financeira de uma boa organiz:?cção bnncarüi.
O SR. CINcINATo BRAGA: - Bastava só a noticia de . que dispu nhamos de recursos para fazer cessar a ·exploração .
O SR. FRANCISCO V.<\LLADARES: - No caso presente b asta que o
Governo fiaue autorizado a intervir.
O SR. SAMPAIO VmAL: - E' exacto; VV . Exs. abordaram bem
esse nonto . A sensibilid::ide em que se ach::tm os mercados qu e estão
(1 uferindo lucros que são nossos, é de tal ordem, que resolvida a
dC>fes ::i seria logo restabeleci da n. normalidade do mer cad·o.
Tivemos essa organização bancaria, a valorização dos ·no ssos ·
proélnr.to~ estaria feita. Mas não a temos . . .
Dea ntP dessa falha da noss.a organização commercial, devemos
Crl :z:;i r Oi'> braços?
Não; isto não seria de estadist11s. porqu e não é de estadistas
C>ntr.egar ao caoita1ismo Pxtran.geir<:> 5fl0 -0n 600 mil contos que sã'J
n0ssos, que p·er:ten·cem legitimamente á economia .nacional.
Sou um franco adversaria das emissões pelo Thesouro e neste
pnrlamento já tive occasião de d eixar firmada a minha opinião
quand·o apresentPi o projedo ·c reando um banc-0 central de Emissão
e Red escontas. Mas como brasileiro não tenho o direito de negar. o _
meu voto oara que se faça m ais uma emissão para defesa dos mais
elevados interesses eco11omicos do meu paiz.
.
.
·
O SR. FP...\NCisco VA LLA D.~nEs: - Si com 11rna . emissão se. póde ...
salvar a sltuação, -ella não é um· instrumento tão .detestavel que . dev.a,.
ser rnp ellida. · O necessario é fazermos a defesa permanente,_,da I).Oss;i,~
producção.
·
. . ..
. .. _ .
.... -···
. --0 .SR. ·SAMPAIO VmAJ, : - Acho ·r,ondemnavel ·o re!!1men de ei;t1~t- .
tir com expediente p3ra cobrfr ·deficits . ·e déspéias ·imi>i'oductivas·:
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.. o SR.. ' FRANCISCO VALLADARES: ~ o Brasil não tem outro re·.
curso.
.
_
O SR. SAMPAIO VIDAL : - Emquanto não tivermos a o.rgamzaçao
bancaria, darei sempre meu voto para as emiss.ões que v1z~m a d~
fesa da patria ou de grandes interesses econom1e;os em peng~. Na?
recusarei .o meu voto ás emissões que se destinem ao ennquec1mento do paiz. ·
o SR. FRANCISCO VALLADARES: - Que é a fórma da valorização
da proprüi moeda.
. ._
O SR. SAMPAIO VIDAL: - Sei, Sr. Presidente, que ha op1moes
inexoraveis contra as emissões.
O SR. FRANCISCO VALLADARES: - São correntes contrarias aos
interesses do Brasil porque permittem a continuaçã-0 da exploração
n o Brasil.
O SR. SAMPAlO VrnAL: - Não comprehendo que deante de uma
situação grave, deante do perigo de· uma ·p erda formidavel para a
Nação, de. um prejuiz-0 global de 600. 900 :000$ haja quem possa hesitar em dar· o seu v-0to a essa medida destinada a salvar o Brasil
-de prejuízos tão consideraveis .
.O SR. PAULO DE FRON'l'IN: - Feli cito V. .E:-x. por esse facto .
O SR. SAIVJ;PAIO VIDAL: - Agradecido a V. Ex.
O SR. FRANOisco VALLADARES: - Depois da ~rande emissão do
Governo Wencesllán ·o ·cambio subiu "Onsi·dcravelmente. porque a
producção augmentou, av-olumou-s-e. Est:;i ·é que é a nossa moeda
internacional; · tudo mais são' doutrinas e theorias contra o Brasil.
O SR. ELOY CHAVES: - \)s theor istas carrçmças são os mais perigosos de .t odos . (Avoiados.).
O SR . .SAMPAIO VIDAJ~ : _J_ Ve.io com grande <prazer aue o sentimento geral da Camara não é infenso :oi P.ssa .urovidencia excepcional para defesa da nossa vroduccão. Sei. por informações. que -0
chefe -da Nação estuda com a maior .attenção esse problema tão premente.
O SR. CARLOS DE CAMPOS: - (Muito bem) . V. Ex. está com a
verdade .
O SR. SAMPAI·o VmAL: - S. Ex. conviveu ha pouco tempo com
os mais eminentes estadistas do velho mundo e. da America do
Norte e observou as suas :rirofundas transformações economicas e
financeiras . Um espírito .cJ ~rivirfonte e retemperado nessa alta escola iámais deixaria que se sacrificass em -Sem uma providencia 600
ou 700 mil contos que repre~entam lucros da economia nacional.
O estadi~ta eontemnoraneo não n.óde ter idéas sectarias, não póde
deixar <le ter o ·esoirito sempr·e aberto e ·docil ás injti~cções das necessidarles -na-cionaes.
O SR. FRANCISCO VALLA~ARES: - V. Ex . noderia accrescentar
qu~ a nreoccupacão orimeir\1 de tod-0s o~ -esta distas é! au.g me ntar. é
valorb:ar a nrorJuccão de seus paiz·e s . Ei<!'::t é a au ~ stão orincipal.
Não ha proaramma !lovernamen.tal que não contenha esta formula
___:_ inerP.menf.o e defesa da producção.
.
O Sn. ·SAMPAin VmAT. : - E' exacto. BstP. é o nonto central do
urogrBTllmfl de todos os governc;is. ·como V . Ex. acaba de affírmar.
Mas . Sr. Pr.esid·e nte, as emissões para defesa da u'r oducção não
poilem sê:iffrer· as .. rriUcas ac<irbas que se fazem ás emissões communs
- ' .p orque P.SfaS P.ff Pctivamr.1ite l1íiO ·r euresentam uma realidade IDOr>etarfa, e são por via de regra · irr"esgataveis.
1

Mas no cas·o presente ·a ·iimissão tem por base a mercadoria depositada e póde ser resgatada com a liquidação do stock.
UM SR. DEPUTADO: - Mas nunca resgatavel.
O SR. SAMPAlo VrnAL: - Em prazo mui.to breve, S. Paulo liquidou a ultima operação de defesa. aliás com lucro de mais de réis
100.000:000$000.
O SR. BENTO DE MIRANDA: Não foi resgatada.
O SR. PAur.o DE FRoNTIN: - Qual foi a . nota re,;gatada?
O SR. SAMPAIO VmAL: - Não me refiro a resgate. O resgate
não se deu porque a Camara votou ·uma emenda autorizando a appiiear o pr·oducto na despeza ordinária.
() SR. PEDRO CoSTA: - Por tanto, uma nova emissão . . .
O Sn. CARLOS DE CAMPOS: - Que foi autorizada no orça mento
passado.
O SR. PAULO DE FnoNTIN: - Estou apenas mostrando os in couvenientes dos abusos.
O SR. SAMPAIO VrnAL: - E eu secundando .a opinião de V. Ex.
Reatando o fio das mfohas considera.ções. para a defesa de. tã·o
elevados interesses temos .iá a experi-enda feita, temos uma .p erfeita
lição de c·ousas ·com ·os casos já liquidados.
A s ituação do café, em 1917, era peior que a situação actual.
Em 1917 comprámos tres milhões de saccas. A safra brasileira era
ele 16 milhões. o stock visivel de 14, o supprimento total de 36 para
um con5umo de 15 milhões.
Ho.ie, a safra está avaiiada em 11 milhões, o stock visivel em
sete milhões, ·o supprimento total em 23 e o consumo em 18 milhões.
Bastará a retirada talvez de um milhão a dous milhões de saccas, uara a prompta .e segura regularização das cotações legitimas.
O SR. PAULO DE FRONTIN: ·- Que fosse de tres ou mesmo de
quatro milhões, o problema ern o mesmo.
O SR. SAMPAIO VmAL: - Sem rluvida.
TenHls, portanto deante de nós. re.pito. uma 'v erdadeira liçã'o de
l'Ousas, uma .e xueriencia feita. () Estado de S. Paulo acaba de liquidar, ·corno disse, em poucos mezes, a operação de tres milhões de
.saccas, com o lucro de mais ·de . <'.em inil contos para a Nação.
O SR. ARMANDO BunLAMAQUJ: - Neste caso iriamos transformar
. a União em negociante de café, rr comprar e vender para depoi~
tornar a comprar e a vender.
·
O Sn. "RLoY CHAVES: - Desde oue se.ia necessario .. .
o SR. MAURICIO DE LACERDA: - Negocia ·PJTI tanta cousa!. : .
O SR. SAMPAIO VrnAL: - Aos podere~ uublfoos cumpre defender
os qur. trabalham .e salver a economia nacion:-il da ganancia extrangeira que investe contra os seus lucros leµitimos .
O SR. ELoY CHAVES: - E' funccão do .Estado .
O SR. ·.SAMPAIO VmAL: P.erfeitamente. ·Precisamos impeflir
une o ca.pitalismo ex't rnngeiro onrnnizaclo, nos nrrcbale 600 ou 700
mil contos que são os lucros nossos .
O SR. ARMANDO 'Fhmt,..,.M,,QUI: - Es tou ·de accôrdo com ·V. ~x :·;
mgs oue isto seja feito . por· meios outros que não o de transformar
n União em negociante. · ·
.
·
. O SR. SAMPAIO VmAL: Não. é a . União . . São os Estados.
Mas, emquanto Ti.ã o tivermos .organização bancaria havemos de Iancar mão . de outros recursos para rlefesa da nossa economia, ... ·
· O ·sR. ·ELCÍY •CHAVES ': - E que fazem as outras nações quando
compram por exemplo, ó trigo para revender?

- :10O Su. SAMPAIO VrnAL: - -Diz bem V. Ex. Como ainda -ha pouco
·fizeram os Estados Unidos.
.
.
Emquanto não tivermos organização bancaria teremos de lançar mão de outro m eio empiric·o, como é o das emissõr:s. Tivessemas
.banco de redes-contos e nunca os Estados productore~. incommodariam mais os governos da União.
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Pois é o que digo. Façamos
tambem a nossa organização.
O Sn. SAMPAIO VIDAL: - Si ainda não ternos essa pod-erosa maçhina organizada havemos de cruzar os braços?
O SR. PAULO DE FnoNTIN: - Nem é o momento c'!e organizal-a,
porque não ha tempo. (Apoíados.)
O SR. ELOY CHAVES: - E mesmo os governos dos paizes que
teem essa machina organizada, de vez -e m quando entram no mercado para comprar, por exemplo, cereaes, como durante a guerra
o fizeram a Inglaterra, a Italia, a França e os Estado.<> Unidos.
O SR. ARMANDO BuHLAMAQUI: - Era uma época anormal.
O SR. ELoY CHAVES : - Mas esta é tambem uma época anormal ;
é uma época de crise. Anormalidade não é só a guena.
O Su. ARMANDO BuRLAMAQUI: - E' uma crise que já vem sendo
allegada ha 1O ao 12 annos .
O SR. GoMES DE LIMA: - Prova simplesmente que é uma cdse
longa.
O SR. SAMPAIO VIDA!,: - Sr . Presidente, meu fim era apenas
trazer ·e sclarecimentos p:ira esta questão do café.
O SR. ELoY CHAVES: 1 E trouxe com muito brilhantismo .
(Apoiados.)

O Sn. SAMPAIO VmAr. : -- Não estou suqgerindo medidas, porque
sd que os alto'> dirigentes estu dam o probl.ema com grande carinho
e muita elevação. Cumpro apenas um dever de repres rmtante da Nação e representante de S. Paulo onde o Governo e todas as classes
activas estão emoenhadissimos na solução do problema.
O SR. ESTACIO CoIMBRA: - V. Ex. está falando pelo Brasil
inteiro. (Apoiados ,)
O SR. ELOY CHAVES : - E com certeza V. Ex. está falando para
que não demorem as nrovid~ncias .
O SR. CrNCINATo BRAGA: - E os que teem opinião contraria á
nnss::t lembrem providencias ~fficazes, mas quP. salvem o paiz. O que
não se nóde ficar é inerte deante da ameaça de ruína.
O Sn. SAMPAIO VrnAL: - ' Justamente a .p romptidã·o dessas medidas é um P.lemento decisivo para sua efficacia ...
O SR. ELOY CHAVES: - P~ra . o remedia não vir depois do doente
estar morto .
.
O SR. SAMPAIO VrnAL : -- ... e a razão é esta: os compradores
conseguiram adquirir apenas uma pP.quena parte da safra a esses
preçn5 abaixas P. a m::iior parte da colheita ainda nó de ser salva.
Por isso affirmo que a !promptidão da medida é decisiva parn
defesa de nossa ;producção .
.
,
.
Em resumo, Sr. Preside11te. o que desejava eri:i. .que .ficasse ·bem
clara a situação. gq1.ve dos no ~ sos mercados de café.. .
. .
.
·
Os preços . qne pagavam os compradores p elo · nosso ·. producto .
ha ml!Íto p01;ico tempo, pifo era.m exaitgerados; eram. preeos .crue 05
Jrnbil~tavam a ll;:t.nhar :;iinda rios de dinheiro . poroue. adçruiriam a
2(1 centn\•os· e vendiam : ::i .~ 50; de.p.o.is .. comp.rat.am.a . ~4 :e. continua.rum
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a vender a 50; chegam agora a comprar a 14 e ainda vendem a 50 !
Quer rlizP,r que, sobre os lucr0s r egulares que auferiam, querem arr ebatar lucros que deviam ser legitimamente nossos, porqu '.l r epresentam a situação privilegiada que é muito nossa.
E os poderes publicas, assim como defendem as fronteiras, devf'm defender a economia n acio nal contra as aggressões ao nosso
patriotismo. (Mnito bem. A.po iados.)
O SR. MAuRrcrn DE LACF.RDA: - E não é só arrecadar a sobretaxa. Sob1·etud·o, deve ser defendido pelo Estado, um producto eminentemente nacional. contra uma jogatina internacional. (Apoiados.'
O SR. SAMPAIO ·VIDAL: - Perfeitamente. E' o verdadeiro nacio;ialismo.
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Pro dueto que não escapa tamb~m á jogatina brasileira.
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Pois acabamos tum h em com as
vendas a terino.
O SR. EL'OY CHAVES: - E' o que disse ha pouco: a formiga
.de ante do elephante. ·
o SR. MAURICIO DE LACERDA : - · o 10~0 do t ermo é p ara a alta,
1~ão pr-0duz a baixa. O jogo internacional é que a provoca.
O SR. ARMAND'C BuRLAMAQUI: -- Posso assegurar a V. Ex . que
uma Er111a americana recebeu ordem para comprar ?.. preço alto e
só não conmrou pela especulação da bolsa d-0 Rio de Jan eiro.
O SR. MAURICIO DE LACERDA: - São relações que !1ão m a nt·~ nh o.
O SR. ARMANDO BuRLAM.~QUI: - Trago este fa cto como elemento
de · inf.ormacão.
O SR. SAMPAI·o VIDAL : - r.om prazer, estou bem informàdo de
que os governos de S. Paulo, ::.\1inas e Rio de Janeiro se acham pa trioticamente empenhados na soluçi'ío desse problema
O SR. MAURICIO DE LACERDA: - E os saldos de vari.os Estados da
FedeTação vêm justamente da valorização. Com o café em baixa
terão o deficit. (A.poiados.)
·
O SR. SAMPAIO VmAL: - . Sei que o Chefe ela Nacã·o, como disse
ha pou cn, estuda com o maior empenho a s·olução do problema, e,
depois destes esclarecimentos. Sr. Presidente, vou sentar-me inteiramente crente na efficacia elas providenci as aue forçosámente se~
rão tomadas par::i defesa de inter esses tão ·elevados da economia nacicnal. Tenho fé no patriotismo dos r es'Ponsaveis ·pelos destinos dr1
Nação, p?..ra acredih.r que todos em seus postos saberão cumprir o
~eu .dever. (Muito bem; muito bem . O or adot é v i vamente cwnprimentado.)

SESS.'\.O DE 9 DE SET!EM:BRO

.

AUTORIZA A EMISS.:\.o DE PAPEL-MOEDA- NAS BASES QUE ESTABELECE
~
.
.
. A Oommis·s ão ck Fin anç:ns, nlos termos da · ex1rnsiç:ão junta,
feita pelo Sr. Carlos de Campos. relativamente á .situaçiio economica
e. finançeira .do: '_paiz,. em fq.ce. do .seu .actual re.gim3J1 · m~netario, e
c:oi:no . j1:1~tificativ:a · d.e um ·nov.o system.a · de e.missão de . papél-moeda,
com· bstro de ·ouro · 01~ ·ae : tit.ulos, -págaveis ern ·'. o.uro; ap.rescnt'a ·:ao
PS!udo e voto da Camira dos Deputados o seguinte e respectivo:
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O Congresso Nacional resolve:
Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado:
a) a emittir notas do Thesouro até tres vezes o vaiar, ao cambio
tle 27 dinheiros por mil réis, de ouro amoedado e em barra que
possuir e for ::idquírindo, com •ex:elusão do que j·á ti\'er tido s ·~ me·
Jhante applicação em virtude dos decretos ns. 12 . !163, de 10 de
Abril, e 3.546, de 2 de Outubro, ai11bos de 1918;
b) a emittir, n a mesma proporção e ao mesmo cambio sobre
o ouro depositado no extrangeiro á conta elo Thesouro;
e) a emittir, na mesma proporção e ao mesmo cambio sobre
o valor nominal d e tituJos-ouro da divida externa 1la Nação, que
possuir e fôr adquirindo, e, bem assim, s-obre título s-ouro da divida publica da Inglatdrra, França, Estados Uni·dü'> da America
do Norte e Italia, que possuir e fôr adquirindo, por conta propria
ou lhe forem dados em garantia de pagamentos que realizar por
conta prnpria ou lhe forem dados em garantia de pagamentos que
realizar por conta dos g-overnos das r ef.eridas nações .
§ 1.º Si essa garantia cessar pela solução da operação, a importan cia .dahi resultante, que será em especie, fi.cará incorporada
::o- fundo de garantia como 1astrn da emissão feita.
§ 2.º Da importancia dos juros-ouro que vencerem os titu1osouro a que se refere a lettra e, 1/3 será inc·orporado a-o fund-0 de
garantia, 1/ 3 applicado á incineração de papel-moeda e 1/ 3 á compra de tituJos-ouro da divipa publica.
§ 3.° Sempre q1:e f? re!lt feitos saques ·contr:a os fundos c.onstantes da lettra b, serao rnc11eradas notas no triplo do valor correspondente ao saque .
·
§ 4.° Da importancia dp sald-o que annualmente se verificar na
arrecadação dos impostos em ouro, deduzid a a quantia .precisa p ara
resgate das n·otas da Caixa ·de Conversão e para uniformização das
emissões sobre lastro-ouro na proporção ora estabelecida, 1/ 3
será tambem incorporado ao fundo de garantia, 1/:l applicado á
incineração do papel-moeda e 1 / 3 á compra ele títulos-ouro ela di·
vida publica.
§ 5.° Tod a. e qualquer renda-01iro extra ·o rçamentaria, que fôr
ar:recada·da será incorporaqa ao fundo de garantia.
§ 6.° Desde que -o pap el-moeda ·circulante corresponda ao triplo
•fo seu lastro metallico, as quotas que sã-o destinadas á sua incineração - ~· § 2.º e 4." - ser ão applicadas, com o reforço, ao mesmo
lastro.
Art . 2.º O ·o·uro amoe<lado ou em barra, ·e xistente no paiz, q11e
servir de lastro á em issã o de notas do Thesouro. não poderá ter
outra applicação, sob pena de responsabilidade do· Presidente da
Republica e Ministro da Fazenda que a determinarem e sob pena
de d emissão e processo criminal do fuuccionario ou func cionario s
que a executarem.
Art. 3.º Serão convers.iveis em especie as notas do Tllesouro,
quando o fundo .d·e garantias corresponder á terça .parte da emissão
circulante, ou antes, si assim o _ determinar o Governo.
Art. 4.º ·Poderá o Governo applicar á cunhagem de moedas· de
quinhentos, mil e do:us mil . réis a prata que°' possuir e fôr adquirindo, ~e~do o serviç.Q feitq na . Casa da Moeda . .

-.13§ 1. A despeza oom acqms1çao de praia para esse fim será
escripturada sob o titulo "Conversão de especie".
§ 2.º A moeda subsidiaria que fôr ·c unhada só ·S erá posta em.
circulação, depois que tiver sido incinerada igual quantia em pap~l..:0
moeda.
· ""'• 1 ~J ff! > 1,
Arl: lí.° ·Pode1·á -o Governo, com os recursos advindo:. da pr~
sente lei, autorizar emprestimos até a quantia de dncoenta Irl:ll
.contos de réis, pap el, para, por intermedio do Banco do Brasil,
acudir ás necessida.des do commercio, por motiv-o de crise excepcional.

Sala das Commissões, 3 de Setembrn de 1920. Carlos de
Campos, •P residente e Relator. - Cincinato Braga. - Balthazar Pereira. -- Pacheco Mendes. - Sampaio Conêa. - Josino de Araujo.
- Ramiro Braga. - Soiiza Cabral. - Octavio M!1I1.gabeira. ~ Octavio Rocha. - Oscar Soares. - Celso Bayma.
EXPOSIÇÃO

O Sr. Oarlos de Campos declarou que é clesnecessario pedir a
attenção de seus collegas sobre a situação monetaria do .paiz e sobre
o phenomeno que ora se observa, com relação ao café e a outros
generos da producção nacional, cuja baixa acarreta para o Brasil
enormes prejuízos, ao p asso que auJZmenta a margem de lucros do
cxtr:mgeiro que ·c om esses artisws faz granc'le commercio.
Reconhece qu e não é facil legislar sobre es~a materia. No
tocante ao café. por exemplo. a controversia começa desde logo,
mrnnto á propria orir!em do facto, que se está verificando, entenrlendo uns que elle decorre simplesmente da jogatina representada
por desordenac'las operações a termo, ·e que, cohihidas estas, o
pro·ducto estaria lib erto do mal que o acommette; ao passo qu e
outro5 acreditam que. si tal jogatina exercP. influ encia innegavel,
o certo é que ella adquire mais elementos de vida, no paiz e no
exterior, oredsamente norm1e o prnductor não t em meios ele lhe
opnôr Tesistencia, e não n'os tem porque o numerario nacional,
Pxistente em drcul ação . .iá nã-o corresponde ás exigencias do enorme desenvohimento eronomir.n do Br::isil. nem á r.arestia de todos
o~ artigos rlo seu consumo. elev::idos hoj e ao duplo, ao triplo, ao
qnaclrunlo do aue c ustavam outr' ora , reclamando, portanto, maior
mas~;:i íl e moeda nara as tr·o cas.
O Estado, pelos seus poderes conrnetentes, no caso o Legislativo e o Executivo. tem rl:'! ser ·chamac'lo a conhecer desse problel!!a : e parece que o melhor é fazel-o. -ouvindo os competentes, os
interessados. e est:ibelecendo a mPc'lia das ·opiniões. Seja como fôr ,
o .e scopb visado rlcvc sér o d e instituir ·um plano de acção que,
resolvendo a crise momenlanea, represente lambem . 3 adopção df'
nm regimep aue de um morlo o ermanente e uniforme, ref{ularize
a situação monetaria nacion al. Será um grand e nasso a realização
desse svstema. rrne. ::io 111 esmo tempo . p ermittindo attender fJ normalidade da existencia do paiz, no qu e conc.erne ás necessidades
de sua circulacão fiduciaria , faculte .os meios de '.enfrentar as crises
ai.te, inevitavelmente, se ·teem _de dar ·em nações · novas, como o .'
Brasil. e qúe atr:ivessam um n eriodo de expansã·o excepcional. p'\riodo, por - hso · mesmo, exposto a muitas perturbações, · em tal ou

-1.4 qual instante, e até resultantes dos proprios surtos da nossa prosperidmle.
Não · haverá, certo, a pretenção de que o systema, assim victorioso, seja sempre ·e infallivelmente capaz de re solver toda e qualquer ·c rise que S'e apres ente, de futuro; pôde a gravidade elo phe;i omeno ser de tal ordem que obrigue o . .poder publico a lançar
mão ainda ·de outros recursos occasionaes e de maior energia, do
mesmo modo que pratica o medico, nos casos em que a molestia·
se reveste de caracteres mais agudos ou ·f óra do commum; mas,
ainda ahi , é evidente qu e, si o mecanismo tiver sido ac ertadamente
constituido, em muito attenuará, pelo meno ~, os mal es que se poderiam pr·odu zir ·e comport::irá qnaesquer novas providencias, dado
que o seu sys terna não a s exclue e antes as antecipa..
Com relação propriamente á qu estão d·e numera ria, a que logo
no com eço alludiu, recorda as ·opiniões extremadas - - a dos que
julgam não ser mais possivel emittir, por estar o p aiz sobrecarregado de papel-mo eda,' e a dos que pensam que a emi.ssão - ainda
pura e simples ou sem lastro de especi e al gum a - se justifica perfeitament e, sempre qu e t enha por objoeetivo assegurar , ·d ilatar e d efender a producção , cu,i.as unicas nece<sidades con stituirão o natural limite ele urna tal facúldade emissora.
No esboço que va·e offerecer -á consideração de seus collegas,
procurou , de accôrdo com o parecer de muitos competentes no
nssurnpto, ficar em um termo médio. F. desde .Jogo põe em relevo
qne esse projecto .p atenteará o inicio d ~ um systema, que, naturalmente, poderá ser, mais t ~rde, aMerado, em tal 'OU qual ponto,
conforme ·o indicar a experiencia; e, ·com esse plano, crue busca
cons·orciar as duas corr e nt~s a que fez· refel'cnci[l. o Güngres·so
t1 ará ainda á Nação, certo qesafo.1;1.0, pela eviclcn.~ i a de c1ue os S(füS
dirigentes estão ern~ aranclo. corno lhes ·cumpre, a r ·elevante questão .
Desse modo, os productores de varias artigos brasileiros ~ ·
sobrepujando o café - boi e abri.g a do s a entregar pn)· vil preço o
rr sultaclo de seu arduq trabfllhO, sentirão · que não estão ind efesos ,
isto é, terão os elemento:;, df) qne possam carecer, para uma profícua resistencia.
Passando .a explicar alguns 1pormenores do regimen rr.nc se
contém no projecto, declara que elle ohedeceu ao intuito de un:iformisar os t:Vpos de emisspo que ate aqui existinm1 entre nós.
Lembra que, além do panel inconversivel, por .occa sião 1le se modificar, de 15 para 16 din'l:Jfdroi>, a taxa da Caixa de Conversãc. ,
rm uma somma de 20.000:qOO$, ainda pouco recluzirla, e sPm . deposito correspondente ; por outro lado, em 1918, foi antorizarl:ci umH
<'missão, na razão ele r.inco ele pap el para um ele ouro e cujos bilhetes circulam no paiz.
No projecto se consignq a proporção, que pód ,~ ser considerada classica. d·e tres de pap~J para um de ouro. As emissões anteriores. de cliffei·entes bases e que já citou, terão de. graclualmente,
entrar nesse mesmo regímen , o . que · não se ·poderia fazer de -chofre,
mes1no · porC!ue .reclai:nfli:ia largos recursos .ele ~ue o Tbesouro, no
1norucnlo, w pod e 1.hspor . por a outra .~ a.pphrar,oes lega es.
Ainda s·e autoriza a emi ssão , nem ·sómente sohre· ouro. ma s·
sobre .o que é representativo de ouro, como os .Utulos ouro, do
nrnsil .ou de p~izes extrangf)iros que ó proiecto menciona. , titulas
p::.gaveis' nessa. especie, quan t o aos juros e quanto . ao . capital. · . · .
1
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O. projecto cogita da aonversibiliüade das· notas .que for,em
cmittidas bem como das emissões anteriores, e esse é, fóra ele du·vida, uma dos seus g•randes objedivos. O facto, porém, é que a conversão não poderia ser decretada desd-e já, sendo mister, antes de
Ltiuo, a 11nit.orm1zaçà-o das emissões, a cuja uiversidade ja teve en··
sej.o de alludir.
.
' .. . 1
Será, taivez, um defeito do systema esse retardo, porque a inconversibilidade ainda terá de perdurar durante certo lapso, mas
é defeito irremovi vel. A esse de.feito ·oppõe-se, por outrn lado, a
vantagem de j,á se fixar um tempo para a ·conversibiünalle, apos a
uniformização das emissões.
Póde haver quem p ense que seria, então, preferivel adaptar a
orientação radical, ·a que se r eferiu, da emissão pura e simples; mas
Lal alvitre - alias objec tavel sernprt - n ão se afigura aconselhavel, porque é fatal que os seus ·oppositores lhe creem tropeços e
demorem ou ·Obstem a sua fad opção, quando urge o remedia para o
asphyxiante estado de cousas actuaJ e que, numa commum e segura
transigencia dos espiritos, se pód e e se deve consegnir.
Lendo o projecto, evidenda o intuito de varias d(; suas disposições, e, qua nto á que falla em serem empregados 50. 000 :000$00()
no amparo da producçâo, r econhece que h averá quem acre dite ser
insufficiente essa somma. Não parece, entretanto, que se deva ir
além, e acha até que, p ara as crises, atacadas logo no começo,
quantia muito mençir do que essa, injectada nas praças onde se
{izesse sentir a necessidad e de numeraria, bastaria n defesa comp.lela do producto em causa, ·c ontra o preço baixo por que devesse
~er vendido, e por que puclesse vir a ser entregue, todo elle, n ão
se tomando provi·dencias -ad·equac!.a s, que tal o im;peçam. Aoha,
repete, que a quantia indicada basta1iá, t alvez, até ao caso da hora
presente, tanto mais quanto se fará tambem sentir quanto a elle,
;.> effeito indirecto do restante da emissão, embora não apphcado
~ esse fim , mas traz endo desafogo geral, e haverá ainda a influenda das medidas que os Estados já estão pondo em pratica, para
sustentar os seus productos. Além disso, o caso é de um appa-·
rdho perm ane nte de d.e fesa. As crises maiores poderão ter tambem
maiores providencias, por parte do poder publico.
Declara que, propositalmente, o projecto não entra em pormenores nesse seu artigo 5.º ; assim, não se determina si o Ban co do
Brasil haverá de emprestar directamente aos Estados, para compra e
venda do producto, em momento asado - como muitos pensam ou si os emprestimos deverão ser feitos a outros bancos, m e diante
caução dos respectivos tilulos, emprestimos esses a juro modico,
mas com a obrigação - por exemplo - para os estabelecimentos
de credito que os receberem, de fazer a "waáantagem" do producto
cm crise.
Esses phenomenos anormaes su-ccedem-se; mas nem sempre se
parecem. D ahi a con veniencia, para a propria protlucçãú nacional
e seu -commer cio, de uma ampla e generalizada fórma de defesa
'
tal ·como o producto fa culta.
Desejaria que os seu.s collegas, com a alta autoridade que lhes
:nlvem da Sl~a ~ornpe.t~nc1a pessoal, e ~lo seu. patriotismo, bem como
~.ª represent<1çao pohtica lJUe lhes esta ·c onfiada no Congresso, .p erfilhassem p~ra que, sei:i _ de1~wra,_ chegasse ao plenario e alli
soffresse as cnhcas ou modihcaçoes, Julgadas necessarias _ 0 pro-

- íájecto alludido
·c ujas suggestões re·p resentam, apenas, a base de
um edificio, que se deve .construir, em bem do. soluçãc:. definitiva
do problema da moeda no Brasil.

SESSÃO EM 10 DE SE'l'EMBR:O
O Sr. Paulo de Frontin: (*) Sr . Presid.ente, pedi a palavra
sebre o projecto n. 361, de 1920, apresentado á Commissão de Finanças pelo illustre leader da maioria, o eminente representante do
Egtado de S. Paulo, a quem, pó de-se dizer, cabe, não a responsabilidade .da proposta, nos termos em que foi f.ormul3L1a, mas o ter
agido efficientemente para que a questão da proposlfl, nos termos
E'm que foi formubda , mas o ter agido efficientemente para que a
questão da defesa da producção nacional pudesse ser devidamente
garantida pela emissão de papel-moeda. O illustre r·epresentante
do Estado de S. Paulo, textualmente, nas palavras que proferiu na
Commissão de Finanças, declarou:

" . . . para que, sem demora, chegasse ao plenario e
alli soffresse as criticas ou modificações julgadas necessa rias, o projecto alludido cujas suggestões representam ape'
nas a base de um ·edificio . que se devj'! ·construir em bem
da solução definitiva do problema da moech no Brasil.".
São estas as palavr~s que, textualmente, reproduzo e que constam dos "·consideranda" ou dos fundamentos apresentad-os por occasião de s·er offerecido o projecto na · Commissão.
Apezar da alta consiperação que tributo a S. Ex. e do respeito
que me merece a sua qpinião, peço,·· todavía, venia para divergir
.1uanto ao seu modo de pensar.
De facto, estamos e111 uma crise aguda. As condições de nossas
praças são excessivamente delicadas; a baixa da taxa cambial, de
qnéda em quéda, de gráos em dias de mais de dous dinheiros, determinara . para .Q COillillflr·c io a situação de ter responsabilidades,
compromissos vencidos qu a vencer nestes dias que estabelecem a
exigencia, .em numerario, de uma importancia muito ·mais elevada
do que .permittem prever os calculos mais pessimistas.
A nossa taxa de car\1bio tinha oscillado em torno de 4$200 e
4$500 ·O dollar, durante um periodo bastante longo, depois de ter
em fim de Novembro d.q anno passado attingido a 18,5 % a taxa
sobre Londres, e ter ap~nas tido como valor do dollar 3$222, o
que, transformado em dinheiro ouro, nos dá uma taxa correspondente a pouco mais de 15 dinheiros, ouro, por mil réis . Parece,
portanto, que, de accôrd p com os resultados da bal?.nça commercial no anno passado, a grande exportação havida, os elevados pre-.
ços' que tinham attingido os nossos produc!os de exportação, ~ importa.cão ainda que augrpentada em relaça.o aos annos anteriores;
quanto do preço .e quantq á quantidade, o saldo obtido era o mais
favoravel que até hoje se tinha conseguido na balança commercial·
na dif.ferença entre a nossa exportação e importação; .quando, por'\ .
1•)
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foi l.'evi&to pelo orado·r .

tanto, toclDs essas circumstancias favoraveis pareciam dever igualmente predominar no decurso elo corrente anno, bruscamente a
situação se modifica. Em. Dez·e mbro já tinha havido uma crise
passageira: de 18 1/ 2 dinheiros tinha cabido o ·cambio a 16 1/2,
mas tinha se restabelecido mais ou menos a confiança. O dollar
tinha voltado a uma situação sensivelmente de equillbrio durante
mez·es seguidos. De um lado as nuvens negras da proposta do Governo, formulando o orçamento para o exercicio vindouro, do outro
;·:.ido, a confirmação dessas apprehensões pelos .p rojectos or·g anizados pela Oommissão de iFinanças, ydndpalmente ü -da H.eceita,
pelas medidas aconselhadas quanto ao equilibrio orçam entaria, causaram desconfianças, causaram o apparecimento dos factores imponderaveis que agem de modo notavel, e que determinaram a baixa
da taxa cambial.
Isto, porém, não era ainda nada, si não fosse a acção recente
do projecto de em issão que, encontrando o cambio acima de D,
fez com que elle calüsse a pouco mais de 11. Nessas c ondições,
attingiu hontern o dollar a 5$748, isto é, convertida esta ta xa em
uinheiro ouro, á tax a de 8 19/ 32 es tam os abaixo de D, r,onsiderado
que a moeda ingleza soffre, em r elação ao ouro, uma depreciação
de mais de 25 % . Calculado sobre a taxa destes ultimas dias, é de
27 % à depreciação. ·
Esta é a situação de momenlo. Perante ella não me parece
que seja conveniente examinar as soluções definitivas do problema,
e da valorização da nossa moeda .que, estudada desde a monarchia,
. estabeledda ora por intermedio de bancos emissores, ora por acção
•Jirecta do Governo elo Estado, nm1-::a se -conseguiu chegar a um
resultado satisfatorio . Todas as tentativas fa.iharam; as organizações bancarias de moeda conversi vel, as emissões feitas pela Caixa
Lia Conversão, a uma taxa reduzida, mas em notas conversiveis; tudo
i:;to, ·como sabemos, não deu resultado pratico satisfatorio.
Ora, no mon1.ento aétual, quando a situação economica, que era
favoravel, ::iggravou-se pela baixa dos preços de nossos principaes
pr-oductos ele exportação, e especialrnen~e pela baixa do preço do
producto café, que representa a parcella mais notavel da nossa exportação, comprehende-se que não ha a serenidade nem a calma
necessarias para que, doutrinariamente, se possa escolher, dentre
as mnlt-iplas ·s oluções aconselhadas, uma -européa, outras americanas, outras mesmo innovadas, uma favoravel que permitta a construcç.ãu de um edifício definitivo, em bases solidas, relativo ao problema da moeda nacional.
Por isso peço venia à S. Ex. para dizer que eu considero necessario com a maior urgencia remediar a situação premente do
momento, e deixar para mais tarde que, com caima e ·c om demora,
se possam devidamente estudar o problema financeiro e escolher
as medidas que poderão contribuir para a solução . definitiva que
desejamos todos seja alcançada, mas o passado não nos dá muitas
esperanças - de uma solução inleiramen te favoravel.
o SR. FRANCISCO VALLADARES : - E' uma situação que exige
actos e não theorias. A acção do Governo melhoraria immediatani.ente o cambio :
Os descontos na praça vão se
O SR. PAULO DE FRONTIN: t:orn:\.ndo cada vez · mais difficeis; a taxa está successivamente crescendo; os bancos se retrahem; o commercio tem necessidade de

is
mais numerario para pagar suas responsabilidades, avolumadas ·peÍa
baixa do cambio, e não encontra esse numerario . Esta é a situação
da praça no moment<>.
E' preciso acudir, e não se ha-de acudir depois de ter havido
o crack. Evitemos, portanto, que se chegue á suspensão de pagamento ou de moratorias; devemos tomar as medidas urgentes adequadas ao caso que permittam solver as difficuldades actuaes e,
depois, então, tratar do problema complexo da valorização da
.:no e da.
.. . . ,
As responsabilidades a que acabo de me referir devem, portanto, ser objecto de estudo especial .
. Penso que a questão deve ser adiada para ·exame e .madura
reflexão, quanto ao problema em si, e procurarmos agora empregar
os meios para prompto e efficaz afastamento dos embaraços momentaneos.
·P asso a ·examinal-os .
O Governo, pela lei n. 3. 979, de 31 d e Dezembro do anno
passado - ·R eceita para o exercido corrente - está autorizado a
adquirir por compra, abrindo os necessarios creditos, todo o ouro
e toda a prata de producção nacional que serão . levados ao fundo
de garantia de papel-moeda, tendo igual destino o ouro adquirido
110 extrangeiro.
Ainda ·está autorizado a estahele·cer ·convenios commerciaes
com paizes extrangeiros, podendo abrir os ·Creditas n ecessarios para
acquisição no Brasil de productos nacionaes, sendo as respectiwas
despezas compensadas ,pelo credito correspondente em ouro aberto
::to Thesouro Nacional.
Estou r ep roduzindo quasi textualmente as disposiç ões constantes do art. ~. " da lei da Receita. Na mesma lei, art. 58, está estipulada a seguinte autorização ao Governo: "fazer operações de credito no interior e no exterior do paiz, pod·endo emittir titulas ordinarios ou de natureza especial ·com juros em papel ·ou em ouro
r esgata veis -como fôr mais conveniente, ·em curto prazo, assim como
empregal-os na liquid3ição de compromissos do Thesouro, agindo
de accôrdo com as necessidades do paiz, e devendo assegurar de
!Podo -efficiente o ulterior resgate dos títulos que forem emiltidos."
Esta medida, votac1a pelo Congresso Nacional sob proposta do
Jrnnrado Relator da Heceita, na Commissão de Finanças, não deu
ao Governo as armas qecessarias para poder liquidar -os seus compromissos .
Effectivamente, o t rnprestimo interno que .foi lançado . deterlT'inou uma baixa dos titulas - apohces federaes - em virtude da
::iova emissão.
De titulos-ouro não houve emissão; -de modo 1que as condições
em que o Governo foi autorizado a solver os compromissos e respo nsabilidades, desde que nào incluíam a emissão de papel-moeda,
tornaram-se insnfficientes :para resi0lver ~s diifrficuldades.
Estou, por ernquanto, examinando a situação financeira do Governo; não a situação economi ca do paiz.
Dahi resulta que o Governo está desarmado para poder attender ás prem encias da situação elo Thesouro Nacional.
. Contas ele fornecimentos ha a pagar; constantemente, vem os
ris difficuldades com qur certas rep artições lutam, para ter o numernrio com que paguem e seu p·e ssôal; ahi' está o que se passou com
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o Lloyd ha dias, e o que se · tem passado em dif.fer~ntes B$tacÍos,
onde as respectivas Delegacias não dispõem dos recursos precisos
para o pagamento do pessoal.
· Por <>utro lado, os creditos extraordinari<>s, ·e speciaes e supplementares, que t{}em sido votados e se traduzem em milhares de
contos, ·e stão ahi, muitos· ainda dependentes de solução.
Consequent~mente, o Governo está de facto, ·em difficuldades
prementes, para evitar que voltemos á má situação que decorreu
do 2.º semestre de 1914 e se estendeu, quasi, até 1916 .
Nessas condições, parece-me que, indicado pelo Governo qual
a importancia que attingem as responsabilidades do Thesouro e eu não a posso indicar porque não tenho os elementos precisos
para dizer qual a somma, mas o illustre leader facilmente poderá
obter os algarismos dessa responsabilidade, por fornecimentos a
pagar, creditos supplementares e extraordinarios, votados pelo Cong:resso para attender ás despezas até o fim do presente exercicio
que não ·consigam ser satisfeitas pela receita - poderá .d·esde já
ficar .autorizada uma emissão equivalente de /paa_Jel-moeda resolvendo-se por esta fórm a a situação, para o actual exercicio.
Naturalmente, não será a solução final: as difficuldades perduram, e as medidas teem de ser tomadas pelo ·Congresso para o
ex•ercicio vindouro; mas o momento ·de discutir as questões futuras
não é agora: é nos orçamentos da receita e despeza.
Por isso me limito ás responsabilidades que .terminam no exer·
cicio actual.
Vejamos c omo o Governo ·p rocura resolver essas difficuldades.
O pr·ojecto, no seu art. 1.0 , esta·b elece a emissão, até tres vezes
do valor ao cambio de 27 dinheiros por 1$, dé ouro amoedado e
cm barra, com exclusão do que já tiver tido applicação em virtude
dos decretos · ns. 12 . 963, d e 10 de Abril e 3 . 543, de 2 de Outubro,
ambos de 1918 .
Ora, em 31 de Agosto passado, o ouro .e xistente na Caixa de
.'\mortização, sobre o qual, portanto, já estava feita a emissão no
quíntuplo de notas, era o seguinte: possuía a Caixa de Amortização
:r.82 barras, pesando 8 . 904 . 335grs.,5, dando o total, ao cambio par,
de 9 . 936:000$ e fracção; e, em ouro amoedado, resultante da conYersão das notas da Caixa de Conversão, possuía 45.. 102 :000$000.
Havia, portanto, 55. 038: 000$ na Caixa de Amortização.
E' ·e ste o encaixe ouro que o Brasil possue, o qual, em libras
esterlinas, metal, correspond·e a pouco -mais de seis milhões. Basta
Psta cifra para mostrar como a organização limitada pela Caixa de
Conver são, c·om a taxa, talvez excessiva, sobre a qual foi estabelecida, erro aggravado pelo de ·eleval-a a 16 (apoiados; muito bem),
veiu nos collocar em comparação á Republica Argentina, que tem
mais de 80 milhões de libras esterlinas de encaixe ouro.
No Thesourn Nacional - e acredito não se tenha ·emittido no
quíntuplo sobre essa quantidade de ouro, porque apparece como
"-existente na thesouraria do Thesouro Nacional" - havia, em 31
de Agosto passado, o ·seguinte: 85 barras, pesando 1. 858 .184 grammas, no valor de 1 . 993: 000$; em ouro amoedado 52: 000$ e em notas
conversíveis 124 :000$, produzindo o total de 2 .169 :000$000.
Comprehende-se, portanto, que a somma de ouro amoedado e
em barra, existente no paiz, é relativamente di,minuta . Mesmo que

se facuitass e a emissiio á base do quintuplo, ela lei de 1918, excederia ligeiramente a 1 O mil contos a somma · a emittir .
E' u ma parcella tão pequena que nada vfria a influir na circuinstancia premente da crise actual.
I>evo obsrrvar que, em r elação á Caixn de Conversão (e isto
é para ver as r azões qu e chamo imp onderaveis e que influem no
cre dito do paiz), estabelecemos em lei que o deposito das notas
conversíveis exista para ·ser suhstituido. ·
· Pois bem, determinou- se, posteriormente, uma prêferencia para
o Governo, que podia r.on vcrlt'r a nota e r eceber o -ouro, ao passo
quf'. o~ particulares ficaram com as suas notas sem poder conve_r t el··as, sem t ~r juros correspondentes a um titulo que lhes foi dado
em substituição do ouro, porque o Governo não lhes r: oude entregar
esse ouro, visto como, por um erro na elevação de 15 a 16, o
Governo tinha ficado, de bocca, responsavel por l!l mil contos,
ouro, que não existiam na Caixa de Conve,rsão.
A Caixa de Conversão teve, pelo seu ultimo balancete (o balancete antigo é ele 28 de Novembro do anno passado)_; tive o cuidado
de procurar, no Díario Official, mas não sei porque os balancetes
não mais se publicam, quando devíamos, como antigamente, viver
. ás· Claras nestas qu estões; facto é qüc o ultimo que en contrei dá
'· como bilhetes ainda em circulação 20. 911 contos. Quer a CamaTa
saber quanto em ouro tem a Caixa para esses 20 . 911 contos de
bilhetes cm· circulação? Mil e quinhentos oitenta e dous contos .
. · Esta é a situação da Caixa de Conversão .. Quer dizer : é novo o nus
· assumid o pelo Governo, que devia ter aproveitado o momento em
que o cambio attingiu1a 18 1/ 2, quando o dinheiro -0uro correspondia
a uma . taxa acima de 15, quasi a 16, para a acquisição das letra s
· c,orrespondentes, afinl de poder liquidar esta respon sabilidade, responsabilidade que hoje representa o dobro, porque o cambio está
a pouco mais de 3. f?i chegarmos a S, será o dobro exacto, porque
a. taxa da Caixa de ·Conversão é 16 .
.
·
Comprchende-se qu e esta é medida que deve ser tomada op·portunamente.
Deste modo, ape\ias chame i a attenção para a coriveniencia, si
se d ér por qualquer fórnrn. urna m odificação, de serem . approvad-as
as i déas que terei opporlunidade de apresentar, para liquidarmos
de uma vez esta siluftç ão altamente desagradavel e que affecta profLwclam ente o creditp elo Governo .
·
Pelo d ecreto n. 3.546, de 2 de Outubro d e 1918, a emissão
sobre ouro era de c~ nco vezes o valor ao cambio de 27 dinheiros
por mil réis. O projecto, assim, reduz a pr-0porção de- 5 p ara 3 .
ü me sm o facto ~e · diá com a l ettra b. A lettra b diz:
"A emittir, n a mesma proporção e ao mesmo cambio,
sobr e o ourp depositado no e~ trange ir-0 á conta do · The·
souro."
Percebe-se que, si a taxa á vista. era hontem de 5$748 para o
dollar, o qué -.corresponde, como já disse, a 8 19/32, ·Ouro, p-0r
~ $0.0 0, nenhuma vantagem ha para o Governo emittir sobre o triplo,
,. -porquanto o valor do ouro é mais do triplo estabelecido paira essa
emissão. ,Parece, pois, que seria preferivcl, em Jogar de modificar
q:ue está na lei qa Receita, mantivessemos as duas disposições
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-2ique . figuram no art. 2.°, sob ns. 6 e 9, e que já tive occasiâo d.e
'citar, lendo-as ú Camara.
Aberto o credito para acquisição de toda a producção de ouro
e prata nacionaes, a mesma cousa se dá com o ouro estrangeiro,
que de qualquer modo tenha de vir ás mãos do Governo.
Quanto á lettra e, considero da maxima inconveni encia a emissão sobre titulas particulares. Nós já temos, infelizmente, a pratica
destes factos.
Quando se conslituiram os bancos de emissão o lastro era ouro,
as notas conversíveis. O Governo Provisorio permittio a emissão
Cl.upla; da emissão dupla passou-se á emissão triplic 1~, da emissão
triplice passou-se á substituição do lastro -0uro para titulas ouro.
Qne resultou?
O Governo viu-se obrigado a assumir a respo nsabilidade das
emissões, unificando todo o papel .e amortizando os títulos-ouro
qne tinha em carteira.
Si o Governo está em condições, si a taxa ·C ambial o permitte
e fundos disponíveis existem, nada mais natural que, perante uma
depreciação de títulos emittidos pelo Governo, proceder-se á acquisição desses titulas, não para fazer emissão sobre elles, mas para
amortizal-os.
Seria a ordem, a fórma, a seguir emquanto a isto . Examinemos,
porém, si ha -conveniencia nessa medida, em relação aos títulos brasileiros ouro. O momento não é favoravel, mesmo que o cambio · não
fique a 9 d. e se eleve outra vez a 12, porque ainda bontem esteve
a 12, vamos dizer que elle nunc::. subin ao maximo da senoide,. e
que attingiu por momentos e um pouco acima de 15, a média foi
além de 12; a libra esterlina andou sempre em torno de 20 $, de
l!J$ a 20$000 .
De modo que tivemos de facto, durante um grande período essa
taxa de 12 d. Ora, me·s mo a 12 d. não ha vantagem na amortização
cios nossos títulos, ouro, em virtude da baixa, porquanto, os nossos
titulas os mais depreciados, estão a 46, e nunca estiveram acima
' e 80, mesmo nos bons t empos do f unding que estavam ao par,
<::stão a 70. Portanto, póde-se dizer que h a propriamente uma perda
de m&is de um terço. Ora, essa perda, com o alto juro que hoje
exige o dinheiro vae se rcflectir nos títulos. Assim, os de 4 1/ 3 não
chegam a 6; e os titulas de 5 addicionados de 1/3 não chegam a 7.
Portanto, temos ou devemos ter em vista estas considerações, como
a resultante das condições geraes das difficuldades mundiaes dos
diversos mercados.
UM . SR. DEPUTADO: Além de que a possivel baixa do cambio
setá a: resultante da acquisição desses titulas.
O SR. PAULo DE FRONTIN: - Além da balança commeréial, toda
a importancia para acquisição dos titulas ouro brasileiros, deter.minará u m novo factor a addicionar-se aos ordinarios por tornar
mais . precaria a ·nossa situação cambial.
Nestas condições, apczar do alto r espeito que tenho ao illustre
leade;r, peço venia para discordar profundamente dus disposiçõe;;
. co nti_d~s..,na lett.ra e do ar t. 1.., Mais ainda. Ha no mesmo artigo a
· ac:qu1s1çao de htulos extrangeiros, ouro.
·
· . Quanto a .esta parte, sou radical e completamente contrario ao
que dispõe o projecto. O titulo ouro extrangeiro está sujeito a va-

22riáções·: alteração do cambi-0, desvalorização da moei!a do paiz ·de
que se tratar, desvalorisação do mesmo titulo.
Na Inglaterra, a desvalorização actual é de 27 %.
Na França, a desvalorização da moeda está quasi que a 9; quer
rllzer, representa pouco mais da terça parte do seu valor nominal.
-· Por outro lado, os titulo& da renda franceza aníiga estão, mais ou
menos, a 60, isto é, -com 40 %, approximadamente, de depreciação.
De modo que as condições são todas ellas inteiramente desfavoraveis e o que é mais grave não é isto.
Admittamo!>, por um momento, que estas condições não fossem
tão desfavoraveis; a maior difficuldade era exactamente a depreciação da nossa moeda para acquisição . Vamos fazer a acquisição
em -c ondições que não poderemos, mesmo que não se estabeleça o
cambio de 16 ou venha a ser fixado em taxa inferior, teremos, nessa
' depreciação, de 9 ou 10 para 12 ou 15, uma diff.erença muito apreciaveJ.
As medidas constantes das lettras a e b não offerecem motivo
de critica, a não ser aquellas que ap r esentei; mas trazem inconveniencia séria, p ara o proprio Governo, no caso de fazer essa acqui~ição, de que não resultarão vantagens sobre as condições orçamentarias actuaes. Quanto a acquisição dos titulos extrangeiros, porém,
o problema é muito mais grave, pela circumstancia d e que esses
títulos extrangeiros existem em quantidade muito superior á dos
nossos titulas, e, si bem que, na linguagem mathematica, não houvesse uma illimitação á emissão, ha, na linguagem vulgar, essa illimitação, porquanto, quanto mais papel empregassemos para adquirir titulas desvalorizados, «1uanto ao par ·e desvalorizados
quant<>
á
moeda, maior seria a emissão susceptivel de ser levada a effeito
pêlo ·Governo.. E, como não podemos admittir a illimitação sinão
para condições precisas, não haveria vantagem alg~1ma, sinão in«onveniente, em darm Ç>s uma arma ao Gov-erno.
Não quero crer que o Governo se aproveite della mal; não vou,
absolutamente, nas minhas ponderações, ao ponto de considerar que
de parte do Governo .possa haver má vontade ou máo destino a dar
ás .emissões. Encaro o problema de ponto de vista m::tis sympathico.
Considero que o Governo procederá de modo perfeitamente correcto.
P. ·que elle não póde ter responsabilidade nem pela depreciação da
moeda exkangeira, ne;m pela depreciação dos titulas -dos paizes extrangeiros a que se r.efere essa moeda. Como permittir operações
onde nós, Congresso, o Governo, Poder Executivo nenhuma acção
poderemos t er? Esta é a razãü pela qual não estou de accôrdo com
a lettra e do art. 1 º.
Igualmente, não I/osso concordar c-0m o art. 3.' do pro}ecto.
Esse artigo estabelece:
" São con ver si veis -em cspecie a·s notas do Thesouro,
quando o fundo de garantia corresponder á terça parte da
emissão circulante ou antes, si assim ·o determinar o Governo."
Si ·esta medida pudesse ser levada a effeito dentro do nosso
tempo, porque o artigp diz: " ou antes, si assim o determinar o Governo'· - o que não preio embora o illustre leader seja muito mais
moço do que eu; mas1 em todo caso para o futuro, si a medida fôr
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applicada, como está no .projecto, teremos a fuga do ouro pelas
primeiras notas conversiveis que a apparecerem e, no fim de pouco
tempo não haverá---nenhum ouro disponivel a .e ntregar.
Ha differença completa entre a emissão bancaria e a do Governo. A bancaria é feita no triplo do <>uro, não por ser emissão
sobre <> triplo do ouro, mas por que é realizada sobre effeitos comrnerciaes de suas operações ·e o Governo exige, para garantia da conversi·b ilidade que exista um deposito de cerca de um terço em ouro,
para que a conversão seja feita immediatamente. Si o banco, porém,
nor uma circum stancia qualquer tiver feito más operações e não
tiver os effeitos commerciaes correspondentes ás garantias da nota
que emittiu, não será o ouro garantia bastante da inconversibilid ad r.•
- o banco quebrará.
Foi o que se deu entre nós com o B. U. •com o Banco Naciona l,
com o Banco da Republica e com todos os que .foram .e missores. A
emissão governamental tem outro objectivo; e feita sob o credito do
Paiz, que é ·a fórma por que sempre deve ser della; poderá ser
lastrad a, mas o lastro devera ser entregue a um banco, a qu em <>
Governo, além do ouro do terço, entregasse a importancia correspondente aos dous terços da responsabilidade. Sem isso não ha
possibilidade de se estabelecer uma conversão.
Ou a conversão é feita e leva -0 ouro quem ·chega primeiro, e
auem chega atraz não encontra ouro corno aconteceu com as notas
<'la Caixa de Conversão, de que tenho umas tres ou quatro e estou
á espera do o uro para r ecebei-as . ..
o SR. FRANCISCO VALLADARES: - Vão para a collecção .
O SR. SAMPAIO CoRBÊA: - Podem ter, mais tarde, valor historico.
- ~~
O SR. PAULO DE FRpNTIN: - Feitas essas considerações sobre o
proiecto, vou a~ora passar á narte relativa á actual crise economica;
e como o illustre l eadel', pediu smrgestões, ap ezar da minha incompetencia (não apoiados gemes) solicitar P.i a S. F.x . nue ouça essas
suggestões e quem sabe no seio dellas al~mn a iiiéa util possa haver
que se.ia aproveitada uela honrada •C ommissão de Finanças.
O Sn. ARMANDno BuRJ"AMAQUI : - ·C om ·Certeza ba de haver.
O SR. PAULO DE FnoNTIN: - O valor da nossa moeda d ep ende
essencialmente da balança ·commercial ; é a nossa exportação, é a
nossa imoortação. CTUe agem de modo m ais preciso e mais notavel
sobre a taxa cambial; pr-ocluzir, portanto, é o lemma qu e devemos
ter.. .
· . ; · ' . 1r.r•u
o SR. FRANCISCO VALLADAHES: - Apoiado .
.
O SR. PAULO DE FRoNTIN: . .. produzir de todas as fórmas.
nugmentar a riqueza nacional, exportar, são, portanto, os probl emas
que temos francamente diante de nós como devendo ser elem e nto~
para melhorar a situação cambial do no <;so .paiz .
Como tive occasião el e dizer. o m ax irno da taxa foi o ::i ttingido
ao cambio de 3$222 no dia 28 de Novembro do anno passado. o que
correspond e a 15 8 / ~2 .
Que se deu? A falta de un1 apparelho regulado r , de um vercladeiro reservatorio que accumulasse o saldo rle nossa f'Xpor tação sobre a importação, accarretou a consequencia dessa alta excessiva,
produzindo as oscillações tão pernicio·s as ao ;paiz. De facto, aue
aconteceu? Os banc<>s operan1111 na alta . trat;:iram de obter o saldo
da balança commercial o mais barato possivel .
r-

,_

-
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E' a cousa mais natural, pois o commercio não. é feito para
perder, elle pretende sempre ganhar, e si em uma op eração de cambio vé que não ha compradores e ha vendedores, ·elle naturalmente
procurará adquirir pelo menor preço possivel, e consequentemente
J;elo menor preço que puder dar pelo dollar, ·o u pela libra esterlina.
roi o que occorreu.
.
Precisamos, portanto, corrigir esse defeito. De 1906 a 1914 com
a Caixa de Conversão, apezar d e seus inconvenientes, na alta ele 15
a 16, e da sua limitação pri mitiva a 20 milh ões de sterlinos, tivemos
um cambio estavel. As differenças só se deram quando ficou fechada
n Caixa de Conversão, entre o Governo do Dr. Nilo Peçanha e do
~1·. Marechal Hermes da Fonseca; quer dizer na occasião em que era
Ministro da Fazenda o Dr. Leopoldo de Bulhões. Nesse periodo
houve effectiva mente. oscillacões. Fóra delle sabia-se o crue valia a
:10ssa moeda. O commercio, "a industria, o productor, sal;liam o qu<'
valia o seu urodv.cto, a sua mercadoria, o seu artigo industrial;. ao .
p~sso que hoje. ning11em o sahe.
Hontem vali<1 4!R500 o dollar, boie vale 5$70 0 : h~· m".la cl eprec iar:ão de mais rle 30 % de dia uara flia e a consequench1 é a instahilirlade completa que dP.riva desse facto. Dar, no rtanto . estabilid&dt:
ú moeda é uma condição n ecessaria . Não pod emos dar a estabiliclade rapidamente nos dous sentido s ; no sentido do rnaximo e no
sentido do mini mo.
·Pois h em ; façamos pelo menos com que um dos li mites não ·no ssa
ser excedido: emittamos o maximo, já qne não podemos limitar o .
·
nrnxi.mo e o minimo.
-Como Jirnit:i.r, porép1, uela Caixa d e Conversão? Ho.ie o cornmerdo de onro não é mais livre. DevP.mos, portanto, estabelecer qu e
rruem levar ouro á Cah;: a ele Conversão. receberá uma nota conversível. Isso não adeanta nafla, porque nãu se rloderá levar ouro. I-la
outra fór rna, porém. ne~a qual ~e .conseguP. isso: autorizar o Governo, .
por noder es conferidos pelo Com(r.esso Nacional, a que elle possa
adquirir todas -as letra ~ disponivds nos merr.ados nacionaes, clesrlc .
lll1C ::ittiniani a taxa c r mhial de 11111 determinarlo valor.
A ' minha
opinião ·p essoal é que esse valor deve ser de 12 dinheiros-ouro, ou
r; corn'\snondente a 4$120 o dollar, por- crue não pod emos deixar de
nos referir hoj e ao do1l:ir, que e moeda -ouro.
Sobre esta b~se, á vista, o Governo rleve roclrruirir !orl as as fotras ·
rle cambio que houver clisponiveis, collocando - a~ nos seus agentes
financeiro s ou: seus co,rn. spondent e~ elo Banco do Brasil, e, si. necessa•r io, ·quando a ta~q:1 de cambio baixar, ·dar saques contra cssn
letras, e o producto ·co-qtra esses fundos , proveniente do pape1-moerla,
eom que se adcruiriram essas letras d e cambio ser incinerado .· De
modo que n ão t·cmos qhi absolutamente o s inconvenientes da emissão . A emissã o se dá com vantagem para o paiz para limitár o ma:x.imo que a tax a cam~ial pón e attingir : os s::icrnes ficam em mãos ·
do Governo ou do fümi::o do Brasil si elle preferir op ;'rar por intermedio desse Bam:o, o i:me talvez se.ia mesmo melho r .
.
O resultado é que desd.e o mon1f'nto em que haja baixa de cmnHo, ou o Governo, palia ·sui:is nec essi r1acl es, precise de rem etter fun-.
des · parn Já, em logar ·de vir tomar fundos sobre taXf! inferi0r, . elle .
sacca sobre este e qu ~ ima o pan el. -c·. orr e~ nond e nte, mantendo-'<e a
emis~ão inteiramente r esgata ela . d e accôrclo com ·os , saques feitos.
Quanto á outra paFte; está lá o ouro, não mais a tres ou a cinco,
mas ao qee l'lle cl,lstop, á taxa de 12; portanto, em melhores con.. '
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diçõe;, do que a e'mi:Ssão· triplice, para poder constituir o elemento
do fundo de garantia.
o SI:\. SAMPAIO CoRRf:A: - E' a melhor das soluções, até mesmo
a unica ·Capaz de termin ar com as especulações. Só ha um meio de·
::i.cabar-se com os especuladores: é fazer-se um especulador mais
forte. Esse fica sendo o Brasil.
O SR. SAMPAIO VrnAL: - Nos paize s ele organização, o · Estado é·
:i m!lior ·c oncentração rl as forças.
O SR. N1r.ANon NASCIMENTO: - Em qualquer uaiz .
O SR. SAMPAIO CoRRÊA: - Deve-~e dar ao Estado essa foncção:
fazel-o ·a rn::dor especnla rlor para acabnr com •os ·outros.
O SR. -P.\ULO ))E Fno:N"TJN: - O illu slrf> l ear!er da rnaioria va:e
ver Ol!tro foeto para o C1ual chamo esnecialmente sua attenção . e a
~lo m eu illustre col!eg:i é!:- representação. que é o seguinte: to'do .o
mundo pr!'ci~a de ouro; pois bem, a unica entidade que não deseja
i:·nro é o Governo do Brasil .
O SR. f:ARLOS DE CAMPOS: - Não :rnoiado.
O SH. PAULO DE FnoNTJN: Von n1ostrar a V. Ex .
() SR. NICANOR NASCIMENTO : - Ha de1:nonstração com os factos.'
O SR. PAULO DE FRoN'rrN: - A demonsti'aç5o é um fadó.
A Cam ar a vae vi\r. 0 s vales-011rn são recebidos contr::i os im- .
f)OStO~-ollrO e a mneda Jlâo é recebida, 11em a moeda nacional, já
não fallo da moeda extrangeira; para esta ainda er::i. preciso ter ·
"'TIª tab ella o qu e seria sirripJi~simo para fazer a differença entre a
libra-ouro, -e o marco-011ro. Não serve a moerla nacional.
·
Si formo s com rno e dn~ de 10 Oll 20$ que são as qur• existem P.Jll
drculacão entre nós, a Alfanrfoga · não as: r ecebe, exiqindo o :·vàle ouro. Estí' é nm ioiso de rumbio, é ··um a liquicl ncão de cambiae& e ·
'1 moeda é o encaixe metallieo, crne todo s os pafaes nPi::essitarn e de ·
tnclos os modos procuram animent::i r o seli encaixe. E' uma· dns J\lC rl.iclas que apresento. Deverá o. Govel'no. para ryag:=nnento de im - ...
nosto em ·o uro. recf>ber não só a moeda.-ouro nacional; ·c omo as . extr:i.nf'Pfras nelos valm·Ps .equivalentes ~10 r::imbio par.
.
.. ·.
. VV. EF.x. vão "êr o .crne acontecR hoie: o nosso r.arnbi.o . está
·1 b::iixo el e 9.- p elo rl.oll::ir . A 1ibra ~sterlJ na compra-se ~ 25 $ : carnbio
muito superior. O . rommr.;rcio tinha va11tagem em nrocurar o ouro '
'Tietallico para n::1 ga1· .os impostos e o Governo narl(l perderia com
isso, porque. além dr. au11mentar seu .e ncPixe metallico, . t eria 'outr.as
v::i ntaw~ns. A taxa está ::ib::iixo ela ·cifra · rla ronversãn admittida de ·
12 dinh-ciros: ora, pela lei ela Receita, seria obtida a 25 e ao cambio
inferior a 1 O corresnon rle n 24$000.
··
. . · '
VejaP"'os agora as merlidas pnra ::iuxilio do comPlercio e da in~
.-1u stria. Para o commercio a b l'lixa d:> h•x.::i. "ambial 11a escala .. irri~ '
previ<;fa <-'m rn1R sr. clru. torna ne ces ~arií' facilit;:ir o<: rlescontós . .
O art. 5.º do nro.i ecto anresr•.itado, frxn em 50. 000 contos os i;e" ·
·.;ursos claG.os no Banco do Brasil, .para d_iversos fins, ·cn~io que . P-s- ·
'ariío ·eP tre . elles os .cJ .. <:crmtos e r edescontes. . A qv11.nti::i é inuitn '
npnca, é u1 csmo insnfficien tr. . P arece-m" cru e. ·na situnção actua l,
em rrue os haneos, ref'.eiosos da crise. se r p·ti:ahem. sL o · Governo em- ·
Presta ao Bunco do Brasil a juros de ;:i % até 100. oon ' contos, - '
:i ão pecco pelo excesso., talvez iseja insuffi ciente, mas nãn quero ser .
~xce·ssivo pa r a ·e ffectuar red es~o ntos 11as rondicõ"~ dos ernpres- ·
li ·n os anJpriores. consegufrem·os favo.ravelwente rnodifi-::ar· as con·rlições da nossa ·p rnça, pois pP,lo augmento d::i.s dividas e côrnpromis·- "
ws assumidos pelo commercio, teem necessidade de operar redes~ ·.

rontos, unico meio que leem para ~atisfazer em dia, os seus compromissos. A Carnara sabe que o commercio americano retrahiu o ·
credito, aUega-se, que devido a drcumstanícias ·especiaes do seu
proprio paiz. Seja de lá ·ou de cá a causa, o facto é que esse r etrahitnento exige de nós facilitarmos operações de descontos nos bancos
brasileiros, para acudir as necessidades prementes do cornm ercio.
E' ·e.isa a · fórma que indico como remedi o .
Vejamos a parte relativa á producção nacional. A base fundamental da defes::i. da nossa producção é a livre expor~ação dos productos. (Apoiados), excepto o ouro . Sem a exportação dos nossos
productos não chegaremos a resu1t::i.dos completos. Essa livre exportação dos productos tem uma vantagem - impedir a variação
dos preços.
E' sabido que os preços mundiaes variam . Ora uns producto .5
sobem, ora outros desce m, e corno a nossa exportação hoje abrange
unia grande variedade de nroductos. succed·e por .e xemplo, que póde
baixar a borracha, mas subir o ca.c áo, baixar a -carne frigorifk::ida.
subir o ::i.ssncar; amanhã póde b aixar o preço dos ·cereaes P snbir o
do couro.
De modo que temos elementos variados e h avendo plena liherdr.ide ele exportação. s·erão procurados de preferencia para sobre
f'lles se onerar, obtendo-se as'iim con di ções favoraveis na questão da
t;ixa cambial.
J\ rl eprrciação de alguns elos no~sos productos nos mercados
mun.Jiaes seria compPnsada pela valorização el e outros.
O Governo prohibiu n exportaçifo do assucar. Acho cme é me·clida aue deve ser elim ~ nada. pois que, devemos p erm ittir a plen -,
e ampla exportacão, ·nãq .só do assucar, como elos demais productos
naC'ionaes, ex<:epto um, p ouro.
·
As contlições mundiaes ainda exigem que o ouro não seja exportado.
Precisam.os reforçau noss o ·encaixe metallico: ha um meio: ~1
arquisicão de todo o· ·o uro da producção nacional .
O Sn. CARLOS DE f:AMPos: - Isso esta sendo feito.
O Sn. PAULO DE FRONTIN: - Nã·o estou, nesta parte, estabelecen d n censura .
Para o flssucar basta esta medida . Para os ·outro~ productos, a
·não ~er a borracha. c011sid·e ro suf.ficiente a medi da . Quanto a bqrraeha comp·e te ao Governo examinar as condições em que ell::i se
apresenta e os auxílios de que necessita para melhorar a sua situaçã:> de preço.
· Vejamos agora o café . .O café P. a maior parcella de no ssa ex·portação. Merece, portanto, um estudo mais d·eti do.
S-~ o Conitre!t~O Nacional dér ao -Governo autorizacão nara em-.
prrsfar ::ios ·E stados a jrnnortaneia necessaria á vaforizacão. como
já foi feita, poderia o Br asil agir r.om efficiencia na defesa do principal producto de noss3r exp-0rtacão.
Nesta parte acreditq que o illus.tre leader ela maioria, eminente
rt>presPntante de S. :Paulo, deve desejar exactamente a repetição do
:p,robJP.ma d::i valorizaçã\) . .
. . . O Sn. CARr.os DE · CyM:Pos: - 'l'>enho umas restricções quanto n
fórma p ela aual se pódp applicar isso hoje, porque as duas valo ri·
Z!iCÕes . anteriores obed eyeram ::i razões aue agorn não existem; em
toflo ·n r::i"so. não é para pôr de lado a medida: tem sempre sei1 valor.
sel,l, · alcan.c e ..
' ·

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Não acho que as medidas que foram, votadas anteriormente sejam sufficientes para solução do pro-

blema agora, e vou dizer porque.
O cambio baixou, o preço do café ·e m Nova York é o mesmo
sensivelmente, e a melhora de ·p r.eço aqui não se fez sentir.
Qual a razão? Uma unica. O commercio de caf.é está hoje debaixo
da direcção de um trust at1e (~ formado .p elas seguintes casas: Eduardo Johnston, Brazilian Warrants, Arbuckle, Israeli e Grace.
V . Ex. , Sr. Presidente, sabe aue quando eu trago á Camara
uma questão não me limito a ·consideral-a debaixo de um ponto de
vista geral.. Si é concr eto, aébo indi.soensavel não se alludir de um
modo indeciso, por meio de apreciação que póde ser indevidamente
applicado a ~ sta ou aquella: declaro a fórma pela qual se está fa1end·o isto. E a ra.zão p ela qual affirmo esta oroposição é aue exactamen t~ quando se sabe qne vn e o governo do Estado de S. Paulo agir,
de accôrdo com o Governo Federal, para valorizar o producto, estas
g"."andes .c asas estão vendendo café a termo em larga escala .
E ·como, talvez, nem tod-os .pudes·s·em acre·ditar, ·estou prompto a,
depois da sessão, apresentar contractos qe venda de café de Johnston.
Brazilian 'Varrants e Grace, - vendedores .e não ·compradores, friso
hem .
Mais grave do que isto, porém, P, «) erro aue commetteram. Conµresso e Governo, na creaçã·o das Caixas Registradoras de Liquidações.
·
A Caixa Regi stradora de Liauidações, cui·o regulamento está ahi
pr·esente, fundada pela lei rle 1913, acha-se debaixo da acção imme ..
<liata do grupo que tem a direcção dos preços d·o café . Nestas conrlições. vej amos como funcciona. E' o jogo a t ermo de cartas marcadas. Reproduzo a phrase para ser bem comprehendida: joga-se "
te:rmo no r.afé, tendo um dos par·c-eiros as cartas marcadas e a marcação SP. dá, c·omo a Camara vae p erceber, de modo mais facil .
'Todas as transacções a termo são registradas nominativamente:
n direcção da Caixa Registradora sabe, portanto, quem comprou e
quem vendeu, sab e onde estão as cartas da alta e .as cartas da baixa,
conhece em absoluto o valor de cada parceiro: e como. exactamente.
representa ·O parc eiro mais forte. com o au::il não podem todos os
outros reunido.s, ·o que acontec-e é que, quando ·e ntende qlie a baixa
deve ser feita, esta se verifica.
A iCamara vae ver ainda como está <Jr~anizada a Caixa. Os depositos e ::is margens se estabelecem a l'riterio da direcção; actna]mente o montante P. de 4 :000$ por 1 . 000 saccas, já tendo sido de
3 :000$, de 6 :000$, <l e 8 :000$, á vontad e .
Desd e o momento aue .se faz esse ·deposito. o numerario entra
na Caixa, r etrah e-se tocla essa so;rnma, do gyro commercial e, em
contr::tposição. a especulação é tanto maior quanto maior a quantia
rxistente na Caixa. ·
Por outro lado, quando a dire·c ção auer - permittam a observação; não a pos·s o .provar. mas tenho tido numerosas affirmações
fie que o facto é real - os depo.sitos se dão de um lado, e não s~ dão
do outro.
'
O Sn. FRANCISCO VALL.~nARES: - E' o que se affirma .
() ~R. P A UT, o DE FRoNTIN: Corno ·corrigir isso? De um modo
i.ímplissimo: em Ioµar do~ depositas. e margens vencerem 3 % rle
juros e fic arem na Caixa Registradora ou de Liquidação, é caso de
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serçm recolhidos ao Banco do Brasil, aqui, ou á s respectivas agendas, ·rias localidades "onde func cionem instituições dessa .natureza ..
:.\!ais :ünda:: esse ·dinheiro não deve vencer juros,' o que tambem terá
a vantagem . de reduzir o jogo.
· ,Por e:sse modo, creio, teriamas · evit ado a maior p arte dos males
qu·e 'deé.o rrem ·das ope•r ações a ter mo, sobre ·café e outras m ercador ias . .
_
.
. .
.
. .
P eço t ambem a a ttenção da Camara para o .seguinte : o regu;Hm entoc. da {:aixa. não é d aro. D e um lado, ·estabelece q_u e o vendedor
po.de ·entr egar o ·café em grão; mas ri todos os artigos e .não enc\rntrei
nin· ió . que "to-me taxativa a po ssibilidade ela exigencia da e),1trega,
.
·
.
. .
feita p i> lo. comprador.
· O illustre leáder da maforfa, r epresentante de S. Paulo_, n ercep e
nerfeitàmerite o que pó de acontecer: si o Estado, _amanhã, quiz er vaJc.riiar o ·café, .Poderá compral-o a termo, em um total de um, dous .
í'U .' tres inill1ões de saccas, empregando u ma p aroella muito menor
rfo qúe s{ :Crdquirisse o prod1\cto para deposital -o nos armazens geraes, .pagando a rmazenagen s, seguros, ·e outras dcspezas . E'. preciso,
pcirém . :qw~ · tenha a certeza de · que, qu:rndo . S·3 vencer o ·c ontracto . .
[\ · liqüidação se não d ar á, peio jogo d e differenças, em que .o graQde
parceiro, manejand o capltr1es maiores do · qu e os nossos faça com que
sc'.i amcs nós qnCõ tenhamos ele p aga r ; é preciso que o. possa, ao conlrnri(), obdgar a entregar a mercador ia em grão :
Ahi búnbem. rnmprc corri gir o in convenienk que apre.~entam
:is ·opernções a termo. como. hoj e são . instituídas.
O ·SR.. SALLFS .JUNIOR: - V . Ex. sabe que essas operações se
f.1zem em virtnde . ele um'a lei federal; ·e,- pelo que diz, p ar·e ce que
..
.
seria então melhor reYo gal-a. · ,
. O SR ., PAuLo DE FRONTIN :. - Não; bastam dous artigos ad clitii:ros ..
· . ·..
.·
.
- ·
O . sn .... SALL.r::s _J u:'\Trnn : - .Q que digo é qur ris . c~1 i';rns de Iiquirl nção SP. crear~m ern -cor.isequ encia de um a lei fcd.e ra 1_ °r)m r:izão da
c(pal. ton as essas transacções se parlem limüdar por ·differença.
O- SR. PAULO DE .FnoMTIN: - A lei sómente vive emqnanto n ão
<' re vogada.
O SR. SALLES .JuNrnn: - Foi á so111bra dessa· lei que se estab eleceu o mecanismo a que V.. Ex. alhlde, nas caixas d e li quidação .
O SR. PATTLo DE Fno ' TTN: - E á sombra da .nova lei se Iiquiclnrão . rRi so.)
.
.
O .Sn. S ,A.I,LES J u.NI.OP. : - - . . . precisam en..te com esse fim d e lu'TO, a qu e V. Ex .. acaba ele se referir-. V. Ex . estfl apontando muito
hP,m os defeitos cl cssp qr gan ismo: aliás, sendo.. Deputarlo ao C-on!ffPSSO Paulista. tive ens io de indicar, conforme r ecordou o nosso
rollega Sr .. Francisco Vallad arcs, que esses defeitos, sem duvida, se
!riam . verificar na prati ca. Entendo, p orém, que, na hora erp que
revogarmos a disno sição nue fac ulta a liquidação por d1fferença ás
tnmsacções elas Caixas ellas terão . clesapparecido, po1;.que es sa fa_ . . . .. -· . . ..
culdade é a sm\ razão d f! 1.er.
O SR. PAULO DE FnoNTIN : - V . Ex. n ão en ten deu bem .o gue
eu diss e.
'
· " , , ~ ·,-;;;..:, T.U
O SR. SALLES J uNIQf: Entendi muito bem . Estou acompa:ihando O, discurso . de V . Ex . com tocl a a attenção. O SR. PAULO oi;: FRONTIN: - Estabeleço para o comprador o
clireitq. ,d~ ~eceber a: mer cadoria em lagar 'de receber a dÍfferença,

-
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do mesmo modo ~orno hoje o vendedor tem, pelo regulamento, direito recipr-oco a >Elsse que n ã o está claramente extensivo ao comprador.
Mas, não somos vende dores ; somos comprad ores, .mm os <levedo- :
re s, porque temos qne Yen d er ca fé, t emos ·essen cialmente de comprar
t:afé, em urna b ase ·q ue dev er á ser a de 8$ p ara 1 0 kilos do t ypo 7,
que ~ o typ o b ase da op ção .
A con sequ en ci.a desse facto seri a qu e em mu ito · p ouco t empo
o produ cto <faria os re.sulia dos que deveria dar, sup eriores & estes-. :
O SR. S11 LLES J UNIOR: O que se dá, com p r eh endo b em· o·
~:m e qu e1· diz?r o nob re D ep u tad o, é que o v ended or t em o rlireito··
d e liquidar po r diffe r ença, em vez d e entregar a m er ca doria em esDe cie, e ao com pn1clor n ão assiste o dir·e ito el e ex iisir essa entrega,
H evoi~::t cl 'l <' ~S:t facu l dMle. a Caixa p er de- su a razão de ser.
O SR. PAULO DE F P.oNTIN: - Não p eço r evogação, só peço que
o comp ra dor t enha di r eito de receber a m ercado ria, r. omo o vende- .
d or, de entrcgal-a .
O Sn. MANOEL VILLAB OB1: ......:. Nã o ba n ecessidade de lei especial ,
p Ha i s~o .
O SR. SALLES JUNIOR : - Pela lei a ctual o v endedo1' tem o di-·
r eito de liqui da r p or diffe rença, em v ez d e entregar a merca d·oria ,
em esp ecic.
O SR. NrcANOR NAS CIMENTO: - Foi até o obj ectivo principal:
d a lei .
O SR. SALLES .Tu NroR: - Dar ao vendedor esse direito.
o SR. NICANOR NASCIMENTO : ;-- E tirar ao compra dor o dire ~ú/
d e eJ; '. gir a mercad oria .
O SR. MANom, VILLABOIM : -'-- Não ha nada q ue ti-r e esse di~·eito
:10 cr.mn r afl or. ( Pausa.)
.
0 SIJ.. PAUJ.o DE FRoNTIN: - P artidario ela emissão, ·tendo .propug nado a m edid a, ·c omo fat al, só tenho que con gratular-me, ;vendo
que os adversad os tive ram d e ceder P,m b en eficio <los interesses rlo.
p a iz . Acho que elles proced eram p er fe itam ente ; acima de .urna opinião J.n di vi du al, onde t inham de ser collocados os interesses d.H cQllectividade.
. ·'·
Ae:iho ele s1.1bme tter ao •elevado jui zo da Cam&ra rio:> Depnlados
As med id as q u e, pen so, nevem ser tomad as com n maior .urgencia,
perante a crise ri:u e ::i ss-ob erb a. n este momento o p aiz . · ·
. .
C0rn:mhs:a ncia ndo .n as -e men d as . que ora envio . a . V . .E :x;., . Si;-.._
Presid.;n te. as medi<'l:is que form ulei, não sei si m erecerão a a;>pro·
va ção da ·Camar a . E ll as r Pprese ntarn , tocfovia, a r esnMt a ao _a ppello
fciio aos seu s collegas
ele rep r esentação pelo illustre lcod ~ l' . da
Ernfo1·ia .
.
Ou an to fls nro videncia s par a a €ff ect iva solucão do p ~·obl e m •1
ria valorização da m oeda. Si a r amar a in sistir em ligar €.St::J. · (jllP.S tàQ
{\ eia ::;·ise act nal, em tPrceira di scnssüo, lembrarei a ~ que m :: parerP r <.>m n o der -concorrer par a que o pa drão avaliad o; Lla rique z:1 .pu-.
!>li ca e - p arti cular el o Br asil n ão continue, p·ela sua -i nstabilida de. a
se: u m dos fa ctor·es 1!1 ais im por tantes da nossa insol ; Jez . fi n anc eira
e ~n seg ur ança econ onnca.
.
.. .
.
Ti?nho d ito. ( M11ito fiem , mnito bem; o orado r é vivamente 1~1.nnp rimentado.)
,
O S.r. Nioanor N as cimonto (Movirnentn rle .q.Uençãn ) :

·" ' ·sr-.,

,.

J?rA-.
s idente,.por diversos m otivo s sou contrar io a vRri3s da.s autor~za ciies
do proj ecto . I sto embora d esconheça a desvalia da minha opiliião ·: ·

A critica de algumas já foi feita abunc!antementt! pelo illustrc
Deputado pelo Districto Federal, em synthese admiravcl, ricamente
documentada, na qual se verifica que o alto esp írito de S. Ex . produziu não .simplesmente uma analyse do projecto, mas uma perfeita
integração do estudo dos problemas nacionacs.
Contrario o projecto quasi in totum, e as razões por que devo
contrariai-o formam uma verdadeira série. A primeira é decorrente
de circumstancia especial do momento. Eu não entrngaria, em hy pothese alguma, a solução de um problema de tão extraordinarias
grandeza e complexidade ao actual President-~ da Republica . Sobejamente S . Ex. documentou sua incapacidade para as realizações
mesmo do que concebeu e menos ainda para a soluç-ão do;; varios
problem as que entre nós se levantam, sendo principa 1 o da moeda .
Na sua primeira mensagem declarava S . Ex. que a época das
morphinas e dos palliativo.s estava finda; que S. Ex. não queria
nem emprestimo nem emissão; que ia dar soluções novas, methodic.a s e mathematicas, aos problemas nacionaes, e, no em tanto, a a-::tua.t
proposição confessa detalhada, analytica, officialmente, que as solnçõ e~ propostas falharam ·completamente, de que em todas ns pro·
mess:as de execução de um programma que tr:azia realizações economicas, realizações financeiras, foi completamentb iJludido {) p:üz,
completam ente e11ganado; todas as affirmações emphaticas redundam num desastre finan ceiro, na perturbação dos mer·cados de café,
assucar, :::acáo, emfim, no desastre eco nomico, numa catastrophc nacional, .c uja extensão ainda se ignora.
Que vem confessar o Governo com a proposição actn~l? Declara que o Thesouro está exhansto, que, coll)o demonstrou o Sr . ·P aulo de Frontin, os pagamentos
<lo Governo não podem ser feitos em temp.o, por falta e má distrihnição do numeraria, quer na Capital da Republica. onde os encaixes b ancaria s no emtanto sãq enormes, quer em todas as delegacias
!iscaes do paiz. O Governo não dispõe do numera rio bastante para
os serviços urgentes; no emlanto, na primeira mensagem, declarou
que a simples arrecadação ho~esta de i mpostos novos daria o numnario suffici ente para conÍ'ir, com a receita ordinaria, tod as as
despezas publicas ordinarias. Declarou-s·e na mensagem inaugural,
é_n.dossada pelos relator es da pespeza e da Receita, S. Ex. iria organizar regimen mais severo de administração, em que se economi 7.'JSSe realmente, e que. dentro desse regímen de integridade repuolicar;a. a despeza seria c-0berta pela receita. Mas, Jogo depois, o
:Presidente da Republica. como um enfermo, atacado de delírio das
graneza~. entrou a propôr, cm nma torr.ente de mensagens successivrrs, o augmento despropositado das despez·as publica;;, não só daqueífas crue decorrem do cretscimento natural do paiz, do d esc;nvolvime'nto normal e organico dos serviços uublicos, do apparelhamcnto
da producção de riquezas e da administração publica, como toda
uma série ininterrupta de era.ações sumptuarias, mal calculadas, sem
ne;;.huma previsão.
.
.
Novos serviços como os (la Sande Publica - só estudados theoricamente - foram creados pelo Governo da Republica, c-om apparent~ annueneia do Congres ~o. Na proposição pre·cip.i.tada de tae5
ereacões nenhum estudo sério foi feito. ·
b Governo declarou que ;p.avia organizado o programma do;; ~er
viços das Seccas, não só na s11a parte technica, pois tinha plano geral
traç11do · para d,ar s:9lução ao problema, como tambem quanto á finan-

31
dação do negocio, que não pezaria no orçamento, desde que todas
as obras seriam executadas por "operações de credito" e "emissões
de apolices", das qu aes só os juros pesariam na despeza geral. Depois, porém, veiu o Governo confessar aqui, que não havia plano
n enhum, quando c-0meçou a despender os dinheiros publicos ; que
não havia plano technico para resolver o problema, nem plano financeiro. Quanto ás obras, só foram praticadas as " de emergencia ".
E é o proprio Governo que nos vem declarar, pela bocca do leader,
que nem uma unica apolice dos titulos póde collocú; e que só ponde
fazer pagamentos das vultosas despezas p erdidas na adustão não
corrigida por emprestimos do Banco do Brasil, ou por dinheiros arrecatlos directamente da contribuição fiscal, pesando, portanto, no
orçamento, desorganizando-o. E assim tambem foram as outras pro~
messas. Naufragaram as relativas á Saude ,Publica. As despezas vão
onerand,o toda a população, mas nenhum s·erviço se póde faz er, rtem
mesmo os urbanos, porquanto, o Governo só organizou burocraticamente os serviços, mas não os poude executar economica e ·demographicame·n te, não havendo ·Casas que bastem ás populações nem do
Districto. _Jão só as confortaveis, hygienicas e saudaveis, que seri.am precisas para sanear a urbs ·b rasileira, nem qm1esquer outras.
Assim, nem mesmo no centro ur.b ano teve qualquer solução o problema d-0 saneamento, que pr-omettia o famoso Ministerio da Saude
Publica:. Só resolveu o problema da satisfação :dos appetites dos
funccionarios agraciados com vantagens de toda a ordem, mas nada
trouxe como augmento das ·C ommodidades publicas, cem como bygiene preventiva ou defensiva das populações que se promettia proieger.
Nem o governo poderia praticar nenhuma das fantasias sumptuarias que alardeava, desde que não tinha ambiencia .e conomica
e social que permittisse ·o desenvolvimento promettido aos serviços
imaginados .
· Só uma situação folgada do Thesouro e dos habitantes poderia
perrnittir o alojamento conveniente das populações, unica fórma de
garantir a hygiene urbana. Só a farta e boa nutrição das classes
numerosas poderia garantir defesa e resistencia nos organismos.
Mas, que póde em b eneficio de sua saude uma população espoliada pela agiotagem protegida pelo Governo?
·Como bem nutrir-se e bem morar o povo quando a plutocracia
r einante assegura a retalhistas ·e proprietarios o direito illimitado
de explorar as populações indefesas?
Móra o grosso da população em infectas casas ·de commodos,
em uma densidade apavorante e em uma promiscuidade immoral,
creacloras ela mole:stia e do crime.
E' roubada diariamente - com a cumplicidade dos agentes do
Governo - por todos os fornecedores a retalho. A lesão é no peso,
no preço e na qualidade. A maior parte d-0s tuberculosos, e dos infeccionados do apparelho gastrico, que enchem ·a s estatisticas demographo-sanitarias, morre assassinada pelos Governos Fed·e ral e
Municipal, que encobrem, .dissimulam, pr·otegem a ganancia homicirla dos mercadores que vendem generos velhos, podres, sein poder
alimenticio, palha infeccionada de que se fingem nutrir os pobres
diabos. A ápparelhagem sanitaria é uma simulação. Mictorios .e latrinas de estabelecimentos são fócos de infecção permanente. Nem
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o~ ·do centro da cidade são policiados, quanto mais os de districtos
ruraes .
E é sobre tôda esta espurclcia acalentada pelo relaxamento e
corrupção, que o Governo põe o rotulo de "Departamento Geral da
.Saude Publica'', e .p ensa que só pela virtude mirifica do titulo está
resolvido o problema.
Os creditas abertos pelo Gov-erno n o anr.o que Lanscorr·e }á
superam 35ü. 000 :000$, sem que nenhuma das prom essas fosse rea. lizada, a não serem as feitas aos "intermediarias da finança judaica
' das estradas de ferro e dos portos". Estes, sim, estes podem garan.. tir que o programma, na parte delles, está em p arte ·cumprido.
-:. ·
Os transportes, salvo os que foram entregues aos governos ·estaduaes como S. Paulo e Rio Grande, continuam no mesmo desbarato.
A Rêde Sul-Mineira, objecto da cobiça dos amigos -do Sr. Epitacio,
_ continúa em pleno descalabro, com .prejuízo incalculavel da vasta e
· risonha região que devera servir.
O Lloyd continúa a ser o mesmo coito de incapacidade e trapaça
elogiada pelos que della se lucram. Sobre este rico patrimonio a
comparsaria hebraica do palacio trama uma gorda negociata de fusào e cessão, da qual opportunamente tratarei aqui e na imprensa .
Apezar do esgotamento de todas as fontes de receita, da diminuição da exportação, elo angmcnto da importação; e, .p ortanto, do
; cl!:'sequilibrio da balança internacional, a inepcia governamental tra·
!llOU uma vasta trapaçaria de t arifa aduan eira "p ara favorecer a im. por~a.ç~o", de modo a aggravar a situação já de si d_esfavoravel.
· De spendido largament ~ tudo o que arrecadou e obteve por- ex·-. p.e.dientes, de .S . Paulo, ·dos bancos e ·dos -amigos, o Governo esbarra
· nestá hora angustiosa con;i. todos os problemas inatacados na sua
gravidade, porque não . teve nem tem · capacidade pratica para os
enfrentar.
· · ··
· · Mer·o jurista de moldes• estreitíssimos, o Presidente não tem a
·Concepção do momento. Ignora que as questões jurídicas estão rel egadas ipara um plano já da consciencia geral. Desconheoe que dominam hoje as questões. cconomicas e que a velha doutrina indivi_. dualista cedeu çompletamente d cante da concepção actual elo Estado,
que lhe dá as funcções ~uperiores de integração e conlràle economico.
Nescio em todas esta~ questões, S. Ex., não tendo Q minimo
conhecimento das qu estões ·ele ·Economia Políti ca, fallcce -lhc qual(Juer capacidade para int ervir com utilidade na vastidão e na ·Comple*idadc dos problemas da produc çâo e da distribuição das riquezas. A acção dos trusfs internacionaes, dos quacs só a podem
defender medidas emanadas no Estado, que nellas ·a pplicar·á as energias maximas da soberania1 é para S. Ex. mysterio. Sua ignorancia
:iinda está acreditf!ndo qufl o jogo normal da ·offerta e da procura
basta para solver vantajosamente para o Brasil o -confliçto dO;S in.., t-:rcsscs conscient'cs e organizados elo mundo cm batalha.
.
Nego-lhe -ainda idoneid ade moral 1para 1ogar arbitrariamente
· ~om as .sommas fabulosas ,::uja applicação ficará dependendo do seu
critcrio, tão : duvidoso. ·
·
Desta ·falt;i çle criterio ainda é documento altamente ·expressivo,
... este prQjeoto. ·
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De que a inconsciencia mais completa presidiu-lhe
organização, c-omeçou a dar d emonstração, de um modo positivo, o illustre
orador , a quem tenho . o despraz er de succeder na tribuna, tal a difterença profunda entre a sua capacidade e a minha. (Não ·-· ap a°'iiiláos
dos Srs. Frontin, Carlos de Campos e outros.) Evid encia-se 'Jogo'. que
:1 primeira .autorização do proj ecto é absolutamente inexpt e.~s iv a,
porque sobre o ouro que t emos, .amoed ado ou n ã o amoedado, nada
-mais se pó de emittir, que tenha ap roveitamento. A capacidade d e
lastrear desse ouro já está· gasta nas ernissües já feitas.
Nem lhe podemos ho n estamente dar outra destinação.
Quanto ás outras autoTizaçôes, sáo d e extr erl).o p erigo e r e-v-ela m
total, incrivel ignor an cia . da situaçio .. do mundo, .p or pãrte -'d o Governo que t al pleiteia.
Diz a lettra e - e ·vamos analysar, ponto por ponto, o que é
essa lettra, em seus aspectos publicos, e nos ·seus aspectos não publicos:
"Emittir na mesma proporção sobre os títulos .. ouro da Inglat.rrra, França, Estados Unidos da America, ou ltalia, •que possuir,
adquirir ... . ou que fo rem dados ".em garwitia de pagameuió que
reali zar por conta das referidas n ações. "
Esta autorização d a lettra e divide-se em duas p artes, "sendo
a prim eira relativa aos títulos ouro, d essas nações, que o Governo
possuir ou vier a adquirir ditectamente. Ficou provado j-á,. em rapida synthese, pelo digno repres entante do Districto -Federal;· ·que
a acquisi ção desses titulos pelo Gover.110 era um desas lre . ei;p~u-itoso.
Não vale r epetir . Ha, porém, uma série de observações 'qti-e, ·;.n átüralm ente por ser synthetico o seu discur so, não foram feit as pefo talen"ioso preopinante.
Conhece, porventura, o Go \Terno da 'Republica, sabem ós direetrires .elo Congresso qual é a situação · ecoubmica e qual · a situação
finan ceira da França? Conhecem em que . convulsão· Yae à politica
1nst,1vel da Italia, com o trabalh o em plena ·anarchi-a, para ê ntende:-em qne os . títulos fr:rnc ezes ou italianos · podem lastrear as· nossas
emissões? Si tivessem p en saclo um minuto, si liouvessem informaÇões
f•xactas e meditado sobre a situação ·s ocial ·aesses_. ·.dous paizes; . não
t eriam, por fórm a alguma, referido semelh antes títulos. como ga ran~
ti a ele emissões naciona(:!S ; e não teriam,. primeiro, ·por algumas· -ra. zões geraes, e, depois, por uma ord em · de ra·z ões detalhadas:
· Acaso podemos nós fundar a estabilidade d e ·nossa moeda ·. sóbre
a instabilidade constante elo valor de sses titulos? Certo que ·não.
:Pois, si o valor r eal desses titulos, suª cotação.. mup.diÍi.I;·. veem
de 87 % a 43 %, como vamós fixa i' a estabilid.a de d:;i nossa moeda
. . sobre essa instabilidad e ,tão vacilla-nte ! Gomo a vamos. fix ar .sobre
. :·º consolidado francez,
-durante a guer>ra foi · convertido,' : resgatado . vaTias vezes, admittido que foi · -cnmo pagamento de coti..z·açi';)es
· . de novos emprestimos? Igµora a Gamara que, dµra,ntE) ·a confl.am'.aç:ão, nos emprestimos d e. guerra e nos da vi cto_ria, foràm recel;>ido s,
._ ,como conversão, titulos de ren_da franceza? ,Infohnaram, por've ntura,
···os prolatores á Camara a ·que typos · foram .tr0cados esse·s titulos?
, Fez a ·.comparação do vàl or desses titula s· com o 'v afor . dos. Ao.\rO.s .Ü.tulos, que foram entregues a9s portadores_ da .. renda _ fram~~ za? ···
· · Nenhúma dessas relações é geralm ente co nh ecidu ·no ' Bra.Sil ; ni.n-

que
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gHem ácompannou, ou rarissimos acompanham, essa e\·óluçã-0 finari·
ceira da França.
Terá a .França, hoje, valores, riquezas publicas, qu e possam garantir a solidariedade da ·sua divida colossal? Quem responde não
.sou eu; ·são os proprios financistas francezes.
Sabia a Commissão de Finanças, quand·O apresentou ·e ste projccto, qual era realmente a totalidade e o valor dos títulos francezes,
qu!ll a massa assombrosa desses títulos, que circulam nos mercados
-do mundo, enchem a carteira do3 b ancos, das casas commerciaes e
as proprias estações fil'lanceiras do governo francez? Absolutamente
n~t
·
O facto r·eal, eoncreto, que nos revela o livro notavel do Senador
Renô Bernard, é que a situação agrícola, como a situação industrial,
::l situação economica oomo a situação .f inanceira da França, não
permittem; de modo algum, uma illimitada c-0nfíança no valor dos
variados e illimitad-0s titulos da divida franceza.
Analysemos.
A Conferencia E co n-0mico-Parlamentar r eunida em Bruxellas declarou officialmente, - trago al(lui o r elatorio do representante francez .que, lerei e, - em cas-0 ·contrario, transcreverei no meu discurso
- .que a idéa de que a França .p udesse resgatar os seus titulos dos
emprestimos de guerra estava completa e definitivamente afastada:
"L'Europe est trés riche et avait assez de ressources pour que
son rélévement ne püt faire aucun doute. Mais il demanderait une,
.d.Jzaine d'anées et d évrait être aidé par la fournuture des matiéres
premieres."
O Sn. SALLES JUNIOR: -- A operação a que V. Ex. alludiu seria
muito mais .e xplicavel par~L a França do que para o Brasil.
O SR. NICANOR NAsCIMfNTo : - Evidentemente.
O SR. SALLES JuNI-OR: -- Porque a França não .e mitte para adquirir os propdos titulos, para resgatar os seus emprestimo s de guerra,.
e o Brasil vae emittir sobre elles?
O Sn. N1cANOR NASCIJ,11:ENTo: Vou ·c hegar lá.
· A primeira affirmaçãq official é que a França não está em
condições de resgatar nem ·OS compromissos a prazo curto da guerra,
quanto mais os referidos tftulos . O ·e xame .feito pela .commissão de
reparações franceza declarou que a reconstituição da França era
uma forte e .firme esperançfl tendo .c omo base principal -0 pagamento
da divida allemã; que só era possivel o ·emprego immediato dos 136
bilhões julgados indi spens~,tveis para a reconstrucção d-0 norte da
França repousando no pagfl.ment-0 na indemnização germanica e na
proporção . della, ou financiada s0bre ella.
Haverá alguem de bom senso, 1que esteja acompauha'ndo a ev-0lução política do mundo ,e supp-0nha -ainda ique o pagamento da
indemnizaçã-0 allemã se faça nos termo!!: em que a França esperava,
conforme o ·t ratado d.e Ver~ailles? {;reio ique não. Quando houvesse
este ingenuo, o relat-0rio francez, o d·esilludiria, .p ois ahi se diz: ·
"La solution des crédits tl'Etat ià Etat est absolument écartée."
Ora, si assim é 1com-0 se póde acreditar na estabilidade dos tihilos de uma nação 'qlle es~á sujeita a t aes fluctuações ·e c·o nomicas e
financeiras?
Ne:in o prazo dos pagamentos se poderia fixar . Diz o documento
1
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J'rancez: "li restait seulement celle de crédits a long terme qu e se
dffreraient par milliards."
Sabe a Camara quaes são as reaes condições financeiras da
França? Não n'o dizem os prolatores . Direi ,eu. A França, logo depois da guerra, tinha como responsabilidades: Divida consolidada,
;<9. 000. 000 . 000; divida a prazo, inteTior, 9 . 000. 000. 000; exterior,
J.3. 000. 000. 000; divida fluctuante interior, 80. 000. 000 . 000; divida
rtuctuante exterior, 13. 000. 000. 00_0 . Total: 204. 000. 000 . 000 de frailcos ..
.
Só -estes 204 . 000. 000 . 000 de francos ·e xigem encargo . annual de
o. 000. 000. 000 de francos. ·
A isto é preciso ·accrescentar os 136. 000. 000. 000 que a França
lt:ria de gastaT "para a sua reconstrucção ", e que não poderia r eceí1cr do extrangeiro, porquanto a Allemanha não está em condições
Lle pagar. Será de reduzir-se ainda esta somma vertiginosa a titulo~
n longo . termo que tentará consolidar.
Além disso, diz o Senador Bernardo, "ella pr-ecisaria de mais de
'.lO ·b ilhões, para as obrigações tomadas desde o -f im da guerra até o
momento actual, relativas ao· pagamento de indemnizações aos seu3
voluntari1os, indemn~:tações .die gu-crra, ás famili-as ür:phanad,as, .e
outros compromissos que assumiu, não só quando constituiu os emprestimos como tambem quando organizou as suas grand es reservas
militares.
Assim, o facto real ·é que a França necessita, no seu momento
actual, só para pagamento de juros e amortizações de seus emprestimos, de oito bilhões de francos e quatro bilhões para os das reparações. Ora, a riqueza total pr-oduzida em França, conforme as
observações e os conhecimentos mais perfeitos, não ex-cede de 40
bilhões de francos ...
O SR. BENTO DE MIRANDA: - Como?
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - V. Ex. tem razão até certo ponto.
Póde haver ambiguidade no qne digo. Não quero diz-er ·que seja o
''alor global da riqueza da França, ·esse d-e 40 bilhões, e sim repre~entam a producção com que ella póde contar ·annualmente, ,e que
ni.mca excedeu de 35 bilhões. A sua ri1queza, uns avnliam em 350
bilhões; outros, dadas as aaquisições da guerra -levam a 600 ou '100
:Jilhões.
o SR. BENTO DE MIRANDA: - Annualmente, bem.
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Queria me referir á circurnstancia de 1que a França, tendo d e pagar oito bilhões, só para a amortização de jur-os da sua divida actual dispõe de uma producçã o global que nunca ultrapassou de 35 bilhões, da qual tem de os tirar
no-s impostos, e agora ,está profundamente diminuida, como esse
Jiropri·o relatorio manifesta, mostrando que na sua producção m etallurgica, .como na dos campos, como na de todas as · esp ecies, a ·
reducção média é de 40 %.
. Não desejo fatigar a Camara, e por isso não lerei todo o trecho; ·
;r as o estudo a que me refiro, e que é um documento official, assignala
cwe todas as producções francezas se reduzem em 1919, na proporção de 40 % pelo menos.
Só a de trigo volvia ao normal .
Ora, porque assim é, a dette française, 3 %, ho}e soffre uma depreciação 45.35 % - está . a 55,65 - como podemos nós, sobre esse

36
iltulo, que não é mais ouro, porque, é apenas, um simples titulo de
papel, prnmessa fallivel que pretende representar, ouro ...
O SR. BENTO DE MrnANDA: - Mas, é vendavel no mercado, não é?
Ü SR. NICANOR NASCIMENTO : A 55 o/o .
O SR. BENTO DE MIRANDA: - Mas é vendavel, a dinheiro, que
póde ser realizado em qua~quer occasiào.
ü SR. NicANoR NASCIMENTO: - E' dinheiro, mas não é todo o
que promette . Que só pód-e ser realizado em parte. Vou estabelecer
as relações para mostrar á Camara como é máo negocio vender-lhes
aos francezes a credito e emittir sobre esses valores caucionados .
Em ,qualquer caso fôra um máo negocio mas peior receber taes
titulas em negocios de inter-cambio com o Governo da França.
Esta demonstração estaria em outro capitulo, mas, visto que
V. Ex. exige, entro já na ma teria. Um dos propositos que está nas
entrelinhas do projecto é este : " emittir sobre títulos" que lhe forem
dados em garantia de pagamentos realisados por ·conta dos governos
das referidas nações."
Não terá, porventura, algum dos collegas meditado sobr-e as consequencias dessa autorização"? A repercussão é a seguinte: o governo
francez ou um grupo de commerciantes francezes compra no Brasil
100. 000 . 000 de francos e, ao em vez d e pagar os 100 . 000. 000 de
fran cos em ouro deposita nas mãos do governo brasileiro como garnntia, estes títulos, que r epresentam apenas de valo·r real 55.000.UUO
de francos. Sobre estes 55. 000 . 000 -de fran c os o governo brasileir-o
cmitte não sobre os 55. 000. 000 que são os valores reaes, mas sobre
o "nominal" e mantida a relação de 3 para 1, isto é :rn0.000.000,
para os 100. 000 . 000 de fr 1ncos, depositados em garantia da compra
feita para pagar em termo certo.
Com esse dinheiro ad1quíre as utilidades, que são valor real 100. 000. 000 - ·e as entrega ao governo francez ou aos commer·
ciantes francezes, mas ficam na sua Caixa de Emissão apenas
55.000.000.
O SR. BENTO DE MIRANDA: - Elle tem de emittir sobre o valor
ouro, de reduzir o franco ~ o cambio de . 27 dinheiros.
O SR. NICANOR NASCIMpNTO: - Os titulas são reeebidos depositados sobre o valor e não pelo seu valor nominal.
O SR. BENTO DE MIRANDA : - Pelo se u valor nominal de ser
reduzi.do, a dinheiro brasil~iro, ao cambio de 27.
O SR. NICANOR NAscn,vmNTO: Não confundámos: ha duas
operações diversas, primeiro, o governo recebe titu1os do valor nominal 100 . 000. 000 de francos e dá 100. 000 . 000 de francos em mercadorias aos compradores garantidos pelo governo francez. O governo fr ancez pois, ganhou na op eração 45 %, por.quanto elle adquire
os títulos na praça pelo syu valor real, isto é, por 55. 000. 000 de
francos, e . ..
O SR. BENTO DE MmANI~A: - Seria o cumulo se o nosso governo
fizess e uma coisa destas. Isto não está no projecto.
O SR. OscAR SOARES: -· Actualmente nenhum titulo francez, está
cotado a 55.
O SR. NrcANOR NASCIM~NTO: - Vou mostrar a V. Ex. que está.
A renda franceza, c·onsolida,da de 3 % está cotada em Paris a 55 %.
Aqui está. (Passa ao Sr . Spares o Boletim). V. Ex. póde ler a cotação no boletim official ~ 55, 65. : ·
.
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O SR. OsGAR SoARES: - Qual -o typo de emissão?
O SR. NICANOR NASCIMEKTO: - Isto não tem permanenci-a . El
100 - % ; não tem outro typo. E' valor ·nominal.
Ha duas operações; V. Ex . não -confunda, a primeira operação
o governo francez, como preposto de um consortium com -o valor
nominal de 100. 000. 000 de francos, mas valor effectivo de 55.000.000.
O SR. PENTEADO: - Se elle recebe por 45. 000 . 000?
O SR. NICAN-OU NASCIMENTO: - V. Ex . está enganadissimo. A
lei diz: "emittir na mesma proporção d-e 3 por 1, e ao mesmo cambio o valor NOMINAL de titulo ~ -ouro . De modo que o gov-erno brasileir-o recebe pelo valor nominal ; emilte sobre o valor nominal.
O SR. BENTO DE MmANDA: - Mas recebe ao cambio de 27.
O SR. NICAN-OR NASCIMENTO: - Não -e stou ainda tratando dessa
operação, não trato da emissão; estou na -op eração de compra.
Tenha V. Ex. a bondade de ouvir.
Emittirá "sobre o valor nominal de titulas-ouro, etc., que possuir e fôr adquirindo, por conta propria ou lhe forem dados em

garantia de pagamento que realizar por conta do.s gouernos das referidas nações.
,

Ahi esta bem claro, o Governo -B rasileiro t em de re-ceber o ti_:·
tulo ouro pelo seu valor nominal.
V. Ex. quer ouvir? Já ha negocio feito nessas condições. I-la
o negocio italiano feito sobre a base d-e 100. 000 contos, sendo que a
garantia dada pela Italia é "a dos seus valores e p elo valor noJI·inal".
· Não ha .quem ignore que o governo fez, sem autorização, uma
nperação dessa ordem, e é n atural que faça outras identicas, mór1~ 1ente estando expressamente auto rizad o . ..
-O SR. HAUL CARDOSO: - E' o que está escripto.
O SR. NICAN-OR NASCIMENTO: - E' o que está escripto. Ninguern
poderá contestar. Está a:qui: "receber pelo valor nominal. .. a emittir na mesma proporção sobre o valor nomin al."
UM SR. DEPUTADO: - Qual o valor da moeda?
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - o valor nominal é de 100 milhões
de francos; seu valor effecti vo é o da praça. Logo, o governo rec-eberá esses titulos com o valor de 100 milhões, nominal, quando o
governo francez os adquire n a praça pelo valor de 55 milhões.
Como o N. D. pela Parahyba decl arou que não ha titulo francez
que não esteja cotado a 55 %, vou mostrar de novo que ha . Aqui
-~stá: "Titulas diversos Na França. Na Bolsa de Paris: Rente
F-rançaise consolidée, perpetuelle 55f, 65."
T enha a bondade de ver. (Passa de novo o impresso ao Sr. Oscar
Soares). (Pausa.)

O SR. OscAR SoARES: - Eu quero saber qual o titulo da emissão.
O SR. N1cANOR NASCIMENTO: - V. Ex. está enganado. Não ha
typo de emissão . Uma vez emittido, não tem mais typo. Tem valor
nominal ou valor de cotação, valor · venal.
Pro~igarnos na analyse: O governo francez compr;;.. 100 milhões
de mercadorias no Brasil. Vamos vêr a rep ercu ssã o do acto de commercio concluido. Nós exportámos lOú milhões de mercadorias -que
representam valor eff.ectivo.
O SR. RAUL CARDOSO: - Só pod emos ·comprar 55.
O ?R. NICANOR NASCIMENTO: - Não. Nós temos de - comprar

100, e porque t ·ecebemos pelo valor nominal, temos, portanto,. de . empregar :o dinheiro brasileiro tanto ·q uanto baste .para adquidr 100
milhões de francos ouro em mercad-0rias.
.
·
Diz-se: é necessario produzir para exportar. Aqui c~mvém completar a phrast·: é necessario produzir para exportar e exportar
para receber. Desde que estabelecemos receb er os titulas franc czes,
ouro, pelo valor nominal, vamos ter um titulo que vac ficar apenas
depo:;itado; e essa .·e xportação nenhum J)eneficio vem produzir á
balança cambial, porque não ficamos no extrangeiro ·c om disponibiiídade correspondente áquillo que exportamos. Faz::imos, portanto,
operação fictícia e ne·g ativa.
UM SR. DEPUTADO: - E' resgatado em dinheiro .
·o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Tarde e a más horas o comm crdo é troca immediata ou a breve termo sera r esgatado em dinheiro
c-o:rno foram pagos os navios .e s~us fretamentos. Nós não podemos
edifkar no futuro, sinão sobre a prova documental do que se vem
passando, ou jâ. se realiz.ou .
Lembro mais aos nobres Deputados que a França tem a seguinte
divida, com prazos vencid.os, que ella hoje chama " divida flu ctuante .
externa" ; bons au présor escomptés par la Présorerie Britanique,
10.348.018.000 frs.; bons du présor es·c omptés par la Banque d'Angleterre, 1 . 639. 300. 000; bons du présor dans le publique anglais,
~52.200 . 000; bons du trésor, escomptés au Japon, 72.000.000 frs .
Debitas .em bancos: na Hespanha, Suecia, Argentina, Suissa, etc .,
1.174.000.000, vencidos, não pagos e dos .quaes ella paga os juros
da móra e pretende consolidar ...
Q· SR. BARROS PENTEADO \ dá um aparte.
. o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Mesmo que .fixe prazos, não
poderá pagar no termo e themos de executar o penhor. Estou dis-.
cutindo a autori*ação. D_e~ de que autorizamos, presumimos que se
vae fazer o que fica autorizado.
· ·· O coütrario fôra incon\prehensivel.
Estou mostrando qual ~ repercussão economica dessa operação .
Nós exportaríamos realmen e mercadorias, isto é, valores, mas não
ficariamos ·com disponibili ades correspondentes na Europa para
nossas trocas internacionaes. Iríamos fazer, portanto, uma operação
qlle só aproveita a França, para · o seu reabastecimento, que em nada
aproveita o Brasil.
l
O SR. PALMEIRA HIPPER : - Isso não se pó de dar, porque não
~· endemos; emprestamos . O que houve foi um emprestim-0 do Brasil
a Italia de determinada qu;mtia que foi dada em generos e qu e a
Italia não pagou.
·O SR. NICANOR NASCIME~-<TO: - Depositou titulos . E ficamos es-·
perando -0 pagamento para •quando a situação financeira da nação
Hmiga permittir tal pagamertto.
O SR. PALMEIRA HIPPJ>R: - Como garantia de pagamento futuro:
Mas não pagou. O Brasil sq poderia ter esta disponibilidade a que
V. Ex . se refere, si tivesse ·como disse, vendido realmente 100 . 000
éontos de mercadorias. Tal não se deu . O que houve foi um emprestimo. Não houve v;e.nd·~.
Não é possivel, assim, ter estas disponibilidades á sua disposição . Em:p1-.e.:;tou mrlr cadorias '{ftle terá de recieber., naturalmente,
amanhã, em dinheiro.
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... ·D·· SR: ·'NICANOR NASCIMENTO: - Num "amanhã" demasia.d o rec
moto. Sustento que o Brasil se garantiu muito mal, como pessimo
administrador que r-ecebe por 100 milhões, -effectivamente entregues,
o 'que, apenas, effectivamente, repres enta 55. 000 . 000, corno garantia.
V. Ex. sabe que 1quanclo fazemos uma operação em um banco -e damos a caução em títulos, si ·e sses títulos baixam na praça, somos
rhamados a reforçar a garantia, sob pena de ser vencida immediata,
mente a caução e sermos ex-ecutados p ela differença .
·
O Sn. PALMEIRA RIPPER : - Isso para negocios entre particulares.
Peço licença para lembrar o fio el a barba de D. João de Castro ..
UM SR. DEPUTADO: - Obriga-se o Governo, pelo projecto, a receber títulos pelo valor nominal?!
O SR. NrcANOR -NASCIMENTO: - E' o unico valor que se. dá
para os titulos extrangeiros; nun ca se deu outro .
·O .. SR. OscAH SoARES: - Está bem argumentado, mas a presumpçãõ ·é errada: pelo projecto é obrigado a em ittir tres vezes -0 valor,
mas ·não é obrigada a receber pelo valor nominal .
o .Sn. NICANOR NASCIMENTO: - V . Ex. é. emerito jmista e sabe
quaes são as regras d e hterpretacão, e a fórma por qur se estabelece
o "estado" de um titulo em Iei fin::rn ·êeira . V . E x. niio enc ontra rá
em · tbdàs · as· leis uma unic'.l. occasi.ão em qu e ~ e E'~-tabel ecess e outros
typos "para· esses titufos 's i niio o valor nominal e isto nor unrn razão
muito simples: nelo fio da b arba a .que se r eferiu o illnstr.e coJleg:i ,
O t itulo só pód:e ser recebido pelo valor nominal em homena.!:!em
á soberania extrangeira. Assim. a luta tem que se dar entre V . Ex .
e ci em·e rito c.ollega, que sustenta que o fio da barba l; intangiv.el, é
a unica ·rórma po1,que nós o poder.emos tratar como uma soberania
extrangeira! N-em posso .c omprehendér, que homens d e Estado como
são todos que me cercam, vão receber títulos ·e xtrangeiros para garantir :o no'Sso papel, logo atacando a resp eitabilidade d a soberania
que ·o s vuloriza . Nós pod-emos não r eceh er, não n egociar, mas. desde
que n egociamos, temos de respeitar o valor integral da spberania .
Sem isto, reconheceríamos á França só 55 % de soberania, uma percentagem de soberania .
· · -' O SR. OscAn SoAREs: ~ E a cotação da Bolsa?
.
O SR. N1cANOR NAS.CIMENTO: - isto é para transacções particulares. Quan do O governo extrangeiro C-ompra para resgate, não
compra de Estado a Estado i compra em Bolsa, como pessoa juridica.
·
·
·
Proseguindo, desde 1que isto está no projecto eu não poderei
dizer outra cousa : não podemos rec eber esses titules sinão pelo
valor nominal . Ora, se. recebemos p elo valor nominal para emittir,
praticamos um verdadeiro crime deh aixo ·do ponto de vista financeira . E' o •que deixo demonstrado.
Si recebermos para garantir, caucionar operação de compra e
venda, feita a termo por •qu alquer consortium apresentado diplomaticamente, o desastre é infinitivamente maior, por·q u:rnto não poderemos ter correlativas disnonibilidaclcs no exterior, unica vantagem;
que nos adviria . do negocio .
P.or que se diz na exposição de motivos que queremos fazer
esse negocio com a França, com a Inglaterra e com a Italia? Para
çlilfl,tar a nossf} ex:po.r tação'? N~\> é pelo ~oso de prod].l~jr só. DHatf\r

-40nossa exportação parti que? Para remctter utilidades e obter valores
reaes em trocas.
Para que a balança economica fique em situação melhor do que
se encontra boje; isto é, paTa .que tenhamos um excesso de exportaçfio sobre a importação . Excesso de exporta cão sobre importação
p:ira crue? Para termos naturalmente disponibilidades, saldos ouro.
Or:i , si, pela oneracão plane.i ada os titulos dados em caução immohiJi:r.arlos no denocdto são moc>das desvalorizadas, nromc>ss::is desvalori z::irl.•1s, Pl!es obriirntoriam ente. fir.arão immobilizados no Thesouro.
Nem h::iveria -convPniencia em r-eali?:ar a garantia. pois, na op1>:racão
perrleriamos a differenca Pntre o valor da mercadoria - 1 llll . ll00.000
franMc:: - e 0 prOdUCfO na VP.!Hl::t dOS titulos, isto é, 55. 000. 000.
Tl"ri<1moc:: dado 100. 000. 000 de utilidades e receberiam os
55.0llll . OOll francos.
Tirando dos 1 no . OllO . llOO francos, entregues em valor real. mercadori::is, ouro. os 55 . 00ll . llOO fr::incos. ouro. crue a venna noc:: titulos
renderia. tPri::1mnc:: o prPjnio:o evin.ente de francos 45. 000. 000, uuro,
como resnlt::ino final na operação.
Jc::to é Hio claro mie o mais rurle vendeiro teria fogo entendido.
O Sn. PAr~ METRA R1PPEn: Até o pagamento.
·
O SR. NTC:ANOR NASCIMENTO: - Lego, a operação é desastrosa.
V. Ex. l"Onhece alituma operacão <'ommercial ·que vá além de seis
me7.es? Tonas as r.ornpras e ::if'cruisicões. todas as compras feitas a
termo mrrca P.xcedem normalmente nP cruatro a sPi.s mezes. Entretanto. v::irnos fazer um;i onPr::?r.i\o cru e dará P.sse bellissimo resultado:
rfarnoc:: um valor crue imm r rH::itamente desfaka a rim1eza n::ir.ional, e
recPhernos em lro~a a promessa de um pattamento remotíssimo e
muito duvidoso. cu.io termo terá de ser ind efinidamente prorogado.
Quanto á affirma ção elo nosso collel!a, de que devemos respeitar
o fio de hMba. eu tnH!O 1uma declaração interessante, que é a do
Sr. Tc::3::ir. Minis tro do Commerdo P representante da P.ropria França
na Conf Prenria Parlamentar do Commercio Internacional .
Diz S. Ex. o seguinte;:
" ... Désormais. on ve1~ t vivre pour soi et pour son pays . .. Une
crise ne Nacion::ili~me él".opomiicrue trav·e rse le monde ... "
"Mais en matiere polit ~que et économi,que le sentiment n e c-ompte
paL"
·
·
"La France, et l'Italir:i savent cruel prix on J.eur fait payer le
charbon. la lame et le coutpn. De même on nous tient dans nne sorte
de servage économi<que par le fret."
Isto está no artigo de A. Parlé, relatando a Conferencia .
O SR . .b.LvAno BAPTISTi\ : - E' -0 cumulo do egoismo!
O SR. N1CANon NASCT?vfENTO: - Não quero classificar se se.ia -0
.~umulo no egoísmo, ou que se caminhe para -0 mais lindo altruismo.
Quero dizer .q ue ec::sa é a situação -actual ·d o mundo, e que não podemos estar a negociar com paizes que assim pensam, entregando-lhes
de bôa mente as nossas excellentes mercadorias em troca de promess:>.s rle pap elinhos, e que provavelmente nunca mais serão pagos.
Como sahir deste argumento?
Perdoem-me os nobre ~ Deputados: uma questão de emissão, e
rl~ CQilYePfo ~copo111ic9, iiãp pócle \'e-!' gm,. çaso de penevolen'Cia ,

41 Os Estados Unidos acabam de suspender -0 credito aos negocios
brasileiros; entretanto, são os nossos maiores amigos e os mais
sinceros .
Elles acabam de d·eclarar .q ue suspendem a remessa e todo .e
q_ualq~ei· em~restimo aos paizes da Europa, de iqu e, no momento,
sao amda alhadas!
Devemos, portanto, examinar a questão em si e não quanto ao
fi.o da barba .
O SR. PALMEIRA RrPPER: - V. Ex. se impressionou com o fio
da barba.
o SR. NICANOR NASCIMENTO : - o fio de barba, a!iás, não me·l'ece o credito em .que o temos porque não se usa mais barba no
mundo.
O SR. PALMEIRA RIPPER: - Usei, apenas, de uma comparação;
não fui feliz?
O SR. N1cANOR NASCIMENTO: - Foi expressivo, mas eu applico
o "criterio da época", que é scientifi co.
O SR. PALMElRA RIPPFR: - Não é questão do s titulas, é au P.s tão
ria garantia, que vale alguma coisa ·como moralidade, hon estidad e.
como C'Ontinuação de tradição. Depois, podemos viver separados do
resto rlo mundo .
0 SR. NICANOR NASCTMENTO: - Não quero 1que vivamos separados do r.esto do mundo ; mas não quero que se.i amas o ludibrio do
mtindo ; 1quero que nã.o mand emos as nossas mercadorias aos cem
mil contos, p'a-ra cada uma dessas naçõ es e tenham-0.s em troci1. por
valor aue não tem, papelinhos que andam desmoralizarlos, repellidos
em todo o mnndo, pareC'-e-me •que será um pessimo ne ~ocio .
O Sn. ·PALMEIRA RIPPEn: - D.epois nos mandarão mercadorias.
O SR. NrcANOR NASCIMENTO: Mas si não 1em mer·cadorias
para mandar! Não teem para elles proprios.
O SR. PALMEIRA RIFFER: -- Não teem hoj-e, mas terão amanhã.
(Apoiados.)

UM SR. DEPUTADO: Mensalmente a importaçã.o augmenta .
Principalmente a americana . Os Estados Unidos nfo nos pedem emprestimos .
Outra série de considerações:
O SR. NICANOR NASCIMEN'l'O : nós iremos emittir papel para sobrec.a rregar a nossa -circulação interna; para que?
P a ra comprarmos mercarlorias, fazendas, que remetteremos. Isto
é, inflamos a nossa circulação sem nenhuma comp ensação para a
b::>Jança commercial, sem accresoer o patrimonio nacional correspondentemente, sem augmentar os recursos ouro do Brasil no exterior,
em uma só moeda.
1Pergunto ao meu eminente amigo : Entende V. Ex . que defende
fl pr-oducção de S . Paulo, rernettendo os seus numerosos saccos de
·café. para haver em troca apenas titulos desvalorizados, que terão
rie ficar ·em deposito?
O SR. PALMEIRA RIPPER: - Não é assim: eu r emetto com a
nromessa d·e que, em ép oca determinr:da no accôrdo, o café será
pago. Os titula s desvaloriza dos não r epresentam o pagamento das
utilidades, mas a garantia do pagamento; é urna nação inteira que
C'ompra.
O S,11. N~GAN9II Ni\,SC~ME~TP; - :P~rdqc y, ~-x;, A çqmpra. Í\
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feita de Estado a Estado. Eu acabo de mostrar que a França tem no
exterior uma "divida fluctuante", de 13 bilhões, -que não póde pagar . . .
O SR. PALMEIRA RrPPER: - Não fazemos transa~ção com particular, procurando saber rquaes as suas condições d•~ solvabilidade,
de maior ou meno-r credito commercial. Aqui fazemos uma transar;ção internacional, em que náo -deve haver por parte do Brasil, a
menor intencão de lucro.
O Sn. NÍcANOR NASCIMENTO: Não é o ·que eslá dito aqui .
Temos interesse. Augmentar a nossa exportação, para que? Para
:!lugmentar ·n ossa -riqueza, para augmentar o no·sso poder economico .
Temos producção maior de riqueza e queremos uma troca rnaibr
cl e valores .
·
o Sn. PALMEJR.\ RrPPER: - Contra ·essa troca de valores. é que
eu protesto. Não mandamos -e ssa riqueza em troca de títulos .que
Nnsider:unos desvalorizados. Mandamos generos commerciaes qut:
~erão pa.!?os em <latas determinadas, por meio de outros generos que
de lá virão.
·
O SR. NrcANOR NASCIMENTO: V. Ex. diz generos'?
O SR. PALMEIRA RIPPER: - Commer-cialmente, trata-se d'! genero.
qtte será pago em época préviamente fixada nesse accôrdo, como
garantia da transacção. Contentamo-nos -d-e acceitar titulos que par11
nós são suffident-es. No ponto de vista moral, estas nações representam a sua hon-0rabilidade e honestidade. Temos o dever de respeital-as pelos compromissos assumidos ·com -0 nosso paiz.
·O SR. NrcANOR NASCIMENTO: - V . Ex. chegou ao que eu quei-.o.
Si o que recebemos como gàrantia dessa compra é "a resp eitabilidade
tlessas nações", para que r 'c-ebermos urna caução material, de titulo,
que representa -como gara ~ tia muito menos?
·
O SR. ·PALMEIRA RrPPER: - Eu considero desnecessaria . V_ Ex.
diz muito ·bem.
O Sn. NrcANOR NASCIMF;NTO: - A garantia será o endosso d·a
Nação e, portanto, esses ti t ulos são desnecessarios.
O SR. PALMEIRA RrPPER ; - Tambem acho.
O Sn. NrcANOR NASCIMl~ NTO : - Então, não ha mais razão para
discutir, e, -desde · •que .() c·ollega julga, ·como eu. que esses títulos são
nbsolutamente desnecessari!'.ls, p-roponhv a S. Ex., que, de acêôrdo
com S - Paulo risquemos d p projecto esses titulos.
·
O Sn. CARLOS DE CAMPOS: - Permitta o nobre Deputado um
esclarecimento. Esses titulo:; um.a vez que são dados, não sendo innYlmentados para caução, par a so-bre elles se emittir, como o nrojedo
~ugger-e, elles teem- uma vida nova, que p-ermittirá, pelo lado · do
Brasil, alguma cousa como o que a Italia está fazendo em relação -ao
credito que se lhe abriu. ~e mod-o que o titulo não foi disnensado,
nem deverá ser porque ten1 a .sua utilidade pratica, sob este ponto
rlr vista.
Não queria interromper a V . Ex. Peço desculpas por me ter
a.venturad-o a -e ste aparte; mas, o tneu desejo é ouyiT todas as criticas,
entre as quaes a de V . Ex. e as suggestões que forem feitas. V. Ex.
até esteve pres-e nte á Commissã-0 de Finanças e o 'ponto que o apresentante do projecto accentuou muito foi que -era_ seu dese,io àcertai·,
e este desejo -está de pé.
· · O. SR~ ~~C,AN!JR N.'\SCil\1E~llTO: - ~9 mometlt9 louvei i,\ libç\·ali·
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rladé éóin que V. Ex. submettia essas idéas á mais có"mpleta ventilação. Por isto mesmo é que estou revelando os aspectos e as dü~
vi.das que me vieram ao espirita, ; por.que 'quero .collaborar para que
as medidas que afinal resultarem do exame geral produzam resull a dos efficientes.
O SR. CARLos DE CAMPOS: - Muito bem. Toda a collaboração
ulil ~ei-á recebida com :satisfação. ·
· . .. ·
O SR. NICANOR NASCIMF.NTO: - Eu. nor exemplo. entPndn nue
si· 5e generaliiar essa nrovidencía ,..he.u aremos á emissão i1Jip1it::irla.
P.raticarüente é illimitada a divida franc P.za hoie. norque 204 bill1nes
de francos para o Brasil marcam . virti1alment". a ausencia de limite.
Mas voltemos ao ponto interessante que examinl).vamos.
Sunnonb3m i:me. g-.ener::ilizando P~sa noPração. fazP.mns comm .. r do ele 200 milhões com a FrançP . 20(1 milhões cnm 3 Tnqlat<>rr<1. 2ílll
mill1ões com a Tt3li:i . Teremos fil)O ane TJO,dem ir p 900 milhóPS d::i
nosM exnortacão f.eita pnr esti> ffínna. O aue fic;:,r>i para a balflncn
P<'.OJ'l•Om.jca ·P.ntre o Brasil ' p (\ Exte rior, uma . vez f.eito P<~e flP9"ndo?
5:i da111os 200 niilhõe.s <i Tf:ilia . nnrou<> nii.o rhr.em·os. 200 milb""s :.\·
Franr.a? ·As mesmas rn'.lões deter1n,in:>nte" ·P·O con'lmer,...io com a i<'r:mcil são :is do commerdci r:om " ttali.:> . Peln mP.nos nara tr.e s · clessP~
n<iízes tinh::imos nP exnm't"r 100 <'" ?.O() milhi" s. ·Fi1f.'i1Pmn< Pn iri'i ;,imo.· .em · 400 rnilhi"P.s de francos: 100 nara ·cada 111ri. nos allianós Franca: Ita lia . Bel!ika e Tnglaterra. Pe.c o · ao~ éol!Pii11s o ara m~ i;,~truirem: si norventnra fizermos P ..;t;:, nn er~ci.ío " tiverrnos 400 rnl~
!hões dP T'OSSa PXnorf:>ção. CTUe attin!.!ÍriÍ no rn:i.x imo. P.Sfe anno. r'IP.
dous milhões e 200 mil conto-s, terem os um quarto "ou um quinto ·ae
nos.s a exnortação feita 'J)Or essa maneira, sem a contra p'artlda e·m
r:isponibilidades - ouro - ·c·omo poder.emos' equilibrar a rtossà ·ba~
lança economica? Como pôderemós pagar tudo o que importamos,
-os juros da divida, os juros ouro, a estadia dos brasileiros na· Europa,
cté.? De onde virão as letras-c>lfro para isto? ·
· · ·
Acredito que não ha resposta possível . Um principio não é. verdadeiro si el1e não pó'de ser generalizado até certo u'onto . · Ora, si
admittirnos que ·esse negocio póde ser feito com a França~ com ·~i
Halia, com a IngJ.aterr:a e· com ·a Belgica, salvo com os Estados tJnir!os, que não . ·estão em condições de' prec isar esta fórma a.e inter~ambio, -acredito que os outros quatro · naizes ·acceital-o-hão gostos:lmente . Si acceitarem, teremos fio minimo 400 ou 500 ·milhões d·é
exp{)rtação, ap.e nas garantidos nor ti lulos., e contra o qual não bavet::i
eorrespondenda de disponibilidade .no . extrangeiro, contra ·o ·· qual
11ão poderemos saccar.
Supportará à :nossa balança ecortolliica - " Ó ·nosso cambio 1,;ma diminuição " de 20 ou 25 por cento no seu adivo internacional
rfentro do exercido?
Acredito que não. O -cambio terá deflexãó "correspondente, inevitavel.
·
·
··
Si assim é, si não .estamos erri uma maré de risos e de riqueza
tanto 1que estamos pedindo á emissão· os recursos para pagarmos
as despezas publicas - ·como nos ·abalançamos a fazer op eraç·õ es
rle ··cotnmercio, nás •truaes -0 desequiJi.brio no íntercambio, dentro üo
rx·erc1c10, será manifesto e evidente?
.
O Sn. SALLES FJ:r,Ito; .:..:... E'1>!le Ç qq.~ !'ri!
pcmt!il qi.ie. V:. Ex . devia
0
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.""":'."' 44 ::::-:examinar. Es:S.e s titulos, .para serem adquiridos, precisariam ser comprados, ,.e para isso seria necessario dinheiro.
O SR. NICANOR NASCIJ\íENTO: Estou discutindo a parte em
que o governo fará forn ecim ento á Europa, mediante ·o d eposito de
titulos aqui. Quanto á outra parte, jà o Dr. Frontin deixou quasi
exaurida. (Tr.ocam-se apartes . )
UM SR. DEPUTADO : - Talvez o projecto expli'que a quéda d o
cambio .
.
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Acredito 'que a quéda do cambio
não t em por uni-ca determinante esse projecto ; ao contrario, acho
que elle já en contron o cambio em um grande declive, systemati-co,
muito bem organizado pelo Governo: as causas são c.omplex·as, maxi J'nas, médias e mínimas. Umas naturaes, outras da especulação e
outras do tnane.io de taes - actu ações por um governo inepto.
Ouer ver a Camara .uma das cansas 'CTUe concorreram profundam ente para o augmento do dollar? Vou dizel-as.
Uma granfle ,ouantidade d.e commerciantes brasileiros fez contractos · de venda de assucar, - e appello para os Srs. representantes d-0 assucar aue aqui se acham . para que digam si ist-0 é ou não
verdade, uma !:(rande quantidade de c0mmerciantes fez contracto, de
compra e venda de assucar, no momento preciso em que esse assucar
Pstava a 20 e 29 em OrJeans e no Havre. Pois bem. depois disso o
<ioYPrno. nne ,iá tinha antorizarlo a exportação mediaL1te o deposito.
de stock necessario. a desp eito dos negociantes de assuc11r terem aani
dc·n ositadas 150 mil saccas de assucar, ,que hoje se elevam a 209
mil. o Governo variou de ]lroposito, e, .e m vP.z de permittir a exnortação a todos os que depositaram um stock corresp-ondente, determinou á Superintendencia ,que "prohibissc" a exportação para estabelecer ·um novo drterio, aue favorecfa aos Srs., ci t-o mesmo os
nomes ; Srs .. Meirelles, Zam~th & C. e Dias Tavares & C . Era o
criterio de só exnortareri::t o ~ ·que tinham c-0ntracto, em certas e determinadas condições.
,
Em confli'cto as duas if!éas, 1que se estão discutindo até hoje,
foi nraticamente susnensa a exportação e -esses contractantes, todos
de ·bõa fé, tiveram ele fazer ·a s suas liquidações "por differenca" e
<'omnr11rnm, só na praça do Rio de Janeiro, mais d.e 7 . 000. 000. 000
;le do1lars. Em vez de entregarmos :issucar, que ·e ra, ·Ouro, talvez.
trezentos mil contos ouro, de que disporiamos no exterior, não a recebemos .e tivemos de -c-omprar ouro .
Ahi e5tá uma ·aas cansas qm~ concorreram para aue o dollar augmentasse de valor, em 30 % 1 não foi a unica. mas foi ·.1 ma noderosa
c11usa ·para depressão camh~al. Agora, se foi dada a autorização
para e)tnortar, já temos ·de (!ntre!:(ar o assucar a 10 centavos.
Estão presente, felizmente, alguns Deputad-0s, que sabem que o
rn1e estou dizendo é verdade: foram factos que se verificaram a·qui,
e foi simplesmente a acção flo Governo 'q ue determinou o prejuízo
e prodnziu a baixa da merq1d-oria e do ·Cambio.
O . SR. EsTACIO 'COIMBRA: - ·Como estou presente, devo declarar
n V. Ex . e á Cam3ra .qne não tenho noticias desses factos, occorrir!ós na praça do Rio de J~neir-0. P.osso dar informações do ·q ue
ri conf.eceu em meu Estado.
· O SI\, NJCA:l'fQI\ . NAsc1Mm,~nn - NP Estfl.dp ~li: .V , E:iç, , çlever4
1

- 45 dar V. Ex. informações que o prejuizo da lavoura e muito superior

a 100.000:000$000.

O SR. ESTAGIO CorMBRA: - Esse testemunho dou gostosamente.
Si tivessemos podido fazér a exportação da safra actual na época
opportnna em que o assucar esteve valorizado nos Estados Unidos,
!C'riamos trazido a. favor da balança economica do paiz, talvez, mais
de 40.000.000 de dollars.
() Sn. N1cANOR NASCIMENTO: - O aparte de V. Ex. é de uma
expressão tão clara que dispensa qualquer especie de commentario,
e fica, portanto, documentado pelo facto material, que a incapacidade completa do Governo em materia economica e financeira, só
neste particular, deu ao Brasil um prejuízo de 40. 000. 000 ele dollars. jsto é, duzentos contos de réis, a 5$000 o dollar. E elle está
a 5$700.
O SR. EsTACIO COIMBRA:· - Quanto aos negocios da nraca do
füo de Janeiro não tenho conhecimento; e a minha opinião é que
a exportação do assucar. pelo porto desta Capital. só rleveria ser
permittida á •quota da safra de Campos, destinada á exportação. O
mais é facultar a reexportação do assucar fabricado para consu1119
nacionnl, e depois desviado desse consume .
O Sn. N1cANOR NASCIMENTO: - - E~sa já é uma segunda questão,
que será dPbatida entre norte e sul.
O Sn. ESTAGIO ·C0111rnnA: - Essa é :: verdadeira questão. Exige-se
que o productor v.enda pelo preço d=1 tab ella official , depois permitte-se a exportação de assucar que elle vendeu com sacri.ficio para
o consumo interno do paiz.
O Sn. NrcANOR NASCIMENTO: -As mais das vezes o exuortador
vae de novo comprar a mercadoria que já foi obrigarlo a depositar
por preços inferiores, como se tem dado na praça do Rio de Janeiro, onde os que vendem a 1$040 tiveram de comprar a 1$080 e
mais o mesmo artigo.
De qualquer fórma o testemunho de V. Ex. documenta o que
' 'inha dizendo, que não me abalançaria a dar ao Governo da Republica neste momento uma autoridade vaga e abstracta para resolver
o problema, para agitar uma questão dessa monta e importancia
como a venda d·o gen ero nacional ao Pxtrangeiro medinnte depositos
(· garantias insufficientes quando esse mesmo Governo, nesta mesma
hora, ·e stá dando ao paiz as provas as mais robustas e se~uras de
uma incapacidad-e para gerir negocios de :valores tal que só em um
genero de producção nacional. que não 1é o primeiro. está acarretando aos productores um preiuizo mnior de 40 . 000. 000 de dollars
8penas .e m uma limitada região do paiz!
Não tenho a declaração ainda da outra parte dos conflictuosos
do assnr,ar, que seriam os renresentantes do Estado do Rio de Janeiro. Mas noderão -dizer tambem dos pre.iuizos .extraordinarios <que
<'ssa hPsitação tem trazido ao commercio brasileiro e á balança commercial e até aos consumidores internos, pol"quanto, segundo estou
informado, apezar de não ser technico, o facto ·de haver 209. 000
saccos lon~amente immobiJizados no Districto Federal, já está dando
romo resultado um prejuiw para os proprios consumidores, que
chegarão á insufficiencia dentro do mercado, porque o assucar se
(!'>traga pela demora em depositos çleficientes · e improprieis . .

-46:O SR. ·· EsTAClo . CoIM,BnA: --:-- Sobre os pre3iuzos dos productos não
ha duvida. Quanto as transacções na praça do Rio de Janeil'o, tamhlem as desconheço.
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Já temos. portanto, o depoimento
tie duas bancadas dizendo imparcialmente do facto concreto.
O SR. EsTACIO COIMBRA: - Aliás, fallo individualmente.
O SR. NrCANOR NASCIMENTO: - V. Ex. dá uma informação, que
não poderá deixar ele ser confirmada por todos os outros representantes de P.e rnamh11co, porquanto é veraz . .e traz o fio d e cahello ou
rle barba de garantia que· ha pouco se referiu o illustre Sr . Palmeira
Ripp"r, como sendo o mai-s valioso.
Temos, portanto, Sr. Presidente. a documentação sobre o facto
concreto. aue foram prec.isamentP. a incapacidade do Governo em
materia economfra. n s1q insufficiencia. o seu desconheci111ento · das
rmestões. :> ·sua · ·hesito<'ã0 na nrati-ca. das soluções. que r'leram em
~esultndco ·cY,Prrnrmns . no r,aso do assucar. a r.sta situação de darnno
snpedor a 200 . 000: 000$000 em uma só região, talvez a outro tanto
no sul do ·paiz.
Agora. devrri::1 PU, per,quntar, porventnra . i:ios represe ntan·tes rle
~. Paulo a auanf.o iá rnont:i o nrriniv1 da differenç::i rle c::ifé pela
iriclevicla e impronri'a inff'tvencão do Govern0 em negncios rle camhiacs, por sua falta dé vigilancia e defesa do apoarelho emissor e
ele redesconto, no interior do paiz? Não vae para dous ou tres annos
·oue em todos · os exercicios propomos aaui e promovemos a solução
na 1q11P.stão do te.desconto, como essencial á defesa da producção 1ia~
donal?
..
.
•
·
1
Pois. os renresentant es de
S. Paulo notadamente e- Sr . Sampaio
V!dal. o · hnrnildP. Denutarlo p elo Districto Federal. e o illnstre Sr.
Bento de Miramla, não prop ~1zemos soluções 1que teriam desafogado
::i praca rlo Rio de J::ine:iro, a~ dP. S. Paulo e as outras, que se encontram hoje nii situação penosíssima de verem as cai.x as dos bancos
repletas .c~e dinheiro, que .. nã·q póde. ab_solutamente ser movimentado;?
Que importa se augment<i a em1ssao, que se avolume o papel f~cl uci ario?
.
E' erro ncreditar que a n;iassa de numeraria, que tenhamos posto
em drcuJ.ação, venhn dar s qlução ao nroblerna da moeda.
Os bancos. que 1idam cqm 250 . 000 :000$, com 300 . 000.:000$000
e• algun·s até com rnai~. em s ~~ us ne&ror.fos, chegam a ter ~ m seus cofres um total de . 450. 000: 000$ ou . 500. 000: 000$, como te em neste momento; mas isto em nadn beneficia a circulação geral clfl riqueza,
porque, em consequencia de ser deficiente .e sem elasticidarl e o nosso
systema bancaria, toda essa ;massa depositada, não está cJ.efendendo
o commercio. n~m a industri ~, comb não está defendendo a producção nacional. ·
.
·
· Nãp ha . um unico estudioso das questões bancarias qu~ ignore
que, •quando . os ·b anc·o s não pispõem de apparelhos de . redesconto,
são forçados a 'contar unica ·e exclusivamente com as suas proprias
caixas, para .~upportar os s21crues dos correntistas e depositantes,
pelo qu~ ~: ão . oprigados a m ~ nter caixas de 40 %, e até 45 %, as
quaes, ainpa assim, ás vezes s,ão insufficientes par·a . em caso de panico, por exemplo, sustentar inabalavel o seu credito e · a normaHdade de su.{ls tr<-tJI~fl·cc;ões, pell! cont.inua~ão !lo pa~:amento em 1rqmerario ,
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Ora, que sntcede, ·especialmente na praça cio Rio de Janeiro,
que é a que conheço de perto?
Ha bancos que teem ·em caixa mais 50. 000 :000$, e aos quaes se
podem levar os melhores titulos da praça, até apolices, sem ser conseguido ·O desconto nem a 50 %, porque .elles nã·o podem desviar d~
~ e us encaixes qualquer quantia; pre cisam estar apparelhados, a cada
momento, para satisfaz,e r aos saques, com as sommas desses encaixes.
Si houvesse o apparelho geral do redesconto, com grande elasticidad e, pod-eriam movimentar todas essas caixas, que representam,
como disse, 450. 000: 000 $ ou 500 . 000 :000$, para incremento da industria e do commercio, para defesa da producção, wm·1·w1tagem,
:i.deantamentos, descontos a 120 dias, etc.
No emtanto, a incapacidade, a pirronice do Governo, a sua ca-.
i;encia de comprehensão dos assumptos concretos, pois, que só tem ·
noções theoricas e jurid.i cas das questões, e não da r ealidad·e tangivel, teem feito com que se r esista, constante e emperradamente á
creação de um banco apropriado para realizar essa missão a que
acabo de alludir.
Apezar das palavras luminosas do Sr. Homero Baptista, expondo
a questão oom grande clareza e absoluta nitidez, até hoje -0 Governo
da Republica não applicou essas brilhantes doutrinas, que teriaril'
resolvido o problema.
Senhores, si emittimos para receber o Rei Alberto, para toda
essa série de despezas sumptuarias 1qu<: estamos a fazer; si emittirnos
para fingir que molhavamos o nordeste e deixamos qne os famintos
rle Camocini já estejam descendo em grupos, porque nem elles leem
o 'que com<:>r, nem os seus gados encontram pastagem ou sequer agua
nos fallados, famosos e subjectivos açudes do Sr. Arrojado, pbrqué
não haveriamas de ter emittido para formar -0 banw de -descontos?
Pois, se agora ,com a .espada nos rins, as esp·oras nas virilhas, o Governo ela Republica se precipita a galope para a emissão ·C quer .
fazel-a e resolver definitivamente a questão monetaria d.o Brasil por
que, antes disso, ponderada e pensatlarnente não troux,~ a soluçã-o do
problema? Por que não resolveu c,onjunctamente a questão da emissão para ernergencia e a do Banco de Redescontos, como. apparelhamento perma·nente da circulação, e das operações de cre dito aos productores?
..
Temos uma circulação fiduciaria que se eleva nominal e offi-·
cialmcnte a 1 . 729 . 000 :000$000. E' possivel que assim seja, apezar
de já ter dito uma vez o director geral da Caixa de Amortização que
tinhamas uma circulação extraorclinaria, cujo vulto elle não conhecia. A declaração, repito, foi official, feita em sessão da Caixa e
presidida pelo .eminente Ministro, que exigiu, immediatamente, desse
rlirector nomeasse uma Commissão para apurar o vulto dessa circulação extraordinaria. Até hoje nada mais se declarou o.fficialmente
sobre isto .
Ora, si assim é, por que o GovernG, que agora se quer apparelhar de emissão sob títulos ouro do proprio Brasil, e do extrangeiro,
não organizou essa mesmíssima operação para os .redescontos, apoiada cm titu1os ouro d.o Brasil quando foi aqui proposta por · variGs
Deputados. Não queria a fórma ampla, e lata do .Sr. Sampaio Viaal, .
•fue creava , um .orga~ismo· novo, um apparelho fundado sobre effeitos
éommerciaes, sobre mercadorias propriamente depositadas, pois que

•
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jâ a . esse tempo ·o Governo ia · consumindo o ·producto ·das operações

realizadas sobre essas mercadorias, sobre as quaes devia repousar
o Banco. PoT que não fez a emissão 8obre titulos para organizaçào
do Banco de Redescontos?
Dizia, ainda ha pouco, o honrado leader da maioria ,q ue com
50 . 000 :000$ dados ao commercio para resolver a crise, provavelmente a solução seria alcançada. Disse o illustre Sr. Paulo de Frontin ,que com 100.000:000$ a solução da praça lambem seria alcançada. Assim, com menos de 150.000:000$ de emissão, que o Governo
tivesse feito opportunamente, todas as crises teriam sido resolvidas.
E ·por ·q ue não foram? Porque ao invés disto, o Sr. Presidente da
Republica só vem á Camara, na hora premente em que todos esses
problemas estão despejados sobre a Nação como catadupas de ruínas
e de miserias !
A degradação da riqueza nacional se exprime por numer-os que
se elevam a sommas fantasticas: uma de 600. 000: 000$, prejuízo deciarado aqui pelo representante ele S. Paulo; outra de 200 . 000: 000$,
cessação de lucros declarada aqui pelos representantes do Estado do
Rio e de Pernambuco; . e, ao passo que esses problemas colossaes e
esmagadores se estão desenvolvendo no Brasil; ao passo que S. Ex.
:1ssiste o desenr9lar da questão social, sem ao menos conhecel-os, o
problema que vem dominar e emocionar o espirito do Presidente,
é o de verificar se os tapetes da Camara estão em condições de ceceber o Rei Alberto. Este facto mostra ,que o Sr. Epitacio Pessôa,
t um espírito futil, . que 'na hora dos problemas maximos, quando
aqui se debatem todas esta~ questões de vulto extraordinario, que
não são méramente sumpturrrias, mas entendem com a vida e a ' segurança da nossa nacionalidade; entendem, não já com a nossa
grandeza; mas com a noss \\i. propria existi;:ncia, S. Ex. vem aqui'
occupar-se de saber se o relogio dc5ta Casa ·e stá na .esthetica do
protocollo .
. E, amanhã, 1quando o J:ei Alberto se estasiar, á vista de unia
grandeza fictícia, passear pEjlas .e stradas novas do paiz, nas quaes se
gastaram 400 contos, para ,q ue S. Magestade passeie uma . vez por
ellas; quando gozar o exple;ndido pala cio Guanabara com s·e us Jardins fantasticos, com seus ~r a vi os estupendos, com o seu novo mobiliario e todas essas sump uosas cousas apparentes e grotescas, os
problemas nacionaes se agiti rão na plena inconsciencia do Governo,
do mesmo modo que o doltar, antes cotado a 3$700 attinge ·hoje á
mais de 5$600. Como se errocionar o Sr. Presidente da Republica
si os 40 mil contos· das seccas foram distribuídos entre seus amigos,
tendo ficado já os Pessôas Sobrinhos, os Arrojado~s e muita outra
gente, feliz? Como ha de ellr sentir as desgraças nacionaes, se todos
esses senhores - a sua entonrage - andam nas farras, estão gozando
das sumptuosidades' do luxo'? E' natural ·q ue o projecto fosse lançado
aqui em nome do Governo, sem que o problema tivesse sido examinado pelo Governo, sob todps os pontos de vista. Ba;>tou que f.osse
recebido por qualiquer de conselheiros do Governo, entregue ao nobre leader pelo Sr. Presidt;!nte da Republica ou po:t seu Ministro
eom a mesma inconsciencia com .q ue .manda as suas mensagens con~
trarlictorias, . mentiros~s, fal§as e. enganosas. Sabe lá S. Ex. o que
rege ·o proierto 1 cm d1scussao, que pão organiza sy:Stema e que nad<J

49 '. -resolve'! Talvez saiba que pode-se prestar a immoralidade dos grandes negocios que são tramados dentro do Palacio.
Em relação á celebre lettra e, in-f ine, sei que já ha tramados
em palacio, varies negocios, dos ,quaes um é o pagamento do s navios
àllemães, que estão na Europa, em dinheko desvalorizado de 55 %,
com .que a França quer res.g atar fretes e compras descontadas as re- :.
parações .
·
E' preciso que a Nação saiba que, dentro do boj.o dessa fottra e-,
existem, como existiam dentro da pansa do cavallo de Troia, os
inimigos desta cidade, as negociatas de vulto .que hão de assombrar
o Brasil.
Pelos termos da ultimo alinea da lettra e, que acabo de analysar
receberemos titul.os em garantia dos pagamentos realizados POI'. conta
dos governos das referidas nações . Por ahi entregaremos as nossas
riquezas verdadeiras aos syndica.tos que depositarão - · à la déclwrge
- as avalanches de titulos, que lhes pesam.
Andam na bocca de toda gente esses negocios. Os navios serão
vendidos, o L:ioy d será reorganizado, · as grandes obras serão executadas. Tudo dentro dessa unica alínea do projecto . O Governo
só faz 1questão de duas cousas: de se lhe dar o direito de emittir;
para dispôr de dinheiro, com que possa concluir o seu qi,rntriennio
dentro da farra e do luxo, indifferente a todos os problemas nacionaes; e que lhe seja concedida essa alínea para que, dentro della,
caiba a gordura de todos esses negocios.
Mas a inepcia technica do projecto é tanta que S. Ex . não poderia quasi emittir .
Si não vejamos.
·P elo ai:t. 2.° e paragraphos, o Governo pócle emittir - a tres .
por um - mas ao cambio de 27 . Tome-se uma apoiice ouro do
Brasil de um conto de réis. Teria de emittir - mas a tres por um
e a .c ambio de 27 . Ora, como o nosso cambio estâ a 9 (dollar a
~ $ 600 é cambio abaixo de 9), a emissão a 27 e considerado o
27
cambio actual, de 9, teríamos d·e calcular ·q ue, ·Como - = 9, a emissão
.
3
resultaria a 1 po,r 1, a tanto por tant,o; e, por isto, não leria a · productiviclade papel, que della espera o Governo .
Por ahi se vê quanto foi o descaso de Sr. EpÜacio ao organizar
o trabalho, .que enviou á Camara.
A disposição desafia o ridicblo, o sorriso de quem · quer que
medite, ainda superficialmente sobre cl!a . Resultaria della o contrario do que quer o Governo. (Pausa . )
Diz o paragrapho quarto:
"Da importancia do saldo que annualmente se verificar
na arrecadação dos impostos em ouro, deduzida a qlÍantia
precisa para resgate das notas da Caixa d e Conversão e para ·
uniformização das emissões sobre lastro-OU!'{) na proporção .
ora estabelecida 1/3 será tambe.m incorporado ao fundo de
garantia, 1/ 3 applicado á. incineração do pap el-moeqa e Í/3 ·
á Çoinpra de tituJos'"'<>uro d:? divida publfoa , " · ·· ·

.
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Mas, senhores, quando · foi que no Brasil, depois que o governam
l.10mens como o Sr. Epitacio, tivemos qua1'quer saldo definitivo nos
orçamentos'/ Quem é que viu, Deputados que estamos aqui ha 10,
12 annos e mais, quem teve noticia de uma "tornada de contas" desses Governos? O silencio e a sombra são a norma dessa gente.
Gastar sem conta e ernittir sem conta.
Como vamos saber, portanto, que essa arrecadação do imposto
ouro venha a dar saldo, si não ha prestação de c-0ntas?
Examinemos, poré~, ainda que per summa capita, a questão.
Disse o honrado Relator da Receita, em seu ultimo relatorio,
que, computada a renda oui·o, convertida em papel, ao cambio de.
12, essa renda daria uma productividade papel que devia compensar
a deficiencia das receitas papel. Ora, essa operação perman.e nte, ,que·
temos de fazer em todos os úrçamentos chegará a compensai', a equilibrar a receita com a despeza? Quando, em que data; em que remoto
i:eculo vamos encontrar o saldo " annualmente verificado? Annual~
mente, dizem os, quando deveríamos dizer: nunca verificado.
Depois, é preciso que V. Ex . saiba e chamo a attenção de
V. ·Ex . para um -p onto: Nunca tivemos saldo ouro algum. Saldo .
ouro é saldo ouro metallico, é: libra ouro, metal. Ora, no Brasil,
nunea houve tal cousa; ha uma série de c-0nversões, pelas quaes
fingimos saldos - ouro mas nunca recebemos ouro, porque, na Alfandega do Rio de Janeiro, conforme toda a gente sabe, nunca entrou
moeda ouro brasileira de ·q ualquer ·especie; o que entra é vale-ouro
cto Banco do Brasil, é papel pintado, como tantos -outros papei~
pintados, que .circulam no Brasil. . Ha um augmento de taxa aduaneira paga em vales, mas paga em papel. Saldo ouro, portanto, é
sald~ de mentira, declar~d\o pelo . Governo para ~llu~ir a opinião
publica. A dupla convers~o a que se refe.re a Recerta e dupla farsa .
Assim, d:e •que "·saldo ouro verificado" se vae tirar tal quota? Tirar
ao que não existe ... Tambep1 se escreve: "D·e sde que o ·papel moeda
ciiculante corresponda ao friplo do. seu lastro metalico, as ·q uotas,
tJUe são destinadas a sua. incine·r ação - paragraphos i.• e 4.º serão applicadas como refo\·ço ao mesmo lastro. "
Este projecto é o... mun\io mirabolante da pilheria. Parece que
o unico fim de projecto é zombar. Nós temos 1. 729. 000 :000$ de
papel--m oeda em circulação. Temos 58. 000 :000$ total metalico encaixado. Todos os recursos que o proj·e cto dá para . encaixar ouro
são illusorios, mero jogo de palavras vasias de facto. Quando é que
vamos ter 576 .333 :33~$333 ·depositados, isto é, 1/3 do circulante,
para applicarmos á inte~·es·sante medida?
Vejamos como é interes~ante deveras: o lastro, pelo systema do .
projecto, · só póde ser ém ouro em barra, em ouro alm-0edado, em .
titulos-ouro, ou em titulos-01riro extrangeiro. Aqui. ·está entretanto, a
regrinha, que manda que o. papel-moeda em circulaçã-0 seja guardado, como reforço· ao mesrpo lastro 1
Então, o que vae garantir esse p:u:i_el é . o prnprio papel-moeda?
Que significa esta regra?! Ejspero que o nobre Relator, na occasião
opportuna, dissipará ~ssa qu".ida, que sombrei.a o texto . obscuro.
Agora, volvamos a essenc1a mesma do proi·ectp. O htulo-ouro,
:-ec-0lhido pelo Thesouro, va~ servir d-e base a uma emissão, que será
feita sobre esse titulo na ra~ão ..de tres .para um. Mas, o nosso c:i.m-
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bio esta hoje, conforme declarou os boletins carnbiaes de hoje, a
l).Óve. Orá, si esta a nove e nós vamos emittir na razão de tres vezes
sobre o nosso titulo a 27, a emissão vae ser a tanto por tanto, ou
menos. Logô; o que se vae dar é -1que a movimentação a que se.
referem os defensores do projecto não se dará nunca, porque a.
operação resultara sempre en perte: -o lastro maior do que o papel
emittido. O Governo tera de emittir a tanto por tanto; mas tera de
])agar todas as despezas da emissão, isto é, despezas de impressão,
iidminisração, Caixa d e Conversão, terá de pagar um certo numero
de operações ·de credito; sendo a tanto por tanto, todo o systema
do projecto será completamente desmoronado · de inicio, porque logo
na · segunda emissão sobre títulos-ouro, o Governo não poderá emittir
nada, vis!o como - o que é inevitavel - é 1que, começadas as emissões nesse systema, o declive em 1que s·e encontra o cambio, nesse
momento, augmentará, -como já está augmentado, em grand·e parte,
p·elas· inconveniencias que o projecto representa.
· Assim sendo, já com o cambio a 8-3/ 4 a massa de papel-moeda
emprega.d~ para adquirir o titulo ouro s·erá mais do que produzir*
a: nova emissão feita na base de 27 e a tres por um, mesmo sem
qualquer despeza de emissão·.
Nem é preciso 1que vá a 8 e 3/ 4.
D.esde que .desça um decimo de ponto que seja, abaixo de nove,
a operação da emissão, a tres por um, com o -cambio a 27, resultará
~nevitavelrnente num desastre completo, -e, mais do que um · desastre,
uma impossibilidade material. Essa é a consequencia a que chega
uma simples analyse da praticabilidade do projecto. Eu ainda estou
no artigo 1 º.
.. ·o Su. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Este aspecto -com que V. Ex .
encara ·a ~questão - e .n ão quero da·r a -conhecer o meu modo de ver
- · havendo um fundo que produz uma renda, sendo empregada na
fociner·aç.ão das notas emittidas, não é um mechanismo que autom4··
ticamente reduz o valor da emissão?
·o SR. N1CANOR NASCIMENTO: - Illusoriamente. Nunca poderá
ser ·compensador. Supponhamos, por exemplo, que o Governo emitta
300. 000 contos, isto é, ,que emitta sob a nominalidade de 100. OOú
contos. Ora, 6 1que teremos nós? Tere:m9s uma productividade maxima, um júro de 2 1/2 % . A renda só póde ser de 2 1/2 %, porque
a renda q•,rn é attribuida ao fundo de resgate é precisamente a do
juro do titulo depositado, e o juro do consolidado inglez que deve
ser o typo da operação é de 2 1/ 2 %.
O SR. ARMANDO BuRLAMA!JUI: - Hoje ha titulas do Governo inglez que rendem 5 % .
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Tenho aqui as listas de todos os
fitulos consolidados, titulos de guerra e titulas de -Victoria, quer
francezes, quer inglezes. Ha titulas de 5 % como da renda franceza,
verificando-se que · os da renda franceza, de 5 %, .estão a 78, ao
passo ·que, os da renda de 3 %, pela differença do juro, a 55,65 :
Mas qualquer consortium, ·que 1queira fazer uma operação com
o Governo brasileiro, dessas a que se refere a lettra e, naturalmente
não vae fazel-a com o titulo que está na praça mais caro; fará com
o titulo de garantia igual, que na praça estiver mais barato, porcrUant_o, com o mesmo capital, te_rá uma productividade muito maio-r-.
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Ora, sl · ha ti~ulo ga1-.. ntido, pelo . valor real .de. uma.. s"o)Jerama, que ..
responde pelo valor nominal, ·e ste é o 111g1ez. l\iao poderá V. l!.i...
contestar que a situação financeira economica da lng1ater-ra é muüú·
superior, quer á da ltalia, quer á da França. Não ha como duvitlar
disso .
_ , 1.-=.J :c'!:k..~ m.1....Jl
Nesses ::.ermos, o titulo que . para nós tem .que representar «'
maior garantia é o consolidauo inglez . O comprador que ti ver dto
fazer pagar pelo brasil, - Nação cow;ortium, ou individuo - . pn, -'
ferirá sempre entregar ao Brasil um deposito de titulos, que adquira
com menor esforço economico a entregar titulos que compre com
ctespendio muito maior. Logo, a França usará dos seus ·c onsolidàdo::.
de menor valor na praça, como a lnglaterra dos seus de ·menor
valor.
u .Sn. ABMANDO BURLAMAQUI: - Mas ahi já entra o Brasil.
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - il:'Timeiro poi<que adquire em·
condições melhores;. segundo por.que paga juros menores, terceiro
porque não tem de resgatar uma vez que são consolidados. De ·modo
que qualquer operação ;;ó poderá ter por base esses títulos.
.
O SR. ARMANDO BunLAMAQUI: Mas o Gove·r no do B1;asil . tem·
interesse em ·não acceitar esses titulos. E póde exigir que elles sejam
de 5 %.
.
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Não poderia fazer. E "vou dizer
porque.
Em materia internacional ha um apoio que se chama " ant e ce~
dente ·' ou "precedente": a operação feita pelo Brasil com a ltalfa
representa necessariamente o tpyo, será um paradigma.
Todos os Governos, op grupos .financeiros garantidos por G<-, ·
vernos, que vierem a operar no Brasil, fal-o-ão da forma porqui:
agiu
ltalia cujo typo só lgnoramos, porque não nos foi commumcadc pelo Governo 'qual o titulo depositado pela ltalia, para gaI antir o ernprestimo de 1op .000: 000$ . ·que o Governo Brasileiro está
fazendo.
.
Tenho, porém, opiniãp muito segura sobre o Sr. Nitti, para
estar certo de que o me.s mo Sr. Nitti, como grande economista, necessariamente, deu ao Goyerno em garantia títulos dos que tiiiha
em condições mais faceis de acquisição e pelos quaes havia· de
pagar a renda menor. 'Tendo de se fazer tributario do Brasil ·deve
ier preferido dar um titulp de pequeno juro.
·
Não é crível ..que tendo feito uma operação de favor internacio~
·
nal, o Sr. Nitti não se tive ~ se aproveitado, para fazer uma excellénte
operação.
·
· ·
Ora, si assim é, .essa pperação inicial .t era de ser do typo das
out,ras. ·
·
As demais Nações all~prão esse typo inicial. para determinar o
typo das outras . Nem nos, poderemos allegar contra essa argmçãc:;
dos nossos alliados tão "sincera ", nenhuma outra, acceitavel poréiue
o~ devem oi. ·t ratar .e m pB re igualdade._
.
. . . ...
O SR. ARMANDO BUHLA,MAQUI: - Nao obstante a argumentação
de V. Ex. ser habüid·osa, e rendo homenagem ao seu taleiúo .ella
·
' · ··~
é absolutamente falha.
· . ·O. SR. N:_cANOR NASCI~fN'ro: :-- Já declarei que desejo se~- .. es~
cl;i.remd,.o ;· nao estou aqm para outra ·cousa.
.
'
·
· · ,-.
O SR. ARMANDO BtJRi.A;MAQUI: - P:ela argumentação ..Q.e V. Ex·:
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desarraioada como V. Ex. a quer apresentar em principfo. ·
O SR. NICANOR NASCIMENTO: Mas, é o que decorre do texto.
do projecto.
O SR. ARMANDO Bum.AMAQUI: - Demais ha ahi duas hypotheses:
si o Brasil compra um titulo, compra o .que lhe convém; si faz n~
ajuste commercial, está no direito de pedir um titulo que lhe inspire
confiança.
•
~·
-: 4\,
O SR. NrcANOR NASCIMENTO: - V. ·E x. me permitta, vamos
esclarecer a questão com calma e ·cuidado. O typo porque o Brasil
i'ecebe o titulo que cauciona a operação, esse é .inalteraV.el.
·
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: ---' Não apoiado. Si se tratar tlo
typo anterior ela primeira operação, não será inalteravel.
O SR. NrcANOR NASCIMENTO: - Refiro-me, ao prc;iecto.
O Sn. ARMANDO BuRLAMAQl.11: - O projecto não é ainda lei.
O SR. NrcANOR NASCIMENTO: Se fizessem alteração, sim. Estou, ·entretanto, discutind0 a hypothese que tenho, isto é o projecto:
E' a unica cousa que posso discutir.
Si elle cmitte sobre o valor nominal, não póde exigir de uma
soberania extrangeira que lhe entregue esse titulo, sinão· pelo valor
nominal. Do contrario, o typo ·da operação deslisaria de uma operação internacional de ·b oa fé para um typo de traficancia e agiut:;i.gem na qual, um ia applicar o typo pelo valor nominal, para sua
emissão, ruas exigia da soberania igual a sua, que lhe désse uma
differ.ença de preço.
.
.
,
. Não seria nem discreto nem diplomatico que pedissemos a Nações como Italia, França, Inglaterra e Estados Unidos, qi.J.e depre"
ciassem os seus proprios titulas, que os viessem dar por um valor
inferior áquelle de sua representação nominal, seria officialmente
duvidar da solvabilidade de!>ses paizes.
·
.
O Governo tem de receber os titulos pelo valor nominal.
.
ü SR. ARMANDO l::WRLAl\lAQUl: - Por .e xemplo, V. Ex. me merece
um grande credito. Dá-me um titulo de divida, ·q ue me merece confiança, mas póde não merecer de outro. O meu nobre collega fii::a
moralmente obrigado a resgatar esse titulo pelo seu valor.
Acredito que o faça. l'ara oull·o, ·como disse, não terá o mesmo
valor, para mim, porém, .não diminue, desde que eu não me vá utilizar delle para outra transacção.
O SR. NrcANon NASCIMENTO: - Mas, pelo projecto tem de utilizar-se, porque nelle se dá a hypothese do resgate.
. o SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Em um resgate de ioo.ooo libras, o Governo não pó de resgatar por menos; entra. com as .100. OOú
libras.
O SR. NrcANOR NASCIMENTO: - Mas, é que não ficam. Já discuti isto. Essas 100: 000 libras tem um valor muito menor do actual•
.A garantia realizavel no termo da operação, si o consortium não
pagar, é insufficiente.
_
·
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - O Governo tem de pagar um
titulo pelo seu valo1:, si emittir um titulo çle divida de l :úOúú, tem de
pagar 1:0000000.
· .
O SR~ NrcANOR NASCIMENTO: . - Perdoe-me o ·nobre Deputado:
V. E~. " est~ labot~ndo ·em uma conftlsão. :
...
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qu1:: o Governo tem de realizar esses valores é a vendi. ·em praça.
Por exemplo, si o Governo brasileiro fornecer 1 Oú. 000: 0000000 ...
O SR. BENTO DE i\1mANDA: -- Ha mil qualidades de titulo~ actual .
mente.
o SR. NICAN·OR K\SCU.i~JS'lO: - Mas pode-se fazer a opr::ração
com qualquer. Assim a hypothese que preveio é perigosa. " Essa hypothese deve 5er abolida, supprímida, nas democracias. A" democracia é um Governo de desconfiança. Fomos institmdos, primeiro.
como fS~ados geraes e d.epois como ass~mblé:::s politi 9as, justarnent.(
para vigiarmos o Executivo". E' esse o fim dos Parlamentos.
-Devemos evitar autorizações que possam conduzir a conse·que1'..~
cias damnosas.
UM SR. DEPUTADO: - Vamos contribuir para isso, com o fim d10
evitar que em um contracto ·e scapem essas modalidades .
·
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - V. Ex. quer legislar para dar
u.ma solução global, definitiva ao caso da emissfio?
E' preciso dal-a.
Temos que legislar para qualquer Presidente; e, por isto, só au.,
torizar o que fôr util.
. .
Si -o autor do projecto acha ·que hoje póde resoiver a questão
·6 Governo do Sr. Epitacio Pessôa, e nelle confia, amanhã póde não
ser assim ·desde que seja outro o ·P residente. Eu quero 1que o dispositivo legal seja de tal ordem, que me garanta contra qualquer
chefe de Estado. Este é o fi{n da lei. Não quero saber si o Presidentt
da Republica é o Sr. Epi,t acio Pessôa, ou outro qualquer; quero
saber si a lei per~itte qualquer operação ·que redunde, ou não em
prejuizo á producção nacional. 5up];1t1Ilhamo~ •que o Brasil négocit
com quatro ou cinco potencias extrangeiras com deposito de titulos
e intercambio de mercadorias, nas condições que acima referi. Nós
temos 25 o/o de nossa prodricção exportavel que é entregue - e representa valores reaes, integraes, -como disponibilidade a essas potencias extr~ngeiras. Nós re'cebemos não como pagamento, mas como
~ümples garantia o deposito de títulos que representam menos ele metade desses valores e ,que não são rnohillsav.eis, de sorte que ficaremos com um desequilibrio Ejl11 nossa balança internacional, em · nosso
intercambio, de 25 % •
·
'
Pergunto eu: na viela ~nterna dessas nações como é que r esolvemos o problema dando ao extrangeiro menos 25 % das disponibilidades, e ao .mesmo temilo fazendo acquisição de tudo que é necessario á vida normal do ~rniz?
.
Acima eu já tinha expqsto isto estudando a situação da França
e mostrando que, nos termos, ella não poderia pagar, como não tem
pago cerca de 13 bilhões de francos ela sua divida fluctuante externa.
Mostrarei agora o ·c aso Italiano.
O SR. iPRESIDENTE : - 11embro ao nobre Deputado .qne já passou
·meia hora do prazo regim~ntal. V . Ex. começou a faUar ás 2. 4-5
n1inutos, e ·está po.rtanto n~t tribuna a 1. 25.
O SR. NICANOR ·NASCIMENTO: ...:..... Declare·i, na occasiã.o, que 'l
Camara estava votando inqonscientemente o Regi:inent-ç>. ··Agora se

M,;-er1fica que é isso mesmo. Em uma questão dessa importancia e
·vastidão só dispomos de uma hora para discutir.
O SR. RAUL CARDOSO: - V. Ex. pôde fallar duas vezes .
o .SR. N'ICANOR NASCIMENTO: - Ainda assim: uma hora sobre
cada um desses ·artigos ·é uma insignificancia.
Sr. Presidente, si V. Ex. me determina imperiosamente qu e
me cale, soü ohrigado a me calar. Devo declarar, entretanto, que
nem s~quer entrei na terça parte das observações '([Ue tinha de fazer,
e que essa disposição regimental restringe .
F~!larr i às duas horas e a tolrrancia que V . Ex. me deixar.
Farei quanto em mim caiba. Sr. 'Presidente, para obedecer a
V. Ex . mas tenho necessidade de expôr o meu ponto de vista e
apoial-o em materia de informações ·C oncretas relativamente ao estudo economico e financeiro de cada ·qual das nações que comnosco •q nerem negociar.
As condições da Italia, quer se attenda ao ponto de vista puramente financeiro, quer se abran.ia a situação rconorni ca e social, são
verdadeiramente alarmantes. ·P ôde-se dizer aue a Italia perdeu os
o~gãos dr locomoção e mie tambem foi mutilada nos de nutrição.
Accrescente-se que o trabalho. por força ela vasta nropaganda bo1chevista, está ~omnktamente ·d esorganizado. e que todo o Commrrci-0 está nas mãos dos syndkatos e consorciums que esfomeiam e devastam a peninsula.
Para documentar sempre o aue affirrno basta citar os factos.
com a responsabilidade dos narradores autorizados .
A Rasegna Italiana, em prudente artigo firmado por nome imponrnte. 1:iarr:-i o .q ue chamou ·O Monilo di Torino . Neste conflicto
consubstanciou-se a formula actual da luta social que ·vae transfor:nando as instituições. Os productores. como se chamam os operarias orp:anizados pretendem La Prlrziale expropriazione de cnmmando delle imprese: m1erem r epartir as responsabilidades technica ~
e de direcção das fabricas. Para forçar esta solução praticam o
cegetismo e a sabotage e acabam expropriando as usinas e fabric:ls
apossaram-se de mais de 70 % das usinas italianas. D.eante do movimento Gi.oliti - rep etindo a sua tatka anti/ta - cruzou os braços
forçou, com esta attitude, os patrões a ceder. A Victoria parcial
cyue obtiveram os operarios armou-os moral e materialmente. Da
tomada das fabricas que realizaram em grande escala tiraram a ce rteza de •que o podem fazer. Do reconhecimento da coparticipacão na
direcção ganharam a segurança de que a doutrina triurnpha. Do maneio das usinas tiraram grande quantidade rle armas com que se fortificaram p:ir::i commettimentos maiores. De uma fórma como de
outra o trabalho desceu ás mais accentuadas perturbações.
As materias primas faltam. absolutamente, a oonto tal nue as
fabricas param pela -carencia de materia a manufacturar. Falta o
carvão t>or ·completo e não ·se encontra outro combustível si não a
preços taes •que a fabricação r esulta tão cara •que não vale a pena
produzir. Pio iPerrone, corno 'Vilfrido Paretto, estudando a ou estão
.ela siderurgia - essencial á vida italiana - acertam .que a importação dos comhustive>is é caríssima. naralvzam a vida industrial italiana . .Poderá ella resolver a crise? Quando? Como?
Paradas as indi1strias pela falta de materias primas e pela de"-
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"ord.e m no -trabalho, a -quanto descera a producção itâliana? ·Quando
poderá exportar? _Podera : fazel-o só ·com a força dos seus capitaes· e
energias? .
·
·
·
-Eis uma série de questões que deveriam ser respondidas ante_s
dé resolverm0s a concessão de emprestimos de mercadorias á Italia.
Ha muitas outras.
_
. -Os ·b ancos italianos de -emissão, a saber, ·a Banca da Italia, a
Banca de Sicilill, a Banca di Napoli, têm as suas caixas repleh\S de
emprest(mos do Governo. aos quaes não cor:responde nenhum activo.
Mefal para responder pela circulação fiduciaria, pelos meios fictícios
de paga_men.to necessarios durante a guerra, não ha nas caixa_s .
. Os .bancos. -de cre<lito - corno se ·cham::im 'na . Ttalh1, La Banca di
_CoIT)mercio Italiana, il .Credito Italiani, La Banca Italiana di Séo.n t0
La Banca di Roma, dos quaes alguns foram fun<la<los com capital
allemão .ou 2us,triaco para combater a ::)ccão da triplice alliança. ded-eneraram depois, ou foram . tomados -de assalto pelos conflictos
.bancado~ das -grandes _Socierlarles . industriaes ..,_ . Ansaldo e Fiat,
que ligaram a sorte dos estabelecimentos e das outras industrias
cor'respectivas. A turba cão das in dnstrias crue chei:rou ao po_n to _de
_i:erem occupadas as usinàs .nf'Jo proletariado revo1taqo e apoiado
por Giolitti trouxe estas instituições industriaes muito -p roximo d;i
·ruína. Um novo movimPTitO - que agora seria maior estando, como
estão os proletarios muito mais audazes pela victoria e por estarem
com as nrmas na mão - seria para taes estabelecimentos definitiva
ruína . .ElhJ arrastaria n·o ~eu vortice a quéda ·dos bancos envolfo
.
_ . •
no.s consortirzms acima desri~tos.
Basta para acertar a grravrdade da s1tuaçao 1t~han~1 a co_nfa dos
salcfos devedores ·dos bancos: a estas e outras sociedades. cu10 fallecimento -depende . apenas -d:,1 occupação - já uma ve:i:; realizada · das uzinas :__-- o~ bancos ªiP:mtaram dous bilhões cminhentos e cinl'ormta e um milhões em 1!l18, 'crue foram ::rccrescido'.1·. conforme a
informaçlin rlo Professor :Atllio Cabiati; em 1919, de mais trezentos e
muitos milhões.
Paradas as usinas comr estão agora -'- e por muitos mezes ·ficarão. ·qua1 o futuro dos bancos sinão dar · e conter adiamentos· de
prazos?
.
b Commercio Italiano? Quem é ahi bastante ignorante para não
saber crue boie todo elle é presa dos consortiums, que tem devastad·o
·
..
a península?
_ Ora o pro_jecto mánda ,que recebamos titulas - italianos pará ga·r antia dos pagamentos que para compra -de mercadorias fizer o Governo ~rasiléiro por conta e ordem dos consortiums italiano_s, ,ita·r::irttidos por estabelecimentps bancariós, conforme nos dizem os intimo~ desses negocios e do Governo.
·
:
·
· · ·
Om·- garantias rle _pàgariento podem ·aar estes ·€'stabelecimenfo~,
· ~uia sitnaç~o- precaria descrevem os proprios italianos nos seus telatorios?
·
·
Que segurança póde dar um ·b anco .conío o Credito Italiano 1 uin
dos mais fortes·, ·quando n~ Assemhléa de 29 de Abrii de 1918 era
eleito para
direc9ão o ·~qvogado .Gualin~, com, o Sr. Agnem;' ambos ·dos synd1catos mdustn ~es, e cuios cap1taes ficaram c'Omprometti-
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· dos· nas operações industrfaes hoj.e fracassadas pela insurreição apt·
!'aria?
O Giornale d'ltalia em um admiravel artigo com o titulo "/ mi·
· lioni per la acalata dei banchi" mostra que em quatro mezes depois
da ' escalada os bancos conquütados tiveram de adiantar ás emprezas
ind11strfaes 962 milhões de liras.
Porque ·p recizaram os syndicatos industriaes de . tal somma?
Primeiro para pagar as despezas da escalada - cerca de cem milhões de liras. Depois para salvar .com a ruína de suas caixas as
1ndustrias que paradas pela falta de ·carvão, oleo e materias primas
- tinham esgotado todo o nurnerario ·das proprias caixas.
J<;to de nada lhes servirá, popque obedecendo a ruina dos estabelecimentos a causas sociaes e mundia es não removidas, nem removíveis, 'Quanto se deitar nas caixas industriaes' será posto :em um
. barril sem fundo e se perderá.
Devendo ser technicamente as actividades industrial e bancaria
· especializadas a fusão por consortium das capacidades dos ban cos
Halianos ·Com as ,grandes soci edades siderurgicas só complica a crise
e precipita o rithmo da desordem.
.
Sendo realmente esta a expressão do estado da e'conomia italiana
poderá valer a aaranfüt dos estabel ecimentos secunc:jarios, n:ituràlmente em situacão ainda inferior a destes?
·
.
. O Governo italiano?· Mas ba sta examinar os cambias para· acertar
que o · cre<lito internacional italiano · está a menos de 50 % . Tàl é
o seu cambio . Tal a desvaloriz ação dos seus títulos.
· Dem ais o GovP.rno Italiano tem uma enorme divida fluctuante
Internacional - .lá vencirla e não paga, que procura substituir por
nova!': operações e consolidações . S1 emprestarmos mercadorias, nos
. venc:imentos, teremos .de receber titulas a longo prazo, cuja · venda
.. reduncl.ará e.m . prejuízo de mais ·el e 55 %.
Vou, em todo o caso, r esumir e terminar o que tenho a dizer
hoje .
·
··
·
Assi'm, . ôevo declarar .que o pro.i ecto não resolve, absolutamente,
a iq.uestão;- que o seu ' art. 1. na prim eira uarte, é absolutam ente in~xpressivo , pornue determina a applicação das leis anteriores de
um modo itrealizavel, pois quer qu e se- r estrin.ia ao typo á razão
df'l um para tres. as emissões que já foram feitas a um para cinco
sobre a mesma base-ouro, o qu e não é nn<;.• ivel. porque o GQverno
~ão t.e r· r ecursos para ad·quirir ouro qué lhe permitta alcançar a pro' porção riova. ·
·
Quanto á lettra b, emittir, na m esma proporcão e ao mesmo
cambio sobre · o ouro depositado no extranaeiro á {:Onta do Thew uro, isto a mim me parece que seri a ab solutamente immoral, por. uuanto denositámos ess e ouro no extrang·eiro para fins expressos e
determinados, com·· obri gacifo con ereta, com ·verdadeira ·Caução . deste
dinh eiro a apnlÍC3 CãO prPdCterminarJa por lei OU COntraCtO; é ·maferfaJ vincnlado : não pod emos, portanto. · a esse dinheiro que está
no extran!{eiro riffer.to a obriqações, vinculado a deveres economicos
· já marcac'los. n ão lhe podemos dar ·uma nova rlestinação .
Quanto á emissão, n a mr.sma proposição. sobre as nossas apoJioes ouro, isto é um caso po sitivamente ridículo, é o mesmo que
rlizermol'; que vamos emittir uma ·promissoria sobre outra promisso0

,

--- 58 ria que tinhamas íirtnado anteriormente sem lhe acerescentar qualquer garantia, qualquer fiança maior, qualquer penhor ...
· O Sn. RA ut CARDos o : - E a t,res por am.
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - . . . e em vez de, mantendo a
qarantiâ primitiva, dar garantia de tanto por tanto sobre a promissoria que tínhamos emittido, ·d·e positamos essa que ahi está e tem apenas o valor maior ·da propriedade e emittirmos mais tres. Si algum
espírito de probidade e tino commercial póde comprehender esta
operação, eu me submetto.
Para a propria Italia será de vantagem o emprestimo?
Creio ·que de um modo insignificante . Rec!'!berá mercadoria,
que vae pagar com meios fictícios de pagamento, os quaes pesarão
da miseria italiana de um modo ·desastroso.
· ·
O que os economistas recommendam, o que ensinam os banl:ueiros mais avisados é que conjuntamente sejam resolvidas .as situações dos paizes devedores no que diz respeito ao supprimento
das materias essenciaes e a ·questão dos cambias por actos collectivos
dos paizes credores. e fornecedores.
Dizem - e com r azão - que o supprimento d·e dinheiro ou de
n·.-aterias primas, por actos isolaàos não resolvem as situações dos
paizes em crise. São supprimentos perdidos.
Só um movimento conjuncto dos paizes fornecedores, com o fito
de reeri:iuer as nações devastadas pelo supprimento global e systllematico de combustível, materias primas e capital essencial por meio
do Barter lnstitute que legulasse as trocas ·c ontemporaneas ou a
termo e as garantisse - poderia dar resultado.
.
O mais seriam actos de aparatosa beneficencia, completamente
improductivos e lesivos dos fornecedores.
De taes praticas já recuou a direcção dos Estados Unidos, que
não adiantem mais nem dinheiro nem mercadorias e aclla:m estes'
n egocios com a Europa muito perigosos.
São estes motivos, Sq. · Deputados, pelos qUaes eu sou radicalmente contrario ao supprjmento de emprestimos · aos paizes devastados.
Só os comprehenderia como uma organização geral dos paizes
desv!tstado s.
Só os comprehenderi~ como uma organização geral dos paizes
fornecedores, .que systematimassem os fornecimentos e estabelecessem o metbodo das trocas, a sua medida, seus praz·os, garantias globaes e. organização eambü,tl e bancaria .
· · ·Sem o barter systllem, parece que todo o -c redito será em . pura
perd a para o fornecedor e de pouco proveito para o comprador .
~erá, além disto, fonte certa de dissídios entre -0 credor e o
deved or, compromettedorelj das bôas relações internacionaes, como
está sendo o caso do~ navios e será o convenio italiairn.
Pretendia, Sr. Presid(lilte, discutir a ·q uestão do banco de clesconto, cme me parece solução melhor do que a contida no ultim o
3rtigo do projedo, mas. V. Ex . adverte-me de que já estou mtiito
além íla hora .que o regulamento ignoto me faculta.
Direi, pois, ·b reves pal vras.
A questão dos r edescpntos é premente.

·As caixas-" tlos: bancos regorgitam. Nas· ·c aixas bancarias··de . menores sociedades, tambem avulta o numerado.
E', no emtanto, constante a reclamação de toda a parte por falta
de numerario .
Os particula:res reclamam que o não leem para .suas transacções
Os industriaes, que lhes falta capital ·de movimento par.a des. envolver a producção das usinas e assegurar remuneração aos ,pro··
dueto~ que são forçados a vender logo, por falta ·de apparelhagem
de . numerario e de descontos faceis e fa.cil wnrrantagem.
Os commerciantes declaram· qne estão a fallir por escassez . de
mimeritrio.
O Governo tem nma enorme divida fluctuante por falta · de. dinheiro.
As delegacias fiscaes, como toda a gente sabe, estão sempre a
reclam>ir contra a constante precariedade de suas caixas.
.
Finalmente,. a taxa dos descontos mantem-se .altis:-ima. o que . é
expoente ·c erto de que ha muito mais procura de dinh.cfro d9 QtW de
· offerfa. deli e. .
.
Apezar da ~ãixa alta e da offerta de garantias reaes,.. ha ,gi;a,nÇ!e
1·es1r1cção nos descontos.
.
Tudo isto mostra .que ha falta de numeraria, ou elle não cjrcqla
com ·ó rithmo e a elasticidade necessarias.
Basta, para resolvei' este orohlema, lançar cincoenta mil contos
· mais na circulação como auxilio esporadico 3<> e.ommerdo e ás In. du s-trias?
r.erto que não .
Em tre.s annos lançamos na circulação, quasi um milhão de confos de r·éis e elles foram absorvidos nas transacções e immobilizaram-se nas caixas dos bancos.
Todo este mo-nstruoso ·encaixe nada resolveu: como . é- qtre
50. 000 :000$ vão d!lr solução ao que foi decidido pela emissão de
vinte vezes mais?
Nã·o é· a quantidade de numeraria que resolve , a questão. ·
A Austria te111 em circulação 50 bilhqes de corôas e · ellas n ãu
'i>astam para as operações internas e externas da desgraçada · nação
danubfana .
·
O que é preciso é que a moeda tenha poder a'cq'nfai.tivo e que

rêrcule em um rithmo tal, que faça transitar rapidamente, elasticamente a riqueza.

E' essencial que a moeda tenha a faculdade de estar onde for
neccssaria e se retire dos Jogares e . no tempo em . que já n.ão seja
. preciza.
E' portanto essencial que a circulação corresponda. ás necessidades das transacções. Maior numero de negocios e mais. avultados,
maior quantidade de meios de . pagar.
Outras nações tcem muitos meios de · pagar que nós temos de
·rudimentos.
A compensação, o "clearing", o che·q ue e muitos outros meios ··de
solver creditas permittem á Inglaterra manter uma circulação normal
relativamente insignificante.
Hoje tem ella approximada111entc. publicaçifos referentes a ·fins
dr 1919, ilm;:i. çj.re11Ja ção de .1; 86.693. 9651 / 2 ern ·bilhetes sahidos da
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T.ssue . De'parte.inént; do - Banco de Inglaterra .e.. de -Bradburys;. ·isto é
Currency-notes, de !'. - 338 . 347 . 000 e 1/2. ··, .
As ·notas do Banco de Inglaterra mantém uma coínpensação-ouro
_de l:'. 86 .114. 065, isto é a 1quasi paridade ouro, mas as.'Currency . apenas mantém . u_in~ compensação de . l:'. 28 . !;>00. 000, ori seja uma perccnt~qem de_33,1 % .
.
_
_
.
Para a sua massa colossal . de negocio~ não" ha ·e xagero, apezar
· rfo desproporção entre o :que era "em 1'914 e agora.
·
:
A Allemanha ·q ue antes' da gu.e rra -tinha um apparellio modelar,
depois della. tendo em vista que deve de Kassdnschein ·e Darfohenskassen e bilhetes do Reischbank emittidos por .cerr.a de 56 bi:lhões,
p)evou os meios fictícios de solver. a cerca de 230 . 000 ~ 000. 000 de
. Reiçhskassensheine e de Darlehenska;;.senscheine.
>;. -.. _ ..
Desm:aça igua..l soffreu a França, que, aos ffos 'de 1919 tinha em
r.irculação frs. 37 '. 7_5 6. 325. 94·0, aos 1ciuaes opnunha apenas cerca de ·
. seis e meio bilhões : de mefal d·e vositado e 'dividas do Governo na
importancia de 30 . 040.000 . 000 francos. · ·
_
Por ·causa _desta imrnensa circulação, á qual J;Jão· se oppõé. iúnn
rreação de valores corresnondentes, o· marco chegou a 1/8 do seu
. valor. par. 9 ..franco a 49 % da_ sua paridade · (para tOO francos da' 'n.m-se 48 florins · h'ÓUandezes i.. depois apenas ('.obri arri 23, com urna
_ desv.alorizacão de 51 _ %) ; as ·:libras papel já chegaram á desvalorização de 27 %.
·
Ao par desta desvalorização, o systema americano, os· F ederal
Reserve Banks. na mesma época tinlrnm emitti do $2.808. 456. 000 e
_m~n.térri uma i:iti;iação soli.df pois guarda .uma reserva-ouro superior
.~ 2 '100. 000. 000.
.
'·
Este systema permittin \fo o augmento mer.anico da Circulação,
na orooorcão dt>s .!!ar:mtias e necessidades, f ácilita ·o credito e ainda
. as .iniciativas, deixando _<;e:xi·pre ao Estado um grande contrô1e para
r estringir a circulação fo!Io que verif·i1que o exagero e atidacia perigosa d;;i s opepi~ões banc?r1 ~ s:.
.. - - .
.
Neste ·sentido eu proporei em 3ª d1scussao que seJa creado o
Banco Central de Redescon't o nas seguintes bases:
· O Governo Fe'deral em ittirá sohre ·::inolicPs-ouro na cionaes, Que
~cnha, ou rrue emitta para i ~to até 300. 000: 000$, papel-moeda d'e sua
responsabilidade . · ·
- ·
·D-este dinheiro que fic~ra em deposito, emprestar·á ao Banco
Central, que poderl\ !?.er o Ban,co ·do ·B rasil .reformado, as quantii.ts qi_ie
forem precizas para redesconto n as ·principaes praças do Brasil onde
h:i ou forem cr ea das agencias.
Por estes emprestimos ,q ue . serão gai;antidos por effeitos cotn_"lier'ciaes .ou títulos federae ~ c6m e,ridos_so do Banco dó. Brasil e _de
dous .. ba·n cos dPscontadores 1 pagara _o Banco . do , Brasil 2 1/~ %
no Governo Federal.
· -· ' ·
·
·
O Banco Central red escp ntará aos bancos particulares· nacionaes
,f'o_?.r.ando o .i urn de 3 1/2 fl. .5 % . conforme a tabella firnia·da: pelo
Governo. Federal. · ·
·
Re"cebidas pelo Góvernq Federal as ' quantias emprestadas, n1an. l~rá_ as quantias recolhidas :i;iara novas operações e incin~rará immed1tam.en~e o correspondente aos juros ganhos.
Creio que esta formula cujo mecanismo terei de detalhar e do-
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.. éuriientar ·· ies'olvera imm.ediatamente :o problema da: circulação · ·.e
· trãrá e!elnentos ·de sanear a ·variada moeda ·existente. '
..
·A questão ·do. ca~bio 5erá objecto de emenda tambem trazida· a
. 3" discussão do proiecto, ou será constituidora dé projecto separado,
·instruído cérri as idéas que hoj e ocrupam fortemente o· mundo cóm
resueito a troca de mercadorias· entre forne·cerlores e devedores, entre
· neêessitados é enriquecidos, ~ com ·a formação de urri orgi.inismo e
· novo instrumento internacional · de pagamentos ;qÜe ·c orresponda a
situnc:ãi> artua! ·dos crtmbios . . . ..
·.
·
O SR. iPRESIDENTE: V . Ex . ' pod.erá· fallar duas horas 5obre
este artigo si desistir da palavra quanto aos outros, - conforme ·o
nrt. 293. do Regimento .
··
·
·
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - ·O que Ji'li de ·fazei'? V : Ex·:· e· o
Regimento despoiico fazem-me terminar, por hoje.
Na ::!ª discmsfín a.(>.sP.nvolvP.reJ. est:i. ultima ·questão (Muito bem:
muito .- bem . . O. orador é cumprimentado.)
·
·
·
O Sr . . Bento de Miranda: Depois de adduzir longas·· con~ide
racões .. sobre .o proiecto em debate. d Pelara ·ql,Ie vae apresentar dúas
Pmendas. De5tas. uma. c-ogita d.e _habi1ita+ .o Governo. pela rP.tira!la
do ouro existente e mais emnrestimo levantado no's Estados Unidos,
a formar
fnndo de r -:-serva no valor oe . 10,000 .000 i:le libras,
distribuídas pel as nraças de Nov:i. York. Londre~ e P·a ris, uara: a
f{efesR da fax a cambial i!CJoptada de 12. dinheiros, Ouro. por 1$000. e
- mais ainda - estab!'ler e a nomeação dP. um a commissão especial
n ara · ~e rir este fundo e dirh!ir a~ ·oper ações ··cam l1iae<i referentes á
fixacão da · taxa, -comnletameúte ind epende.nte ·do Thesm.iro 'Naeional.
A ou~ra emenda - diz o orador ·_ P.sb1belP.ce não só a elevação rlo
canitRl do Ban co do Br:;isiJ para· 120 .'000:000$ que poderão ser reali~ados ou por tiot_'.ls elo Th esouro, ou por títulos da ·divida interna ·ou
por títulos da divid a externa, senão tambem a creação da c arteirn
de re.desconto, pod endo o Governo, em or'casião de grave crise. emit1ir sobre as cambiaes de exportação e os w<irrari.ts .de merca'dorias,
exis~en~es nessa carteira .

um

· SESSÃO EM 11 DE SETEl\ffiRO
O Sr. Cincinato Braga: - Dou-me uarflhens. Sr . P residente, pelo
ausuidoso facto de ·haver a Commissfo de Finanças ·desla Cninara
h azido a debate o imnortaíite projecto, ,q ue neste momento está P.m
nossa ordem do diii . Tão vital para- o paiz· é o assumpto àhi frRtarlo.
·cme, posso dizer. não se acha elle unicamente na ordem do dia da
Carnara dos Denutados, mas sim na ordem do dia de todas ·.a s ·rlisrussõPs nos parl amentos dos Estados <la Fede'r::i~.ão , na~ f!ssociacões
de agricultura, ' nas ãssociações c'ommerdaes, nas associações industriaes, r. as columnas da imprensa, nas con'Versações ·particulares, em
toda ::i Nação.
·
·
· · ·
Por muito modesto "que Pu 1qÚeira ser; Sr. Presidente, não ·posso
rlPixar' de ronfessflr mie. d::irlo<> os meus preeeden.t es na vida parlamentar, seria extranhave] minha ausencia deste debatr, em face <las
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·respon·s ab.i ltdades · qQe · já pesam sobre .meu nome, .em. tão -~r.ande
desproporção, :ili às; com o meu escassissimo merecimento. Mas, o
· ttr:inde ·sonhador, que eu sou, a grandeza da Patria, alicerçada sohre
sua cultura mental e sobre sua ri;queza material, não poderia desertar
1fa diScussão deste assnmpto, que entende directamente com a ord em
· f!nanceira e com a ordem econornica do nosso paiz.
Fiel ao lemma - clama, clama itaque, n.e cesses - começarei
pela repetição de uma asserção ·tantas vezes por mim feita, neste
recinto e fórn rlellP: - o mal que affecta ao Brasil, que sobre ell e
jo~a crises sohre crises; é· a anemia ·economica, é a escassez de
nossa prorlucção exportavel, é a quéda do algarismo de nossos lu cr0 s
:rnnm1cs em ouro, é a hernorrhagia ou o escoamento de nossa vitali<fade pelo · canal do deficit ·c ontra nós, no balanço geral das noss11s
contas internadonaes, nossos deffoits orçamentarias annuaes não
teem outra can5a permanente, aue não se.ia a insufficiencia de noss a
producção economi.ca.. Ahi está o red·u cto inimiá;o . Cumnre voltnrmos contra elle todas as nossas baterias . Nos E stados da Federação.
·mais . a tte-nto~ ·ao pl}enomeno nroductor, os deficits orçamentarios iá
· PStãn sendo- batidos por auspiciosos s11peravits. O •q ue nos cumpre
Í' pro~eguir nessa rotl! . extenrlendo essa politica a todos os canlo5
do uaiz . Sem que a· Nação brasileira azz.(Jmente decisivamente Slla
nrodHcção Pcon.omicn , ·vale rlfrer, seus recebimentos .de ouro, é ah .0 nlutamenle impo:<sivel rzo The souro Nacion.al pagar a.~ rP.sponsabili. dade.ç de . que está onerado e valorizar em ouro o depreciado p•ap elmoeda que circula no Brasil.
Ainaa agora, anel amos los representantes da Nação a esfalfar-n os
n0 esforço -tenaz de debella r-se o deficit no orcamento federal. Cert() ,
meritor1o· é esse àfan. Mqs, totalmente p erdido, fotalm ente inutilizarlo, si a essa ureoc c npac~ n de orilem restrictamente fina nceira não
correr em parall elas, ou m elhor, não precederem med·i das fort alece doras da ord em economica '. Basta uma ba ix a cambi::il p ersistente -em
;1 m mez, para destruir tod q o esforço do Con gresso Nadonal ·tocante
~- torlo o exercido de um anno .
Debellar n deficit é anen::is allivi::ir um symptoma . Cumpre atacar a causa da molestia d 0 Br asil. Debellar o deficit equivale, n a
nrnnhyl wxia malarica. ao trabalho. sem duvida util, de m afar mo srmitos. Mas a prophylaxiq verd adeira, real , está em supprimir as
:::gua.~ estagnad as, onde os 1nos:q uitos se gen l'm e se multiplicam.
Na possa ordem e-conomica, as aguas esta~nacl a s são a ausen ~.-;a
·· ·r! e- educácão profissional e a ausencia de or rrnnização ban caria, estimufadora do phenom eno da producção e defensora desta: nos roer , rados:.
'
A ·educaçã·o profissional nos centros productores é assumpt o
ex tranho ao nro.iecto em debate . Nada .direi aproposito. Mas, o fomento e a· defesa da' n r oduô;cão são, a meu vêr, o lado mais resp ei'ta vel do projecto em dis cuss~b .
· Ora. no Brasil não se pód e discutir sobre fomento e defes'l da
· producÇão i:acional, sem qp.e; em _urimeiro Jo g~r, antes ? e aualiqu er
outra, o cafe reclame nossa attencao, nela sua 1mportancrn; de fa cto,
em fren!e de_ todas as o~tr~1 s produc7ões de nosso solo. ; .
·A s1 h ia cao do Brasil, çm materia· de recursos p ecuma nos p ara
pa gam ento de suas divi'das externas e de ·suas importações commer1
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ciaes, esiá vitaltnente dependente da sorte do café nos mer.cados·,
ow·o, do mundo. O preço do café e:x.portado tem para o Brasil actual .
o mesmo significado •que, para o organismo humano, teem os glc.hulos vermelhos do sangue. Ep.1 um dos artigos editoriaes do Correio
da Manhã, vem essa cousa muito bem explanad& pelo competente e
imparcial escriptor nortista Mario Gu etl es , Aqui vão suas palavras:
.. O café não é uma .questão -economica regional . Regional é a sua
producção exportavel, o ·que é cousa differente. O café e, sim, uma
questão economica nacional. Posso mesmo -dizer, alto e bom som,
que a unica questão economíca no Bmsil actual, do ponto de vista
àa exportação, ou melhor, da entrada do ouro no paiz. Pensar politicamente o inverso disso é não ter o senso da economia nacional.
E' um erro que póde acarretar as mais graves consequencias para a
economia em geral, e para as finanças do paiz. Porque comquanfo
localizada sua produ.cção exportavel, o .café não interessa sómente
aos Estados ditos -caféeiros. Não 1 Interessa a todo o Brasil, sem distincção, ou restricção -de logar, de sul a norte, directa e indirectarueute."
O ouro que o Brasil recebeu em 1919 lhe veio por estas portas .
principaes:
Banha, carnes em conserva, -carnes resfriadas
e congeladas, couros, lã, p elles, manganez,
algodão, arroz, assucar, borracha, -cacá~
carnaúba, farinha de mandioca, feijão,
mamona, caroço de algodão, castanhas, fumo, herva-matte, madeiras, oleos, etc. (26
artigos exportados). . . . .. . ............ .
Café. . .
. ..... .. .... . . .......... . .. .. ... .
Exportação total ............. ... . .

952.257:000$000
1.226 .462:000$000
2.178 . 719:000$000"

Esses dados demonstram cabalmente &. affirmação contida no
!recho supra transcripto: - sem sua producção caféeira, ou - o
que vale o mesmo - com sua producção caféeira sàcrificada ·ou
anniquilada, o que seria do Brasil actu:H na ordem economica, e mes:
mo talvez na ordem politica internacional?
Os governos das nações defendem militarmente seus territorios,
principalmente para assegurarem a producção delles.
P-01· causá
dos extensissimos, mas aridos e improductivos desertos do Sahara,
nunca se armaram exercitas ...
Logicamente, coberentem ente, a po1iti.ca moderna, com a cfofesá
militar do territorio, faz zelosamente a defesa de sua producção nos
mercados. Quasi . que exclusivamente a esse mistér estão reduzidos
os tratados e as funcções diplomaticas e consulare~; as grandes e:~ ~
tJUadras das grandes potencias cruzam os mares com correlata ·pre·:
<lCCUj.Jação.
.
' ..
A cada paiz, deixa a consciencia jurídica universal a escolha dô s
meios aptos á sobredita· de_f-esa: a!> coopera~vas ~(jir m:odn,cÇ}~q; ·'o.s
trnsts, os cartels, as barreiras alfandegarias-, ·os saldos·· d·orthe·sotltoS',

-6~us' ·euipr.est-imos publicos, as emissões de toda ordem, até chegarem
aos bloqueios e aos canhoneios. • .
~
.
Não ha, .pois, extranhar que os poderes publicos dp Brasil façam .
a politica pratica da defesa de sua prinCipal producção, . por todos
os meios ao seu alcance.
No momento actual, o ·c apitalismo extrangeiro está convergindo
-'l~Us aríetes destruidores contra nossa fortaleza principal o café.
Os resultados desse ataque seriam uma série de desastres para
tudos os Estados brasileiros, e para o proprio Thesouro Nacional.
E' sabido que os . Estados caféeiros sã.o os maiores importadores
1rn1 a seus . co1~sumos, ·.dos generos nacionaes produzidos nos territo:
nos dos Estados não caféeiros. As syncopes na lavoura de café, aes"
:nontaudo completamente a ordem. economica nos Estados caféeiros,
loriia. estes inaptos i\s compras que costµmam fazer aos demais Estados, 1que seriam por sua vez victimados em s_e us mercados de exi ort.a ção interestadual.
.
.
Por outro. laao, a fraqueza economica .d os Estados caféeiros des- ·
organizaria profundamente sua -capacidade para as contribuições,
por meio de impostos ao Thesouro Nacional.
As rendas federaes, cm l!Jl!J, attingiram o algarismo ; globàl . de .
.,90. 534 :347 $:l72. Para esse resultado as regiões -c atéeiras (S. Paulo,
Minas, Hio de Jan eiro, .· Espir-ilo Sante,. Bahia, ··Paraná) · concorreram ·
cOin 390 . 000:000 $, islo é, -com dous terços . das rendas federaes .
Comprehende-se m tiuanrenle a importancia capital, para o Thesouro
:\acional, da solid ez economico-financeira .das regiões caféeiras.
Mas o aspecto á luz .do qual mais· r.elE:vante é o exame do as,,umpto, é o aspecto catnbiyl ---:- terreno cómmu.m onde vão ter repei'cussãp ·fatal os interesse!, individuaes de cada habitante do Bra.sil, cm . cbncomitancia com os interesses das en:~pr ezas industriaes;.
dos thesouros municipaes, e~ taduaes e federal, na · caça do ouro para
çagamentos co1nmerciaes das nossas importações, e para pagamentos
dos compromissos . da divida externa. ~ob este aspecto, nossa situa<; ao pó.de ser apprehendida ~ m rapidas palavras.
lia cerca ae um anno, em Agosto de 1919, a cotação do café
crú, ~ypo Santos, nos mer qa dos . l).orte-americ.an'Os ·e ra . ut: ..::!:J centarns p()r libra .. ~~ssa ooca s·;ião os_ stucks .er.am tres vez es maiores., e,
ó consumo mmlo menor. A cotaçao do cate ·torrado na mesma uata
era lle 50 .c entavos por lib.ra. Assim: . compra.v im e café crú a .29
<- revendiam-n' o torrado a 50. Como muito .. bero . accentuou, . em r«;l-.
..:.e nte e magistral ,d iscurso p esta Camara, o meu competente collega
de bancada Sr.' Sampaio V.~ dal, rios de dinheiro ganhou o commer(·~o afaeri·cano com . os negoc'ios nessa base, . notando-se ,que o consum.o
augmentou alli com os negoçios por taes preç,os . .. Pois bem. A . cotação
do .café crú, pelas manobr.as gananciosas da especulação., agindo a
s9mbra de nossa ii;tdifferença governamental . por estes assumptos,
f<,>i J~mixando ... ,Paixa!ldO ... até ·que em Junho de 1920 cahiu a 24
·c.entavos ·o café çrú, IJIUlll ~~ do -s e , porém, a 50 c"entauos OS preços. do
ocb:ejo. Pois bem .. De Junhq para cá. ,a baixa .continuou mais o lisa da:
·- deis 29 centàvo~ de Ago ~ to do anno pàssadq, cahiu o J?reço . par~
~4 . centavos por libra a.ctualmente. Ora, . tendo ·a sacca 132 libras,
;)aro . é .. que . soffreu o Brasil un:i . prejuizo ... de : dezenpve dóllars . e
~f.tex.ita _ c.ent~'\(os·· p~r· ~acca ·exportada;· :e. como · a~ ..safra· br.asíleira .d e
1

-- 65 1920 ·é.'. ·de •11 milhões . de saccas, , o prejuízo do BrasU na cone11;ll!,
campanha annual vae ser de 217. 800. 000 dollars. Estão ol).vindo os
Srs. metallistas? Estando cada dollar · ao preço cambial ·d e · 5$300 1
esse prejuizo apurado. em .p ap el é .de l,l54 . 000:000$, que a ganancia
commercial .. extrangeira , tira . .audaciosamente do bolso indefeso d~
Patria brasileira, a que a todo esse lu.cro tem direitp, porque ell~
e o ffucto do seu frabalho. Serão 60 mill:tões esterlinos, que deixarã9
d.e · en!rar no nosso .paiz.
·
..
J.=>óde o Brasil suppor.tar, em desgr::i.ças graves, esse desfalque n,os
,eus I'ecebimentos annuaes de ouro? Eis a "qJ.I!)stão essencial. Que o~
2Jgarism.os nol-a respondam em sua imparcial frieza.
Export á mo~ em 1919 mer.c adorias no valor total de 130 milh!)es
de libras; . importámos m ercadori as extrangeira& no valor total de
'í·B milhões: saldo .a nosso favor 51 milhões . Deste saldo sahem os
pagamentos de nossas responsabilidades .ouro no extrangeiro: a) .di 7
videndos d e emprezas fundad as aqui com capitaes extrangeiros; b)
juros . d e · d ebentures, ouro; e) alugueis de predios possui dos por
t)Xtrangeiros e nacionaes resid entes fq.ra do pai~ .; d) viagens . de habitantes do paiz no extrangeir o ; e) despezas officiaes com o co.rpo
diplomatico e consular e ·com . vasos de nossa . marinha em por.t os
extrapgeiros; n remessas de immigrantes a seus .lares; g) juros e
amortizações de emprestimos externos dos municipios, dos Estados
e da União.
De· que Esse saldo de 51 milhões de libras não nos é sufficiente,
tlá prova pro va da o facto d a_ baixa continua em nosso cambio desde
fim · do. anno p assado ·até ·agora . Si insufficiente . nos .é um saldo de
51 . milhões, a que situação geral será arrastado nosso .cambio. com
o :desfalque de 60 milhões em nossos recebiment9s de ouro, .lev ando-nos ao deficit?
.
. Para .q ue a Gamara dos Deputados m elhor apprehen.da as consequencias cle.ssa situação, vou en car ar, á luz della, seu r efl exo sobre
o caso pav.ticular do Thesouro Nacional pondo de parte a s~rie im"
mensa .de interessados, a que me referi ainda agora sob as lettras
a, b, e, d, e, . J' e tambem g.
O Thesouro Nacional deve ter, no anuo de 1921, p elos diversos
milliste.rios, pagamentos forç.ados em ouro de, mais ou menos, 10
milhões e.ste.r linos . Em 1919, no sso cambio subiu bem acima de
18 ;. actualnieht~ anda fr acame.nte, e com tendencia para baixa maior,
na casa dos 12 . Libr.?_ a 18 := 13$ ; lihr"a a 12$ =20$000 . Quer dizer :
dj.fferença de 'i $ ; e .iU ,milhõ es d e ,que e Thesouro necessita,. o, prejuizo vae a 70. 000 contos . Todo n osso esforço, aqui na Gamara,
levando o córte· nas despezas até aos institutos de ensino profissional
e ás:. ·casas de caridade, fica ludibri ado pela baixa cambial, que nos
'l'ouba· ·q uanta economia possamos a· grande custo aqui fazer na .. com
fecção · dos orçamentos.
.
Essa desordem :que se dá no orçamento · federal, é analoga á q.ue
occorre nos orçamentos ,estaduaes e muniçipaes ·com . divid.as . externa.s e compras .em ouro, e nos orçamentos das ·emprezas industriaes
o-a~ casas d.e · con:.uuercio.
·
·
·' ·
..
Ex,posias .assim . ·as cousas em toda sua nudez, .vê a: ·Nação .que
.(J.' p_rO'ble$l<:t ':finanGeiro do .Brasil, ·n ão . se cifra .n a .obtenÇão . do. equilibrl.o-.; o-r.Çanlentado,-~ tarefa ..aliás ·_que ·. está ·· p.atrioticainénte ·.abshrv.-endo

-- 61t-grai:ldissi'nio~ esforços .da parte do~ po~e~es .Execu~ivo e Legislativ~:
reclama cmdados mais altos, mais d1ff1ce1s, mais transcendentes.
reclama, como base de tudo o mais, a politica da defesa do vµlor
i:J«ro de- nossa producção exportavel. Desde que este valor desça
abaixo do limite dos nossos pagamentos internacionaes (importa".
ções, rendas de - capitaes e satisfação de di_vidas _ ouro) todo no~so
herculeo esforço em córtes de despezas publicas e em resgate ou 1~
cineração de papel-moeda será tão fructuoso, como o supremo es7.
forço que alguem despendesse no empenho de esvasiar a bahia de
_ _
üua-nabara com um dedal. . .
Essa politica de defesa do valor ouro de nossa producção exportavel soffre, naturalmente, as limitações impostas pelo bom senso,
quero dizer, pela apreciação -das condições reaes dos mercados do
mundo. - Os ministros da -Fazenda, da União e dos. Estados podiam,
nas ,p riscas _eras, -encerrar-se dentro das pàredes do Thesouro, ao
.serviço da fiel observancia da lei orçamentaria.
Hoje, não. Hoj-e teem elles de descer aos mercados _e conhecer:
lhes as -estatísticas da - producçáo e do consumo. Ah-L é 1que está o
coração, a -ser auscultado, no organismo das nações .modernas. Qúe
o clirüco jámais se descuide delle. . . Por fortuna do Brasil, ao clic
nico agora· á . cabeceira do doente, ao - illustre Dr. _Ho;mero Ba,ptista,
não faltam --o talento e o tkocinio precisos para a .cabal apprehefü
são destas verdades.
--~
O .estudo das .condições r:eaes dos mercados do munc!o ' no tocante ás mercadorias brasileiras, mostra que as nossas exportações
de -cereae-s e de borracha soffrem a con_c urrencia dos productos do
Oriente, contra os quaes nãp podemos lutar victoriosamente no ter"
reno. do custo da p_roducção. Mostra mais que não temos sobras, em
fumo, capazes de influencia sensive:t na balança dos cambios; . e _que
a herva-mat-te está em rel~tiva paralyzação . quanto ao desenvolvimento _ de suas exportaçôes1 •comparados valor e quantidade com
annos ànteriores. As -carnes acham-se tambem em situação de franco
desenvolvimento -exportativo, sendo genero no qual temos concur.
rentes muitíssimo mai~ po\lerosos e melhor apparelhados do que
nós .
Temos, porém, situação vantajosa em algodão, assucar, cacáo e
café. Precisamos tirar dessas exportações o maior partido possível,
.quer dizer, o maximo de
passivei. O caminho para isso é for·
tificar a posição financeira do ,p roductor dessas mer-cadorias.
.
O SR. EsTACIO' Co1MBRA: - Tem-se feito o -c ontrario com: relação
ao a-ssucar.
.
O SR . . ·CINCINATO BRAGJ~: - Das quatro mercadorias citadas,
tratarei resumidamente do qafé, por duas razões: primeira, por ser
::cssumpta ·que conheço- me19or; _ segunda, porque ella é, atten;to seu
valor-ouro, o alicerce sobre que actualmente . repousa a ordem economfca _e financeira de todo o Brasil.
No. semestre que ainda agora findou, a 30 de Junho ultimo; o
-Brasil tev-e um s_a ldo da exportação sobre a importação, de libras
15. 000. 000. ·Nesse mesmo úeriodo o Estado de S. Pa,ulo, sozinho,
te:ve :um -saldo' ·de. sua exp.q rtação : sobre sua - importação, de libras
1'8.. 0,00 ..000:. Quer dizer: S. Paulo, .não. só deu o saldo todo do B-ra:si'l1
como· .ain:d-a '.:cobriu. com f _ ~; - 000 .OU.O :o.: .deficit. do. re~:tánte ·do) p:aiz.:

º'Fº

Quem fez isso? O café, vendido ·em média a 29 cents, por libra,
mercado de Nova York.
Do fim do anno passado para cá, as cotaçõ es vêm cahindo até
14 cents. em Nova Cork, para o typo Santos ·e até 7,50 cents para
o typo Rio.
·
Já .mostrei que essa differença de cotações, na colhei ta brasileira de 1920, de 11 milhões de saccas, significa um j:Jrejuizo em
ouro· para o Brasil, de 60 milhões esterlinos.
Perguntp: - ·está o Brasil em condições de soffrer esse prejuizo?
- Não.
Póde o Brasil evital-o? Pódel
Póde, sim, si agirmos sem demora, antes que seja exp ortada a
3afra, que ora está em inicio.
A situação commercial do café é optima para nós .
PRODUCÇÃO DE CAFÉ NOS ULTIMOS

ANNOS

1

Colheitas
(saccas de 60 kilos)

- -- -1

1899
1900
1901
1902
1903
1904 1905 1906 1907 1908
1909
1910 ·
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920 -

20

1

Brasil

Outras
. procedencias

1

1900 ............. ..
9 .959 . 000
1901 . ... ... .. .. . . . 10.927.000
1902 ............. . 15. 439.000
1903 ............. . 12 .324.000
1904 ............. . 10.408.000
1905 ........ .. .. . . 1 9.968 . 000 \
10 .227 .000
1906 ... ... .... . ..
1907 ............. . 19 .654. 000
1908 ............. .
10. 41
283.
9.000
1909 .............. , 12.
1910 ............ .. 14.944.l'JOO
1911. .... ......... 1 lf),518.000
1912 .. .. . ... .... . . 12.491. 000
1913 ..... ········· 11.458.000
1914 . . .. ... . . ... . . 13.816 .000
1915 ....... . .... . . 12 .867.000
1916 .. .... .. . ... ... . 14.992.0001
1917 ....... .... . .. 12.112 . 000 1
1918 .. .......... . .. b.121.oou
9 .140 . 000
Í919 .. ........... .
1920 ............. ·' 9.400.0001
1921 (cale.) ....... 1 11.300 . 000J

·1

1

TOTAL

1

ººº!

1

1

4.832.0001
4.173 .000
4.296.000!
4.340.000
5.575.000
4.480.0001
4.565.0001
4.160.0001
4.551. 000
4.499.000
4.181.0úO '
3.976 . 000
4 .918.000
4.915.000
5.796.000
5.019.000,
4.764.0001
4.579.000
3 . 720.000
4 .500.0001
4.600 . 000
4. 800 . 0001
1

13 . 801 .000
15.100.000
19 . 735.000
16.664 . 000
15.983.000
14 .448.000
14.792.000
23.814 . 000
14.834.000
16.918.000
19 .125. 000
14.524.000
17 .400 . 000
16.373 . 000
19.612.000
17 . 886 . 000
19.756.000
16 .691 .000
18.817.GOO
14 . 640.000
14 . 000 . 000
16 .000 .000

Assim, vê-se que, sob o ponto de vista da quantid ade de nossa
producçi!o, o Brasil continúa a dominar nos mercados do mundo, para
os quaes entra com dous terços, e até mais, da producção mundial.
Comparemos, agora, a produçção com o consumo.
1

PRODUCÇÃO

E

CONSUMO DE TODAS AS QUALIDADES DE C,\l"É NO MUNDÔ
(SACCAS DE 60 1m;.os)

Anno

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
!917
1918
1919
1920

Producçáo

rnoo.1

.

Con~umo

1

13 . 801 . 000
1901 . 15.100.000
1902.
19.735.000
1903.
16.564.000
1904. -1 5. 983. 000
1905.
14.448.000
1906 . 14.792.000
1907.
23.814.000
1908 . 14 . 834 . 000
1909.
16.918.000
1910. 19.125.000
14 . 524.00()
1911.
1912 . 1 17.409.000
1913 . 1 16. 373.
1914.
19.612.000 1
1915. 17. 886. 001)
1916., 19.756.0001
1917. · 16.690.000
1918.
18.847.0001
1919., 13.640.000
1920.
14.000.0001
1921
(cale.) . . . 1 16.ooo.oop1

º·ºº

1

-- 1

1

1

14 . 972 . 699 1
14 . 329. 9251
15. 516 . 663 1
15.966 . 498
16.133 . 7071
16.163.353
16 . 741.215 1
17. 544. 750 1
17. 525. 418 1
18.649.6021
18 . 098 . 474 1
17.507.853 1
17.474.957 1
16.820.614 1
18.573 . 039
21. 378. 646 J
19 . 884 . 4601
14.217.440
14.600.0001
14.500.0001
18.000.000
1

18. 000. 0001

1
1

1

1.171.699

1

150.707
1. 715 .353
1 . 949.215

770 . 075 ·
4.218 . 3371
697.502\
6.269 . 250i
1. 026 .526

1.038.9611

2.691 . 418
1. 731. 602
2. 983 ..853
65.957
447.614
3.492.646
128 . 460
860 . 00()
4.000 . 000
2.000.000
--·- - --

Vê-se ·rrue entramos fr~ ncamente em um p eriodo de consumo
superior á produ cção. Na c~ mpanha que findou a 1 de Julho ultimo
o consumo foi 18. 400. 000, çom firme tendencia para ainda augmentar-se mais consideravelmer1te nos Estados Unidos .
·
O SR. SAMPAIO VIDAL: ·-- Esse augrilento está calculado, para o
corrente anno, em cerca d e um milhão.
O SR. CINCINATo BRAG.A: - Na campanha de 1 de Julho ultimo
? 1 . de Julho de 1921 o cqnsumo deverá exceder muito 'de 18 1/2
milhões . . Nessa data, por.t:mto, o supprimento visivel . do mundo
estatá reduzido a pouco mais de quatro milhões de · saccas. numero'
insufficiente para os stock/i commerciaes, ·forçados das · praÇas qe

Santos, Rio, Nova-York, Havre, Londres, Antuerpia e nv M.edÜerriP
neo. Ora, a producção futura dos proximos annos de 1921 em diante
não corrigirá essa situação, porque colltilluará a ser inferior ao collsumo. Para esta convicção, nem é necessario •que se realize o previsto augmento de consumo, que a ·provavel pacificação geral da Europa e o crescente uso do .café aos Estados Unidos, asseguram plenamente: - para essa convicção baslam as precarias collaições, em
q11e a falta de braços em S. Paulo, Millas e Rio eslú deixando os
caf ézaes, que j-á se resentem do máo trato agricola; não podendo
proLluzir safras nem siquer médias.
O SR. SAMPAIO VmAI.: - A futura safra de S. PaulQ esta já
muito sacrificada, como se póde verificar pelo aspecto dos cafézaes.
o SR. CINCJNA'l'O BRAGA:
Inevitavel pelo aspecto dos café"
zaes.
O SR. CINCINATO BRAGA:
Inevitavel, portanto, vae ser amanhã, a alta ouro dos preços, consequencia fatal da .s ituação de prouucção, infer ior aos reclamos do consumo, mundial.
Inevitavel,
portanto, vae ser amanhã uma grande p erturbação na circulação
commercial de um artigo que o mundo procurará, sem encon trar na
flUantidade .q ue lhe baste às necessidades.
Pois é um · uma situação assim unica, assim privilegiada, que a
mercadoria, alicerce da economia e das finanças do Brasil, está sahindo barra fóra por preço inferior ao seu custo de proclucçãol
O egoismo do capital extrangeiro, a ganancia cómmercial dos agiotas cosmopolitas, faz dessa arte aos .orasileiros, com o nosso café,
uranao-o uaqui a resto de barato, o que se costuma fazer no interior
da Africa,· aos infelizes filhos daquelle continente, dos quaes se tiram
as valiosas pelles de tigres e 1eóes e os preciosos dentes eburneos
dos elephantes e rhinocerontes, em troca ue dez réis de mel coado,
l'm missangas e birimbáos.
O SR. :SAMPAIO VIDAL: - No fundo, o facto é o mesmo.
O SR. MAURICIO DE LACERDA: - E' a psychologia do capitalismo.
O SR. CrNCINATo BHAGA: - E esse facto se dá porque, em sua
·i gnorancia do valor de taes objectos nos mercados da civilização ...
O SR. SAMPAIO VrnAL: - ... elles não os sabem defender, como
tambem nós não sabemos defender a nossa producção.
O SR. CINCINA'fo BRAGA: ... de defesa commercial de seus
.i:,roductos, com que as metropoles querem enriquecer, aquelles infelizes deixam-se facil e suavemente expoliar.
A esta situação vae sendo reduzido o Brasil, si os poderes publicos continuarem de braços cruzados.
O momento de agir é agora, antes que seja exportada a safra de
11 milhões (producção de 1920) 1que agora começa a descer para os
mercados. Defendamos, com unhas e dentes, o valor ouro do producto que é a base . da nossa ordem economica e de nossa ordem
financeira. O Brasil não é uma <:olonia de bôrra. O trabalho dos
seus filhos merece a mesma defesa, ·que todos os govern os civilizados do mundo empregam em beneficio de sua produr.ção. As opiniões podem variar, de um paiz para outro; quanto á fórma, quanto
aa · modo dessa defesa; não, quanto á essencia dessa politic::i . Na es 7
rolha das modalidades, que essa defesa poss~ revestir, o criterio se-

da.rio tem qe ceqer ; ao ·c:riterio da rµaio.r :e .mais _p1101ppta efficacia
para a -consecúção ·do objeetivo tact.i co, popque .afinal de ccintas o
commercio internaçiqnal é uma luta material como outra qualquer.
Sim.. Defendamos .o trabalho nacional.
.
Ninguem trabalha par.a .perder dinheiro . Perder _po1; perder,
melhor é empobr.e cer descançando, -do que em_pobrecer m ª tando-se
de ' trabalhar. Assim .raciocina ·O bom-senso popular, em sua instincriva applicação . praticá, do indiscutido _principio scientifico procla,mado _ pel~ ...E.conomia Pol.itica, _.. de que é ah.surdo produzir, para :vender o producto pro preço inferior .ao custo de sua producção.
·
Appliquemos esse conceito fundamental ao caso do café. O gran~
âe producto desta mercadoria (tlous tcrço_s ela producção bra sileira)
é o Estado de · S. Paulo. Devemos, por isso, tomal-o para base de
~!l,SS,flS .cogita_
çõe:S . legislativas.
São Paulo cultiva ··335 milhões de caféeiros ." As despezás dessa
c_ult!ll'a são estas, actualme.n te:
Tr.a:tarriento do ·s ólo e das arvores, por anno e
p·or mil plantas, d e .. ... ......... .. .. .. . . : .
.Collie.ita por 50 litros em cô co, d e . . ..... . .. . .
Trabalhadores a salaricis por .dia, de . . ... ..... .

150$000 a .200 $000
$600 ·a · 1$000
3$500 a
5$000

.O SR. MAumcro DE LACERDA: - No Estado do Rio, paga-se até
6$000 por dia.
· O SR. ·CrncINATo BRAGA: - Transporte 1>ara linha-ferrea e frete
p-ara

.Santos, · poF sacca, · de ........... . ... . . . .. ·.. .. · ·
Saccaria, carreto, ·ensaque, commissão, et c.,
por sm-ca em Santos, de . . ...... : .. .. .. .

5$000 a · ·6$000
3$000 a

4$000

Computadas as despezas . geraes de re_parações, bem como ·a s dos
artigos de consumo forçãdo ·nas fazendas, ó calculo commuÍn revela
.tiill.a·despeza annual ~édia df 500 réis por pé de café ou 417.500 :000$.
~\ .esta desp~za:. cm~pre acc r esc~ntar quaiquer _cousa que represente
a depreciaçao do immovel agncola com o correr dos ·annos, para
constituir rim fundo de reconstitui_çãO· ·do capital, âe modo · que este
11ão desappare.ça; e," -c oncomitantemente, ·qualquer · cousa · ·q ue represente a renda do capital err1patadó na fabricação do 'immovél. ' Ora,
altribuido aos 'immoveis agricolas de S. Paulo o reduzido v alor correspondente a 3$ por pé ,de café (deixando sem ·avaliação alguma
às'·terras, os animaes, as pa~tl:lgens, os vehiculos, as edificações · e os
rnachinismos resulta que a · propriedade caféefra de S . Paulo vale
2 : 500 . 000 :000$. Si sobre esse algarismo calcularmos 2 % pá ra fundo
de d epreciação e 6 % para juros, temos 8 % sobre aquelle ·valor,
c:11e são 200. 000 contos. A~ sim sendo, para que a cultura paulista
do café se mantenha, é necessario que ella ·produza ·por anno, eni
Santos, não menos de 617. 500 contos. Para obter menos -do •que isso,
'>al~e mais a pena comprar apolices, do ·q ue empatar dinheiro ·em
fazenda de café.
·
·
.
O Sn .. SAMl"Aio CoRRÊA: ~ Mas, não havend.o .o :c afé, :não se -p_a~
~ª?1 :.q:s juros das apolices. ,. ...
.... . ·... ' :.. :. .
....

. . o. Sn. ·CINctNATo ·BRAGA: ..~· Tem r.azão o illustre c·ollega-. 'O ·~r,a·
sil se liquidaria mais depressa.
Ora, a producção paulista de 1920 é cautelosamente calculada
cm sete e meio milhões de saccas. Isto vale dizer que, para que 'ella•
em 1920 não dê prejuizo, necessita, ser vendida ·e m média· a 80 $0'00,.
por sacca, em Santos.
·
·
(E' claro que em annos de colheitas abundantes essa média · será
r.mito mais baixa.)
Entretanto, está aquella safra sahindo · barra-fóra ao preço · médio de 54$ por sacca ! Mas, não é sen~ato que o Brasil se satisfaça
com o custo de prodncção.
Não estamos tão ·ricos assim, para·
i1doptarmos para com o mundo essa conducta de ingenua generosidade; aue lá fóra seria definida como estultice.
Infelizmente, porém, para nos defendermo·s , a iniciativa priva d·a
·dos productores é, por· si só, · averi!.madamente imnotente. Necessita
-do concurso governamental dos Estados e da União Nem é pnra
outra cousa que ·Os povos modernos eri!:(em· seus governos. orgãos
economicos, leaders economicos·, acima · de qualquer outra funcçiío,
Impotentes são por si ·sós os · productores nor vnrias razões: dominante- entre todas eJJas:. ·figura a nossa ·qnasi -absoluta ausencia ·da
pr,g;:mir.ação · bancflria moderna. · assumpto de competenda exclusiva
da União . . (Art. 34, §.§ ' 7.º e 8,º da Cons. Federal.)
D'esde fim · do· anno · passado, as 'regiões da proc'lucc·ão brasileira
.;::]amam pela.' falta de nuin·erario, sentida desãe
Rio Grande do Sul
nté o ·n orte do paiz. Toda a imprensa tein reclamado, com louvavel
tenacidade, pela creacão do rédesr.onto bancaria .' valvufa sem à qual
nenhum povo vive ho.i e. Não sei pol"Oue a alta administração ·ao
paiz tem feito . -a ituerr~ da inercia ·C ontra essa: creacão . . Acr'e dito
f]Ue S~.ia, porque, dep endendo eIJa de emissão de panei-moeda, n nra
Jrnbilitar-se a esse redesconto, ·o Governo tem recufldo dessa medirla.
'l\Jeste recúo está o seu· erro. ·Si tive.<sernos o redesconto bancaria
desde Agosto do anno nassado, · infundindo confiança aos produ ctores, tranquillos a respeito · de sua defesa, as manobras dos bolsistas
de Nova York não te'ria'11 comeguido baixar arbitrariamente, como
já fiz ver, o preço de 29 centavos nor libr.a fie Cflfé crú, arrastado
hoje até 14 centavos typo Santos e 7,5 0 typo Rio. 'E sses movimentús
contra nós fazem-se por pequenas e tenazes tentativas, como quando
o arrombnmenfo ensaia astudosam·ente 'forcar uma poTta: á medida
que a resist.encfa. desta vae · lentamente cr,rlendo. vae elle PP.netrando
no armazem. Fomos cedendo, sem ormôr nenhuma resistencia ·até
agora. Resultado: predsamos emittir ·11oje muito mais do aue fôra
precisn termos emitti do no fim do anno passado, pela simpfo.s razão
de que mais economico e efficiente é defender-se préviamente nosso
armaze·m nor ·portas de segurança, do que desalojar ladrões e arrecadar roubos.
Infelizm ente é facto averiguá d o aue a producção brasileira, · não
sómente a do café, mas todas as outras, necessita de recursos banrarios, como traves de defesa '*S norlas de suas tulhas, p11ra d efendercse contra a · gánancia voraz ·de canitaHsmo cosmopolita . Esses
recursos, não os poderi am obter os productores, sem a intervenção
governamental, ·que, com relação ao café, impõe-se attora. depois da
conflagração europ.éa, por considerações da mais 'indiscutível valia . .
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Antes da guerra, u organização commercial de distribuiÇão do
c11fé ao mundo era feita pelos quatro grandes mercados de Nova
York, Havre, Hamburgo e Antuerpia. O primeiro mantinha stocks
de 4. 000. 000 de saccas; o segundo e o terceiro, de mais de 2 . 000 . 000,
~ada um; o ·q uarto de mais de 1. 000. 000. Os grandes ·~ommerciantes
em café compravam-nos qualquer quantidade, porque:
1. estavam certos de obtel' creditos sem limite para a sustentação de seus stocks;
2.º, estavam cntos e tranquillos qmrnto :i <'Ohf>rtura "de seus nej!Ocios contra as fluctnações dos mercarlos. arbitrando seus stocks no
termo, a prazo nfé 11 mezes, pois as Bolsas absorviam nessa época
qualq11er qmrntidade ife operações.
O SR. SAMPAro VmAL: - Muitas dellas chegaram a ser fechadas;
só ultifY'amPnt e se re::ihriram.
O SR. CrNr.TNATo 'RP.AC:A: - E' vercfanf>. Com ::i rtnerra essa organizac;;"o "Omm r r,.inl P'XfrflTI"";rn nes::innarf>rou, pnrrrue:
1. 0 • o<: 11nverpn<; intPrmHtentemPnh'! PsHío a int rvir nos mercados monf>f<>rio<;, nefPrTY>innnno a r"<trirc!'in nP c rPr'!itos ;
2.º. pornno o mn"i,,..,pnfo n"s ~nl.<"<; P. 1,nio 'mnitn rf>n117;~0. clovirl0 . nP 11fY' lnno. {i f'nlfll flo ltf!r!lnfÍ<>s rll! Hhn~~<>ne f'()'11TYIOrf'illl n0;s
0

,

0

r~n

'"'fl

!1'nvorl"'\n n ~ Fn-rnn"

0

p

,&.mo ,..;,..~ ifn l'Jn,..fP (Tllº ~h,..fl rn~o - rln.

dirf>ito nf>, em um imnrPvisto momr.nto, cassar essíl lihf>rÕl'tnf>: e, de
ontro fano. o mie f. n'nito mni<; itrnvf>, o raf/. Pshí hni" su;l'ifo na
Euronll a uma !?'r::tvissiml't ronfini;!f>ncia alli ifesconhl'ciifa antes Õll
~uerrfl :is fh1rh1llcões violPntas rlos Cl'tmbios europeus. õeslo~l'tdo
o rontro r'IM negocios para Nova York e perdida a autonomia monetari,:i f>nronP.ll.
°R"<nlta f!Ps<<1 situ::ici'io <Til" a c-rmnc•irlane nnrm<1l de ahsorocão .
dos stocks mundiaes está Pf Ovisoriamente reduzidissimiJ.; e, como
nossa fraoueza de recursos b~ncaric:is dentro do paiz obriga os lavradores a disporem do produ~\º pelo primeiro preço offerecido, nossas safras nem bem colhidas estão, já são arremessadas aos mercado~. onde crê:i em· tres on miatro mezes do anno uma situl'tção puramente artificial de superioridade da offerta sobre a procura, exactarnente no sabor das manobras baixistas. Pouco depeis, comprada
por r!lPs a s:ifra brasileira toda ou quasi toda, farão ell es a alta, no~
merc<Jifos extrangeiros. para ganharem colossaes fortunas sobre o
cosfl'tno do productor brasileiro abannonaào á sua trhte sorte.
Tsrn mostrl't quanto é urgr nte organizarmos dentro de nosso paiz
a defesa permanente no nos~r. café, para assumirmos o papel - de
que sem mnsulml'tna incaparinl'tde não deveriamos jámais abrir mão
- ne rlistrihuidores do prorlucto pelos mezes do anno. exportando-o
na menina de nossas conveni~ncias. combinlldas com as necessid11des
do consumo mundial. Todos os governo<: são hoje int"rvencionistas
no rl'tmpo economico: nenhum teria o direito rle extr:rnhar que nós
tambem o sejamos . Devemo ~ adontar esta política, n ão tanto pelo
que com ella !lanha individualmente o lavrador, mas pelo que deve
e prPr.;sa rmnhar o paÍ'l..
Não disuonno os n::irticu~ares de recursos individuaes para isso.
forço<!1 é a intervencão 11"ove1mamental.
· Não dispomos de snlrlos orçamentarios.
Seria irdsorio cogitarmps; de emprestimo ex.terno, neste rno1

\
mento, maximé ·como arma -a .s~r- empregada em nossa defesa contra
os proprios prestamistas extrangeiros, em uma época em que todas
as nações porfiam em fazer politica economica e oppõem-se á sahida
de ouro para fóra de suas fronteiras. Seria insensato recorrer ao
cmprestimo interno, para operação nas prqporções exi$'idas pelo café,
em uma horn. em que a cotação das apolices já se está arrastando
em ·torno de 850$, mesmo sem que se faça tão avultada emissão desses
titulo!"..
Em taes condições, o dilernrna ·que os factos, con!.ra nossa vontade, armam diante de nós .• tem estas duas pontas: - ou nos deixaremos devorar, ou, para nos defendermos, empregaremos a unica arma ·ao alcance de nossas mãos: - o direito magestatico de emissão
ãe panel-rnoecfa.
·
Contr::i Pste recnrso levanfam-se dentro do paiz ohiecções impenitentes. Rell::is dPcfarncões o fnlminam em fnrlos os tons. Seus attt.ores. norPrn, fuJ.!tur::intPs de orninnrio nas r.ntilinarias contra a eTTiissiio, 11n::i1tam-se, ocrnlh•m -se nas trPvas. otrnnnn se os prornra ::ifim
de rninistrrir"m ::io do<>nfe ontrn Hn::ilnm>.r rPmedin n::ira o m::il cond::it::iflo. A pmissão é alimPnfn indi~P~to nara a N::icão. di7.Pm. M:is,
não llie inilfo,:,m nutro aHmPnfn. A Nação que morra de fome, com
tanto n11P. sP s:.ilvPrn o• nrinrinins...
·
Até a!1or::i, n,:,s itr,:,vP~ rirr11msbnri:i• rnnf<>mnor,:,nP::i•. sf. "nniirerPU Pm rpm<>rHn jnv,,nfarln ne>lo~ nntLn<>nnliof,:,s. n::ir::i s11hdH11ir ll .
,.,,.,;•<iln "" nnnr>l-moPrl<i: - fnr<im no tHnlrH. "' nn" n vnll>'n rh<>mnu
.rnbzn.OS. ni<;pPnSO-me de anaJysar 0 descal::ihro (lUe . eJles fom frazPndO
aos crPrlitos do Brasil. e os colossnes prejuízos com que arcou o Thesouro Nacional por cama dess.e s titulas.
Como normalidade, sei mie a emissão é um veneno. Mas, sei
lambem que os venenos, em detPrminadas opportunidades e em determinadas dóses. salvam triumnhantemrmte os doentes.
No caso occurrente, o ·pan<'l do clinico consiste em pezar, na
halanca do raciocínio, os preiui:r.os consequentes á sua não intervencão, postos em uma das conchas, e os prejuizos consequentes á
emissão. postos na outra.
\,nlloc:>da a questão nesse termo pratico, as bellas dissert::t('ões
tbeorir.as firam á inanrem. A auestão fica reduzida a uma simples
emtac.ifo matbernatir.a, ·aue é esta: - cmanto perde ·o Brasil. em ouro,
~em intervir na defesa ile sun nrnrl11rcão? Ouanto ganha o Brasil . em
ouro. P.mittindo para defendel-a? Examinemos isto sob o criterio
meta lli sfa .
Facamo~ urna exrHrsão inf.,]lPrtn::il nela ornem ,Pronomi"!'l nn
nai·:r.. ::im::inhã. rons11mado PSSP nrr>$11i7.n. isto P. não realizado o intervencinnismo defensivo oue estou prnnmm::indo.
Mas, para essa excursão Pm rPgii'íP.<:: tão obscuras manda a nrevidencia nue nos munan:io~ de uma lllnfPrna de noçõ<>s PS~Pnriaes.
A mais importante desfas é a seituinte: a taxa cambin1 d('; 11m
nafr. é a resultante directa do saldo desse paiz nas permutas inter-

nacionaes.

A ronta destas permutas deve ser orit::iniz::ida em du::is n::irtidas
rle escripturação, que são estas: I - Sahidas de ouro e II Entradas
de .OTlro.
A primiiir11 <l!!Hiis, no Ern~U. serâ levantada as!:im;

,

SABIDAS DE OURO

..

(Necessidades. -

Procura.)

Juros e amortizaçfo da divida publica federal e despesas em. o_uro .do Governo Federal nos seus diversos mm1stenos. . . . ......... . .. . . . ...... . .
Juros e amortização das dividas dos Estados e dos
municipios, e despezas ouro dos mesmos ..... .
Idem, idem, do Districto Federal. .. .. ...... . .... . .
Pagamentos de facturas commerciaes da importação,
que paga direitos nas alfandegas . .......... ., ..
Pagamentos de facturas commerciaes de mercador1as,
que entr:'lm como contr.abando ....... . . . .... . .
Juros e amortização do capital extrangeiro, collocado
no Brasil em estradas de ferro, em companhias
de electricidade, em emprezas de portos, em
acções nos bancos, em companhias de seguros,
em capital de casas commerciaes extrangeiras,
em emprestimos a particulares, etc ............ .
Pagamentos de pass11gens e frétes a navios extrangeiros . . . . .................. . ........... · · · ·
O

Sn.

ARMANDO BuRLAMAQUI: -

o SR.. CINCINATO

$
$
$

$
$

$

$

Esse alga·r ismo é vultuosíssimo.

BRAGA:

Remessas a proproetari os 'fle predios residentes no
extr::ingeiro, á colohia ~rasileira vivendo no extrnnl!eiro, a viaiantes b,rasileiros percorrendo os
varios paizes do mun{,lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remessas de immigrantes p ~ ra suas familias residentes no extrangeiro e para suas ·compras de bens
em suas patrias, ·e retiradas dos proprios immigrantPs para seus paiz!js, com suas economias. .
Subscripções de habitantes do Brasil nos emprestimos e,xternos ·emittidos por paizes extrangeiros.

·$

Somma"......................... . . . .....

$

1

$
$

$

A segunda dellas será Irvantada assim:
EN';l'RADAS DE

(Recurso~

-

OURO

Off erta -

Activo)

Café., borracha, carnes,. couros, pelles, Jâ, cacão, her·
va-mate, algodão, assucar, arroz,. manganez, mamona, caroços de algodão, ·Cêra . de· carnaúba, cereaes diversos, fumo, c11stanhas, etc., etc., (cerca
de 30 artigos exporta~os) ... . , . , , . , ........ . . .

$

-7õCapital extrangeiro entrado para o paiz para emprestimos publicos e particulares, para empresas commerciaes e industriaes, e para extrangeiros viajando no Brasil ............................ : . .

.,

Somma ....................... . .......... .

$
$

Confrontadas as sommas dessas duas contas, tem-SE' o resultado,
que neste momento tenho em vista assignalar: paiz de onde sabe
mais ouro do que entra cambio baixo; paiz onde entra mais
ouro do ·que sahe - cambio alto. Assim. o que determina a alta
ou a baixa das taxas cambiaes é o saldo dessas contas de permutas
internacionaes: - si entra mais ouro do que o que tem de sahir, o
que àcontece? Isto: - ha sobra, aqui ·d1mtro, da mercadoria ouro,
e (como acontece com qual1quer mercndoria sobejante ou abundante
nos merc11r1os) o preço do ouro fatalmentE) tem de haixar, porque
nos são offerecidas mais moedas de ouro (ou lettras de ouro, crue
são '.l mesma cousa e se encontr:am nos bancos) do que as .que nos
são necessarias para remessns do paiz ao extrimgeiro. Essa baixa
do preço em papel é a alta do nosso cambio. Si sane mais ouro do
entra. o que acontece? Isto: escasseiam. anui dentro. 11.s moPdas e
as lettras ouro; e (romo acontece com 1qualnuer mercadori::i rle aue
ha carestia) as moedl!s e as lettr!ls ouro sobem de preca. Est;:i alta
.-m panel constitue ·ll. baixa do nosso camhip, poraue r.e trafii o brtixfJ
Ya}or rle nos~o panel confronfado com o alto valor <Tlle o ouro ad1quj..
re. Esta noção é trivial. Salrlo forte, moed(T-DOTJel forte. Saltlo fraco.
ou deficit, mo·e da-papel tleprecforla, desvalorizada, fraca. Assim. o
therrnometro para se medir o grão <le nossa temperatura cambial · e
o salrlo ouro rle cada anno.
Serâ fiistirlioso. mas é necess::irio rme PU repize. assim, esta noção . No Brasil, para vergonha nossa. ha ainrla muita gentP lettradn
a pensar crue o cambio sóbe. uorcme se reduz a massa de papelmoeda cirr.ulante, e que o r.ambio desce. norrruP se augmenfn a ma~·· :i
papel-circulllnte; - auanrlo a dura verdarle é que as · entradns rlP
ouro, rednzidas, fazem a baixa, e as entradas de ouro augmentadas
fazem a· alta.
A conflagr::icão européa demonstrou esh1 verdade, aliâs velhnmente sabida. Na França. por exemplo. foi fabnlo<o o ammiento rle
papel-rnoedii no der.urso da .ITTJerra: entre 1 de Julho de 191'4 e 7 rle
Aaosto de 1919, a Francn tinhn elev1Jrlo seu papel-moeda ao se:xfuplo.
Entretanto. só seu cambio soffreu debalde. auanrlo c·P.ssarnm-lhe (Is
entra.aos de ouro, anfP.s asse~tnrarfos por seus emo'restimo~ externo~
na Tna:laterra e nos Est11r1os Unidos. obtidos para st1oorimPnto do
deficit de suas exuortações romoaradas com su» -~ importacões e
cruando ào mesmo tempo se retiraram as forcas m·ilitares norte-aJl"lericanas e inirlez11s, m1P. oner::ivarn em territorio francez, trazendo-lhe
ouro. Irlentica é íJ. Iiç;io da Jtnlia.
Nenhuma n»cHo do munrlo fe:r. aindn maior esforço. do aue a
Fr»nca. ou a Halia. para, deuois da ?U"'.rr11, valoriznr o m~io cirr.nlante pela 111ta dos seus .r.ambios . A luta neste sentido est~ senrlo
titani ca nos dous povos . Em ambos, o objectivo tactico estâ sendo
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- realizar o augmento ·das entmdas· de ouro, pela defesa da ·expor:
tação, que tratam de avolumar e pela hostilidade á importação, que
tratam de cercear. Noticias de incineração de papel-moeda, solução
simplista, ainda · aqui não chegaram. A estupenda bibliographia de
livros e revistas, com ·q ue os grandes escriptores franc ezes, italianos,
inglr zes e norte-americanos estão enriquecendo diariamente as bihliotbecas dos economistas. unanimemente accentua a necessidade
do fomento da producção, isto é, do augmento dos· saldos ouro. para
salvação dos paizes lesados pela gu erra: em nenhum li ainda o conselho imprudente da incin eração de papel-moeda antes q11e tenha ·
m11dar10 a balança dos paqam,,nfn.~ internacionaes. Papel inconversível não .• e elimin a a fo!lo, artificialmente: mas, sim, a in.ie·r.cões de
ouro. naturalmente.
Não se valoriza por sua escas~f'Z, arbitrariamente. creanrlo-se crise viol enta no camno <la producção: mas. sim,
se valoriza naturalmente p PJas entrndas abunclantes de ouro , qúe nos
venJin em tror.a de noss::i nroclllC'CâO amparada
fomentada.
Mnnidos 1iessa propicia lanterna. nosso a!lora caminhar com os
metalliot"s nelo nMso camnn f'connllJkn P. financeiro.
O 'Rrpsil Pxnn·rfri11 f'T'"' 1019. !'. 1 ~O milhõP.s (n::ira os CTlH>Ps concorreu o r.afé com f' 7? milJiõr.>s, r:ifé - not"-•" bem - s::ihido a i'. 6
por s::i,..C'a. nn FIQ~OOO): ;mnnrfrm i'. 7?. rnilhõP.s·: .~nlrJn dn ronta de
nn<•<io m nrr.<lnnri<><: v<>nnirl,,o sobre fl de ffif'l'P.llclori<lS Ímpo,.t::idas f'. !"? mm,;:;"" "R<>lliodmo s,,Mo. o m::iin,. ,:t,,, nosfa nistnria . M::is saMo
::ii.,.,rl::i inonrfil'iPnt<> :cio nn••"S n"""ººirl,,rlPc: nP na itamP.nto eJCtP.rnos
não puramente commerdaes. Insufficiente porque apenas bastou
p ara elevar fugazmente nof SO cambio de 15 a 18, para cahirmos
agora na taxa de 12 com tendencia para maior -quéda.
·
Agora, consideremos o anno eni curso. 1920. A estatística já alca nça o mez de Junho. De Janeiro a Junho já sahiram pela import:lção i'. 51 milhões, o que .q uer dizer que encerraremos o anno com
nma importação de talvez i'. 90 milhões, mesmo suppondo - aliás
sem garantida base - que a importação do segundo semestre seja
bem menor do rq ue a do primeiro
. Passemos a examinar 3. expor1
ta cão: de .Janeiro a .Junho exportamos i'. 66 milhões, o que não está
mho. Mas observa -se rq ue para este ali:rarismo entro 1 o ·Café com
f 32 milhões, por 5. 4il4. ooq saccas vendidas a 85$, ou ouasi i'. 6 por
~acca . Nossa producção de café em 1920 é <le 11. 000. 000 ele saccas.
No sein.mdo semestre deverão ser exportados 5 . 566 . 000 saccas .
Actualmente as manobras baixistas fizeram cahir o preço do café
abaixo de tres libras por 4acca. A este preço, o sei:!undo semestre
nos vae fazer entrar. pela porta do café, menos de ;C 16 . 000 milhões.
A borracha, o cacáo, os ~~ereaes teem baixado em quantidades e
pr<"ços. Não devemos esper ar de toda nossa e:iP''O'"tação, excimiive
café, mais de 50 milhões PFª todo o anno:

e

1

1

Assim:
Exportação total.
Importação total.

• • • • • • ·• • • • • • • • • •

i'.

•• • • . r •• ,, •• •. • •. •, •••••••• •

~

• • • • y • • • •• · :

Saldo . .... , . , , , r

!

• r • • , • •

~

• •• , • , , , , , • , ,

98.000.000
90.000 : 000

8.QOO .OQO

Isto si a ba!xa de nossos productos não se accentuar ainda mais,
como será certo, si deixarmos os mercados abandonados a si pro.prios.
il
Deste saldo de f'. 8. 000. 000 teem de sahir os pagamentos annuaes, <me não são propriamente facturas commerciaes da importação. Qurro dizer: - teem de sahir: a) os juros e amortização da
1livida publica e despezas do Governo Ferleral nos seus diversos ministerios: b) juros e amortiz::ição das dividas dos Estados e dos
munir.ipios e desnez::is ouro dos ·resnectivos governos: e) juros e
amorti-'flr.iio da divida extr rm1 do Di <: tricto F Pderal; d) f::icturas rle
mf'!r,.,,r'fori::is rnfr::irlas nor rontrab::inno: e) juros e a·m ortizacão do
c:mit::il exfr::initPirn rollnr arlo no Brrtsil em estradas cle ferro , em
emnrf'zn s flr f'T"rtriciflflfle . f'm "'"·CÕPs ne hflncos extr::i n.!teiros. em
c>mnrnfls de nortos. PTl1 comnanl1hs d e se!turos. em cr1pifl'tl de cflsas
cornrnerri::if's extr::in!!<>Ír::1s. Pfc.: f) nns<:rt!:!ens e fretes sobre navios
extr::ir•wiros: 11) rrmPs<::>< clr immi.srrantes. rtc.
Orfl. torl::>s P•t::is s::ihirl::i• fl,, m"·o niio são inf,,riores (siio nrov::ivelrnPnfp s11n,,,.;o,."s) ::i ..r ~n rnilhõ"s nor ::inno . p,,co ::ios flnti-,,.,,is;,i oni sf'1~ 0 r,,v()r flt> n1P p._.nl:ip,,rPn'l 'llll'"< :JS meflinflS íflle fll'OnSpJ1lflffi
nn1·:> íl h,,JT,,,. .• ,, r~·" i'Pffcit de E 28 mil11õr.s, que nos levará o cambio t::iTvez ahúxo ne 10.
Af!orn. noílemos nrnlonitflr nns•::i exr11rs1'ío ::it~ o cflrnno d::is fin::inr<><: fpflpr::i s . "m tanto quanto enas vão soffrer o reflexo dessa
sihwr<in Pr.onnrnir::i .
O Th"sonro FerlPr::il tem nnmrnlmente flesn""" ouro orcam entae extra-orçnm entaria excedente de E 1O milhões. Vê-se ·que o
saldo commercial do paiz de f'. 8. 000. 000 não basta nem siquer para
ilS necessidrtdes do Thesouro Nacional, quanto mais para as dos Estados. municipios. Districto Federal e particulares!
Com a auéda das cotações do café. desde Agosto de 1919 e sohretndo de Junho para c:i . a diminuição das entradas de ouro fez
a haixa camhial de 18 1 /2 para 12. com tend encia para provavel
baixa p::ira 11, isto é. differf'nca de 7$ em cacfa lihra. Nos citados
f, 10 milhões, o preiuizo do Thesouro ser:i fie 70 . 000 contos.
Todo nosso esforco. armi no Con!!resso Narion::tl. levando o córte
nas fle<;pezas até os in<:tih1fos dP ensino profic:sional f' ás casas de
caricfade vae ser ludibriarlo pela baix::i ·c::imbial, {Tlle nos rouba
quant::i economia noss11mos f::izPr na cont'f'!'.cão dos orçamentos.
Não fPnho até ::irtor::i onvino. nem lido, fTlrnes as mNlir'lfls lemhrad::is pelos anti-emissionistas em ordem a evitar ou a attenuar essa
rl ebacle.
·· · - · --,....,"""'[! Nó<>, o<: mflTP·r.;,.."" em1s~1oni~.t<i<>. suage,.imos a in·! erv·enção .!!overnfln:ient::il. no sentir'lo dP itarantir-<;e o vnlnr n11rn do no•~n rnfé e
do nosso cac.!m. generos fie OU" temos a chefia de produccão no
m11nrlo. sem perhro d,, concurrPncia CTUP. nos nossa vencer. O cacáu
Pst:i t::imhem rm nosirão de noflPr ser df'f"nfliflo: f> mcrcadorifl prorluzida em raros lo .ctarPs nn mundo. em regiões limitadas. e nós te.mos
ama nrorlncciio imnortanfis~ima. cme em pouco temno, desde que
<>eia aiuflflnll lrvem1mte. dominflr4 os mercados mundiaes, como eslamo<> dominanno quanto ao café.
O cm.e sf' pflss::i. entret::i.n to. na l::iv-0ura do r.·a cáu é d·e caus::ir dó:
0s pioneiros, que lutam por essa culturn, ou não podem em absoluto
0
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encontrar· recursos para lavrar suas terras, ou, . então,. t1uaildo c:rs encontram (segundo estou informado pelo meu -eminente cbllega Sr. ·João
Mangabeira, .que tanto Se interessa .por essa .cultura, que, na Camara,
por ella tanto tem . feito, sem alarde) -c hegam· a pagar juros de 25 o/o.
Nenhum paiz póde ir por diante em taes condições.
Pois nem nessa cultura, ·em que nos seria dado vencer, como
tudo está indicand o, nem ahi o productor é auxiliado 1·
·
Aconselhando uma emissão de ernergencia -de 200 mil contos,
á sombra da .q ual só as producções -c aféeira e cacaueira elevarão o
valor da exportação total do Brasil em 1920. a mais de. f'. 130 milhões.
Contra esse alvitre. a primeira objecção aue os metallistas nos
oppõem é esta: - o Brasil já tem excessa · de numerario, com os
seus 1 . 729. 000 milhões de contos circulantes.
Este argumento precisa ser dissecado . Antes ·de tudo: não ha
regra nenhuma ·predeterminando o limite para o •q uantitativo r'la cirr.ulacão monetaria de · carla povo, rnaxime dos povos que · não desfructam circulação metallica. Para os cme a desfr.uctam; antes da
~uerra, o limite do golrl poin.t SPrvia até certo ponto de inclice, · no
regimen da livre conversão e ria Uvre emirrrocão do 011ro em especie.
Denoi.c; da ttuerr:i. com ::is arbitrarias restr-i cções á conversã·o. •e á cir·
culaçã·o internacional do ouro. nem mesmo os paizes de circulação
l:rntl.'e n<la têm mfl.ic; 'º recurso in clicativ.o do gold point. T-a nto . como
nós, elles teem de se orientar mais por m:n empirismo comparativo
do que por outro criterio.
·
·
Para os de circulação sem lastro, que .é o nosso caso, só o estudo hi:c;torico do mercado! interno nos póde orientar.
.
·
Preliminarmente, porP-in, fôra pre,,iso definir com clareza o. que
áuer dfaer p·ara ~osso meip _a exnressão e:r.~es.ç.o de numeraria. pa°ra
que se nossâ aff1rmar au11 o pbenomenn lrtteralmente exnresso po_r
essas na lavras existe. ou ~" ixa de existir . As affirmações va _gas e
rlomnaticas não · se comnadPr.eni -com estas 1quéstões que nascem,
vivem ·e s<> .J.im1~rlam ·e ntrfl 11htarismos.
. .
·
Os anti - Pmis~io-,,ist" ·" i/Pif11~em ~erl'llrnP·nte a P"l<isten,..;fl de nnmer::irfo excessivo do fa"tr i ~olado das b i:i ixas c::imbiaes. Esse. ·".riterin
·n ão é se.1turo: - em 1891, tiwm1os campjo mPrlio -rle 15 com !>14.000
contos P.m circulação; .em 1912. tivP.mos ,..ilmbio m_édio (1,.. 1f) 11/64
í'Om 1 . 011. 000 c'o ntos circmlant"s. Em 1895, tin h::irnos 678. 000 contos circuJfintPS, e o· í'flJTihip médio dP.S·C.PU 1-l 9 1 !)/16: flez aTrnOS denois. em 191l!l. cir,.ulacão ema si i1wal. de flfi9. 000 conlns, c·o'li cambio de· 16. Em 1903. -rlenois cfac: in,,in eracões de ·p an el-nioei1r:i. com
a nossa circnl::Jção reduzida a 674. 000 contos, o r.Hmbio médio foi
de 11; em 1919, com " circulação maxima de 1. 729. 000 contos, -0
cambio subiu ·q uasi a 19.
· Assim, eu poderia · mµJtiplicar os ·e xemnlos d·e mons:trativos de
que o quantitativo do -papel-moeda e a •osci!lação cambial não são
phenomenos entre si ligHçlos por uma relação de causalidade . De
todos .e sses exemplos a li cão nue r esulta é -0utra: - é a de · ·que
a alta-, ou a baixa do cambio, é funcção directa DE FORTE ou DE' FRACO
SALDO DA BALANÇA GERAL D\)S PAGAMENTOS EM OURO. Maior ou menor
dr'culação . interna de papel é questão secundaria, sob esse ponto
de vista.
·
Outros anti-emissionisias argumentam de outro modo: - sommam as caixas dos · bancps, comparam-n'as >eom -caixas -de outros

an,nos, e mostram que estando ellas melhor providas do que .nuncà,
:tJ"rovado fica que a ".queixa de falta de numerario é fallaz.
· Ahi está oütro .criterio que nada tem de. . . c·r iterioso. A com• ,
paração entre caixas dé t empos diversos, só por si, é .ccrebrina
Para que ella valesse, fôra preciso parallelamente evidenciar o volu·
we .de tmnsacções a . que as caixas bancarias de um anuo dado sã0
excessivos para o volume de transacções a .que em tal anuo daclc.
estas .tem de attender .
Os estadistas do lmperio; vide lei de 1888, julgavam necessarii.
para o Brasil de então uma circulação de 600. 000 contos. O pah
desfructava ·e ntão cambio de 26 1/2, com commercio de importaçã&.
e exportação de 473. 000 ·contos. Hoje nossas -operações, a que e,
papel-moeda serve de vehiculo, sextuplicaram.
O SR. BENTO MIRANDA: - Mesmo em libras esterlinas?
O SR. C1NCINATO BnAGA; - Não fiz o calculo em libras, porqut.
para meu raciocínio essa circurnstancia é indiffer.ente, desde quando ·cito 'OS algarismos da circulação monetaria em confronto com
os da exportação + importação, em 1875, na mesma moeda, . para
encontrar a xelação proporcional entre elles, ·e applicar esta I"elação
agora.
·
O que busquei foi a percentagem da ·emissão de emergenci&.
sobre 'ª circulação e a importação + exportação daquelle tempc . .
Actualmente utilizo-me do mesmo processo para encontrar a porcentagem, sempre joga·ndo COlJl papel-moe.da . .Assim, para .a logica
do argumento é indifferente moeda-ouro ·o u moeda-papel: - as relações p.roporcioriaes serão sernp·re · mantidas.. .Mas, volto ao que i&.
expondo: nosso comrnercio de importação e exportação, tanto no
anuo passado ·corno no corrente anno, excede de tres milhões de
contos: os prudentes estadistas da Monarchia, coberentemente,
autorizariam boje um meio ·circulante de 3. 600 . 000 contos, mais
da dobro do actuai (mesmo não levando em linha de conta que o
valor cambial do actual é de metade do ·circulante em 1888) .
Antes da guerra, .em 1912, nosso meio circulante era de um
milhão ·de contos, s.ervindo a cambio médio .firmíssimo estabilidade
em 16 11/64, operações c01mnerciaes de importação e exportação
no valor de f: 137 milhões, ou dous milhões de contos . .Na mesma
f:.•ropor.ç ão necessitariamos hoje de 1. 750 . 000 contos, para vebiculo
de importa:_ç ão e exportação sommadas ·em 3 1/ 2 milhões de contos,
si o .custo ·de producção de nossa& ulilidades dentro do paiz vigoJ"Usse o mesmo que em 1912.
Mas ·na realidade, não é isso que está acontecendo. Hoje, para
nossa l~voura produzir a mesma ·quantidade de café, de assucar,
de cacáu, de .cereaes, de gados, etc., preci.s,a de tres vezes o nume·
rnrio de que precisava em 1912. Como, pois, calcular .que aquelle.s
1. 750. 000 contos bastam boj e? Para taes argumentaclores, a logica
é palavra vã. -P ostos em equação os termos das duas proporções,
a coherencia -nos conduz a affirmar a necessidade de um meio
circulante tres vezes maior do que o aclual, para o .serviço da importação e da exportação, que estamos fazendo em 1919 e 1920
Assim não o seria, em uma bypothese unica: - na ·de bavermo~
cuidado - o 'c}ue não fjzemos -_de multiplicar as forças de nossos
1. 729. 000 -contos actuaes pela or.ganização de machina ba·ncaria
l'Joderna, cujas correias transmiss.oras ·e nvolvessem, como polias,
todos .o s municípios pr·o ductores e importadores. Sem ella, o .bom-

senso ·está mostrando que o meio circulante a1..a11al não é vehicula·
ção sufficiente para manobrarmos .a .producção, o ·transporte e a
d·ef.esa commercial das mercadorias nacionaes e a acquis.i ção e o
transporte das mercadorias importadas do extrangeiro .
Diz-se ·q ue de medico ·e de l·o uco cada qual tem um pouco.
Devia-se dizer: de medico, <le financeiro e de louco cada
qual tem um pouco .. E' talvez, por isso mesmo que aqui estou a
occupar a vossa preciosa attenção; é talvez isso mesmo que de
mim hão de pensar os anti-emíssionistas, que se collocam mercê
da sciencia de oiti va, tão acclimada no Brasil, dentro do :::riterio
financ eiro do finado estadista Joaquim Murtinho.
Senhores: não ha brasileiro nenhum que reverencie ma1~
do que eu a energia, a cultura e o patriotismo do benemerito Ministro da Fazenda que foi Joaquim Murtinho . Mas, a critica de sua
obra de estadista ainda está por fazer-se. Quando ella fôr feita com
superioridade e com imparcialidade, a ·c onclusão será que o real
serviço do grande Ministro não foi a reducção forçada do meio cfrculante pela incineração precipitada de mais de cem mil conto~
de papel-moeda. O Teal serviço desse inclyto brasileiro foi methodizar a despeza publica cm ·o rdem a alcançar o que, antes e depois
del.le, tantos estad•ista .~ .de valor têm tentado conseguir, sem obterem
resultado: o equiltbrio, e ainda melhor, o saldo orçamentw·io. Esta
foi a real victoi'ia ao grande Ministro .
Mas, seus actos financeiros sobre reducção do meio circulante
~ó produziram desastres.
O SR. ·BENTO DE Mm..u JnA: - Mas em tolla parte assim se tem
procedido .para melhorar 9 meio circulante.
O SR . .CINCINATO BnAG1~ : Sim: quando o saldo ouro na ba·
lança de contas internaciopaes seja tão' forte ·que permitta dispensar-se o ,p apel-moeda. E U fiO foi o caso. E' dizer menos do que a
realidade affirmar simplesmente que S. Ex. incinerou 113. 000 con to.s d·e [papel~moeda. Não, S. Ex . inci.ner.ou tamb~m na mesma
iornàlha, o Banco da Rep9blica, o Rural e Hypothecario, o Banco
Commercial, o Banco Lavoura e Commercio, o Banco de Depositos
e Descontos, o Banco ltalia-Brasil, o Banco de Credito Movel, o
Banco lntermediario, o Baq co Mercantil de !:iantos e o Banco Uhião
d·e S. Carlos. Isto em um paiz pauperrimo de instituições bancarias.
O SR. ARMANDO BunLAMAQUI: ~ Na capital da Republica se salvou o Banco do Commercip.
O SR. CrncINATO BRAw~: - Q.u ando medito sobre quantc. teria
sido mais f.ructuosa a adrrtinistração desse extraordinario Ministro,
sem esse lugubre incentiio, !sto é, com suas vistas voltadas de preferencia para o amparo e para o fomento da producção do paiz,
tenho realmente, sinceramente, p ena de que Murtinho tivesse seguido o rumo que seguiu.
A vulgar meia sciencia p.e oitiva attribuo a subida do cambio, sob
o Governo Campos Salles, ás incinerações de papel-moeda. Que engano de alma lê do e cégo !
.
'
Essa subida foi devida, substancialmente, ao augmento do salde.
ouro de nossas .exportaçõe ~ sobre as importações.
.
· · Aqui vae a prova, em algarismos que exprimem li!:Jras ·e sterlinas;
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l

Annos

1895.
1896.
1897.
1898 .

J
l

.

Exportação

Cambio

.11

1
! Importação
1
.

Saldo

1
28.823.000 19. 457. 0001
26.208.000 20. 977 .
21.538.000 18.000.0001
19.550.000J 16. 860. 0001

ººº'

9 15/16\
9 1/161
7 23/32
7 3/161

1

!

9.366 .ÓO o
5.290.00 o
3.538.00 o
2.870 . 000

1

1

Vê-se bem neste quadro, através da eloquencia n •lumbante do·s
algarismos, a relação entre a taxa cambial e o saldo ouro.
No period-0 dos quatro :.mnos de 1895-1898, nenhwn anno houve
em qne as entradas d·e ·onr·o para o pa-iz produzissem um saldo sufficiente p.a ra n.e m siquer metade talvez do.s pagamentos externos de
jur·os e amortização do capital extrangeiro ·empregado no Brasil em
emprestimos .publícos e em em prezas industriaes parti.c ulares.
As taxas c:;i.mbiaes nessas condições teriam d·e abat•er-se, ainda
que em vez d ·e 780. 000 contos rtivessemos apenas 300. 000 contos de
papel cfrculante. Veia-se agora o rev·erso .da medalha:
GOVERNO

Annos

1

\

Cambio

1

1899.
1900.
1901.
1902.

1

:\

·1

1

1
1
1

7
9

11

12

7/161
1/
2
3/ 8

1
1

1

CAMPOS SALLES

Exportação

1

1

1

1.7.842.()00
37.470.000
40.022.000
36.437.000

1
1

! Importação 1

1

I·

Saldo

1

ººº\
ºººI

1

6. 024. 00~1
11.
602.
17.185.000
20.285 . 0(10
21. 3.77. 00(1 : 19.245.000
13.158 .000
23 ._279.
1

A' vista disto, .diga quem dizer que a subida d-0 cambio nesse~
quatro annos, desde 7 7/16 até 12, foi devida a incinerações de papelmoeda . . . Reservo-me o direito de responder com um sorriso ...
Não! :'.'funca ! Foi devida, sim, substantivamente, aos augmentos
das entradas de ouro em paga da producção do nosso paiz. Adjectivamente,. esse resultado foi coadjuvado pela politica sabia e energica- do equilibrio r até ·.a:o saldo orça·m entario. · demo.n strad.o ra · d~

- 82 seriedade e ·d e -ord em na . administraçfü>, .e, ,por via de consequencia,
infundidora de confiança nas bolsas extrangeiras, que passaram a
nos remetter capitaes-ouro ·para &erem anui empregados.
Ahi está! o segredo .q.as finanças-Murtinho; cem mil contos a
mais, ou cem mil contos a menos, no meio circulante de ·então, .tiveram .a mesma lnfluencia .nos resultados .obtidos, que teria Ui.u
ligeiro aguac~iro na subida ·do ni\re1 das aguas .ctá :Guanab ara.
Agora: - influencia fDrmidavel pa~a o futuro ho Brasil, influenque ninguem teria a coragem de n egar, houvera sido o aproveitamento, p-elo Governo Carn1,us Salles, .desses enormes saldos-ouro, n ..
:organizaçâ-0 bancária do paiz, .quando na realidade O· Ministro Murtinnu nada foz, so dt:::.ft::G •n esta ~uatcna; lt:rla :.illo lambem ·tJ apr.oV·eitamento desses enorm es saldos em beneficio de nossa· educação
pr.ofissional pruductora e do desenvolvimento de nossa producção
expor tavel para ·estarmos gozando hoje .dias mais felizes; quando,
ao em vez disso, nos canipos ·~a producção, só se ouviu a voz de
Murtinho quando exclamava - "Salve-se quem puder . "
No:. temvo:. actuae:., •IHI culta ·e combalida ·E uropa, um Ministro
das finanç as que tentasse, abandonada a producção, restaurar alli
a ordem financeira e economica pelo processo que aqui Murtinho
enipregou. . . tal vez fo:;se queimado vivo 1
Applaudo a politica orçamentaria de Mortinho . Condcmno su:..
política ·e conomic a ·C financeira .
A ·e rrada orienta~~ªº dos l!Ue só ·constatam os effeHos, sem exame
das .causas •que .os produzem, tem dado como resultado, no Brasil,
uma corrente de opimão, que se arroga a denominação de murtinh1sla, e que nos combate, :a nós paulistas, defensores da producc;ão
nacional, como .c auasdores de· malefícios á Patria, sempre que cmd!1mos de enlíssao de pap 1~ 1-moeda. Sem embargo d_essa condemnaçau, nós a~sum1mos a rtsr1onsab1hdad·e de nossa op1mau, que dev•!
ser expo~ta sem r.o dcios, qom clar.eza, com ·c oragem, ,e com pat.r wüsmo acima de tudo.
.
Em primeiro 10gar: ....2.. a emissão- de papel-mo~da e um recurso
a que .não escapoµ até hoj e nenhum dos mais cultos e ruais ricos
povos ·do_ mu'n do . Ella pó qe, é c~rto,_ pr oduzir males ·e m dadas circurnstancias, de sua erro11e11 apphcaçao; males que acomp anham por
igual, eru analogas condlçoes de má appllcaçao, quaesquer outras
formas de abuso do creditq .
Em segu'n do lagar, - ·esses passiveis niales uão provêm do facto da ·em1ssao : - provêm da falta de energia para r esgatai-a .no
devido tempo.
Entendamo-nos . Uma Nação, sob o ponto de vista do emprego
.d e seu credito, não differe em nad:a de um particulat· . ::>1 uru ctaad âo se mette a em1thr u1,1los sobr·e seu credito pessoal, a acccitar
lettra:. a du·hta e á ·esquerda, appllcando o dinheiro assim obtido
em assignaturas de lyrico, em passeios de automovel, cm festejos de
anniversar10s, em ho sped a~Iem de .amigos, e m ·enter.ros faustosos de
yartmtes, é claro que os a pceites de .taes lettras, que taes operações
rte cr.edito, quaesquer que ellas sejam, por mais vantajosos que pareçam seus prazos e seus jp.ros, hao de dar em rei.ultado a fallencu1.,
mais dias menos dias. Mas, si em vez dessas apphcaçóes, esse mesmo
particular ·empregar esses mesmos recursos em 1avour.a rendosa ou
~m industria de. prün~m1. necessidade, trabalhando em v.ez. ·de di-.
1

1

vertir-se, - é claro .que paga sua divida e acaba rico, PORQUE EirPRF.GOU -0 DINHEIRO não em destino voluptuario, parasitaria, destr uiuor, mas EM DESTlNO REPHODUCTIVO, CREADOR DE RIQUEZA.
A:!!slm, o Governo .ct,e uma naçáo. :S1 emprega 11eu credito, seja
contrahindo cmprestimos .a juros, seja emittindo sem medida papel;
moeda, para supprimento de "·deficits" orçamentari-0s, para .festas
gov·ernamentaes, para embellezamentos voluptuarios ·de cidades, etc •
.na. de i r ·á .g arra, mais dia, menos dia, fatalmente.
Qual foi a ·emissão de .e mprestimo publico, ou de papel-moeda,
applicada nas mãos d'Os productores nacionaes, que já deu prejuizo
ao Thesouro Nac10nal 'l Não sei de nenhum. Que lhe desse lucro!>,
eonheço uma que proporcionou ao Thesouro Nacional lucros, que
nLmca os teve tão avulta,dos •e m operaçào nenhuma, nem no tempo
do Brasil-colonia, nem do Brasil-Imperio, nem d·'o Brasil-Republica:
- foi a operação ultima ·com o Estado de S. Paulo, para a defesa
do ·café, .na qual a União entrnu com 110 mil contos, e dentr-0 de
cerca de 16 mezes d·e prazo, recebeu todo seu capital, liquidando
iucros líquidos .de cerca -de 70 mil contos, sem a menor despeza e
- $em o menor trabalho ...
As emissões para defesa da .producção teem tido seu re·embolso
assegurado integralment·e .
O Sn. SAMPAI•o VrnAL: - Em quatro annos, o Estado de São
Paulo resgatou o emprestim-0 de 15. 000..;_000.$, para a valorização
do café.
O Sn. CINCINATo BRAGA: - Não teem sido, de facto, resgatadas,
pelo. motivo do Governo Federal náo o ter querido. P.or que 't Por.que . S·empre .que se tem feito emissão destinada especialmente
ao fomento .ou á ·defesa .da producção nacional, o Governo .Federal
tem ficado á espreita -do seu reembolso, não para resgatal-a, mas
para applical-a a outros fins, entre os quaes se salienta o de supvrirem-se os deficits do orçamento ordinario.
·
Ora, applicadas -assim, as emissões resultam desastrosas, pu. ..
que difficilmente haverá no mundo nação cuja despeza orçamentaria sela mais ineproductiva d-0 1que a do Thesouro Federal do
Bras:il.
Não é, portanto, direito que se venha argumentar contra emic;são para fins ec-0nomicos, .c om razões tiradas do seu emprego em
pagamentos de divida publf.ca, de despezas militares, de inactivos
d·e todas as especies, de funccionalismo publico, de aberturas de
avenidas, etc., etc.
·
O SR. PAULO DE FnoNTIN: - A abertura de avenidas, nunca deu
prejuízos.
, .
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O SR. GINCINATO ·BRAGA: Conforme V. Ex . considerar esta
palavra - prejuízo - na minha opinião, Q que não multiplica o
rendimento, o valor da producção exportavel é despeza fr.reproductiva.
~·i-'Jl
O Sn. PAULO DE FnoNTIN: - As avenidas multiplicam, ·porqu~·
desenv:olvem 'º ,c'Ommerclo, a industria, 1augmenstam os :i mp·ostoi.,
permittindo a vinda de capitaes e~<trangeir-0.s.
O SR. C1Nc1NAT0 BRAGA: - Não percebo, no campo, a influencia das avenidas luxuosas.
·
O Sn. PAULO DE FnONTIN: - Sim, avenida não está em S. Paulo,
está no Rto d·e Janeiro.
1

· ,.. 6 ~R: CINcINÚo Bi:;.\.GA·:' _,_ O fü10 de Janeirn· não é um mereaúd
proàuctor, mas consumúlor.
..
.
.
.
o :sn. PAULO' DE FnON'flN : - E' um mercado consum~dor, e um"
t:idade industrial e si V. Ex . .não tivesse· os productos da sua indusina, tena a importação augmentada e a balança commercial seria
·uesJ'avoravel a nós.
·
.
' u :SH. C1Nc1NAT0 BnAGA: - Mas a i'l1<lustria não precisa de avenilla:>. Posso citar fabricas ·e stupendamente productivas, longe das
avenidas, em pleno interior, ou em distantes sunurb10s.
·
O SR. PAULO DE .FRONTIN: - Mas o consumo <lesses productos
'dá-!!t ~l"mpre n·os grandes centros, por meio <tas ·casa., de var·e ja que
us
vendem.
1
'
l'ermitta-me- ·V . Ex., mas, n esta parte, não posso ·c oncordar com
à argumentação que está ·desenvolvendo.
u ~'R. CINCINATO BRAGA: - Respeito muito a opinião ·rlo illustre
toJ1ega. . .
·
l'l ós, paulistas, n ã o queremos as emissões para meios ordinarios
ue atlministração. Acceitamol-as como solução passageira para diffi~uloades .com que está a lutar a producção nacional. Não comprellendemos que marche p ára sua grandeza um palz que não se aerende, ·n o campo ·economico, contra as depredações de especula.dores
ganan c10:süs, que- -0 reduzem a uma colonia de voraz metropole. Si
tivessemos lib erdade de escolha entre: a) saldos orçamentarios; b)
tmprestün-0 externo; e) emprcstimo interno; d) emissão d.e papel,noecla, que são os roei.os p elos quaes as nações levantam recurses
11 ara suas·· necessidades ·extraordinarias, certamente não deixariamos
de, em vez do ulumo, opihar por qualquer dos tr·es primcir.o s ca11ünhos.
Para 'seguirmos pelo quarto, escabroso embo~a, antecipitdamente
1emos pesado com cautela ·QS inconvenientes entre a abstenção mulsumana, C·Crteiramcnte s uiqcta, e a marcha sobre urzes, que nossos
vassos laboriosos hão de vencer, como de -0utras vezes j á tem-Os
.
.
{encido. '
Não dizemos assim, ·p qrque no momento é o trabalho ·paulista
'l.ll~ está send.o atacad·o. Não. Adoptamos a politica protecc10nista.
êià ' producção de todos os :E;stados da J:lepublica. Ofüareos para todos
JS productores .dos outr·os Estados e não nos conf.o'rmamos com a
:.itnação, quasi permauent~, de suas queixas geraes, por falta de
11umerario .
·
·
Nesse estado de alma fiz -0 ·estudo do proj-ectc:.. em discussao.
julgo insuffic1entissimq .
, De um ponto de vista geral posso dizer que o ac<:eito. Ha nelle
doi;i,, pontu:s capita e:., ·. qne' elevem ser iouvados: o primeiro é o
o'bjectivo de alargar um pouco o nosso m éi o' circulante, que erri'
precedentes eonside·r ações JA ·eu disse parecer-me muito insuffi·i;iente .Par::t o , Bi:asil actual i o segundo, é a preoccupação muito elofrtavel 'de evitar a emissão pura e simples, sem lastro algum. •
... J<;ntreta:nto, ·em üous 11ontos me encontru em .ctrvergcncia co1u
u_p _roiect?: ,i..•, enten.do qlf.c as .eiíl'issões. permittidas devem ·ter um
Imute ·humen.t.::u max1.::no; ~. ·, entendo que a applicaçao a se lhes
clq,r r)ev~ constar claramente do p,rojecto.
; · '(,l'uanto a esta segunu ~ parte, as considerações, que já tivestes
u paciencia de ouvir desde o começo de m.eu .discurso, mostram ela-

que

ramen~e que, no meu modo de ver, a applicação das emissões deve

ser exdusívamente ao campo economico, para fomento e defesa de
nossa pro·ducçao exportaver. Neste senUdo estão mspiratlas m1nna:.
emendas.
Quanto ao algarismo a que d evem attingir as emissões al.).,tpr.izadils, apres ento ·e mendas que mo"dificam sensivelmente . o, projeçtq.
, Obed~ço ~t i:lr.e-occupação do augmento das ·entradas de omu •. no
paiz,. Já mostr-ei que, pela IJOrta do cafe; .n ecessitamos offerecc1
resistencia c'Ommercial que nos p ermitta obter delle de f: 70. 000. 000
para c~ma, em paga da safra d·e 1920, a qual sem intervenção 1emissora talvez nll.o produza nem 30 milhões, facto este ·que . traria compl<eto desmantelamento á ·e conomia principal da Nação. Para esse
resultad-o, ê indispensavel votarmos ·r ecursos, deante dos quaes o
capitalismo co:s1ilopo11la .e voraz d·esanime, .abandonando a esp·e rança de levar daqui no::;:sas sarras a resto de barato, papa faz.e r sulnretu -0:s preços ·em ouro no extrangeiro, depois que ellas passam ·a
lhe 'p ertence r.
·
Cogitei por 1ss'O de cr·e ar urna organização permanente, não ·de
d ef.esa exclusiva .do café, mas de defesa ·de qualquer artlg(I da pro. ducção nacwnal.
'
, ! .• ,
A ·.e ssenc1a dessa questão está simplesm"ente em uma 'c rít'e riosa
l"egularização das ofíenas. bm urn pa1z d.e ' económia, e't'n fó't maÇào
e indefesa, ·c omo esbá o Brasil, a sina do p,rpductór é uma das mais
d:esgraçad·a s. A custo •c-onsegue- ;r-ecursus para semear'' e cÇJ!h'eri e,
. quando trata d a v·e nda dos prod11ctos, a avalanche destes sóbre
rue11cados abale os ,,pr-eços abalxu fre{ftte·n temente do custo de producção. E' indispensavel h abilitarmos -0 pr-0ductür a guardar sua
m ercadoria, para v·endel-a sem precipitação. Para isto um dos bolis
cammhos é a w arran tagem, a juro modico ·e prazo 'd é ·'uma carúpanha agrícola, p r azo qne vanu segundo a espect·é de' 'plaritaçav,
mas qu e não ex cede .en tre n ós .de um anno. Apresento' ei:Ilen.'da
scgun uo a qual as .emissões autorizadas p ela letfra e,' do art. 1.º 'do
p ro ject o (emissocs sobre titulo s da diyida pul;>:ii.c a ·do Brasil~ ' Inglat erra, Fran ça, Estado s Uni-elos ·da Amedca do Norte ·e !falia) ' hão
.p oderão exceder a um maximo -cir culante de 200' mii 'c ontos; 1 e nii.o
poderão ser ·applicadas sinão em def,esa da no!lsa p~pducçã<i ''éXportavel. Corrijo assim dou:. .defeitos capitaes ,do proj't,:lcto: - a 'il(Imitação ·das emissões sobre t aes titulos publicas· e o · ,silencio \sobre
a obrigatoria applicaçáo della~.
' .
r
Os meios pelos quaes serão ellas applicadas são -de duas' e's pedes.: - a warrantagem e a intervenção dfrecta, p'Ol' compra, nos
1
mer.cados.
,
·
·
, '
Comprehendo bem que este ultimo meio sus~ite ' ~rfü~a ·dian'te
· dos canon_e s da scíencia financeira. Mas, .na· solução ·dos ' probl~mas
· de' admimstraç-.ão publica, temos de acceitar o estado social,. ou
:nelhor, os fado s soci ?.es, como elles são na realidade, e não , ,co)Ilo
· d·esejariamos qne o fo ssem . .E a 'l'ealidade brasileira , ê, aini;la' ., a
gera.! ignorancia .dos produ C'toN:s no ;m\anejo 1dos . appa1rdho.s 1 ,,de
warrantage1µ, que temem e r.ecusam, ·a•p par-elhos q,ue .não ,estãp.
aliás! disseminados, sini:io em ridícula escala, no .nosso campo ,eçonom1i::o. Por isso, julgo eu 'q ue prometter dinheiro sobre warrantes
exclusivamente vale quasi tanto como negal-ü, como dar . nozes,. a
quem não . tem dentes para as quebrar. Os ·institutos. juri~ic-os que

os
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·hfio reflectert1 u estado da sociedade são destinados áo papei dt!
·letll' a morta na legislação.
Dir-se-ha talvez que lnvito non 1datur benef icium, ou ainda que
dormientibus non sucul'l'it jus: si os lavradores recusam a war·rantagem 'OU d-0rmem o somno f eliz dos ignorantes, não devemos ser
,mais realistas ·do qu1:: o rei. Mas, -0 cast:> em sua verdade é que o rei
aqul não é individualmente o productor A ou B. O rei aqui é o
.. Brasil, cuJa economia geral soffrerá por todos os ·ca11tos, em tod·as
' as algibeiras, COM o AVILTAMEN'.l'O DO PREÇO OURO DE NOSS-OS PR-ODUC'l'OS DE EXPORTACÃo. Não temos ainda os recursos modernos dos
·institutos def.ensivos: - quem nao t eru ·cão, caça com gato, ate quu
o cão lhe venha. O Governo, l eader economico acima de tudo, sup·pra essa falta .de capacid ade do productor e dos seus modernos
. advoga.dos, intervindo directarnente nos mercados, como já o tem
feito mais de_ urna vez o Governo do Estado de Sã-0 PaUlo. Na actual
anomala situação -dos mercados rnonetarios do mundo, as interven:. Ções govérnamentaes desta 'Ilatureza são o caso commum, a qut
-não escapa a administração publica da propria Inglaterra, paiz onde
os princípios classicos da Economia Política sempre tiveram seu
. quartel-general. Haj•a vista ainda agora o papel do Governo lnglez
nas questões do carvão, do trigo, das carnes, da lã e d·o algodão.
Minha emenda consigna e sta m edida salutaríssima:
tanto os
pro'ductos dos emprestimos por warrants, como os productos du
·intervenção ·dírecta nos mercados, serão ·convertidos em cambiaes
· ouro, as ·q uaes s·erão remettid as aos nossos banqueiros em Londre:o,
para c·onstituir·e m um fUljld·o p ermanente de defesa da producção
nacional. Desse fundo n ão poderá o Governo lançar mão, sinão
· par.a ·e mprestimos, a juros de 3 % ao ann-0 e prazo não excedente
de doze mezes, a·os governos dos Estados, ·ou a bancos, sobre garantia de warrants, na base P,·e 80 % ·do vaJor da mercadoria warran. tada. Estes emprestimos serão sempre, liquidad-os em cambiaes
.~ ouro, ào cambio do -dia, nara de .n ovo regressar o ouro dessas cambtaes ao fundo referido.
v'ê-s·e bem q1ianto o campo .e conomko do Brasil, ganharâ em
· alentos com a organizaçãp pr.e posta . E' bem visto que esse apparelho nnan·ceiro reclama ponderaçao e criterio para sua movime11. taçfo, por parte dos homr ns de governo. Mas, si tivessemós de legislar sempre no pn1suppqsto da incapacidad·e ou da deshouestidade
em noss.os dirigentes, melhor seria então que se fechasse o Con. ,gresso, e que se annundasse a•o s povos capaz.es e honestos, que o
' Brasil precisa de uma metropole, que o administre. Como não pertenço ao numero .c1..os scei:iticos, ;proponho as medida~ alludidas.
Comprehende-se bem 1que minha emenda não implka, necessa-.
: riamente , a emissão maxima e permanente de 200 mil contos a ma1~
~ em n,osso meio circulante . Normalmente, espero bem que nãú se
;. emittirâ talvez nem a ·de cima parte dessa quantia; porque, sendo
... ena destinada á ·defesa dos preços da producção, basta que a espc·
- c11lação baixista tenha certeza .da existenóa real d-e taes recur,sos
, de · resistencia ao alcance dos productore:l. Bastará essa certeza par11
··que a ·es.p·eculação baixista recue em sua campanha. Estou convencido de que esta lei vae produzir effeitos mais pel·o seu lado moral
do que p.r npriamenté pelo seu lado material. Talvez não seja necessarió emittir nem 20. 000 contos.
Além Q.isso, não podemos -pr esumir que todos 'ºs 1proclucto~

-81agricolas do Brasil enlrcm cm crise ao mesmo tempo cm um paiz
ele tamanha extensão, de climas e estações tão variadas, ca so unicú
eni que it ,emissão necessitaria chegar ao seu maxlmo.
Que chegue ao seu maximo, ou ,que fique em um m1mmo, 1,
certo é que a emissão 1que si fizer a este titulo será em issão exet!pcionalmente lastreada por ouro: de um lado ella se baseia en.
lastro d e titul 1os-ouro, a tres por um; ·e de outro lado clla terá seu
segundo lastro na contra-partida d,o fu.ndQ-ouro ·em Londres, a tantó
por tanto; ficará então, embora ex post f actum a emissão IJ'.lelhor
lastre·a da ·do que qua}quer outra .
O fundú permanente em Londres vae con stituir o começo da
ex,ecução do progr amma, de que não d,evemos abrir mão da creação
de .n osso b anco de emissão' sobre lastro-ouro : ess e fundo será capital ouro com que o Governo entrará como acdonista do banco
que para esse fim t enhamos de fun,da r. Desd e qu e exista no pai:t.
um bane() ,d•!:J emissão, a funcção, que ,este proj ecto eomme tte ai.
Governo, deverá ser exercida p elo novo banco, em uma de sua ~
secções, ao lado do redesconto b an caria.
Assim, até aqui, tenho exp osto a ãctua ção de minhas e111enda:!I
no camp,o ,econ omico do ,p aiz, no meio dos productores agricola~ ,
aos quaes levo elementos de resistencia c-ontra seus inimigos.
Essa medida 1s1eria incompleta si ,eu •nãio ic uida!.s·e p·al"'allela ·
mente ele -Obvi ar ás gravíssimas crises a que estão expostas pass&geiramente. de fempos a tempos, as praças genuinamente commerciaes da Capital da Republica (J das capita~ do~ E~ lado11 . Es1ia:,
crises são partilha dco commercio .em todos os povos do mundo .
Muit a ~ vezes ellas em•ergem em um paiz, sem causas locaes, como
reflexo apenas dt?' crisef .que vão surgi.n,do em paize3 extrangeír:>s
com os quaes temos negocios
,
Para situações dessas, 'º commerc10 brasileiro esta totalmente
desarmaclo. Custa até a crnr como não temos tido craks commerciaes frequentes, só· evitados p ela inegualav·el timidez, p ~l o excessivo retrahimento eom que operam 'Os nossos bancos . Quem perde
com esse estado de cousas é a prosp eridade ,do pa iz .
A circulação fiduciaria de , qualqu er povo n ec,essita de do cH
elastidd·acle '{)ara contrahir-s,e ·o u ampliar-se, •segundo -o gvro d,a s
transacções é accelerarlo ou vagaroso, segundo o volume destas é
au gmentado ou diminuído.
Os p,ovos de circulação metallica conversível e immigra'vel J;vr,emcnte, teem n as reciprocas r emessas d,e ouro a principal valvuh
ele s,egurança para suas pra ças de commercio. Basta altear -se a tnxa
do desc'Onto na Inglaterra para que para lá afflúa ouro, galgan do 11
circulacã,o moP etaria i.ngieza. Uma li geira baixa de bons títulos t"m
Paris attrahe de prompto capitaes da Suissa ou ,de Nova-York, en,ch endo-s,e as caixas elos bancos. As praças commerciaes assim a~o
clem-se instinctiva, naturalmente no -commum dos casos , Todavia"
nesses mesmos povos de franca circnlação metalli co, a -optima valvula ,da interlocomoção do ouro não basta para ronjurar certas crises commerciaes violentas, Os povos adiantad os , teem nos seus usos
uma instituição
salutariss,ima, que elles ,denominam emis são de
ernergencia.
O Sr. Presidente: - Previno ao nobre Deputado que está esgci tµda il horµ . Não h <i m ~i~ oradore;:;, 1ps ç:ripto s, f\ ssim 1 sç S , f:~.

quizer, poderá continuar o se'u discurso, sendo, porém, considerado
como fallando pela segunda vez.
, O SR. 1CrncrNATO BRAGA: - Acceito o alvitre que · V. Ex . suggere.
O Sr. Presidente:
lar pela segunda vez.

Tem a palavra o nobre U.eputado para fal-

:I•

O Sr. Cincinato Braga: - Dentro de 15 minutos concluirei. ·
,Nos .pei·ores momentos ele suas crises commerciaes, tanto mais
passageiros, .quanto mais violentas, uma ·emissão ele eme'rgencia é
o aguac·eiro opporhmo que apaga um incenclio .que começa ou que
previne a explosão combustível a realizar-se.
Esp an ta, a quem . estuda estas cousas, V·erificar que o commercio
d0 Brasil, paiz internacional, com circulação metal!ica, vive . sem
este ~pparelho de segurança. E' certo que não é bem urila vida:
nossa terra é um repositario .de crises. Nessas crises cada banco,
e-ada commerciante, conta comsigo sómente, não h a vend-o entidad·e
nenhuma a qne se dirigir para pedir auxilio. E a 'v italidade elo paiz
é> lall\anha, que vae, ainda assim, lentamente ·p rosperando, louvado
Deu:;! ,
J.á e'x istiu no Bra.sil a emissão de emergencia. Creou-a o Visconde r1o Rio Branr:o, quando Ministro ·da Fazenda. do gabinete -de
7 de l\farc.o de 1871. qu e con seguiu .do Parlamento a lei n. 2.565,
de · 29, d e ,Maio de 1875, autorizando o Governo a emiHir até á somma
de 25 mil qontos em pap ?l-moeda para attender ás apertaduras da
praça ,pm momert:os -de cri1se ·excepcional, r esgatada a emissão assim
que a crise passasse. A emissão era consentida sobr·e lastro de
effoitqs , commerciaes · e de .füulos da divida publica .-io . Brasil . Lei
do . Partid0 · cons ~ rv a dor, teye a 11ostiU.dade .p arlamentar elo p::irticlo
liberal. iDahi, sua ,revogação, por coherencia política; em 1879, e
quunclo , o partido ljberal havia subido ao poder.
Mas, as leis ·da p.ecessidad e t e·em força ineluctavel. Ein 1884 o
l\'linistro -da Fazenda, liberal, o incly.t'O b rasileiro 1que foi Lafayette
. Rodrigues Per~ira, ·;pr'opun'h a 10 l:restabeleclime1J1to Ida 1err.,issã:o de
emeFgencia. No anno segpinte, o. proprio presidente do Conselho,
Sarah·a, nm dos maiores a dversados, no Senado, da lei de 1875,
i:endia hor:Jeqagem , á sab e.floria ·elo Visconde de Rio Branco, declarandp no Parla,.'ll·ento : - "Já me oppuz aqui no Senado a um projecto igual, . pleiteado pelo Visconde do Rio Branco . Dessa minha
atti~.ncle mr arrependo, porque hoje reconheço que o Minis.tro que
.se encontrav!\ em 1875, n~ ·direcçã:o do Thesouro tinha reflectj.c[o D
calcula.elo melhor .do iqne ep". E a lei .conservad·ora foi r~stabelecida.
A ,emissão de ·emerge11cia foi ·revogada no ministerio Murhnho,
(:'.m . 1 ~9!:1 . Mas, Martinho pr·eviu que <0utrn orgão devia suhstituüaqnelle supprimido: - para seu succedaneo, ficou o art. 6.º da ' lei
fie 20 ide Julho de 189~ qu ,e autorizava o Governo a r etirar do fui.ido
.ile , gilrantia -do papel-mo 3cla até a quantia oorrespondente a réis
20 ·OOQ$000. papel para act~d ir a praça .em momentos de crise ex;:cpcional. Foi uma medida in feliz: - na primeka a unica vez que
foi ch::tmada a prestar sell serviço, l evou a mais rapida ·fallencia r,
Banco· d31 RC J?U~lica, que foi au~iliaclo, e não evitou, antes precipitou, o nolenhss1mo crak pancar-10 -de 1900, a que ha pouc·o chamei
a incineração dos bancos nacionaes.
' '
'
.. i
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:- 89" .. , Q certo é que, ,extincto de facto o fundo .de garantia, o commercio nacional não tem hoje para que app·e llar na hora tle uma
crise grave. Mal se desenha no horizonte . uma difficuldades' ccHrr•
mercial, os bancos retrahem-se no cauteloso temor 'd e um· incen.dio
hancario. em terra um corpn ·dP b ombeürns que abafe, ou · ciicum"
screva o. fogo.
·
·· '
- Incrível!
O projecto em discussão, no art. 5.•, proéura dar remedio a
ess·a .o missão no noss-o mecanis.m o comrrnercial . Mas. f.al ~·o timid1a~
mente, e, perdoe-se-nos o adjeclivo, inconvcn~e1'1ternente . A ti1úidez -r esalta do baixo al!.rarisrno de 50. 000 contos para attenrlerem-se
a todas as praças ·do Rrasil . A inconveniencia resalta d·e não ter
sido pelo projecto acolhida ·a emissão sobre effeitos commerciaes
de nrimeira or-d·c m com e ndosso bancario, prime bills, como dizem
os inglez·es ·e norte-americanos.
·
.Senho-r es: o meio ·circulante de um .paiz tem de ser .natural~
mente ·O vehiculo d e. sPas tran sacções . monetarias; tem de servil-as
em todas as suas rn anifestacões ·ou rnodalidad-es. am:pliandd-se ou
·r estri.n gindo-se, segundo as transacções . nas praças avultam. ou b ':.
cas;seiam.
·
·
'
' . .,
Ha urna liga ção -de causa a · effeito entre o volum ·~ ·d::t .c irq.1lação
rnon etaria e as oper ações rea·es do commerci-o. A emissão de erúergencia, portanto, ,n ão., é uma -opera,ç ão fina:t;tceira rl,0 Thesouro e por
sua natureza um a op er acão commercial. no sentid·o de . que a restricção ou o a m:{meI\tO d a circulacã-o nada tem ·q ue vêr com o augmerito
ou dirninuiçã.-0 1de di vidas <lo Thesouro: mas ·sim -deve guardar harmoni a exclusivamente com as expansões e contracções da '_activi.dade commercial do paiz.
.
··
Hot essa 'l"azão fez·-se a grande -e notabillissim11 . r bf.orma bancaria dos Estados-Unido s. Alli. coy10· no Bra~il, ainbos 'paizes ess.e ncialmente arrricola s, os lavra<lor es teem de supportar, :mtes de haverem embolsado os preços -das · sua s colheitas, o p.eso de g_a sto.s d 'e
·custeio rural ·e d e tra rn'-\porte s em ·sornmas iforniir'l :weis. ~ircum~
stan cia CTu e produz t odos os annos em todos os Estados. embora em
mezes differentes do anno. um a te nsão monetaria insupnortavel.
-Com o augm Pnto das popul ações e da producção, ao cabo .'rle · algun_s
annos, a ·n ação pód e prosperar sem o , au~mento de su::i circulação
monet<iria. pelo menos ·nesse .~ momerit-os. ·de m'ainr tensão. . · . i ·
O systPma eµdssifo nos Estados U iidos baf)eiava-se ·'tamb'em nb
uso <las a p olices da divi rla publica corno lastro.
'
Os inconvenientes do systema i mpuzeram sua suh<>tituiçã·o. Alli
ho.ie se eJ!l itf.e sohr-c m er cadoria (nue ·outra cousa nii:o é a, barr_a
ou a mo eda ·de ouro) ou sobre effe itos cornmérciae_s que não são
outra cousa si.não as m er cad-orias ·d e producção elo pai?: transformadas 'Cm .títulos commerciacs fi clP. dignam ente 'representativos do valor
daquellas. Bas·ell:das n esses titulos as emis11ões de emenrencia . (que
sabem sem pre -das r e.rrras ordin arias) guardarão relação intima corµ
o movimento econ omico .do paiz. adaptando-se a necessidades qJJ.e
são por n a.t t1r eza. variaveis seii:m;i d-o as esta_ções d.e um m esmo anno.
Apr·esento emenrhi nwdifi canrlo o oroj-ecto. ri-os db.u s criticaà~s
nontos : 1. p ermittinflo que a emissifo de emergencia se.i a feita tambf'.m sobre ·os P.ffeitos c.omrnerci·aM, ' quando ::is~ign,,do~ por dul'\,s
formas acre-ditadas -e ·e ndossadas por banco solido; 2.º, aut'orizaú.d{>
fl.. e.µ:iiss~o . qe ~mer{fep;cfa até Q Illfl.~ÍP.lQ !Je. ~!)0 ._QQO con,tos,
.· .:
0
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Não faltará quem se assuste .desse maximo. Mas, creio eu, só
a primeira impressão.
Como venho de expor, a ,e missão de emergencia está em ligação
intima com o movimento das operações agrícolas, industriaes e commerciaes. Portanto, o quantum ·destas deve ser Q criterio a nos dirigir no instituirmo s aquelle em confr.onto com ·O meio circulante .
Com o cambio a 27, ·em 1875, o Imperio julgou necessaria emis.
são de em ergencia a-t é o valor de 25 mil contos, para um meio circulante de 180 mil contos, que servia de v·ehicuJ.o a uma exportação
e importaçã·o de 350 mil contos, sommadas. Era, pois, d e 14 % d a
circula çã·o fiduciaria.
Sobre essas mesmas bases, guardadas as mesmas proporções,
temos de considerar que nossa adual exportação sornmad·a á importação, orça por perto de tres e rnei-0 milhões de contos, e que
nosso meio c1.rculante é 1. 729 . 000 :000$000 .
O SR. SAMPAIO VrnAL: - Aliás, ,desses 1 . 729 . 000 c-0ntos, talvez
um milhão se ache immobilisado no interior e n as caixas dos bancos .
O SR. CrNCINATo •BRAGA: - Em primeiro Jogar, par a exportação
e imp·orta çifo ·cerca de dez vezes maiores, por 10 deveremos multipli c::ir aquellrs 25 mil contos: isso já nos dá os 250 mil contos ife
rninh a Pmenda . Em seil'undo lagar, au atorz e por r:enlo de. réis
1 . 729 . nnn: 000 ~ 000 são 242 mil r-0ntos. P-ortanto minlu emenda está
de 3" CÔrdo com a lei do Imp erio.
Em um nonto ella differe. e irn~ortant i ssimo: - nun ca o::correrá o casn rlP. ·.• ~ rem emittido.s e ·estarem em circufacão ao mesmo
temp-o ns 2!10 mil rrmto• auforiz a rlos nor minha em en.da, o Qlle n ão
acontecia c om os 25 mil contos da lei a.e 1875. Minha emenda dispõe crue a ·emissão de em<ir genda será feita "para attenderem-se
estabelerim entos ban carios no Distri-ct.o Federal e nos Estados, na
proporc;ão dn v:oilor ·commerci::i l da exp·o rtação de cada um, d·e ntro
do m aximo de 250 mil c-0ntps".
Isto aner dizer ·duas cou sas imnortastes: n) aue a autorização
não po rler á ser. c·omo sempr e tem · .• ido, utiliza.da sómente. ou pre cipuamente, em beneficio da C\apital Ferforal ou de alguns b :-m co.s proxill'·OS d esta ; ha ·fie tocar a [o dos ·os Estados, qu e teem todns direito
ao h en eficin resultantP. -de U'fil a f aculd ;:i np ma1test<i.tir <i -au e é de toda
a Nação: b) ness·es 250 mi] conto11 globaes ca1la Estado tem urnn
quota-p arte reservad a para seu gozo, correspnndente á sua pro ducção P.:Xnort::i·d-o na anno anteri•or.
Mais, claramente: a errii ssão ·de em ergencia s-e fará mediante
um:i iusta nroporção ás .acfivicl ades commerciaes de cada Estado,
arm::ifla assim:
Export;:ição total d·o Brasil está p ::irn emissão .e] ~ 250 mil
contos, assim como exportação estadual está n ara X. . Assim
~ e encontrará, em cada anno, a quota de •emissão de em ergen cia riu ~
fic::i rrsr.rvac'la para S·er ex clusivam ente r ecrbid a. si rl rlla n er essit:oi r.
pelo Estado em crue se pr-01mndar um a ex.c,enrfo n al c ri ~P d e falt11
de numeraria. Essa .quota parte jámai-s po·derá ser ·emittida rp·a ra
servir a Qntro Estado.
Ora, rior sua for m:i ção p olitica e t aIPhern por caus:t <lr sua situação ge-0grapbica,· neste va,sto t errit-0r io brasileiro, o:; E stad·os te.ern
m as crises commerciaes prP. pria ~ . imiitas vezP.s sem contaminação
necE' -;~. g· ri a e dirE"cta com otttros Estados1 visinhos ou não. Póde-se
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dizer 'que cada Estado tem sua ,economia separada. Dá-se ás vezes
o caso que o 'lTl·omento de crise nos Estados que vivem do assncar
é o momento dt> febre ,de lucros uos que exportam Cí~reaes. Outras
veze5 a ·crise nos centros caféeiros contrasta com exuberancia na
cólheita do cacáo on d-o algodão. As aperturas nos mercados exportador·e s de herva-matte podem não coincidir com as difficuldades
do commercio de carne ou com o das fibras textis. A industria dos
tecidos de àlgodão púde estar em moment:mea cris,e de stock sem
sahid.a no Maranhão, á falta de vapores, no momento .m esmo em
que essa mesma in<lustria póde estar exuberante na Capital Fed{}ral.
O gado pód·e estar ·em baixa no Rio Grande do 1Sul na hora de sua
excessiva alta em Belém d·o Pará. As fabricas de charutos na Bahia
podem .est::ir em syncope passap-eira no mesmo mez de felizes negocios para as do Hio Grnnde do Sul.
De ·ordi.nario ha um curto período de ,cr·i s·e commercia.l no ffndar-se a entrega pe!o commercio ·da safra 'ante6or até a vinda ao:;
mercados da safra porvindoura.
Ora, as épocas de safras de uma mesma mercadoria no Brasil.
variam· irnmenso 1no ·der1urso do anno. devi·do á ·d·iversida:d·e dos climas.
Assim, nunca se dará o caso d.e uma ·crise._ excepcional que se
extencla a um só tempo fio ·extremo norte até o extremo sul do paiz:
- nunca, portanto, se dará o caso ,da necessidade da emissão simultanea dos 250 mil contos. Quando uma emissão de emergencia
tiv.er de ser feita o~ra o commercio de um Estado. recolhida ou
resgat::ida já terá sido a que attend.e u a outro Estaélo.
Esta emissão é a que impropriamente a linguagem commum
chama - red esconto bancario. Faz oart!' de minha .e menda um dispositivo, parn o CT11al vou pedir a attenção da C::i.mara.
Nesses d·escuid,os J,egislativos e administrativos, te em deixad10
em posição insustentavel nossos banC'.OS nadonaes, ·e m face .dos hanr.os ,extran1Z·e iros. Estes ultimos, salvo honrosas excepções.. instai_Iam-se no Brasil quasi sem realizaçií:o ele canital em nosso paiz. e
aqui -abrem seus guichets aos avultad·os depositos ·com que recheiam
suas caixas.
Negociam assim mais com o nosso capital do .que oom o delles .
Com o noss'O capital se armam para aviltar nossa propria moeda nos
camhi.os internacionaes.
Quando sP. desenha uma crise -cornmercial, são os 1(JUP. J11enos a11xiliam a producção nacional, para c·u ias operações rarissimamente
voltam os olhos. nref.erindo jogar no camhio.
Porque o cHnheiro dos prioprios brasileiros é levado a taP.s est,·beiecimentos, de preferencia a ser depositado nos bancos nacionaes'!
Sómente pür este motivo: - os ,dep·ositantes sabem cme o banco extrangeiro. em caso ·CIP. P"~ ri ,czo, tem para -cmem appellar, que é sua
c::tiJ\a matriz. a qual lhe fiiculta!'á credito cl<e eme-rgencia. pondo-o "·')
abri1<0 da fallencia, no · c n ~o de crise ,excencional violenta; esses depositantes sabem, ao mesmo tempo, que o banco brasileiro é um de~
graçad10 sem arrimo, que rodará no nauf.ragio, ,s,em ter a ,q uem pedir
mi·sericordia, parn fovanh r dinheiro s-obre .sua r.arteh'a, nor ontima
que esta seja.
Feito este ,r adocinio cümparativo, os depositantes
muitn n::>tur~Jmr.mte afflu r m aos guiC'.hets ·dos hancos extrangeiros ...
En d·ese.i1n ·dar forç;:i moral .e material a·os bancos narionaes . Pnr
issn. :ifargando a rmissão rle ·soccorro a nossos banco~, Ievo a tra11·
quillidade ·a o espírito dos depositi\ntes: Poderão 0$ banc1os naci·onaes

. -- 92 fallir, si forem deshonestamente ou inoompetentemente administrados. M~, ós bancos brasileiros prud·entes, com boas· carteiras co~n
ros, crue sejam meros .pa r asitas de no·s sa pr·o sperida: - e·s tes nao
mercial «1ue os circumde: terão redesconto seguro para seus titulos·.
Mas, ao mesmo tempo nego esse beneficio a os bancos extrangeiros, 1que seja mmeros p arasitas de nossa prosperid ade: - estes não
terão direito. a redescontos, quero diz er, a emissão d.e soccorro, sinão
quando m'o strarem que teem empregado no paiz dous terço's pelo
menos do seu capital nominal, e que teem empregado em apolices
f.~deTa•es do Bras-il p·elo menos dez p.or oe·n to d·e seu .fundo de reserva.
Senhores, já abusei d.e mais de vossos ouvidos. Com as medid~s
que lembro, oreio qu e muito vae ganhar o campo finan ceiro re economico d0 Brasil, i sto é, -a nossa industria, o nosso -comtnercio, a
P-ossa lavoura. Presumo m esmo 1que estas medidas são um empurrão
para diante, dado ao Brasil, no caminho da sua riqueza. Si nesta
p.atriotica pr·e sumpção ando ..errado, peço ~p erdão á Patria adorada
pelas ·o usa di as de minha iniciativa.
•·
Tenho -dito . (Palmas prolongadas no recinto. · O orador é viva~

mente cumprimentado por · lodos os Srs . Deputados presentes.)

Encerrada suc cesivamente a 2.• -discussão ·dos arts. 1.º. 2. 3'.º,
4: e 5.º ' do projecto n. 361, de 1920, 'autorizan do a emissão de papelmoeda nas 'bases qúe estabelece; ficando adi ada .a vota çã o até que
á Commissão d·e Finan_ç as ' dê parece.r ·sobre :a s emendas offer·e cidas.
0
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9 .Sr. Corrêa de Brito: (') - Si·. Pr.esident'e, dà exposi ção que
fez. perante a Commissão d~ Finanç·as, -0 illustre leader <la maioria,
ao apres·entar o. proi ecto de emissão, <l:eduz-se claramente' que essa
proposta visa dou s fi ns : am-::iarar e defender . à nrodm·.ção na cio~al,
concorrer para melhorar a situação rnonetaria .do_ pai:r..
·No brilhante .discurso qtie, na sessão passada, profer iu o illustre
repre.sentante de S. P aulo, com o m etho·do, com a chireza, a forte
docurn 8iiú1cão em q11e ' costpma vasar ' tod"os "seU's . lurninos-0s ' 'trabalhos. S. Ex., estudando a situação ec onomica do paiz, mostrando
claramente todos o s erros, t odas as .causas ela nossa desnrganização
firnmc eh:a, com o largo desç:orti no, com uma grande visão ele estadista, •c oJI.ócanclo-se ·e m pontos -de vi sta . eleva-dos, em que considerou
t·od-o ü co•n:iuncto da producção n ac-iê:ma•l , demonstrou exuberantemente que -0 unico meio de d ár comb afo a essa sticce.~ sã o de crises,
em ciue nos vamos d eb atenqo, -de modo a nos p'o derrros consider~r
quasi que ·em cri se permanente, ness·e afa n , trabalhando todos os
a·nnos, n essa vã tarefa de ~ upprimi r deficits , de promover o equilíbrio orçamentaria, o un i co meio que se apresentava ::>o ·seu ·espirifo
era clar .o mais, am plo d esenvolvim ento á nrçid~cção n aci onal, estimular, · por todos os meios, a exp·ortação de nosso·s pro duetos par:1.
,'.qu~ em. troca 1iJ~dessemos a4'q 'uirir o ·ouro,, ·qt-i·e viesse sanear o ,nosso
.
.
.
m·e1·0 circulante.
Com raziio, disse S : Ex., n a sua brilh ant e -oraçã o, que. nã-0 com:o
paulista, sinão como br asi ~ eiro, sustentava d esassombradamente o
·;
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93·dever indéclinavel de defender a producçãô do «::afé, contra a d·epreciação dos seus preços, .d efendendo assim -o .traba.lho dos productores que mais teem concorrido para o ·engrandecimento do Brasii.
_ ,l\!fas, com o espirito d·e justiça, collocado nesse ponto de vista
elevado, e.m que consid ~rava ·t oda a producção nacional, S. Ex. ·de·
clarou que sustentava tamb em o dir-eito de defesa de todos os prodi1cto~ que resu1tam ·do trabalhá brasileiro. E' esse ' ·o ponto· de vista
elevado em que nos ·devemos collocar para solver esses grandes pro··
blemas nacfonae-s.
· '
Ninguem, senfatam ent•e , poderá contestar o acerto d·e todas. a~
medic!as que c-0ncorrem para a defesa do nosso artigo - de maior PT<;>·
ilucção, qmrn i'lo a depreciação do seu ·preço acarreta . :rrn:r a o paiz os
mái.or·es pre.i uizo. O qu e é logir.o. o que r evela a -ori éntaç!ã.o segura
de um governo, •que qu er restabelecer a situação financeira, , é que
essa àefesa nã.o se limite apenas a rsse artil~.a, mas abranja toda .a
p'rodncçiio n::icional: ·e. para <qu e s·e ia r:omnfoto . esse pJ.ano . .devem
ser srnpriini.clas todas as ·re5tricções á lib<'rd a<fo de comm ercio, es.ta·
helecida a livre con curr.enria de torlos os produdos, para que pos·
~'1m-o;, c·on $r.r.ruir o fi tn mie. f:odo s ·i! e .;; eiamos, · nn° é o· aperfeicon,n::iento
do n.Q,, so m r io circ11l anfe. O que não se corn,nrehende ·é .que ao mesmo tempo ·que o Governo vem pedir a-o Con gresso recursos para
defender um ·dos no ,sos productos. roncorra par1. desv:ilorizar olitro.
cme ·se ·tem valoriza d·o por. causas economi cas. O que é inadmissivel
·é que ao me smo temp o aue se pTocura d~f e nd•er o desenvolvimento
economico · de varios E~tn dos, se mantenham medida~ ciue cont,ribuem rxartament.e p·::inr pl?rtnrbar a vi.da economica (fé -011tras . upi(lad,rs da Federação, que ,fambem concorrem para o engrandec.i menfo
do pajz. r
.
• ,
•
r-ç essa contradicção, ·qne não pórl e n er mari eC'er, é P~~. a r.ontra·
· diccão que, prir.::i bl?m l'l cc.,.ntuar a unidarle ·de vistas do Gov·erno em
rescilver ·um nrobkma n acional. T)rccis:i desapp arec•er .
O QiUC desefo. nortanto, bem evi-d·en oi·ar. S·"nhort-s, é que, na ·
emenrla • que aprrsentamos, o noss·o ponto d.e vis~ a é unkam~nt.e . e~tr.
Não no s~ o compre1wnder, como estou certo de · qu'e 1 a i €ama1~:3
inteira não púde lambem comrirehendcr, rqne o Governó: ao mesmo
ternno que vem .p erHr recursos para defende r um ·dos l!f.andes
.productos da nossa ri queza. m antenha um or.gão exch<s ivamente en ·
' c ai·rei;r:i. do ·c'le perturbar ·o funccionam ento economico da pro·dncção
d.e ontros Esta dos.
O qu,e 'não 'se comprehencl.e· e essa desigua1dade L- todos veem
f' q'L1e 'dtou me referin'do ao ~s'sucar - qn e se m antenha em r el::i,.i'íc
a·o JlSSucar. nm regimen odioso, d e e xcepção 1 · que 5f~ sujeite esse
arti11-o ao r c11imen ·da t r xaçã-o de nreçcis, rla li m itação de exportação,
c:on.d,;mnado ho,i.e em t o r'fo s os naiz"s do mundo.
Todos s~bt>m que, ·r'l eante das difficuJdacl r>s creadas pela situa<; ãü
, cl·~ guerra, d _
eanite ·da ·desorga.nizaçã-o profunda d·e terminada na ~ co
nomia os Estados qu e entranm realmente na ,querra, quando diminhiam ou ' ,quasi des::ipp areciam as font es de producçã-0, auamlo er ;1
irn po,;sivel obter a imp orta ção .de nro rlnctos n eces1<arfos á vida nacional e. por cons·ecme:t cia ess·es Estad os fkavarn limitados aos recursos de ,q ue podiam dispô!' -dentro das proprias fronteiras, ~om
prehende-se se tivesse lançado mão tJesse meio para ~arantir fl sul)l>ist~ricia -desse$ EstadQ!i .
·
1
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Mas mesmo ·n esse p eriodo está p-rovad·o hoj e que essas me didas
não produziram o effeito .desejado. Na França, por ·e xemplo, de
1914 a 1918, foram promulgadas 743 leis, decr·etos e r egulamentos
. para fi xar preços e r egul ame ntar a venda dos diversos productos.
Pois bem, em Fever eiro de 1919, um Min istro cl eclnr:1va da tribuna,
do ·m odo mais solemne, mais franco, que essas m edidas não tinham
produzido absolutamente o resultael<J que se esp er ava, porque o gove,·110 ·n ão tinha encontrado m eios de fazer resp eitar as suas tabellas.
T·orlos os eco•n-omistas mie se teem uHimame·n te ocrupad·o de a•p urar a situaç?ío er,onomica elos paizes da Europa, ·~ntre outros me J.emb ro de •A ndré Thiers -que ·escreveu um livro bastante interessante
· ·s·obre ·e ssa sHuaçã•o, ·diz·em , P. é a .c-o-nviccão geral. b-0,i-e, aue -0 u11ko
mei o d·e oon corr.er p ara o desenvolvim e·nto economi co desses paize~
é voltar ao -r egímen ela inteira lib erdad e .a.e ·cornm.er\'.io. isto é. a-0
rr~speito a uma das lib erdad es essenciaes a um n~g im e n dem ocrati co.
() eco nomista que acabo c'!e rit nr . .comrnent:mdo •essa ~ Ieis e -rlocurnentos, assevera que a exn eri encia demonstrou que n ão é absoluhmJe·nte admissível que a viela d a industria ·e do commercio fique
rlependente da bog vontad e de u111 fnnccionario d e minísterio, 1qu.~ .
r·nm um trHço de uenna, c·onceflendo ·ou r er.11 °a ndo segund·o sua
disnosíção de espírito, ou quaesquer outras eontingencias, póde 1en. riquPcer A uns e eHnsar a ruina de outros .
Poi~ bem, <;enhores, ó ess•e r egím en que aind a permanece no
Rrri sil. em relacã-0 unicamPnte a um .c'fos productos cme co nstitue a
m:üoi:' riqueza de varios Estados e principalmente dos 'Estados do
norff' .
O SR. EsTACio CmMRRA: ·- Excepção ir~·I'l.<t nte.
O Sn. ComiÊA DE BRT'l'O: ·-- Ainda ha noucos di as, rm um"l o.essão
da Sociedade de Agricnlturn, .e em .qu e tive o prazer <le 'Ouvir a palavra a11torizad:J ele um di stineto rom patdota .,,osso, cme iá -0r,rupou
rnm brilho e distincção nma cadAira ne sfa c~sa. Sr . Dr. Miguel
C:almon, elle 5e referfa a essa situação dP. de s i.gu ald ad ·~ em que actualmente !>e rmmt.em o Brasil, em palavras que p eço permissão á Carnara
para reproduzir.
Disse S . Ex . :
0

1

·

"M::is, ha um uonto ·de maior rrl ev"l nria .q ue :i in.da depende da acção ·do Ministerio d a Agriculturn, refere-se o
orador á libP.rd adc do trabalho e elo commercio.
P 6de affirmar Qlle na França só p ôde h aYer increm ento
na pro.rlucção do trip:o quando o Ministerio -da Agricultura
garantia a liberdade d-0 commercio .
Só 110 Brasil é! í]"Ue ess<is medidas não poderão ser suffi de nte <; ? Só a agric11ltura d.everá trabalhar sem saber corr•o
VCllclPr. quando póde vender?
Não! Nós po·c1'erinmos boje, ·P.m r elação a .certos produc tos, occupar um a posição privilegiada, si não iôra a embaraço crea do p elo Governo ha cerca de doll.5 annos. o que
J.ev•OU !Q desanimo "aO•S p.r·oductor•es •que .então tr'ab rulhavam
para supprir as n ccei;sidades int ernas, tolhido~; que estavam
·de dar expansão às su as ·acti vi cl a des.
Refere-se o orador ao algodão e ao assucar.
Na Europa aomipvam-S<;! os ~e11s hqmens 1 per~unt~r~n1-

,._ 95 1he muitas V·ezes, por·q ue o Brasil dispondo de tão grande extensão territorial, de tão bons ,climas não dava maior incremento á producção do assucar e do algodão. Teve difficuldades em responder, principalmente por1que não queria no
extrangeiro accusar o Governo do seu paiz, mas, aqui póde
dizer que não lhe faltam ·os recursos naturaes, nãff lhe faltam o capital nem a iniciativa ·dos particulares, mas, apenas, a fé porque o Governo a tirou.
Hoj.e na Eur.opa, a despeito ·do que referem ·os telegrammas publicad·OS pelos j·o rnaes, póde attestar que e decisiva a
tendencia para a volta da liber dade do commercio e do
trabalho, tal c omo acontecia antes da guerra."
Essa attHude, Sr. Presidente, iniqua, odiosa, .em relação ao asnã-0 se justifica ainda deante da verdadeira situação do nosso
paiz. Sabem VV. EEx . que a elevação do preço do assucar não
:resulta absolutamente da especulação; r-esulta ·da grande reducção
que soffreu a ptoducção mundial desse genero p·ela quasi suppressão
do assucar de beterraba.
Antes da guerra, a beterraba concorria nos mercados mundiaes
c-om uma producção de oito milhões e meio de toneladas: Pois bem,
a safra actual pouco excederá de dou.s milhões.
Deante ·dessa ·defidencia do producto, surge a natural ieonsequencia .d a elevação dos preços.
Os paizes productores de canna se te em aproveitado d.essa situação anormal, •que todos consideram transitoria.
Só o productor brasileiro, que t em lutado ·com as mafores difficuldades, que tem atravessado as ·cri.ses mais angustiosas, . sempre
desamparado p elos poderes publiqos, sem 1crcdito, sem instrucção
agrioola e prnfissional, sem estações ·exper-imenta:es, desprovd.do ·dos
meios que concorrem parn o desenvolvimento ·da industria do assuca r· de canna em paízes, como Java, Hawai e Cuba, que teem encontrado os elementos poderosos que auxiliam o aperfeiçoamento da
cultura da canna, para melhorar os processos in.ciustriaes, e, por
conseg1ünte, reduzir 'º cus:to da pro·ducção, só o productor brasileiro,
· repito, é que não póde aproveitar ·essa opportunidade de desafogo,
que s·e lhe offerece, ·e não póde t er lucros proveitosos, porque ·o
· Governo int·ervem para anniquilar as iniciativas particulares que se
·esforçam em restaurar a importancia economica dessa producção,
que o Sr. Presidente da R epublica, em sua mensagem, declara haver
decahido.
E' justo, .senhores, exactamente quando todas as iniciativas par: Ii culares se esforçam p ara restaurar essa importancia economica det:ahida, •quando se procura desenvolver, elevar,- melhorar, aperfeiçoar, a pro.ducção do paiz - é justo que 10 ·Gov.e rno. que nenhum
· a nxilio lhe tem prestado, -até hoje, v enha .embaraçar o esforço do
productor, para manter um orgão, cuja unica funcção é impedir que
· o assucar- brasileko seja vendido nos mercados e~trangeiros pelo
,,, preço que lhe é offerecitlo p ela mais livre o oncurrencd.a ? (Muito
~:ucar,

bem.)

·

·

Não pr·e·ciso dizer á Camara ·d a verdadeira ·situação .da industria
assuc·!'lreira, quero apenas accentuar o seguinte: a producção do
assucar n'o Brasil sempr·e excedeu ás nec essidactes do consumo. Em
épocas anteriores á guerra, quandü' o procluctor .do assucar lutava

~
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com as mal-ores diffkuldades e produzia ainda por preços. elevados,
·pela ,deficiencia e embaraços ·das condições de trabalho, era obrigado a exportar, mesmo com prejuizos, principalmente Pernambuco,
aquillo 1que excedia ás solicitações de consumo nacionai, afim de impedir a superabundancia do genero e, consequentemente, a sua dC··
preciação.
No periodo da guerra, a situação mudou .: os meI'cados extrangeiro&, desfalcados, procuram o produ{;to e offerecem waiores preços,, pelo qu.e todos se podem aproveitar da situação, menos o Brasil,
isso .porque o Governo não quer.
Sabemos 1que foi a def.esa dos interesses do consumidor o zelo
pelas .classes menos abasta-das, uma erronea apreciaç~o dos factos
nqui aHegad-0s, o que motivou ·e serviu para justificar a creação
desse -0rgão que se ~hamou Commissariadio da Alime.ntação Pu·blica. ,
:Mas estavamos em periodo de guerra; o Governo tomou ess::i. re.soluçiío. sob protesto de graves perturbações da ordem publica, em
uma quadra •em que tudo era aprov~itado para activar r. fermentação
dos elementos do anarchismo; mas na quadra actual, quando a opinião publica quer confiar n·o respeito á liberdade, .n-0 respeito a todos
os direitos, não se .comprehende que ·Se mantenha un: regímen ,que
ataca de frente a Constituição, que ataca :tod.os os direitos e que ve:i;n
prejudicar .a uma grande parte da população do Brasil, que trabalha
afim de ·concorrer para a grand·eza ·e prosperidade <lo p:;iiz, que se
vê , desanimada, cheia d·e receios, incapacitada d .e trabalhar com 'a
confiança que o trabalho exige para tirar a remuneração, necessa;rla.
Não é j.usto que permaneça tal regímen.
Sr. Presidente, não quero ·demorar-me na tribuna e seria lo;ngo
expór aqui os grandes prejuízos 1que a acção desse orgão pertur.bado1: e c@mpres.s or já tem causado, principalmente, na praça de
Pernambui::o, que é o Estado de maior exportação de assucar . . ·
Comprehendem o.s nobres ·collegas que não ha possibilidade de
· ;,
transacções com:rq·ercia.es sem uma certa segu.rança, em .um regimeµ.
de i,nstabilidade que força o commerciante a faltar a seus compromissos e contractos.
. Já na· safra . passada,, consideraveis foram -os p,rejni.zos acarreta:dos ipb"l.a acção d·esse orgão que, inesperadamente, intervem, sem at·
tender aos prejuízos que possa ·causar ao commercio, e guiado uni. camcnte por. caleulos e infonp.ações mais .ou wenos tendenciosas que
. ~ão fornecid·o s no mercado do Rio de Janeiro.
,
Agora mesmo quero mostrar o grande prejuízo qu.e, a acção ~esse
orgão perturbad,or já ·causou á producção do assucar no 1;3rasil. Vou
ler ·O antigo publicado em urp jomaI de Pernambuco, o qual ·defip.e
clar.amente a· situação:

1· , !

.'
•......

"Durante o mez de Maio e Junho o preço do ~ssucar
nos Estados Unidos attingiu a 23 e 24 centavos, por libra;
ant e taes bases, Cub11 e Java e outros mercados productores,
venderam avultadiss\mas quantidades, para embarques a~é
Dezembro nas mesmffs condições. Só Pernambu,co, com. uma
safoa já então ·e stimada em cerca de tres milhões de sacco&,
poderia t~r collocado· nos mercados americános . 1 . 500. 000
·s accos, ficando ainda c-0m as r.e servas .necessarias para o
consumo do paiz.
, 11 . ,
•• ~• • .
1
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· As propostas dos compradores americanos, forarri vátí•
tajosas e não faltaram naqueUe momento; en:tretanto; p·or·
um justo r ec·eio, d as difficuld ades <la exportação ou d·e · acção
da Snperintenclencia cvi tou quasi por completo taes vendas
para as entregas futur as, as quaes representariam cerca de
quarenta milhões de dollars, c-0m-0 passamos a d'e monstrar,
abandonando as bases mais altas e tomando como média o
preço ·ele 20 centavos por libra .de assucar crystal, teremos
132 libras (peso approximado de cada sacco a 20 •CCntav-0s
-0u $26. 40 por sacco de 60 kilos que multiplicando por
1. 500 . 000 é •ig.uaJ a $39. 600. 000 ... "
'
0

Foram, por consequencia, 40 milhões cte <lollars, ourn, que a a
acc;:ão da Super:intendenc-ia impediu entrassem para o Brasil.
". . . Ora, hoje, devid-0 a baixa ·do mercado ·a merieano,
não s·e poder~a obter mais de 10 centavos p-or libra ou seja
uma diffeí-.ença para menos em 1 . 500. 000 de $19. 800. 000
que ao cambio actual de 5$300 por dollar, representam réis
10i1. 940 :000$000. Por outro lado, a venda de cambiaes no
·a vultad.o valor de cer-ca de 40 mHhões de dollars, teria evitado a -q uéda do nosso cambio, a ·qual, veiu encarecer em
mais de 30 % a farinha de trigo, •os machinismos agricolas,
o kerozene, e tudo emfim que importam-os da America e em
alta -escala. Isto só quanto a Pernambuco, c-ompute-se agora
os prejuízos -dos ·demais mercados productores de assucar
e a s·omma dos prejuiz-os será verdadeiramente fantastica."
Eis ahi, Sr. Pr-esidente, plenamente j_ustificada a necessidade
imprescindível de fazermos d esapparecer todas as restricções á li,)erdade de .commero:::io, si é ·e xacto que 'O Governo quer realizar, de
.. wdo c:::i nercto, esse plano de defesa da producçã.o nacional e de
~-:rn-earn-ento -do ·nosso meio circulante.
Foi com este intuito que a b ancada p ernambucana apresentou
11ma emenda, que está prestigiad~ por numerosas a::;signaturas de
membr os de varias bancadas d·esta •Casa, que, como nós, comprehendem que esse plano -de .defesa da producção nacional não ficaria
completo, -seria injusto, iníquo e inacceitavel, des·de que permanecesse o regimen de odiosa excepção para um dos nossos artigos.
Por consequenda, para •q ue scj!lm satisfeitos os ' dous objectos a que
se destinfl, o projecto - a regularização da circulação monetaria do
paiz e a ·defesa da producção nacional - é indispensavel supprimit
;lodas as restricções á livr:e exportaçã-0 de nossos product-0s, mantend o ·em sua plenitud·e· a Iiberd-ad·e -d<e c-0mmercio, Te·c-onheoida por
todos como uma -das bases essenciaes p~ra o desenvolvimento e pro,.
gresso do paiz.
Cr-eio que não pr-eciso dizer mais nada, certo de que, com o
npoio ·da grande maioria desta Casa, seja restabelecida a liberda:de.
ígualdad'e e justiça ...:om que elevem concorrer tod'Os .aquelles que
trabalham para que, emfim, se restaure a fé na ·a dministração do·
iiosso paiz que, como disse o Dr. Miguel Calmon, contribuiu gran-clemente p11ra que não pudessemos assumir, durante o período da
guerra," à posição a que davam direito os ~oss_os recursos natur~es '.Reoobeu a bancada a que tenho a honra de pertencer dous tele."
0

-M
grammas, sen.d-0 um de São Paulo e outro ·de P.ernambuco. :P-0r·q ué,
ao momento, não Jtenho .o de São Paulo, leio o procedente de P.ernam1.mco, o ·q ual diz o seguinte:
"Ba1ncada Pernambuco Camara Fed·eraI - Rio Janeiro As .classes cons·ervadoras em grande reunião hoje por un~. ·
nimidade ·a pprovaram uma moção de .applausos a a'ctual
.a ttitude dessa 'bancada díante dtt critica ·~ituação do 1.;&rn·
mercio de assucar ante a entravadora acção do CommissaTiad'O e esperam que sem desfallecimento -Os repres.entanle!>
dos Estados assucareiros perseverem na mesma attitude até
victoria noss·o desideratum. Saudações. - Manoel Püit{).
Presid.ente Assembléa." ·
Tenho dito. (!tfoito bem; muito bem. O orador é muito cumpri·

mentado . )

O Sr. Ca.rlos Maximdliano (Movimento geral de attenção): - Sr.
Presidente, coherente c·o m a minha maneira de encarar qualquer pro.
jP.cto ·de emissão de moeda fiduciaria, por mim tolerads. apena11 como
medida de urgencia, evitei tomar parte em discussões, que, prolongando-se, adiariam o advento ·de uma so1rução por todos considerada
.de necessidaàe immediata. Por isso, deix·e i encerrar o debate, prn·
ferind·o, no expediente, agora, e, si não tiver tempo bastante, na
ordem do -dia, em seguida, para o que já estou inscripto, expender
consid·erações que me julgo ·o brigado a fazer.
Nã'O posso, entrefanto, deixar d•e manifestar preliminarmente <,
meu pezar de divergir dos responsaveis pelas idéas contidas no proje-cto n. 361, embora as injuncções do meu dev·er ·de Deputado fallem
m ais a lto d-o ·q ue .a s exigep cias da amizad·e, que reclamariam oon,dcscendencia e silencio.
.
Não -comprehendo .c omp -0 actual Governo, firme, bem inspirado
e r·esoluto quando enfrenta os problema11 graves e por vezes irritar:.tes, relativos á hygiene, á educação nado·n ail ·e á r·e morlelação, á moderna, das forças armadas, procede com certa insegurança de roteiro
e ·contenta-se com promess~r s impr.ecisas .e meros expedientes, de efficacia .discutivel, no ·campo economico e financeiro, principal theatro de acção dos estadistas contemporaneos, Il'O qual de preferencia
o&tentam rigidez de pulso .e clarividencia das opiniões.
Em rapida exposição Justificati-va ·de emendas, eu affirmei, e
agora repito: um ·chefe -dei finanças assemelha-se ao marechal em
batalha . Offensiva subita, •opportuna .e intrepida pó de garantir a
victoria; uma tergiversaçã·o, um -engano, um momento perdido, faz
fugirem ·as possibilidades do exito e transforma em desastre o triumpho que :pan~cia certo.
Si em tres mezes (e não parece pouco tempo) houvess·e m os
pod.e r-es rpublicos ·eSll:uda·d o e r·esolv·i do r0 problema ·de i.mportanda
vital para o Brasil - o da elasticidade da circulação; em Novembro
do anno passado, os primeiros symptomas . da crise teriam encontrado a agricultura, a in-dusJria e o commercio apparelhados para a
luta. No sul os xariquead-orps, auxiliados pelos bancos particulares,
animados pelo auxilio immediato da c·a rteira de r:edescontos creada
no. banco semi-official, entrariam em ·c·oncurrencia com os trusts
iiorte-americanos; a safra seria igua·l ás precedentes; abateriam deze1
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nas de milhares de ?ois, que ficaram nas invernadas, onerando os
fazend eiros com os Juros do capital despendi.do na acquisição dos
:rnimaes; a forte exportação de ea!·nes e couros drenuri:::. para o
Brnsil o -ouro euro'Peu, melhorando a nosso favor o balan ço das
transacções interna:cionaes. Vacillar am ; e ·O mal recrudesceu, u tt . ngi ndo Matto Gr·osso e Goyaz. Tambem a borracha e o -cacáo, acudidos a tempo, manteriam preços mais comp ensadores ; e o café não
soffreria a baixa inesp erada e vioJ.en la, que apavorou a todos os que
se inter-essam pela prosperidade ·do p aiz.
Nã·o gastaram em cogitações noven ta dias apenas; sem qu e surgisse uma solução ·definitiva trans correram quatorze 111.e;'. P S L·"mpo
de sobra, nã·o apenas para um comp et ente, um especialista, um technico estudar a fundo qualquer problema superveniente, ma s tambem para um ho~p.ede em assumptos l"ON~tari os fazer ·curso integral
de Economia Política e Sciencia das Finanças .
Durante esse longo prazo -o gado baixou trinta p-or .cento n-o sul;
a borraclia continuou na sua crise ·- o, :.taute, desamparadu , <1banuonaàa pelos pod·e res fe.deraes; r esentiu-se das mesmas oonsequencias
da falta -de recursos bancarios para lutar contra a usura ri o> 2xpl oradores extrangeirns, o cacáo, a prnducção brasileira, essencialmente
brasileira, genuinamente brasiJ.eirn d-o norte do paiz. Ao influxo do
ExecnliYo. nómcaram douta -commissão para elaborar o plano de
reforma do Bane'() do Brasil; depois de interes5(ln tissim<i 5 ,1,-1i,1t es, ·
surgiu um projedo, <:om pequenas eivas, r epara veis facilmente.
Quando todos esperavam a s-o]ução d·efiniti Ya, no sentido o< ~·; t nrl ns
r ei.teradãs vez·es annunciados, -eis •qu e se move a rumo -diametralmente
cpposto· o timáo governamental. Cabe de ' ubito, no sei'° na r,0'11missão ele Finanças, e J.ogo depois no plenario da Camara dos Deputad'()s, um projectoo que ainda não obteve um só defP-nsor na trihuna,
des tina-do a crear um appai;elho de emissão lastread·à de modo origina:l, e illimitada, jorrando, em jacto continuo, do pronrio Th esourn . Como o que se propõe,. tem um cnracter de p erp~tii .iclnde ,
não ha limites para o quantum, nem para o tempo; to-dos perceberam
o aband·ono tardio da idéa -do banco central de red.esconto. inutil
e até nocivo, ao Jad·o da torrente ·de pap·el nacional que do erar; o ~ e
desp-enharia sobre um lençol de papel extrangeir o, n a proporção de
um para tres.
.
Não me consta que haja em paiz a•l gum o p-0der d.iscrecionario de
cmittir, d.cJegado .peJ.o Parlamento a ·q uem quer que seja. A pronri·a
Caixa de Conv·ersão, que tr·ocava pap el p·elo s·e.u justo valor ~m ouro
amoedado, ao ·cambio vigente, e não na ba se ·d·e· .tres para um , romo
ahritra -0 Governo; a propria Caixa t eve sempre limifo para as suas
emissões v·igor·osa.rnen1e l·astreadas. Para q11 e o Banc·o de França PO·ssa
acudir a todas as emergencias e n ecr::ssirlades de n111nerario , não se
lhe determinou a quantidade ·do lastro relativo ás cedulas circulantes;
porém fixar.aro, emb-ora muH-o -alto: ~m ~uatro milh ares. o m'lxi112-0
de emissão. Po·d·er illimitado de e1m-tt1r so s e· comprehcnd·e onde nao
haja Parlamenfo.
.
.
. .
Com indi'Scutivel ·c·omp·e tencia •e ·conhe·?J-d~ hab1hda·de, neste r·ednto discorreu longamente .u m orador attnburnd·o a alguns fa.ctor·es
matJiematicos a causa das osdllaçÕ º S do cambio; CO·n siderou-as como
resultados do balanço ·das transacções internacionaes.
P.or mais resp.ei-to ,que me mereca -o parecer ·d·o Pi' eclaro collega,
não po ss o acceHar a sua doutrina sinão cm;no meia ve.r dade. E' tal·
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vez um mal brasileir-0 -0 ·de encarar os .pToblemas por uma das suas
fa.c.es a•p enas, por maior que s·eja a sua complexidad·e .. Por isso tamb cm, não raro, .acc·eitamos como soluções definitivas simpks expe(]ien tes, ·d·e efficada transit-0ria. A's esta.tisbicas exhihid·a s .pe.Jo distincto ora·dor ser-ia p-0ssivel accresc.entar ·outras ·r elativas ao Chile e
á Hepublica Argentina ·e publicadas .por Guilherme Suber case aux.
p ::tra prov::ir que é possível .augmentar a .massa ·d·e papel-moeda sem
prov-0car a baixa do cambio; verificou-se o fa.coto no Governo do Sr .
\Vencesláo Braz. Isto conve.n ce apenas de que só ·por 'Si •O v-0.Jume dos
bilh etes em circulacáo .nã•o infl.ue .na alta ou na baixa ....
O Sn. BENTO DE iVImA DA: - Muito h em .
O Sn. CARLOS MAXIMILIANO: - Levada ·a these ás suas ultimas
con sequencias, ·isto é, reservados ·Cuid·ad.os 1exolusivos p·ara o balanço
d as lra nsacçõe·s iinte.r nacionaes, v 0J.tari amos ás loucuras inflacionistas
d o Governo P.rovisori o brasiJ eiro, ou d-0 s parla.m-entos do Paraguay, -e
cJ.csp r ezariamos os fac.tor es psychologicos, ·de influ encia immedfa ta
e for te sobre o cambio, com·o sobr.e tod as as •operaçõ es que ag.itam
o mcroado financeiro .
ºI magin e-se o .e ffeito que no exterior ·causará o facto de se attrib u'lT, em p-len-a cr is·e, a o Exe.cuti vo .a fa culdad c, d e •e miltir á vonta de,
e eternamente ; cl.e s or~e· que se nã o po ssa acompanhar c.o m exactidão
ó curs o -clcss<'! cl errnme de moeda fi duciaria.
" O ·Capifal {· .cl esc o~1fi a do " . Com a mais jmtificada susp eita e
~ ons c q11ente reserva os ar gentari o-s alienigena'S examinarão as propostas .d e negoci os ·com um ·paiz cu jo parlamento se despe d e suas
J!l"eroga·livas firnmc ei rns mais importantes, em proveito ·do Ex ecuti vo.
A ·c·onfb:iça, mai s pr eciqisa .q ue -0 dri.nheir.o, não persiste quando
~·e p a.Lenteia a i nsegurid·a de 1
10 roteiro. Duran le quat orze me zes dcb :-ite-se o Brasil ·em um a ·Crise ·cl·e .ffumerarfo; imrnm eros ·estudiosos ~
rlis tinctos homens p r alk:os .p orfiam em r:·es·o.JveJ-a; obtem-se o que é
r aro em .povo latino, a un ari imida·de dos votos, ·o accôrdo completo
rlas opiniões sobre um ·p onfo; •o m&io cJ.e estabelecer a ·elasticidade
el a cir-culação consi ste em reformar ·O systema bancario, creando um
ap par elbo adopta•do p efos povos cultos, o banco central de redcsoonto .
O Sn. BENTO DE ·MIRANDA: - V. Ex. permitte : tenho sérias <lnvicl as ·a respeito.
O Sn. SAMPAIO VmAL: -App·areJho .que tem :por si c-erca de . 100
annos Cle •e xperkncia.
O Sn. CARLOS MAXIMILIANO: - Justamente. Deixarei parn o fim
elo m en .p obre rliscursoo a r e!:)posta ao nobre Deputado -pelo P ar::i. De
m om ento, entr·etanto, re pli cqrei á objecçã·o pela .pr-opria objecçâü .
Si o ban·co de redescontos não era uma solução ·c erta, ·p or que perrlr ram com •ella fanto tempq? Si e ra boa. 'POr que a aba·n donaram ?
L~v:?.-s e neste paiz mais de anno, apenas .p ara dizer que um projecto
nao .p resta, e isto ern pie.na cr.jse de toda a prod1ncção nacional?
O $n . SAMPAIO Vrn..1.L: ·-Teriam abandonado?
O SR. CARJ,os MAXIMJJ,J ~ o: L.. Prüpõe-se crear um apparelho
penm anente d-e .emlissão pe·l q Thesour<o, sys.tema completamente op posto.
O SR. SAMPAIO Vrn..1.L: - Póde .ser uma soluçá-O inte1'Illed i arfa.
O SR. CARLOS MAXIMIUANO: - Como. si não ha limite nem qua nto ao temp·o, nem .quan to a-0 montante do pa.p el emitlido?
0

~
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Ins-isto no valor d·os factor.e·s psy{:hoJ.ogi·cos. Que cQnfia·nça póde
fospirar lá fóra um paiz •em que se a·dvpta, como base .de .e!;tudos de
n m problema .g rave, SQh1ção de.terminada, ·e quatorz,e mezes d epois,
quando to cJ.os ·OS trabalhos comp;J.ementar-es chegam ao seu termo;
b a ixa el e subüo a ordem de começar .de novo, adoptado pro cesso dliametra11m en te op,posto, ·couüernnad.o oe r etr·ograd·o ?
O ·extrnn geirio n ão examj.na ap ena s o b afanço- das tra.n sa cçõcs i nt ern:ndona-cs ; rep·a rn muito n as attHucles ·d·o s d.irigentc·s .e n a passivid ade e i ncompet en ci a <los ·dirigi-elos.
Insi stamos. em assiig.n alar os cJ.C'feitos elo ·novo plano fi nanceiro ,
em tom r esp eitos,o, .p orém , desassombra·do ·e fir me . O dir eito ·d e critica tran sforma-.se, para ·O Dep utado, em d.ever, que .el le cumpre s·e ru
· ·
d esci"!' ·d:t<; alturns ~·epe nas d a ·c ontr·over·sia doutrinaria .
O .proje.cto es tabelece, cÓ.m·o lastro ·d.as notas do Th esouro, a!f\m
·do 'Ou ro am oedado ou em bn rr a, títu los, ou ro, extrangeiros, sobr e os
qu::ir's ·sr em i 1·Lir{1 na pr·o'[lorção ·d·e fr·es para um. Equ·i para, portnn to,
ao m e-kul nobre, ·em absolüto, o pap.e•l c·uropeu.
·
"Ouro é o crue our o vale " - semp r·e ·se con sirfrrou ·arfo gio p opul nr, app l irc av ·~] ·em t ra n s~cçõc·s vulgn.res. rle ·effeilo iinmecliato ;·
n nnc a urn p r eeeüo f ina.nce-iro, di gno ·do s labi.os ·d·e ·nm ho mem d·e
-s.ci en cia. O p artku lar, em p·equenos ne goeios , pó de arlopt:ll-o: p or
exempl o, rer·cben·rlo . .por nm debito ·d e duze ntos mil réis, ·um hoi. ou
nn' p ol' r o . Na a.Jta ünança _. porém, n a da t e·m .o valor pcrm Rnc1'1te do
on ro: 1'itn.ks e J1Te r c·n ~forins estã'O s11jr.ito s {1s o-s r1ill açõr·s rlos preços,
ás vnriantes ·d e •cot-:o çfi.es; não se compRram , portanto, com ri moe da
·so nan te, füJ. estahilida rle do p.adrão. J\To·~avel brnsi.J.eiro. r epr!'sentan1.e
(l,o ni ~iT i·cto Fc>rl·eraL .iú clemonstrnu. na Carnarri que os ti t·ulo 5 bras i' lriro·s d·o FHnding l onn e os c·onsn1i<hrclos in g1ezes, embora p ogaveis
em ouro, s·c aebam i11·uito -aba~i x·o do par. Po r lnnto, no nn11Hlo dos
ncim c;o s, no cam.po ·f'ns op·e raçõ es · hanca r i11s v-nHuosas e a •praz·o, o
pr·or:io otwo, •e só f'·lJ.c. é o q:u . ·on1·0 vale . F.ntre n ús, os 11orlcrcs
n ublicos p·are·c em :.ulontar ·aqu e.Jla rJ.ontrin a f.i.nanccira de .peq ueno
lavrnd·or; p·orque pro.i r."ctam ecnü na rar o pap r;l extrangeiro ao ouro
n a,c ional. e prefe.r em. n as a.Jfanclei:ras, •OS v:iJ.es Oll l'O elo Ban e.o cloBra<;i!. :'t moeda met2•l1J·ir-a . rfo que u ma vP r. r esultou , jó, a não e·nt rad a ,
no er.ario, elo ou ro n-omi 11 almente an"ecadado; porque "> Ban co o nã.o
possuia, n em podia ad(flri ril-o.
A r egra cfassica não é a que o pro,iec to annuncia: ·emilte-se sob r e
ou ro , arnoe.rl·ado ·ou ·em bll.rr a, -na .prop·orçáo rl e tres vezes o val o·1·
d·t:><>te ; .p orém iquan·to ao p a.pd, ·s eja ·e.Uc q•ual fôr, o preoeHo sempr e
foi outro.
Pagam -s·e os titulos ao par ou com p.eq;uen·o desconto; nunca
e·ll es serviram de lastro para •t r.e s ver.es •O seu valor, e.rn•h orn J"'"sga taveis e!Tl m oe da sonante, ·como succ·edia no.s paizes ele circulação
·m c1afüca.
Ainda m esmo qu e o p roj.ecto n . 361 fo sse t echni cam ente .perfeito como .crea dor rle um a.ppar elho para va,fo rriz:u ou d e~cn l ·nar as
·('mis·sõe.s ccmtinlias; aind a assim o seu ap·pai·ecime.nto subito seria
d eplo•r avel, 'PO.r ·evidenciar .m udança violenta de orientação e, por t:1 11·lo , aba.Ja1· a .confia.nça no ·descortino ·e .firmeza de pulso dos que
·dirigem os ·cl e~. tinos c1 o Bras.ri•l .
O Sn. PRESIDENTE: ~ P.revino ao nobl'e Doe.pu·ta do que está esgotada a hora do exp.ediente.

102 O Sn. CAnL·os MAXIMILTAN·O: - Obedeço a V. Ex ., e, como estou
inscriptc sobre ·o primeiro '}JrO'jecto em disoussão, fallarei na o·r dem
do dioi.. (Muito bem; muito bem.)
O SI'. Carlos Maximiliano (movimento de altenção) : ~ Sr. Presidente, prosegnir.ei nas consilderações qu e vinha fazendo . Il1ustre
Deputado cJ.es·envolveu, ha pouco, .acerba critica da obra de Joaquim
Mnrtinho. Todo grand·c ho mem t em grand·es d·e feitos. Sobrelevam a
r.stes os ineritos .ex.cepcionaes, -os serviços relevantes a o p aiz, o brHho
das obras immorPed-ouras. Ü •erro fund amental d e lVJnrtinho talvez
consista n0 drsppezo da maxima, á pri·meúra vista paradox::il, do fun·dador da sociologia: "Tud·o é relativo; ei:s a. unica verdade ab soluta".
Apologista d e uma d outrin a, orientado e energico, .elle não attendeu
em n:.ida á •r elatividade do rnrnue·nto ; d.e sppezou, com c·erto exagero,
a!' circumsfancins, ·e n at uralmen1e attin giu o -objechvo col.Jimado,
causando um a séri e de ma!.f' s, evitaveis aJ.guns sem pricjuizo ·da obra
de conj.uncto . O la do sy mpathico, superhumano d aqlll' l.J.e ·varão preclaro consistiu no d·esassombro com que el1le traç-ou, nc mar revolto
da pcli'licfl. e da admin istra ção brasHeira no momento, uma rota
... cgura, certa, invaniave•l e bravanrn1üe, heroicamente. siugr-011 por
clla, compi·omettendo a pop·ularidade sua e do Presidente, impavido,
sorrid.ente, sereno. olympko, sem ler si-quer as .critkas á sua pessoa,
mantend-o a co r::ijosa affirmação ·de um principio, a execu~~ão "integrai! ele um programma, a firmeza da diredriz urnica, em uma terra
ünde raros hon~ens publkos se mostram capaz,es de quer·er seis· m ~ 
zes 5eguidos a rnesnrn cousa. (Apoiados.) O povo, ante es·s es gif!:mtes, no primeiro momentp ameaça apedr.ejar o ohsti.nado; mas,
depois da vidoria, .c ontempla pelas costas, rh-aravilhado e .resp.e itoso,
o va•J.rnte que passou. No Brasil, sobretudo, o que dirninue o prestigfo dos políticos, é a facilidade com que, ante o menor emba r aço ou
incommodo, abandonamos na~ a·l1mras o 1qiue pregámos quando escalavamos o poder. No campo das finanças, então, o mal repeTcute cau.sanrfo i1•cal culav·eI damno; ·e xüngue a confiança, .f acto;· psychologi co
do credifo, valiosissimo, in·dJ.s•cutivel. Por isso affirmei, e insi:-:to
agora: p·eior do que uma orientaçã·o ·errada parece-me ;i in seguridade
na oriPntacão .
Ainda ··' Por outw motivo. Sr . Presid·e nte, vibraram os meus n ervos. rPdigi uma ·emenda e virp a esta trihuna, ouand·o <I voz me falta
e todos 05 elementos de lut::t me es·cass·eiam . (Não aprAados.)
A cris·e não ·com eçou agora; expJ.odiu .em Nov·e mhro ou Dezem-:br.o em plena safra do ga do. Assisti ín loco ao seu desdobramento.
Os trusls norte-american·os r etrahiram -s.e para for çar a baixa dos
preç·os ·dos bovinos: porém, flf~ var·a m ·as suas propostas, quando viram os xarque.ador.e s ·e m aptivid•a·de .. Eisrtes, e.n trertanto, recuaram
Io::rn: p-ormw O'S banc·os re·cn .~aram a·bnr novas contaS··COr·r entes devedor::is. por verem as c·a ixas baixando dia a dia e não contarem com
um apparelho ·de rede'S·conto, para, na eventüalidade de uma corrida,
descarregarem as ·c arteiras de eff.eitos commerciaes e se pr-ov·e rem de
·n umera.rio. Co.m a r.e tirada dos concurrentes, v·oltaram os trusls ás .
ma.nohras baixistas; os invernadores fracos entr•egaram-se perdendo·
dinheir-o: os fortes resistiram; pe.Jo que a .safra ·correm desanimada.
e o Brasil deixou de vender ~~uns mHhares d·e c-ontos de .r éis d·e·
cou,.0 . cons•e rvris •e carnes rongeladHs. Os ven dedore·s da borracha,.
acudidos a tempo, amparndps, protegidos pelos poder·e s f.ederaes~
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teriam lufado galhardamente, obtido melhores preços, drenado mais.
ouro para o paiz.
O n::iesmO" succet'feria com o ·c acáo.
Em Telação ao assncar o caso é unko. D<esnec·essarios os novos
iestudos; o artigo estav.a ·em alta; enorme a .pro chtcç~io dos stocks·
vi 1lt:u-0sos; granc,l.e .p ro cura; vend.a ass egurada de quantidades avaliadas por um Deputado per.nambucano em quarent a milhões de doll~rs . ~ez-sc peim· d.o que deixar d·e au xiliar; prrohibiu-se a exporta_çao,. af:m ~le crue uma cidade cnnsmnisse gemeras baratos á custa do
Bras1•.l inteiro.
Vecta-.s c:> a ·entrada <'lo ouro, quando a escasse~ de coberturas predpita a baixa do cambio, que desoeu, em .m ezes, de d ezoito a doze!
Em toda parte as medidas rregulacloras dos · Pl'.·eço s tiveram caracter geTal ; ninguern Se lembrou d.e i.nstituir dictadura de Viveres
em proveito :1penas d ·e Paris, Berlim ou 'Vashi.ngton.
Cumpre r e.c·ord~ff aind a, que, ao discutir-se o 1wojecto de lei destina do a r evigorar em t empo .d,e p az -0 Comrnis·sariad-o da Alimentaç ão institui clo pa ra o •p -eriod·o da @uer ra, a Camara retirou -rlo ·bcxto
as di s po s i~;õ cs que auto•rizavam o E xecutiv·o a restr.i.ngir a exportação.
P ois b em; ninguem vibrou, ningu em se moveu , e.mquanto .perd.ermn di.nheiro os Jlroductores de gado, borracha, ca-cfm, e assucar .
.&.final a cri se attingiu o café. Mudou violentamente a ;,; cena; precipitaram-se tod-os ; abandonaram-se livros e P'r ojectos amon.toaclos drurnnte quatorze mezes, para o estuclo ·do probl ema ban caria; nem se
períl c:> u t·empo em coordenar :wgum entos explir:ativos ·da inesperada
mudan ça de rumo; propoz-se, de afogadi.lho, emissào füimitada, para
amp arar uma safra a:p enas em começo .
Dirão: assim succ ed eu, porque s·e tratava do nos'So principal
produ cto . Vou mais longe: affirm o que é o coração d a ·e conomia
nacional .
Insurjo-m·e, entretanto, contra essa: m edicina moro:.a e deshumana qu e só s·e· move quando a ·m olesüa atti.nge o r,oração.
Os que assim procedem, revelam ·d csconhec•er a ··i nflu encia dos
infinitamente p equenos, em Physiologia como em Scie·n cia So ciaL
Ha um adagio inglez apnli.eavel ·ao caso: " Cuida dos shill ings qu e as
libras se cuidam por si" . O verdadeiro economi sta ve.Ja pelas .peouenas cousas, q:ue se p erdem m ais fa ci·l mfmte, e a accurnulação ·de
J) '~ CTuenos · cl amnos occasiona vultuosos d eficits. Os grandes valores
não se ·ext~·aviam ·d·o mesmo modo; chamam logo a aHenção, comosnc·cedeu com ·O café; p·elo que sempre se accode a t empo d e conjurar
o perigo. Uma série ele ·p equenos males, ele infiltrações nocivas, de
Y">n·enos lentos, ·Corroem o oqwnismo robusto , minam existeneias juvenis, tornando irnproficua a int en'•e nção energica dos es·culapios retarda.tarios.
O assncar ba!x.ou bastante; a safra do gado termi nou ; muita
borracha foi vendid.a por preço infimo; o café, amparado, attenuará
o maI: não evitará o deficit no balanço annua.J das t r ansacçõ-es internadonaes.
Sem emissão, com urna simples ç,arteira de redesconto ·a berta .e m
N_ovembro , não se ter.ia v e.rifi-ca.do o retrahim ento ·d-os bancos parti culares. que, só no Rio Gra~1 ·de do Sul, prenüeram em ·caixa s etenta
"' :nm mil .c ontos : si abrissem a tempo a vaivuJ.a por to cios reclamada,
s1l:lvari am, não . só ·O café, mas a .pro·ducção nacional i.ntdra. -
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: As. al!tu;ras _do pod er, sobTetudo para os financeiros em épo::as
excepc10naes, sao campos de a.cçào ; Jámais de .experiencia.
.
Sr . President e. O 9rnjecto n. 361, como ·está "redigido, não .
resolve o .proble;.na da elasiticidade da cir·culaçâo, que é· o principal,
e permanente ; além ·disso, por S'l la ·complexidade, não prestm·á ()S
~ervi,ços de ·uma providencia urgen te. Ha falta de dinheir·o no The s.ouro e .de numerario nas .praças commerciaes. Vote-se emissão de
ni·g·encia, em decreto simp•1es, Tedigido em pou cas phrases. Pre fer iram cr<'ar um appare-lho ·Cümplicado e eterno. ·Choveram emendas.
Prolongar-se-ha o debate. Por s ua vez o Senado timbrará em revelar cultura, col·l aboranclo ·e xhausti vamente, e d.evolvendo-nos o tra··
balho trnn sformado cm caleid·ós.copio. Nessa p-orfia de erudição e
amor ·proprio peréleremos talvez outros qua·lorz·e m ezes. Qua ndo a
lei fôr afinal sa1fr·ci-o·n ada, já não haverá mais ·Café nas faz·c nda·s nem
ass ucar nas u sinas.
Votemos me·dida de o·ccasiã-o: simples, clara, de n1archa rapida;
e retomemos a directriz abandonada .
. Com o proje"~to n. ·351 , apen as se procura valorizar a moeda
ficluci aria . Não b asta. Ainda me·s mo que ·s e at!ingisse ao ideal, á
cir.cu~ nção rl0 onro, ficnri a ele pé, como o demon stra a historia financeira dos paizes eul!os, o JJ·r oblema bancaria. Foi especialmente,
para pôr em relevo ma is uma i.Busã-o dos ant·ores ·do .; 1ov·o ·phrn-o fin::inceiro. que me consiclerd obrigarlo a viT á tribuna . .O lastro metallico, p'reso no erario, mante.m rigida a circulação, c njo elasterio s e
a l canc~ por mei·o do r·eclesc·o nto. Propruzera.m . m eia'S medidas apenas;
o problema é mais va's to.
.
A AHernanha. por exeni rlo , a ntes da guerra não tinha moeda
fidn ciaria. Entret~nlo, ~entia a neeoessida·d. ~ ele apeTfdcoar cada vez
mais o syste1na vigente quapto ao meio circulante . Alli os grandes
econ·omishts ~ti -nel a estud~rvam os problemas monetario~. e eon0luiam
pela superioridade cl::i emissão bancaria sobre a do The<.ouro, .embora
apoili·rbs , uma e 011trn, sobre las•tr-o valio so.
.
E is o q ue pre.e;>·it·úa Guilherme Hos·cher em um .dos s eis grancl·es
volum r s do m ::ii s morlerno t rata.do ~ud e sco ·d e Economia PoHtica e
Sciencia das Finanças:
"De 'iocios os succeda-ne.os da moeda. o melhor é . a hoa
not:-i ele banc·o. O pap·e1 do Estado serâ empregado, ouasi
sempr·e, ,~orno meio rl e pagamento; o bancar1o. cmno r>xpressão de canHal ; aq.uCJlle ap.paTecel"á, na mai0or ·p arte da s vez·cs, em mãos oue o .n ão ·nueiram empl'egar oroductivamerit::-,
por co0115eguinte serp render jurns; este .será re cie birlo como
ernprestimo. isto r. rlanclo Jurus. O p ape,l do Estado, alé1n
rlo fundo d·~ r esgate a elle expressamente destinado. ·n ão
conta .com outra -cobertura; a-o p asm oue as notas rle banco
são tambem cobertqs pelas ·l etras, -.penhore~, etc., crue serviram par:l a sua acquisição. A superioridade d;:i not'l bancaria c01Tsiste, sobret•ucJ.o , em que a resp·~ cliva ·emissão não
excerle ás n ecessi darles c'J.o mercado: ao pass·o -cme a abnndancia do papel do Thesouro se regula por opiniões arbitrarüis, ·e, mais conu1rnmmen te, segundo as necessidad es i!limit.::id:ls elo E stado par.a ·o s resoertivos .n a!!'amentos." fNution alO/wnomik des l:(andels und Gewerbf leisses, 7• ed., pagina 393 .">

-

105-

· Nfo falar ei da Inglaterra anterior a 1914; porque não parece
Jogico adoptar como paradigma .um paiz ·em demasia distanciado do
nosso , no krr-e n o fi.nanc·eiro; porquanto ·era o mais adiantado de
todos.
A França de tal maneira se preoccupou com a l'fasücidade ·da
circu hição que não fixou limite para o pap el bancari.o em relação
ao l a;,tr·o metallico.
Nos Estados Unidos os pr-oprios theori'cO's vreconízrrm a emissão
de em erg.encia, garantiua por efkitos comrnerciaes, e nma organização b a;1:cari a moderna qu e se adapte ás ci.r.cumsta.ncias sup ervenientes, e-nino m eios de attenuar as crises. (Professor Laurence Laughlin,
Tli e Princip ies of Money, 1919, r,ags . 415-16.)
Em 1913, para •t ornar mais e-lasU.ca a circulação, a lei p·crmit tiu
(fUC SC .eJtÜltiS'S·Clll notas SübPe títulos ·COmmerciaes, levados a d.e·sconto
ou ~' r~ c: " srn n to. (Everett JUmha1ll, The National Gou1~rnment of the
Uniled States , 1920, pags . 465.-66.)
·
O emin en te homem publico e professor chileno Guilherme Subercaseaux, assim se exprime:

.
"R elativamenlbe á elasticid1ade ·d.o syst•ema morneta.rio
póde di zer-se que um pap e•l-moeda comp·o sto unica e exdusi vmne nte de b1lhetes do Estado está em desvantajosa condição para amoldar-se ás exigenci as variaveis da circulação.
T--Tão ha urna b ase ou norm a obj.ectiv.a para graduar, de ar>
côrdo com elfa, as emissões ás n e.ccssidades do mercado;
proc ·d e-se por aprecü1çõe·s arbitrarias. Succede a miudo
mie sã o as operaçôes do mer cad o que s,e devem .. aràolclnr á
0 u::inl id ade de bilhetes em circulação, e não a. cruanticla rle
rl;" hi11, etes ·em circul?çiio áo. operaçõe·s do merca do." (El
Papel Monr d,a, 1912, pag . ~59.)
0

Em segn:lcl a o preclaro ex-Ministro ela · Fazenda r e f~ ord a que, ante
o ci:n: •or r•o i.lc ctivo ·e para atte n rlrr ás n e.c·essidacl es dos han·eos e da
cirenl:1çii o ern !:{er::il. o GovPrno Chileno emittiu pRpe•l-rr.oed a em 1891'l .
Pelas rnesrn ri·~ ra 7ÕPo. . se voHn u ::io c:xn erH 0 nf·" ne rigosc. em 190'1; de
no vo rm 190(): ainda em 1907: lambem em 1912.
Com emittir ·em .iaclo descontinuo e violento, provocavam a i nfl açfio a a.Jt;1 gera l rlo s preços , do nne re:snltav;:i a cri~c soegu inte, r emedL1'l'l n f'fo meS'l,·o pro,.. es' o anti(Tu;i r1o . e f i> lh o.
Condue o m estre optando pelo Ba n co official, pelas segui11tes
razôes:

"O

E~tatfo

inH11 e na din"cção elo Banco

·'~

•e m

Sll::t

noli-

tfr!'l mcn ,. tar ia; qn asi pn(lc rlj 7Pr-·s·e qu e 1' o proprio Esta·do

()lle

emiftr

f'\0 1"

intermP.d io

(].0

'Ranoo privilegia elo. Re.!!nla-s•e

n mnnt::ini'P da s emissões rle bi lhetes Dcl::ls ne r e•,sid Drles 11' 0-

netnrias elo mt"rra(lo, con forrn ~ as .p ropostas de einnrest\mos
f' onC' r::irÕ <'c d e rlesronto: f' '' ·~ f\cmndo as ne.cessi-dades fin:-i ne ~'.ir::is . " (Op. cit., pag . · 26 4. )
A Hep11hlica Argentina. em 1912, iJ lém elo fundo de conversão,

r!::i P ll'fia clfl ·p trf)P} (j.() era-rj0 pOS'S Ulfl 0 OllrO ('].epositaclO na
C:üxa d2 Conversão, por esta recebid o em tro ca das r·espectivas notas.

·C'OmO

-106 ao cam bio pr·efixado. Somrnado todo o .papel cir.culante, do Thesonro e da Caixa, e todo o ouro officialmente guardad·o, resultava
que o lash'o cor.respondi a · a 71,8 % do val·or dos bilhetes emitti elos;
ao passo que no Banco ele França a proporção descia a 53,8 %, e no
R e ich ~ h a nk a 30,8 %. Pois b em, ap ezar ckssa esplendida situação mo.n ela rüi , fiC.ou de ·p é, reclamando estudo, o problema .r!e elasticidad·e
da circulação. Em 1911 o l\.li.nistro Rosa propoz em itt.ir sobre lastro
ouro , tir~ do d-0 fun·d·o cloe conversão, :e pllra descmlto d e effeitos comn1er cÜ1" s. (L ionel Masson For estier - Les Caisses de Conversion et
la Réfo r me Moné taire eu Argentine et au Brésil, 19D_. pags. 49-50
e 215-16.)
fosistiram posteriormente no assumpfo . Ha pou co ainda s·e discutiu, no Con gre·sso," exce-J;lente proj.e cto, ao qual o P.re·sidente Irigoycn
con trapoz outro, m ais arro jado; o do Legislativo instituía um banco
semi-officia.J.; ·O d·o Executivo, a liberdade de emissão bancaria. J?m
todo caso havia entre as d-uas correntes um 1Jonto de ·conver gencia :
ambas r eco-nheciam a necessidade de abandonar o systema rigido,
sem clasterio, da ·derrama d e papel-moed a p elo pro.prio erario ou
pela Caixa de Conversão exclusivamente .
O Sn. BENTO DE MmANDA: A Arge ntina póde cr.e ar ban cos
emissor es, por:qu e possu e grande quantid a de ·de ·ouro.
O SR. CARLOS MAXIMILIANO: - Ha o pavor, d e qu e p artil h a o
m eu lr-i:Hian te c ollega, de se instituir no Bra.sil ·a emi ssão banc::iria .
Mostr ::tr<' i, d'.aqu,i ha p ouco, a origem rl ess.e m edo, se m fundam ento
serio. E m todo cas·o, como conci:li ação, .p ode-s e adf1ptar o m eio
ler mo : emissão pelo proprio Thes·o uro, porém, exclrusivam cnte p ara
n~d csro1~ to , foto é, ·e ntregue la o s bancos, sob caução de tit.ul os, como
se praf r·ou entre -o.s americanos do Norte.
S"mnlhante proc esso of jerece dous in convenientes. O primeiro
e que ::i derrama de pn p el do er ario nunca c·ess a m ecan i cam ente,
como a b ancaria ; é sempre seguida d e novas emiss.ões, como suc oed eu no Chile e no Brasil; eu .propri o .cl edaro, alto ·e bom som, que
dentro de um anno, se aJ-o,ra se não abandonar definitivame.n te o ·
p r ocesso asiatico, assistirei no d ebate r eilativo a nov.o jorro ·cl.e pap.el
de curso forçado . ü segun cl o m al provém das ·d.eion gas da bureau cr acia , des·s a m;:i china emp errarla, {fUe ningu em con·s egue fazer moY e r "~ e rl " pressa, por mais cr11e a azeit.e o Congr·esso em liberalidades
c:on .~tant e s.

O Sn. JoÃo CABRAL: - E é assim, mais ou m enos, em toda parte.
O Sn. CARLOS MAXIMILIANO: - D.e pleno aocôrdo. Entretanto o
r,erviço de red esconto , p e.Ja sua pro.pri a naturoeza, exige presteza e
.-lecisão. Si . os funodonario'i perd er·ern tempo em resnlver quaes os
titulos ;:i cceitav.eis como garantia do pap el emittido, ninguem voltará
a enes, o apparelh-0 se 1ornará vistosa inutiliclad.e, como a Camar;:i de
Compr.nsação e o:utros que nos siuimos . Em todo caso. antes redesconto ·d e p ap el ·do Thesonro çlo que o actual rcgimen elo laissez faire,
taissez pa:>ser.
· · Cumpre ai.nela assi gnalar• que, até mesmo sem o banco emissor,
~>s poderes publicas po·deriarµ ter an;ip.a raclo melhor a producção na<:ional. Não o instituiu a Argentina; mas .alli .existe organização ban:~aria incmnparave·l mente su1J.erior á ·n ossa: o credito agri-cola, :que
nos falta. O ·p roprio Ba.n.co de la Nadon pr·esta muito melhores serviços (}O que essa i·n ntHida1e cara que se chama Banco ·do Brasil,
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1nimiga do redesconto, indiffer.ente as -0 scill ações do canibio, tão
cheia ·de privilegi-os co1i1·0 impr-es tavel na pratica .
os · nossos males eternizam -se; porque só enfrentamos os problemas, sobretudo
economico'S e fina·nc.eiros, nos m omentos de
r:rise, ás pressas, emquanto nos insti ga o aguilhão da nece-ssidade.
P.or isso, adoptarnos apenas expedientes ·occasion&es, providenci as
de momento, ·calmantes e .palli a ti vos. Passada a borrasca, d •e sarmado
co nünúa o p ro ductor , ludibrio da ganan-cia d·o interme diaria, que
aufere Q m e.Jhor lucro das valoriz ações artifi ciaes e do tra balho hon rado ·d·o agri cultor tenaz. •
Sr. Presidente . Objecta-se que se encontram eivas diversas no
proj.ecto de r eforma b ancari a efabora d·o por um a Commissão de tech m.cos .
Não p erd em os o v.czo ·d e criticar, ·e m vez d e construir.
Realmente aq uelle trabalho -como toda o bra humana tem defe!tns; porém, reparavei·s .fod·os '. Em .rapida leitura, cu p 1'.oprio no,e1 tres.
Estah ele.ceram que se re c-01'h esse ao b anco Q dinheiro elo Thesour o, dia a dia. Não ·se trata de um instituto offici.a l; ·elle se'fia· semioffic ial apenas; teria accionistas. 'Logo não se justifica a ordem de
~o n1fia r a p artic ula res, e sem juros, o di.nheiro da i 1 ação. O dispositi".o'. entre tan to, pó de S·e r supprim idQ, sem d·;! s'fig urar o · projecto .
El11111ne.
Outro defeit o r cp a1ravel, consis te em se ·não d et ermin ar a tax a
de cambio p ara t ·v nvert 2r as acções pap.e l cm acções ·ouro. Com u ma
pennada se preenche o cla ro.
Em firn , p rohibe-s: qu.e o iBanco do Brasil des conte eiffcitos comme l' ciaes nas praças ·onde func cionar em tr·es ban cos p.ar ti cular es. i sto
e, em todas as cida des importantes do paiz. Uma das vanta·g ens do
banc-0 S!:'. rni -ofoficial consist" ·exactamen te em .força r a baixa da tax a
clb desconto . Como o Es tado pr.efcre as vantagens mediatas ao llic•ro
imm Pdiato , cr ea facilidades .ao -comm er cio, a i ndu stria .e a agri.cultura,
rmprestando s-0hre titules, com um d<!sconlo modico . Os ontr-0s estabelecimen tos de cr.e d ito, -0u acompa nh am a taxa, ou ficam ás moscas,
i;ião efft:>ctuam operação nell'huma.
Dahi a vanha.g em ela concmT 2ncia semi -Otffi cial, em to das as praças. Bas ta abrir qualqu c1r }ornal h em i nfor mado, para verificar .qu e a
ti;.xa vigorante para os de·sconlos e a üxarla p elo institut-0 em que -O
J~sL1clo predomin a : Banco de França, a·qui; Banco da In glaterr a, alli;
Reichsbank, 1acolá.
Objc.rta -sc. ·co mo fe z o illu slre r : presenh nte da S . Paulo , que o
ban co parti cular nã-o iria mo strar . a su a ·Ca rteira a um concmT·ente.
para .cstf' alli escolh er ·OS melhor·es ti tulas e r edesconta r só esses. D-·~
far:to, n o Brasil ta•l vcz cl ahi resultassem guerrilh as e cium a d as. Pro JJ·onho alvitre conciliado•r : mantPnha-s-2 a prohihi ção do des.co·nto
simples, n as grandes p r aças; poré m , o 1Banco do .Brasil n·ão rede,; contaPá ·docu men tos .d e usura, pap eis denun ciado r es d·e exigen cia de jurns ou d esco ntos mais altos elo que seja razoav~ l ; rcpilla as transacções da s disfarçadas c·asas de pré-go, com 'O rotulo el e ban co .
O Sn. B E:'.\'TO DP. Mm.\ N DA - Isto é diiffi cil de verifi ca r.
O Sn. CA.nr.os MAXIMILIANO - Resp·ontlcrei com as pal av ras de um
comp etente. 1Pe!·guntaram a Wbitmore, Governador do Banco da Intrlate-rra, como clle r egulara as emissões de accôrdo com as ne,
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ce,ssidad es cio mercaclo e tornál'a tão util na praça de 1Londres o es tabelec im.en to que dirigia. Respon d·: u: "·Simplesmente evitando ~ quanto poss1_vel, descontar o _q u·e me não parecia le·g itimo p apel mercantil
'' X in essa o de transacçõ-es c.omm ercia : s .v er·dad eiras." (Subercasea ux,
op. ·cit ., p ag. 264 . )
.
.Pearse, outro govern ador do m esmo esta·b elecim ento, informou
•crue ·elie manobrava ·Com a ca rteira de n ·d esconto d·e m odo que s ·~r
visse de facto ·.a o commerci'O e á industria e cuidand.o mais d-o i nteresse publico do 1ql.1e dos lu cr os imm ediato~ ·do proprio banco. (Sub eréaseaux, pags. 2G4-G5) .
Ainda offeore.ce· ·Outra van tag.em 'º estabelecimento semi-o•.ffici.al ele
r eclesconto: a de tornar m eno res as emiss.õ·e·s . Hoj e os bancos particu lar : s quan do p ercebem qu e· a ca ixa ·vac baixando dia a dia, retrah em -se. r e·ceio o-o::; .de uma co rrida. S.e tiv essem á mão o recurso salva dor, a valvul a cio r edesconto, o meio de descarregar a cartei ra de
títulos e obLr logo nu merari-o; cederi am mais; iriam ri1ais longe d.as
tran sacçõ es; n ã.o cles·c·criam a red es.c ontar, a repartir os se us lueros
com o baneo S·emi-official, s·~ não cm ultimo caso ; em vez d e d eixa r ·e m
caix a, sem juros, por ex :mpl o, 71. üOO contos, como succe cleu no Sul,
r eteriam anenas d·cz ou vinte mil .
. ·o m êu r el atório sobre o Orcamento da Fazenda. j1á mostrei, cit ando Roscher, que assim aco nte~ e na lngl a~erra, oncl ·~ os ibaneos
for tes con sid eram o sem i ~offi cia l . como simpl es valvula ele segurança ,
po uc o reco rrem a ell e, pass am annos sem ·alli levar um titulo p a>r a
r ecL sconto .
Em r es umo, a superi oricla.de elo . ap parel'ho .que propugno, consist e exactamc·nte em que, ex istindo ·ell e, se em itte m : nos. e na p ropo rção dlls necessidades urgen tes, inadiaveis, positivas, mafü·2m nti<:::as,
do m ercado. (Apo :ados . )
·
Sei ele onde p r·ovoé m ·q me.do do ban.c·o ele emissã o: elos erro s do
Go verno ProvisoPio. T emps preg uiça de p : : ns ar; examin amos os assrnrptos pela r ama e tir amos d e semel h anças vagas, consequeneias
uprcssadas .
O que se pr etend e agora instituir, é· o fru cto elo saber d ·~ ex periencia feita, na phrase d·o classko; é o que todos os po vos adia ntados
d ::i Eu r opa a daptaram com os m elh ores resultados; o ba nco cen tral
d r:: em issão e r·ed "sco ntos, o hane o unico, o s uper-ban co, auxi!iacJ.orr
ths ou tr os e rigo ro samen te fi sc aliz.ad o pdo ·M inistro .c]a Faz.on da e m
p essoa .
O Governo Provisori·o cr cou o contrario : a pluralid a de d e app'.lr elhos emissor!'s, d : rram apos pel o Brasil a fóra. Erro igu al e com os
m esm os r esulta cl'Cls clesastros·os, c·ommetteram no Perú em 1875 e no
Ch i!f' em 1878 .
1: 0 Brasil. em doze dfa S se conferiram a ·d.ez ban cos a faculdad~
d e cmi ttir pap el-moeda s phre lastro ouro, ·que ninguem verificava,
n este paiz oonci e a p alavr~ - f i scalização - só existe nas J.?is prur a
ju .. tific 11 r a cxisten cia das sinc-curas d·esfructad as por individuos que
se d enominam fis caes .
ProdigalJzaram-se, n a sr.guinte or.d em, as concessõ·2s:
.!J.. '.?G el e :Novembro de 1889; decreto n. 13, Ban e-o rMer ca ntiI ele
Sasitos.
.
A 28 dous de cret os: n . 19 . Banco de Credito Real do Brasil (séde
Rio d·e J a neiro); ·n. 20, Sqciedade de Commercio (séde Bahia) .
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A 29 outros d·ous .de.oretos: n. 21) , Banco elo iJ3rasiI (1Rio); n . 24,
Bairno Commercial d•o Ri·o d e J anei r d.
A 3 de D.ezembrn: decrnl·o n. 33, Ban c o Me r cantil da Bahia.
A 8 de D ezembro quatrn. de.ereto s : n. 50 B, Banc o de iPernambnco; n . 50 ·C. Banco Comm:rçi al Pelotense (Ri.o Grand e do Sul); num ero 50 !D, Ba n.:o Uniã·o da Ba.l ü a; n . 50 E, Ba nco da Bahia.
·
Só na .cidade ·da Ba.hia, lon ge das vistas do Governo Feder al, funccionavam q ua tr.a 'fabri cas de notas ine onv er si veis de facto.
Qu a·ndo se fallasse nos .ab usos, o 1:\1i11istr-o se desculp aria com a
i mpossi·b ilidade el e fi scaHza r . e tal vez ·~ ntoasse a cantilen a :
'
"A Bahia é boa terra;
Ella lá e eu aqui."
Nà P.io ele Ja n efro, praça ele m aior movimento, h a via men os um
apparelho emissor.
Fundaram-se •b ancos esp·ecia lm ent ~ . para ex·p l·orar ·O direHo de faze1r dinheiro.
ü que se vcrifi oou em 188 9, no Brasil, ·fo i ·O q ue todos os espedaJistas .co n demna m e occasionou nos 1Es ta.dos <Un idos um crack formiclavel: a concessão d a fa.1.:uJ,dade emiss·o ra a estab elecimentos p éH'ticula r es . Isto não tem n ad a de cornm um com o svstema q ue c·entr:-tliza a
prerogativa em um banco S·emi-01ffi cia1, e m que o Gover no é o mai or
accio.nista, nomeia o presi dcnt. 2 e irnflue d ecisivam ente na es·colil ia dos
clemais funcci onaüos.
Admittir qu e s.e entreg ue a in·comp etentes a dir ecção .do •n ovo instituto é fl!l'gum cn ta r c·orn ü absurdo. :como s emp re acontece, o Pr·:sidrn te do Bànco do Brasil ser-á homem d e valor, q ue r ec usa r á os titulos
suspeitos, üffc r·eci üos a redesco nto, ·C só acceitará papeis e n.dossad·os
pel os ban cos particulares reconhecida m ente li'be raes e solidos.
E' verdaüc ·que ·em 1800 houve bancü o.fl'icia l de emissão. Surgfo
cm hora irnpropr i·a. sob um ·Gove·r no in stavel, r·evolucionario, em
e.poca de i·nflação e encilhame n lo, depois de p ertur bad·o vi.olent am .~ n 
t e o m : rcad·o pelos esta kb ::.cim entos .emissores particulares. i,-'\ h\m
di .~s o. o plano ern máo: em v <z ele um nu clco e s imp l es fili aes, corno se
usa em le da parte ; fun ccio na vam, cm l.agares diversos, varios institut!Js •a utonomos. O d rerd o n. 1G5, de 17 de J a 11 2iro de 1890 , áe ou ·tire:;
estabel ecimen tos .d if'fernntcs, qu e emittiriam moeda papel e guar da ..
r.iam, como lastro , ouTo, moeda C«li-rent ~ e apoiices; Bane.o ~missor elo
Norte (sé-de !l ahi a) . Ban·c c Emiss or elo Centro (séde Rio), Ban c o
Emissor do Sul (s•é.de Porto Alegire). P.ouco. depois, o decreto n . 194,
el e 31 (fo Janei ro .de 1890, deu or i•gem ao qua rto Banco, ·espedal p ara
S. •P aulo e Goyaz (séele S. Pa ulo) . 'Em Jogar da iziúdade ideal, prevél)e·ceu, portanto, a pluralidad(' bancaria emissora.
Pretende-s·e instituir, agora, cousa diversél: a m atriz un ka , u m
centro de op eraçõ.es; de so1·te que. na phrase de 'Suherciaseaux, d e
facto, é o proprio Es ta do q u·~ ·e milte.
S e to<los os paizes se der am b em com a m ed ida, po1iqu e ·só n ós
seremos incapazes de adaptar ás nossa s condições internas o in stituto
consa<grado p ela ex p eri e n c ia univers al?
Nenhum goveTno illu de, n rm ladeia im punem e nt'~· üS pro blem a<;
econ.amicos. Por mai s qur üS desprez·e, eUcs se impõ em com um a
for c a incoercível. O adiamento ape11 as aggirava ·os m al es e torna mais
c.nerosas as soluções.
Senfrores . Devo concluir. Co.ntra o meu h a bito, voluntarianiente
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vossa hen evolenci.a. (Não apoihd,os.) P·~ rd·oae-me.
Ha defficiencia de numeraria; no Thesouro, p a ra .cvhi:ir ·O defici t
do ac tual exerci cio finan ceiro; nas praças conimer ciaes, pelo rapido
~mgm e ntc, ·em volume e em preço, ela cxportaçã-o do Brasil. D a1bi a
cris '.', fatal aos q ue trabalham, propicia aos 1que exploram o labor
alhei o. Decretemos, pois, emi ssão pe.qnena, de · u rgencia, destin a:nclo
1 UIJ. l;u() con lO"~; para as necess1 à a.d es do 2rario e 150. 000 para o ampar'O da agricultura industria e commercio , p.Qr meio do redeseonto .
Não d emos a•o mund·o fin an ceiro a impressão de •qu e, após um
bello mo vim ento a .n1mo .do °progress·o, elo futur'o, voltamos, saudosos,
os olhos para o pa ssa.cl·o. r.etrogrammos. em ca r a.ct ~ r de.fi1üV vo, até o
pro cess o a.siatico, das emissões pelo Thesouro.
·
I t.etomernos a rota em má hora. abandonada. Cre·emos o amparo
per ma nen t e da la vo un1 e do seu grande auxilia r , o comm : r cio; nã-o
incc•rrarnos cm culpa de le·sa altivez civica, julga ndo -o Brasil incapa·z
cie assimi lur o que outros pa iz es ad aptaram com ex ito notavel; institu.amos o qu e possuem os povos ·cultos ela 1E nrn·pa ·e lhes ass.e gurou a
elasti cid a de da ·circulação : o ban co dos bancos, o superbanco, o Banco Centra l de Emissão e Redesco·nto s. (Muito bem ; muito bem . O orad or é uiuam ent e felicitado).

SESSÃO :i}E 14 DE SETEMBRO

O Sr. Mau.ricio de J,acerc1a: (*) Sr. Presri cJ.cnte, inscrevi-me
afim de, :publicamente, apre·~·.en tar aos illustr·e.s •coll ega s que m e d .istíiwuiram com a sna solicitação p ara .assignatura •de um .p roj ecto de
1:cform a oonstituÓ·onal as t'azõesi por que, r evisio nista e ·dos mais
:.i.vança clos ·e rad.icaes., eu, entretanto, recus1ei m.iuha firma a semelhante documento.
Dous 1notiv1os imp erar am sobre a minha vontade, de modo quasi
discri cionar.io, cl eten n inancl.o qiue ·e lla não :se ·exer.cesse no sentido de
minhas t en.dencias, m u.ito coi1becicfas, p.ela revisã o do pacto de f.ever ciro -- urna de •or·d·em .pratica, si •ql!lizer-em política, -outr a de ordcn1
lbeorica, .s.i iquiz'erem d outrinaria - mas ambas eminentemente ciomtempora·neas .
A ques•tão th eorka, p ela qu a:l de,•e<}o começar é d e qu e, em
um
;;i-omento .de r evi são .g era.] el e todos ·os princi.pios e estatutos do .clirei!o p o!'itico, em que as n ações ·e ·clemocracias, receb endo o halito p :olente {la idéa 11'0va, ·pai~ecem Í J.lClina.cl~s .ª uma . r:emodelaç!1~ fun damental nas suas cartas es.cnp tas, no seu -ch.re1·to pohtlco, ·a r·e v1sao d é que s1e
lr.ata, para cui·claT de nuga·>· e •questiunciulas, de s.im:ples .f órmas de ser
do actual regímen, seria um.a .e.s pecie de p r eocc upação a naclmonica,
deslocada, inoppor tu na. :Daria. Sr. iPresielente, todo me u es1forco a uma
rrform.a constitucional que at1:enuas,;:e ·O ahsol1ühismo d·o poder político
eo·nlido na ·pess'Oa ido 1Pr·esident.e temp1orario. 1Daria ·o meu v•oto ainda
mais ·depressa a uma r eforma constituciona:l que alterass.e o system.a •
ela proori eda de. ,da sua exp.Joração. ·q ue pPovid e n cia·~.se sobr e
uma
;·eorganizaçã·o social de modo inteiramente .pacifico, ·effectua n do na
( •) Não ·foi o·e·Y.isto p elo e>rndor.
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Iettra de .nQssa carta ·p ·olitica a resolução que ~·á está nos espíritos em
nosso tem.p·o.
,
Succe.d·e entreta nto, que nem o mu ndo dirigente está preparado
para semelh~nte reforma, nem julgo que o mur1do id•OSI chrig1.uos ·esteja tambem preparado já :p ara fazel-a.
Atira·da a idéa de uma revisão constitucional, quando eu •l he
pudesse dar o meu voto. no sentido da•s, cl101utrinas que ado.p lo, duas
difficuldades intransponiveis s·e deparariam, para sua
effectivação
ua •p ratica.
·
A priimeira é que, visivelme·nte, exis1te tno alto mund•o dfrígente
um verdadeiro estado de inconsci.encia ·quanto aio mom ento poJitico
actual. Com .exce.pç.ãü de mentalidades estudiosa•s., a1fifeitas ·á Jneditação, e cuj'al) reflexões .já enriqueceram ele experiencias, talvez, no exame do.s factos e na observação dos aoontecimentos a sua lu cida .i ntelligencia, pude se dizer que o gros·~ .o dos nossos elemen tos politieios,
•;i ·não des1preza, ·pelo menos se alheia iPOr completio aos grantle.s .p poblernas do século.
No mundo ·dos ·dirigidos, :p or ·outro ]adio, uir.a organização defeituosa e incapaz das c1M.ses, urn a comprehe.n são tumultuaria ela su a
cbra, e, sobretuclo, ium a incongruencia, muitas vezes! 1u.ma in cüh er e·n . eia no sei·o elas .proprias camadas do o,p erariado, ·do s trabalhadores,
nina doutrinação relb u ~cad a .r]e .ex~geno., .n ão raro filha de kituras suµerficiaes, com appJi.caçõe·~ menos pens1adas, a um rneiq i ntei r amente
tliverno, ·das concepções philosophicas e systematicas de autores .europeus, tudo isso tem :dado á no·.<.sa questão s1ocial o ·cunho verdadeiramente angustioso ·d e uma .g estação, dentro da .qu al as dores, os acci<lentes que· vamos verificando correspond em qO desenvolvimento do
foto, na viela intra-ulerina.
-Ainda não estrá transcorrido o tempo preci~o, .~ara que esisas
classes, devid amente organizadas, .possam - nao so influir, corno ·
intervir, como ·c·ollatborar, esclarecida ·e ·de.scortinadamente, em. uma
tarefa de reforma da socie.dade, .p ara o effoitoo ·ele •r ealizar, nos coclig.os has•i cos, a r·evolução, a que nie re:feri, como existindo já nos e•s.piritos, relativamente ·á reforma nova oda demoo·acia e do direito •POlitico.
·
Ei•s porque digo que não daria meu voto a uma revisão, pois que
c::s·t a se não 'farfa no senti-do .das minhas aspiraçõe s.,
,
De.püis, existe o argumento de ·o rd em prali.ca, a demonstrar t0 in conveniente .da iniciativa, neste inslant·e, no qual .ainda s e não form aram parHdos pofüti cos em condições ·ele reDistencia, d entro ·dro .cJetes·tavel regime.n :p resid en cia lista, .cu}os r es ultados norte-ameri canos tanto afagaram a rne·n k d e ·nossos •com;1tituintes, es·quecido :,; \].e que iam
applicar semelhante systerna a um p1ovo fadlm ente concluzkl·o a excessos, pela raça, 'p elo temperamento, .pela inclole, :p elo m ei•o, o que
traria como •COT·oTlari·o .ficarem .durante •q uatro annos in vestitclros de
podere·~· pes.soaes e .incontrastaveis ·esses re.izinhos de cart'Ola. E essa
:;itua~:ão .elo regím en é ainda aggravada ·rpe'la ipno.pria indole e temperamento, peio caracter prnprio elo actual dieta dor: autoritario, despotico, egolatra, ·com uma exacerb ação pessoa!] 1que to ca ás raias .cl;:i_
allucinaçã.o, o Sr. Presidente .cta !Republica constitue ameaça ·c onstante
a tlivre expansão dos O'lltros p.a.d.e r es~que dirá das li:berdad es alheias.
que são sempre hmile e r·estricçã10 ao exerci.cio •de s·en po·der pessoal.
Uma revisão comtitticional com o Sr. Epilacio no Cattete, mu1,
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112 ,.----.nido el e cred-itos HJ1mita·do s, com fac uldades tarnb em sem limitações,
com um Congr.esso em vespcras de r eel eição, :pod endo, por isso, ser
· c ai d ea da a r efundi-da á s1ua gu i za, uma revisão const.ituci·oal, •Com
semelha úte homem no poder ·e sem elha.ntes .p·oderes ne·ss-e home m,
s eria, a rufo de caixa, rec1ia-r.rnos, r e trogr ada rmos, com ·o cancellamento das la.rgas ·e l iberaes .conces•. ões 1do art. 72 .
Veja-se, 1Sr. •P rcside·nte, que nâ·o fantazi.o . Qual -foi o obra do
cont;.tHninte Epilacio Pessoa? Em matcri a -d·e gar.ant.ias d·os. direitos in- ·
dividnaes; foi esse constit1uinte um re·acciona rio contra o . elemen to
t .:-!ra11f;eiro, que v inha justam c·nte fa c il'itar a so'lu çã o do trabalho -clios
. -campos e das cid ades, .p el'turb acJo pela abolição e libertação do. br·aço
cs cravb.
.
.
.
As unicas liberdad es qu e -e Ue ·defendeu na Constituinte. pm· motiv os de in ter esses p -zs soa·es ·e 1cla ·~.ua politic agem na Parah yba , as .de
r cuniüo, de imppe.n sa e de yo to, indas ellas elle mcno ocabou. Come ç ou pel a ·d eda ração : 1º, acon scl ha11 d,o · os j-orn aes ·qu e t·o mas .'.ern C'lli cl ado com o se u temperam ento . ·C, portanto. tiv essem t ento em suas
cr itica!:! . E ·e s sa ameaça se ef,fec li-vuva mais tar-d e com a sua P'O'licia,
. .:cm Jh~ ·oq u ei.o, -com a •;;u a poli·cia rns ga nclo as pagi.nas dos, jo rnacs da
tipposi:ão,. n as ru as da Capital. da 'He·p ubli ca, e ·c] epois com o a•;salto
d 2s.'.a mesma policia ·a jornaes o.p erarios, com pris1ões c·onstau les, quo1. icliaml'\ dos redactores ·dCS5es j-ornaes, sob o. 'llla is l e ve pretexto, e,
as vezes, sem .pretexto algum .
Ai ll'da hon ten\ esteve OC('Upacl a 1arg,o espaço d ·e tempo em faze r
fcch·ar as r edacçõcs <los jor naes oper arias, as ·lrua es es tavam bloqu ead a ~• pela m esma ·1:01_i cia . •C!'t)·e. ·não deixava ·nin gu em .,.ah ir,. a n ã'O
ser
para a srua Hep arti çao Centr al.
· ·
Nestas con d i ções, que j'ica como g·ar anti a elo espirHo do Sr. 'Eµitacio :P es~oa, a'firn .d e q ue u ma r evi.silo con s ti.tudona.J se faça· no sen t id·o de maior es li·bcrrt'li cl ades cm a nü' ;;·a Carta •de 2·:1 de fc vcreir·o '!
Poh nã·o v e mo ~i, t odos os d .ia s, os e·pita c is tas r eclanrnrern em seus .i or n aes contra os exaggeros über aes da Constituição? •P.o is n ão sabemos
q ue, com a sua ü11111 e nsa e do entia va.icla1cl e,
P r es id ente da Re·p ublica se Dão ·conform ::i rin deixar 10 :p.o•der .s.implcsrne nt.e como cic.ladão,
sem influenci a ·políti ca, po rq11e não dispõe ele um gran d e E stado, e
q ue se prep ara n este morne11to em conspirar no que se 1ch ama o bloco
U. u norte para p o·der pes·ar , dessa form-a, na s uccessão .pres i dencial?
Po is .não vemos qu e e~ s e Prestident e ini[l u irá fatalmente na revi '!·âo •C·onstifu cional, :para -o effcit-o de .prepara r com ·ell a a ,sua succes~ão? D i r~se-ha ·q ue não : 1clir-se -ha que a i udi·~ açâo
a ·q ue, ho je, se
r efer iu um dos jorn aes ·da maiihã. apena ~ inclirectamente e p ela su1
µerf'ici e. pa s ca a mão p efa ·CJll es tã-o dos tribun::i es regionaes.
Mas, é pr eciso nã o conJiecer o Pi"est·dc nte da Hep ubli ca e o Parla mento, que o apoia. P.ois enfüo, o Sr. Ep.itacio -P essoa, uma vez fei ~a a ü1 clica çã·o, •p ara ·que se l'he ·d·ecim 'º~ trilrn naes r egion aes, tribunaes
qu e ·a Camara vae r ejeitar, ·O :Se-na·d·o approvou. o .Supremo Tribunal
cleclarou incon stitu cion al, preci sando ·o rSr. E:p ita-cio Pessoa acima de
lud o, de empregos .para os ·~.eus sobrinhos, os .pesso asinhas1, será p1ossivcl .que S. Ex . abra mão de u ma pro.pi na dessa nat ur eza?
1E qu a ndo o argumento s1eja subaHerno, abrir·á mão o Sr.. Presi l: ente ela Republi ca, ·d-e s uas id·éas. revision ist-as, Tela ti vamente áquelle an ti-proj ect.o ida no•osa 1carta rp·olitica , eles.de q ue o Parlamen to jul. gue ·Qu e é o.pportruno, d ese-j'~ve'l ·e exact-amente exigi da e desejada pelo
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paiz a r e visão? N ão Dahi virá que o P r·csidc1it e da R epubli ca. uma
,·ez approvada um a indicação, r equ erim en to ou qu alqu e r vo~o da Camara, incontinut.ti ·e ntra rá com ·O surnrnul a d e su a s id éas , ·d e
suá s
ini cia tivas na r e visã10 cJ.o :p a cto d e .feverei ro .
Dir·se-ha Qtie as s tiaoc. t-cléas são bo aSI. Qu e sejam opt.imas ; m a s 'Ü~
5euc. sentimentos in:fl uir ão c o mo o co r rosi v.o d os su as melho r.e s i · d~ a s.
O Sr. Presid e nte .d·a R epu b li ca , amigo ela Hb er'dad e d e i m pre n sa ,
lj'lrnnd10 De putado da C on ·~ .ti tuint e , e h a je o .i nimigo m a is ac irra do
à essa !iherdade.
O Sr. 'E pitacio . P es•soa fochou a c a r a ·d-efi.n itivam e nt c ao ar t. 72 ,'
1)roh ihindo, n-o .s eu Gov e rn o, o~ comi c io s, ·as re u ni ões da s soc i e d a de s
operari a s, fechand·o -as, dls Y <1l vc n cl ·o - a ~ , pr e nd e ndo seus m embros.,
p rocessal1'(.1o-o s, coagind o a su a im p r en sn, pro ce5s a n.c\o -a, im pe d indo a
propagrmda ·do s r:o ngres-s os u·p e rn r i.o s, p re nd endo e·~: ses op er arios 1
E:;tá , .p•o r tant o, v lst o , Sr. P rcs irl ·en te; q ue um a in icia ti v:.i
d essa
n átu re 'l a so ti fr e r á .por for ç ri a i.n flu enc ia r etro g r a d a, a tr·azado ra <.lo S,r .
,F'r c~;icle n te da Re p uJJli ea. N ã.o te m os p arti dos em co n dições tl e re•.. istir IÍ ~uu vo nturl t: .
·
Vejamos, por ex em pJ.b , es tes rlo us simp lrs epi s•o'Clios : o .(l o Com m :...., a riado e o da emissã o . q u e sã o ape n as d ou s gran d es es candalo s
coi'i s ti t u cio na es, pr epa r ad os n a tur al m ente p o r un.1 ca s inho, ·como o
rle .'l·le r ec u o da tri b una a t·é :Hfll i o nde me a cho. á vo nt ade p es s o~1· l do
P n isicl en t e da 'Repnb l.ica, qn e gov e r na at.é aqu i d e n tro: a r etira d a d os
. la-p d es 11sa cJ.os e o u tr os Ol'l1 a to <. d esta C::i:sa . 1P r i n c i pi a rno ~ p or q nc'.;lôts (le lana ca r! ri na, c omo est a . em qn e 'º ·P resi de n te d a He p ublica
vem ve r o~ tapet es do P.arl a·me:nto, para ter a p cl ula ncia el e s'l1sten tH :
u s seu s capricl1üs, ·O P r e•,.ioden'te da He publi ca prnti ca , ·tl esse m od o, · o
r egím en p resid e n cia l .. .
() a uno pa ssa cl-o, •q ua n d·o fo i irnc essari o um p r·oj ecto r elativ o ao
Con:miiss nr iado , 'O leader ·d a ma i oria Sr. T orquato M.or cira, nos1 ;;egred os do Catl et e,. foi p1o rt'adm-, d e accô rdo c om es c.es seg r e d os, de u n i
p r oj ecto sob re o Corn missaria do .
Ap r esen t ou-o n a Com mis sã-o de F inanç a s; en tret a nto, oom n rt~1i s ten ci a d a Camarn, o Sr . Presi dente da 'Rep ub li ca, hora s
d epois,
mandava consiicl er a r preju dicado C" ·SC proje c'l:o.
•O SH. N tCANOH NAS CIMENTO : - •P ro jecto en gate.
O Sn. l\'.l.A u mc110 nn ·LACEI<DA: - - •)fos. co m o o Sr . To r a uato Mo r e ira
tiv esse sido muito at acado e c r iti ea d o p r l o ~,1-i e0 u e sol'frid o n a Corn missão .cJ e F i n a n ças, o Sr. P r esiden t e d a R ep u blí c.a, em m a t eria d e tam a nha im p o rta n cia , t ~nn b e m não t eve u u vidas . 1D ia s cl ~poi s1, co uHhu u :1
maio ri a ela Cam ara : !fe z lraM:1acçõ es, att en d e n ·ao Sr. Torcru at o Jifor:..d r.a, ·faz endo a m ai·o ria suf'fraga r , app rio,va r o p roj ec to do Co mm is sar ind o,
por um a c t o •que até n em t inha :d i sc u ssã o .
Si o proj ecto e r a delle, •em vez d e se r criti ca do . o P r esi.cl en t e p el·o
seu r ecuo m er eceri a homen agem p el a sua tra n sigencia co m a opinião
da Camara .
Ora, si o proj ecto era i ss o, como, d ep ois, p ar.a obter e n ão rn egoar
o. S'e u leader, .o Presid ente da -R e p L~b l 'i ca e n ga lo•u .o pr oject10 e m ;;•
1.lis cussão a um prnjecto ·em discu ssão e e n c~rrado }J ::l l' rt não s er discutido siquer o seu parec e r?
P>0is b em, ess.e fa clo, inve terado va e s e to rn a ndo . N a emiss•ã o,
yorém, o caso
immoral. •P resi d en t e d a R epubli ca, age com o simples jogador d11 bol sa , Co()m uma levi an·dade de Chefe ~ Es ta d o v ereia-
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'1eirame-nte crimin-os11 . Affecta- o ca-s o de nossa riqu eza, em ·que o caJ~,
r.omo demon strou o Sr. Cincinnto Braga, contribue, ·elle só, com
q'uasi m a is 'do dobn& de toda a .con-tribiuição el a nossa exportação pa ra
ft rnnda ouro, o Presid ente da Republica af!ecta esse caso, naturalm~nte t eri a encarninhacl-o _ -el:le, confia-do ao seu illustre leadel'. -e r:n-ia
prudcncia, cuja discreção, e, sobretudo, cuja personalidade, · -dotada
de virtudes para tal cargo em que tanto faz desap:parectr -o s•eu e-u
f)-er a deixar apenas o portador Deputãdo dos -problemas ·o fific ialmentc
en.cai_:_ados Pf'.1-0 1Governo, o i1Iusitre leader ela maioria J)ropõe na Comm1ssao d-e Frnanças -um projecto comp:;ictame-nte ·ex-arninado 'Pelo GoYCrn0 ; na Commis sã-o -d-e Finan~-as r aros foram -os dis1crC;pantes,
nada
«pprovararn ...
-O SH. NICANOR NAS CIMENRO: - Houve un an imidade.
O Sn. MAu Hi cIO DE LACEHDA : . .. -f.o·i ac oe ito p ela unanimidadt
rlo5 presentes o :projecto d-o ·Gover-no. Tanto -e ra do Governo que o
Sr. Anton io Car-l!os, que é anti-pap elista ·e cuia manobra n esse se nLido ·~--e r e-p-e tiu -p el a sua ausenóa -da Commissã·o, clemon stran-clo
ser
governamental -o proje-cto . -Qi.1er a Camara um exemplo? Quando se
lra-tou d a emis-s ã o no governo do .Sr. W'e-nccsl-áu Braz quem foi enc-arregarl·o •à-e d ~ f·cnclel - R ? O Sr. Cin c inato il3 r aga . O .Sr. Antonio Carlos
q ue era an_ti-:pap el-ista rnett-e-u o seu bas1tão no bolso e ,c]eixou o -Sr.
Cincinato Braga com o ando r na !frente -ela pro cissão. Agora, oomo o
Sr. Anton io Carlos não -t em o bastão, não ' com p-arece á reuni ão; ó -que
significa que o Governo es~á atrás do projecto.
O Sr _ An tonfo Carlo:~ ~ governista; em :Minas, quem o apoia é
o Sr. Epitaci-o Pessôa. O Sr. Anto1üo Carlo s, portanto , não quer cho<Jll!"~ com -o Sr. iEpit-aci·o: ba ~ tam as brip;&s com o governador.
E '•sa questã-o, que parece não ter .i mportanci-a, tem muita, neste
perioclo parl amentar de renova ção; dahi a a-usencia do Sr. Antonio
Carlo s ser um indicio vehemente, e quando a .pre sença do lead er não
demons-trasse ·que o projecto era governam entàl, ahi estava o voto da
mai-oria da Commi-ss.ão -de F-inanças, que -é mais que um indicio, porque -é a prova.
_
.
Agora, Sr. 1P residente, como se passaram as -cousa11? Dias -de'Pois
11 Camar-a tomou a sério o (iovern-o; cJ,e ix•ou-se levar
pela sua -ingcnuid ade de moça ; o Senad o n aturalm ente, se o proiectio fo~-se até
eile, n ã-o tom aria a sierio essa cou-sa, .p or-que já está -vel'h o, experim entaüo. e daria o devido des c0;nl'.o.
-Mas a Camara tomou a serio, discutiu o ·assumpto, o Sr. Frontin deba teu--o: o Sr. -Cinciqato debateu-o, e debateu-o -o Sr. Carl-os
Maximiliano. Houve discu ssã o. suggestões, e emendas.
Qual o -d estin-o par.lame~1tar d e ~m :prajecto. desta natureza, M!
~ i.'a exigi-do por uma situ-aç ~10 d e cnse econom1ca de salv e-se que'.n
puder, em materia de 1finan f as nac:io~rne s ? Era preci~o um .remed10
c:üremo: t-omar empresta-do ou em1ttir. 10 Governo nao quena tomar
empresta do; :Preferiu emitti r e emittir naquelles termo-s pr; ncipa~s
que for am •criticado s e •O projecto foi emendado. Qual a consequencia
logica e natural des~a intervençá-o?
.
. _
.
Imnie-diatamente a ella p iproJecto voltaria ! Gomm1ssao d·e Finanças para qu e ahi se -exqm~!1-ass~m as suggestões -dos d eb a te~ n o
plenario e as criticas da opimao, fora, como homenagem ao reg1men
de franc'a collaboração da -o]'.linião nacional, ne.sses grandes ·problemas,
rr1nripalmente ness•e em q ue as ass-ociações d-e classe - como ª ·comrnerci al e outras - se ,occupar em do assui;ipto e se J)>ronunciarem
francamente, dis-cuti-ndo -o cóm tod-:i. a gravid ade. Tudo mostra que
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~ 1ào se devia proceckr, •Y.enào com o cr.itc 1·io · a c ima qu e é o re''Ular
'e o 1: efÇimental, e pros.cguis-s c o ·pr01jecto , 1~o i nn<lido' nas suggestÕes a
·( ilC feitas,. d(! moclo a ser approvaclo .. n ão o profocto do Governo , S•en üo as icl éas que a qui ·fossem sugge ridas e j ui gadas ne c cs·, .arias e
ünpi-esc intlivcis ·no m •o mcnto.
·
Agorn, ent r e tanto, -Os j-ornaes todos noliciarn que o proj ecto vai
·ter mn a :peclrn .e m ·c ima .
S r. Presitl·e nt-e, n ão quero, -n e 111 von e ntr a r no merilo -elo pro.j e 'Ci o; a ques1tão é esta , é clara. ~ ão se diga não s cju111 e- tas noti c"ias
. •ol'ficiaes ; e lla s não vêm nem são a c io rl e tim jornalista associado ao
jogo_ {lo ·café. ·q ,1 e tivess e imaginado semelhante a larme para -s e faz·e r
:a bn i xa. eom prnr e v e nd e r depois .
Todos os j-ornaes. mesmo ·cF pnrti<lnrios da .meclida , quasi n os
:incsmos termos salie-ntam ·q ue o P1,csülcnte ·aban·donou definitivamente a id•éa da em issão , e vai púr uma P ·~ dra em c ima. Re su'ltad-0:
.se lo,1io de ·ta rd e vier ·o c1 C'~ m-cnticlo ·el a TH'Csi.denc-ia, a baixa que já se
1cffcct u ou .hoje de man h ã n o café. . .
·
O SH ..Tio Ã·o nE iFAmA: - ;De 500 réis por arroba.
O SR . 1:VL\muc ro DE ILA CEllDA: ... d e 500 reis por arroba , como
·diz -o nobre Deputad,o .por IS . .Paulo. ·d eu ou não d e u lu g ar ao j'Ogo?
l:; quem •estú n e se jogo'? O :Sr. Pr csiclentc da ·Republica .
Qu em o j o'gad.o r n a . Bo lsa'!
O Sn. N1r.ANOH .N .-' S ~ IME N To: - - Corno .r.s leve n o io<ro do as!'n c ar.
·O Sn . MAu111c10 DE LACEHDA: - Por qu e é assim? Porque não se
•r.ompac:le c c c-0111 a icléa ·da grav id a·d e d e um h-o.m.cm d e p o d e r, essa
:mutaçã o ·b1·u~ca, Pe:penlinn. essa r o tn ç ão ·nos c alcanhares, virando
·d:c 1fac:e totalmente ao problem a sem um motivo grave. Q u a l ·foi elle?
:\ n u e c e de u , af in al, o Sr. P r P ~i-clenl c lln R ep ubli c a ? A r e cl am a ç ão dos
·an t i-JJapelisia•s . ~las. o.nel e e ll ::is s e d-e ram? Ellas se deram no si jor11a cs ; <J S an ti- p a pe·listas da Carnãra tinham transi g ido p a r a s-er\'ir :rn
1ki. c'>O lll o :proprio R e i.
Nüo se diga , port:rnto . nu~ ·o Pre·ü rT,c nt e c"c dPu diant e d e uma
·.rrise par-l amentar. N::io! Esta va em todo o caminho a ssegura da a
marcha do .pr-ojecto tle e.mis.s ã o.
.
Por que recuou o Pr csiclen le? Ponruc teria exnm inad o 'º prohl ~ 
·ma sobre outro prisma •e sobre er s e outro prisma rcpurliado a id-é a
.
J "e emi s~; ão?
1j\fas. entih o se ll .d ev e r ·er a ter inco nt in e nt i O•: c ult aclo scmclhanl c cl e lib craçã.o ·~)el a impre.n sa , pela .fürmn em qu e foi ·datl:i, e só dai-a
üa tr ibuna da Camara . ..
:Q Sn. NrcA.NOP. NASC I ME N TO: - P elo s~ u leader.
O Sfl . ·:VfAt.:HICIO DE Lc'CEimA: - ... p ç lo s m ei·os regulares d11 mens age m, rlizendo ouae .. as outras m ·e·rliclas p ara evitar o p:mi c o , o aba'limc11to e o ? l'l'efcc i,m ento no;: n ego ci-os .rJ.o r·rrfé .
En tr e tant-0, o" Pre side nte ·assim não agi u; proced '" u c omo um
"favor cm r econhec er em :s: Ex. ·o s eu. gra n de c dterio. a su a .inte lli collegial, corno um menino le . .em d es aor i\i·do c om -o ·q ue não faço
gcnci''1. e .o obrN11do a s u a indepencl e ntP vol)tacl e.
Estará ú President e preso .por uma quadrilha de jog a.d ores .de
ho l sa , qllc d.e S. Ex. ,' ~estão fa:wnd_10 11m lite re para essas noti c ias <le
cffe ito. sirnpl esementc para fazer , baixar o producto n.o s no ss-os mer'c adio s ·ou esta r á -0 •Pres ide!1te .cJa Rep ub :icn ele boa fe re c uando do
,c [tminho elas cm issôcs para _escolhe r 'um outro?
· 1
}fas qunl va.i" s:er esse oull"O , p (.' rgunto cu. 'P retende -0 Sr. Presi0
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dente da Republica obter emprestimo externo? Onde? .Pensa nos:
Estados UnidO'... com a sua am~rican•ophobia, má10 grado a differença ·do dollar sobre a nossa moe.ela, máo gract.o o 1:ypo de empre~timo.
,l fazer que não nos •p üclerà s·e r fa voravel '?
· ·
Então acreditariá S . Ex. qu e pódc chamar o dollar p ara essa
obra?
·
Depo is vamos examinar a qu es tào sob esse •a sp ecto.
!Dizia-se ha dias que era impossivel proseguir nos ·pagam enl<Js dos
funceionarios . não havia· re ceita, que .era pr«:dso 1g0Jpe .pPO'fundo n a.
ciespcza para -o exercicio futuro e lque era necessari·o refrear o jogo
que se fazia sobtre o nosso producto - o caf.é, para qu e o -cambio não.
so.f.fr~sse a di:f.ferença de um e de outrn lado, .c-om a
queda brus ca.
havida nos ultimas dias, com um esca·nda l·o que é preciso ser exami-·
nado e será opportunam ente da tribuna da Camara, n as suas variações:
de ver.dadeira jogatina, de v-erda.deira orgi a cambial, contra. -o que, in-·
felizmen te, me p rurece o Sr . Presid ente da H.·epublica não attend ett
como o assumpto merecia, · a.fim de evitar os grandes prejuizos que·
eslâo correndo na· praça ·em virtude de semelhante variação ver.da.de i ..
ramente caprichosa .
Em uma situação dessa natureza de prefaciação0 elo crack porque·
lia c~s:as commerciaes que estalam ness ·~ instante ·Cüm as variações.
canrbiaes com a r etracção do credito, com . deficiencia .d<J numera.rio, com o jogo do -café, o noss-o produ cto prin cipal; em uma situação, pode-se dizer em que o noss.o merca cl<J .está nos casos d ·~ um
paiz sitiado militarmente e sob a acção .do bloqueio e do bombardeio inimigo, qual a providen .ia de gner.ra tomada pelo Sr. Presi-d·cntc
<la Rep ublica? A CHJJÍLulação :>em co·ndições, a mais vergonhosa· e sem·
cxplicaçã.o, nem razão.
Sou um insuspeito nestq Camara, inifelizmente insnspeito eu o·
digo, P·OU' que nos verdores d\! meus annos nã'O me dedi1quei aos .e stu-dos das finanças . Sempre que estas ·q uestões s·e debatem so u apenas
um discipulo dos mestr es . Ai jlda ha diias ouvi .com attenção e encanta do, a palavra cio 'Sr. -Cincin ~ to -Braga; nã.o me esqueci ainda das liçõe s de •Carlos Peixoto .e das do l eader dQ Sr. WencesJ.áo :Braz, o Sr .
Antonio Carl.os nessa ma teria.
Prep·arava -- para dar um voto isento de .preoccupações pmrtida- .
rias e quando me pare·ceu C[t\e a ·Camara rumava direito a um resul-·
lado, o Sr . Presiclente d::i Ikpublica. m•2T·gn1hado na sua omnipotencia , disp a.ra um torpedo na maroha d.o comboio, e nos afunda sem ira-·
· zões e sem d eixar vestigios, sem qne •p ossamos ao menos •g ritar por
soccorro.
Duas questões das mais ~raves se d,eJimitam n esse caso de emis-·
são, assim tratadas: uma a IIlor a1 ·e <Jutra a questã.o d e regím en.
- Vamos abstrahir da i;io·s içãn pouco invejaveI em que o m eu·
s ~· mpathico ami:go, leade'f ela maioria , fica collocado, vamos abstra.hir
dessa situação, sem commentari'o s . injusta, iniqu:.a, para a sua dedi-·
c.ação e lealcl'a·ele ao Governo pobretud·o para a dedicação s·empre co.nfessada do seu grande EstadQ no apoiamento e na solidari.edarle com·
os actos desse mesmo Governo, vamos a•b strahir dessa questão tão. in-f eliz e tão pessoal, vamos á questão ÇTUe n'os deve pr·éoccu,p ar. Então,
nessa situação ·o Sr. ·P resielepte ela !Republica é um homem, que em
48 horns tem as d eiib eraç õe ~ mais '.fantasticamente desencontradas?:·
E' emissionista, e emissionista e iUimitado, em uma verdadeira dizi1
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cúnlra tllrnlllJ:uer -em1ssao, mesmt1 liruitaúa mesmo Justr êaúa mesmo
garantida, para produzir a riqueza econo·n;ica.
'
. .l:"rime1ro elle é emis ~i_onista. d e uma emissãü grnr'antida, bypothet1caimente lastreada por t1tulos . qu e ell e pr-0prio soli cita garantir d e
forma •q ue é un~a espe-cie ~ ê _rl y namiz:a ção do credito; depois, .reeua
d esse t erreno, nao quer ·em1ssau lastreada nem emiss ao ga1·an Li da nem
emissã·o com obj ectivo economico.
P.or que? ID1zem os rnurrnurios qu e ge nte chegada ao -Catlete se
preparava para a compra -ck~ títulos tfue Jrnviam de las trear ess:i emh.sãu para o seu d ep_osito no Thesouro e sua triplicação para qu a ndo
fo sse ·opporlun-o emILtir snbre e ll-es. ·E' um desses b oatüs 111ve1-osoimeis
ét qu e hlfelizmenle a attitud·e do Sr. Presidente da Hrpubli ca se p:re~
ta. desinteressando-se do proje c lo, d-epüis .de vêr •<J•. 1e essa parte era
Jelle, de, dar um certo ar ele ·c r edito.
Este quatrie nnio, infe li~mente, tem as m essas do s·eu patriotismo,
11u methodo <fo ··1 • Barateiro " . Tem um cri terio i11teiira111ente m ·_rcantil.
A questã-0, Sr. President-e, <'lo ponto de vista moral será ainda rna i.s
gr11ve e de mai-0r profundidade i,as dis c ussões pos·t::riores á minh :1.
Todavia, eu quiz .d.a tribuna extranhar esse verdacl.ei1ro jo·g o ele pr·e ndas, em que o Presidente faz da !Gamara o tolo d·o s ~·u jogo. DeixaJboe o proj e.cto rias mãos, ·C·omo p·o deria deixar algum presente pou co
d.cfiniveI ela tTihuna. e ·1he diz: ··.fi1que contendo e equili·brando isso
ahi emquanto cu vou lavar-me ", e •a Camara fica na rnãü, cmquan"lo
a sua pessoa fica corn-0 Pilatos a lavar os seus dez -dedos.
Creio, Sr. ILJ,residente, •cru e a deliberação do :Sr . Presidente <l:i.
Hepublica é um ver.dad-eiro sálto nas frevas, porque é justamente atirara praça ás cogitaçõ ·s espec·ulativas do 1que poderá ser o dia de amanhã , quando toda .a d.o utrina int crvenci-onisla do Est-aclo é iwcdsamente e·vitar que o seu progresso, a sua 1ri1queza, o seu desenvolvimento, sejam presa de semelhantes inimigos, .de se-melhantes tacticas .
Vemos todos os grandes chefes de Estado, preoccup·aclos em regular
a s•ahicb. e o consumo dos productos, p·o r ·que? !Não .é só para evitar
qu 2 o consumidor seja ex plorado no preço dos mesmos, é para garantfr <!'1e -0 productor não seja eHe lambem ex.pJ.orad<> n;a. riqu cz;t
em que emprega os seus unicos cap itaes, o seu suor e o seu braço,
<lurante a sua s 2mpre longa vida .
De sorte qu e 'ha um duplo problema. Pois a1qui, nào. A•q ui, o Sr.
J'reside·nt.e da <R epublioa, em materia d e regular o consumo, exige do
Congresso um project-0 inconstitucional, -co me. ·o Commissari·a do, e.
m e-diante o -collar da ;minha, entrega a mercadoria francam ente ao
c.onsumo e á sahid.a .da -b arra. Aqui, não . O Sr. ,Presidente da Republica pede, como. elle ·costuma f.az ?.-r, mandando, -Ordenando, .pisando
forte 1wstes tapetes, que são delle. pol"qu e delle vie.ram ...
.O SR. ~ICANOR ~ASCTMENTO: - São uma esmola dada á ·Gama ra.
SR. MAURICIO DE LACEHDA: ... á v-ontad·e e :autonomia da
Camara que lhe dêem uma m edida. a unica, desej-a da, p·ediria e sustentada pelo Gov e·rn-0, porque sem ella haverá grave crise na p1r.aça e
o nosso producto principal, o. cafü victima da jogatina, que é:. segun<lo em aparte .foi ·outro dia ronfessado ·á !Camara não só ·norte-americana, mas tambem ·f eita no Brasi!. Pois é o . Sr . Presidente da Republica, ·Cuja intimidade vem assim ·dizer a.o P 1arlamento ;que a ameaça
ao noss-o producto principal não vem só d e uma jog.3tina extrangeira
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da 1Bc;lsa dt) ;:\ova Y·c rk, vem tamb-em d.o jogo cios nego c ios a t·2 rmo
na , 1.:>01s·a tle Santos; e o •S r . l-'r ..: s1nen le ua Ji·epuoJ1c.a lJLW at ira au
ii'frn1Hl ono e ás urt igas ü p r·estigio o.a s granues nancaoas, .que o . a e o~11pan·lian11n n essa orie n tação, e lia ordens para q u e sua op1niaü, se us ·
v ~ tu .ucs, sua c onscien c ia, seJa lullo bem u111JT1aJaoo , ,para o rei A lberto
nau. ver . .:\i10 se rnostram neste pai:r. cons c1enc:ias lJ<1l'la. 11 e 11tú1·{!S: m ostram-se os votos <;l a u nidad e UD·~ par la m entares.
O Parlamento pre cisa reagir resp.;:.1toso, mas fir:u cmen te.
O Sn. H..\UL CArwoso: - Emqua.n to é tempo.
U SI\. M.1vmc1 0 l.JE LACEllD ..\: O l.'ada.mcnto pre c isa vê r q u e
1wst.e ins tan t e o S r . Presi.r.l e nle da Hepubl ica, c o1110 L uiz XIV, no~
Ycm t a n g e; ~· com a sua ohi'ba ta e discutir o divino d e sua -omnipotencia. R ei sol! 1:\fas st'ies tambcrn Lem cri i pse:s. J::.cli·psemos o n ·osso,
po Pque o ecJipsé não traz da·mno ao astro r ei nem ú terr.a, mas reclur.
s eu ·esplemlor dema s iado .q u e nos oJ°'fu sca a ret; na a pon lo de não Vt:J" ..
mos com tl escorli n o os interesses gern ·2s d.o pa iz. Hesis tamos ao Sr.
l'residente da Hepub lica no mome nto em que .s. :Ex. não t;;'aHsige 111''.IS
rap1tulµ. P eça m os a S. E..". não a emissão: essa pcçam-1;0 os pap r.·listns; .peçamos. porê111, ao Sr. ·Presid en te da R e pu.bli ca ma is pruch~ncia e .11rnis c ritcr.i o. ·se S. Ex. ·ent e nd e ·que a ·e missão .é um ma l.
como não enten d ia assim, h a 48 hor::is, entifo no .1nomcnto em que i sso
declaro, i ndique qua l o 1·emedio pa r a a ~ i tna çào econorn i·:a , n ão
deixe s em r·emedio. sem i.nterv znção, se lll expressão d e o r ie.ntação .ci o
Governo n este instante em qu e o paiz ga 1'r a · üo ponto elll qu e e stft
>fixado. Ou o Sr. 'Pr es icl·e nt ~ 1 doa J1e publ i c ~i Sf' co n ve n oe.. qu ·~ a nos:;;1
sitm1çiio, .po.r motivos i mponcl e ravei~ '.! p or o trlr J , munos pond e raveis,
{~ uma s ilu ação el e g ue rr a, na qual· os pr-oductos
e c-onomi c os es tão
corno no t e mpo .qu e se tro c ava f.ogo .no f r ont ·cm v e r..:a d e in 1 belJi.g·~
ra ncia e inlervern para · s·n.Jva11 com esse. proclucto a ter r a brasile-ira , o
hraço do lav1rad.or bras il eiro, a industria bra si leirn:. o -l: om111 ·~ r .:: i ·o hrn silciro, o cr z clito brasileiro .e o pronrio 'f<he s otHv on .entào c ruz a O'>
braç.o~ corno um Fdllall, t;, indigno d.'.l p os içã·o ·qu ·e lhe d ernm , co n fo ssc a sua inc a pa cidade p a 11a · govern~u . .:J.bandon e o ]J°o.cl e r e e n t pcgue Á intellige n c ia. ú vontad ~ , HO patrio:i<:no iss o qu e hoj e e stá e ntr egne :-ios ·C·:.t pri C:hos de uma vo•.l tacle u 11i1Jesso.a l e i ns u pportav·e l . I n suppo·rtavel , s im porque s e ria supportavel. si se manifestasse firme,
eo. h ~ rent e e S·e mpre indom it a . :~fa~ . ·110 terreno ' das 1~ aliza çõe s.
um~
vont~~de q n ~- vacrna._ uma V1on t acle q ue ro la con:o uma bola doida , est.'t
vencida. :'.'< a o p errn1ttarnos ·q u t: ·e ssa vontade Jmp·er e sobre as .nossas
-ea:h eç as; f:iç:a mos, no r ec ú o do prr~iclente . o ava n ço ü as nossas p r ·: 1ro - ·
galivas ·e s qu ecidas para que o P a r 1 ·,·ment·o re ass uma o · se u p a pel.
O Sr. Preside11te da 1Hep ~1bli c·a não d ese.j::i 1qu ? ·O pr·o jecto transite .
Pois b (; m: m:iis fort.c •q ue a von tad e cio Sr. P r esidente ela H ep nbli c a
será ri mo cl esta i nt e rve nç:lo do humi l cl ~ D epu tarlo opposi c i on i ~ l a. Re··
·q uererei , s-e assim fú r delihernct o, a V. Ex., Sr. Pr esident e, cuja con~ciencia repuhl ican;1, c ujo merito el e juiz e clir e-ctor d·os no ssos tr·,.i lrnJho:.;, não porl erão ser n r..gaflos, que. no s prazos r egim e nta ?s 1l ê all(hjn e nto no projecto com t odas a .; w~ na l iclacles d·ó •R egirnenlo , qu ·~ · n ão
se ·~1pplicam i n f.eliz 111r.·nk á p!' Ppot en c ia elo 1Cal.tet e, nn s 'vã-o r ec ahir
1ios amigos do Governo, ·tJ'lle hi.io Lle dar a cab : ça ao c utcll o e o s pulsos
1IO captí vriro .
·
S r . Pres irlente . se.ia qual fôr a i;olução elo caso, p ar lnm c ntarm e nte, não póLl ~ ~N essa; p ~1t r iotir arne 11t e nã::i pôde ser essa.
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E ' .impo~:~ivl'l cit1c cs bra sil eiros qu-c ·a'qui se snnt a m imm olc m i\
p N sonalidad e e·phcmera, in ve sti.ela el e um poelc.r hypolh :·ca rio, no el e$C'jo de J.hc ser e·m agraclav·eis o u fiei s, n em so as su as pr crogativ as, mas
tarnh"m os proprios interess·cs ela Patr i~1 .
Nàp pleiteio emissôes, nã,o llleit.e.io medidas; son aqui um estudante d ess::i seic-ncia d·as fin fl n ç.:as 1~ estm1 'á Esp era, para dai: o. m e u
,·uto esela.iecido, qu•ando as co rrrntcs da '. Camara tive·r.em d e.finido a
qu estão corno me parece que po<i.•·rá ser de.fini<la, s ~ m m a is . grave
tlarnn o para o paiz, muito ·embora a apparente vanta gem das provi<lenci as tcmadas. O que r eclamo é qu.e o presidencialismo do Sr .. Epitacio Pessoa não se limite a preparn·r est e carnaval da ch e•ga da elo
r ei Al!w rto .
O p agode yae s e:r grancl r, a .fc>'anç·a mais vasta, o dinh eiro ainela
muior; mas o .·Sr. Pres.i d 2nte da 'He puül k a, .no breve espa.ç o qu e lhe
üeixa111 as prco·ccup a ~: ô e s .d e t a pet ~ .r r mobjliar a iC amara, o Su p re mo .
Trihuna! e os p nJa cios re ::i ~ s, l e nrilre-se. qn e p·or ·baix-o tl css es tupe L s
palpita, obsenr-o e in cognic.:ida a ,a.!•n a po(lula r re v-01ta cla com se us
a clos, mal im.pr ession a d·a c om as s;ias lib cralid a d-es, s·o·bre tudo , · irritada com as suas attitndes e .que SOJJ • e estes l)ropri os tap et es pi sa uma
geraçã-o el e republi canos qn c ·S . Ex. não p ó.d e, n em el e v.e humiH1a r ,
Sl'lll humilha1
r o se u proprio paiz.
E qu e l eis p orlerá csp erur rle nm Parla m : nto que , a o m enor a cc n<J
elo Presid ente da ·H·epublica, abcli·c a rh dir eito d ~ p en sar, d e d eliberar
e cl <.! a gir, ::missionis ta .hont em e · illi•.Pitado na m a io ria el e s ua Comrnissão de finanças, hoj e m et a lli sta e a.nte cmissionis ta? ! !
Isto. Sr. P re·siclente, é u ;n j<ogo . i ncJ.e ccnle, .pnmilta-se-mc a cxprr ess ã o ; um jogo indigno dia Ca111an•. Nã o se faz s·e m elhante m a no~
lira c om uma c orpo n i ç üo p-oliti ca re s pe itavc l.
Qu e dir ia o Sr . •P resid ente ela R (' oubli c a de nm parl a mento qu·e,
aliás, ·Como a%embl éa pod e ria se r muta vel e lhe cl:éssc ·e Jb.e negasst),
alt.ern·a dan1c nte, as m<~ didas de gover nn? D ir.ia qne era um pa:rla me nfo levia no . impatrioti co qu e lh = r e<: q-: a va o (]ir.eito d e governar e os
m eios d e o faz er.
P-01.~· JJ u 11. devolvamos em re c ipr oca , srmelhante juizo do Pr·csi.dentc que lem !a nta vontade , é tã o imp ~ rntivo, tão despoti co par ;-1
111and ar mudai· ·o s tap e tes ela CamM'<l ;i firn do r ei Alb erto pocle r encontrar aqui o lu x o e o .c onf.o.rto . Q ue a o men os· .S. E x . entr egu e este
seu üe sp o ti ~ mo á b oa 0 bra d e salvar o p a iz cm um a cri se e.c onomi ca;
ttu·h a unw vontad e:, seja h om e m, j1á qu t: a té agar.a só foi hom ~·m para
dissol ver associa ç ões cl esanuacl as de o per a rios c ivis .
.
Sr . Pr ~s icl e nte , o gr ave i.nsta nte ·qu e at rav·essamos .é dos m a is
lri s tes e n egros presagios · crjse ee o n omi c a. c ri s.e . finan ceir·a, crise
-;oeia.l , cri se politi ca e á vi s ta e acima d.e tudo .crise moral.
.O Sr .. Presid t:nte da Hcpubli ca, ·já qu e tPa ta a c rise s oci al á. pala
de ra vall os e \l chanfalho, r esolv e aü men os -0s pTobl em as el a in L!Hi !;l·11 c1a rom irtclligen ci fa ~ ão c; ue iru nesses pr·o·bl em a s fa zer intervir
o d.eJ'irio . cJ E' sua v·ontac!e - - e r.-:1s o utros, .não sei como oexis·a•rá a Cawara, m as pretendo. ncsl e mom ento, s er um pulmã o p elo, qual el!.1
esteja r.espir:rnrlo em 11n1 ·g ranelc des aba fe - nós ·outros contemplamos
constrangid os a falha p arra mal do Sr . Epita cio .P r ssoa, 'd a sua ca piiaJ qualiflad e qu e e ra a v o nta cb, a fi r meza de S!! Ll ü csi:gnio , isto, j á
agora ú. 1111Ja fabula , uma J.encla. S. Ex . é um hom em versa til. se m,
·
v n ntn cl e, sc·m orie nlaçã-o, não sab e o ·qu e <
1
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;S irva-nos d ~ lição, pari;t tiue não mais se busque, fóra elas eseolas poliii.::a;1 em que os homens tra.cejarn, no estudo elos problemas, ~L
sua ·experiencia ·e a educação de sua :ln~llectuabdacle, o successo1·
irnra o Sr . IE pitacio iPess·o a !
Sirva de lição, para que se não eonfi.e por demais na força e no
poller de uma vontade sem limites, ao e.nvez de ·c o nfiar na conscien t:ia .d.os que aqui se sentam, ·e de coH'fiar, .p irin.cipalmcnte. na Ubcr<lad ~ com qu e essa- consciencia deve collaborar na solução d·os problemas que interessam a·o pnizl
Amante mais da liberdad.e que da força, poderia ·en estar alegre,
v.endo o prototypo dessa ·força, no Governo, 1fr aquejar; não posso, porém. fest : jar esse ·fra casso, por.q ue veJo que estamos, na •hora pres·ente; na dol orosa .~ituaçao de termos um Presi.dentc, eo relação ao qual
toda ·a fé repous ::rva, precis:nmente na en er·g ia e na indep end ·:·n c ia de
seu quer er, m as que logo dep a:is, no Gov e rno, revebu ser n p : nas um
titerc, jogu ete.: de influe ucias invisíveis. ·E , .de a r1te d ~ sse titere, arr-0gante embora , despolk0, quando cuida .q ue tomou uma de liberação.
não temos outra •or.ienh1cão a adaptar, senão d; re~istir a .esse Presi·
dente de .Republi ca, para salvar a sua propr·ia prcsidencia. que eu.
nesta hora ele desassocego, de pre.nuncios v erdad ·2ira mente innovadores d e nos~a inclole , ele regrn tão condés.cendente para a viol enda e o
c1·im 2; c·onsiderado arriscada para a .existencia do se·u •Governo e pa:ra
H sua propria rxistencia p essoal.
, ~·eiflkta q Sr. P~· esidente .d·a ~epublica , em que o te,rreno que pisa
·esta rnçado clüs mais graves 1p eI'!lgus; s o·b r.e um terr ;i no d essa natu reza, não se lança a cavalgal~ da loucura; tem ·e lle ele ser trilharJ o
CfSTI o pé firme do bom-se.n so .
·
E o Sr . Presidente cfo .R e p ublica .disparou, está des·enfreaclo, clcsco.mmedido, máo grado todo ~ os riscos .que existem ness e terreno,
ai11eacando cada um ele se us pass·os
·
·
s: Ex. levantou., hont zm, q pe p~ra um desses passos; talvez, logo
·crrt ' segui.da, queira fazer um recuo, e Deus sabe si , quando o tentar
ainda en r ontrará só lo firme spb'r e que r ep ouse!
P ens e S. Ex., que cami[lha por um desfilad eiro. e. si ·d·á um
nnsso imp e nsado , é bem p·ossivel que, na vertigem das alturas que
tanto o \.em atac;ado, n•o insfante preciso em que ficar deslumbra d o
pela coroa real de Alberto I. tenha pr2:cipita.do . r·es·valadoiTo abaixo.
r.om -!l seu governo e a sua pe,ssoa, os clesünos da -OTclem e da paz no
Brasil.
Não é muito, portanto . que eu recommende 'ªº Sr . Presid ·? nte da
P.cpubli ca. mrnos jactancia, menos palavras, mais actos, mais pn1d encia . ·
Póde pare ce r oue . .partinçlo um aviso destes a um homem mais
v elho aue eu, e p o.Ttindo da minha posição de Deputadr> ·obscuro para
um vulto em tanta eminencia, seja' prova de má educaçáo pessoal on
Lle vai da de.
:A qui. entretanto. não nos medimos p ela idad e ou p ela posição. e .
hoj.e m e approxima fla altur.a em que está o 1Sr. Epita.cio 1P.essoa o
meu dever de bnisileiro, para recommendar a S. Ex. qu.::i uão jogue ·
com tan t0' descarinho o .fulurQ de nossa riqueza, de nossa producçã·o.
de nossa i.ndnstria. rle 11osso cpmmercio, de nosso cr';''dito, como pód e
estar nes te momento Jogando com as rendas. as alfaias, ns mobilias
que adquiriu pa.ra o rei .Alberto.
·
·
1
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Uma cousa se presta á brin·cadeira, á farça, ao iari.aval tla clie:gada do r·ei; outr.a somente se pod 2rá .p .re·s tar á tragedia da sahida dos
1·cis. , .
·
Ainda uma vez recommendo ao Sr. Epitacio Pessoa : prudencia,
calna1, como S. Ex ·. nos promeHeu; o auto:ritarismo, a jactan cia nunca .fizeram obra duravel.
Medite o Chefe de Estado que, com a força, narla t.~m r.ealizado,
e, com a .i.ntelligenda, pr·o cure qualqu e1· cansa. ID•espindo-se da invul uernbilid ~ de , .da intangibilidade de "infalliv·el ", aocd te á c·olJa.boração do Pnrlamen to; transija com o Congresso, como e ste jlá tra nsigiu
com S. Fx., promptificando-se. pap elistas e anti-papelistas, a darem
.as medid ?s que o Piresidente ·entendesse necessarias.
O SH . FnANcrsco VALLAD.l.HES : - O mal -.é ·este - qu e o Congresso
vive trami.g indo .. ..
O Sn . MA unrcro DE L.\CE RDA: - Si -o mal é este - qu e o Con gres .so vi vP transigindo ...
'Ü ISn . NrC.\NOll Do NASCIMENTO: Ohedecencl o.
() 1Sn
MAUHlCJO DE LACERDA: . ' • .f' nffio, corriJarnos, ·e-m
ttllla
.opporttrnidade em que sal\'aren1os 1111 111 só a hombridacl e do Con•g res50, como a propria Patria Brasilt,irn ! ·
Resis1amos ao Prnsidente, ·si a l'mis>iío é perni.ciosa . n ão lh' a dan·
do ; si ella consti. tu e nm ·mal necess·ario, votemo l-a como tal ; si outra s
medidas e pmvi ll•rn r. in .~ rlr!veJn ser tomadas. adoptemol-as 1 Não deixemos, 11orém, ao 11l'Elt r ilo . :io sigi.JJ.o do Cattete o direito .d e diri gi r,
'n ão só a pulili e.a corno n 11ossa pr o·pria conscien c-ia, p or q ue es ~a. Srs.
Dep11tar!C1s, represe11ta um do111inio moral, sobre o -q ual nad a p odem
.as vontadf's exte-rion's, muitas vezes nem a vontad ·:i- do pr-o pri o ho meT11
que .a p-o~sue, e até -o crente -chega a r ecusar entregal-a no regaço
divino elo Grande S·:> r , porque sente que -equivaJ.eria a a bjura r el e s ua
autonomia o abl'ir mão de tão alto attribute> de sua person ali d ad e.
ainda que ·a tanto foss e levado pelo fervor do seu culto !
·
Somos, ;Sr . Presid·ente, dean te do. "Divino Cesar '', míseros morta 2s? Póde elle, como um verd'a deiro Deus, arrojar o raio sobre os
•C ongressi s tas que protesta,m, sobre a i:mprensa que ·critic a, sobre esse
mesmo sibnci·o irritado das forças p•arlamenta res'?
O que não póde, em todo caso, ·é, por gestos prepotentes, traze r
:a esses Congressistas, a essa imprensa, a essas forç as parl ame ntares,
a esses dementos vivos d•a opinião brasil ~ ira , a oo n vicção de que
acertou. no rnomen t·o .
Não! :E stá prC'fundamente e·rrad-o . Volva atraz, ou t01ITJe u ma d r Jiheração nova, mas não nos deixe sem uma .d eliberação ! Isso, é qu _
não pó de suc·oe d-er e exactamente o que está suc ~e d en d o !. . .
Convido, portanto. a Gamara a tomar posse de si me'S ma. n ão dei.
xanclo que ·o Presidente da Republica a d ~ bo c h e, co m proj ectos qu e
elle, 110 Ilia seg11int e, julga posilivarnente loucos!
Ou sãH Ic111oos de facto, e não pouia siquer ter sido admittid a a
irléa <lc s ua vinua a e~ta Casa; ou são razoaveis, e, n esse ca.so, prosigamos no rnu exame .
Si a Camara não o quer (aJ;er, tenho eu, De.putHdo. só -e uni co,
dt~sta c~adeira, ql1e clle não me arnrnca, meios .ele brad a: pelo r espeito
~is nossas pr.croga fi vas, ·e recorrer 1iara a Tectidão de sua con.s ci en ch1,
-afim de que .ap·p liqne, inflcxiv• 1, o Hegimento, de modo que. n os pra'7.0S re&{ulamentHres, o pl'oj•·r'ln ~i11ri ~eu c urs-o, até a sua r efu são. p elas
oe1.1endas propos tns', alé a s1111 r1·j uir; ão 111esmo, mas qut' não seja es1
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mngado .pelo pé d o Sr. Presiclente ela Hepublicl!. (Muito bem; -rnllifCF
úem. O orador é nwUo cwnprimenlado.)
O Sr. Xicanor Nascirncilf"o (') - Sr. Presidcn te, as palavras d i tns·.
pelo . nobre e i·n trepido Deputado p.elo Esta·do do Ri~, eram ·pala ~r:is;
<[Ue cu ia proferir, das qua es, e n tr ctan to , . tenho de tirar co nclusocs ·
A C;:;mara e V. Ex. mesmo, todos nós,. ·lemos co·.m . surpreza e
perp.J.cxirlade as .pabvras publicada-s, hoj e 1~ eJ.o O Imp_arcrnl , as palavras· pubHcadas por toda a impre ns a do ·R10 -ele .Taneu:o, ·declaran~o,
<1ue o Sr. Pr-c sid·e nt e da H.ep ubl i ca recuava dos propo ;J tos que hav 1,t
manifestado á Camara.
O O Imparcial diz que o proje c to, que agora é 1w.L1fragado pelo·
Presidente da Rern1blica, .é o ·do Sr. Carlos ele Campo~ .
.
En não acredi to. A b a n·cada ele S. Pau·J.o não púde ar.rcd.Har ·que
o Sr. Carlos de Campos tenh a trazido á Commissão d e Finanças.
como proj.e c to offid <tl, aquellf! que .!-eu perante a Commissão, sem
que .esti vessc a utorizado pe,Jo Sr. PreskJ.ente •ela Re:nblic.a. E ·nós.
preci samos, agora, :-:abcr rlc que lado está a leviandade si do Sr.
Presidente da Republica , qnP manda o projecto. ou 5Í elo lead er da·
:11aioria, que trou xe o projecto sem autorização ·do Pr.eside.n te daHepuJ11ica.
Si foi o Sr. Presidente d:i He.pnhJica qnc mand·o u es te projectO'
á Camara, servindo-se ela cle cli r:a r; ão elo Sr. Carlos de Campos, é
Pste illuslr·e Deputado 1quem será lançado á mesma posição em qu e
ficou o Sr. Torqinato .M orei ra, o anno passado, na questão ·das tarif;1s
e na da emeHda '·engate" .
·
Sc rú rsta a si t.uação '? \'ião podemos fi c ar, nem a Camara, nem
:i opinião. 11a s simples cleelarnçõcs perver"sas e corrosivas · com qnc
O Impar cia l , procuron co ll p car maJ ·o n c bre l eader ·dr.. Camara üos
n.e.pu t:i:do s. Pel:.t· .public';lçã q cl·e aspecto -offici al ·d'O Imparcial se diz
" o projeclo ·dito, chamado goYernarnental", isto é, i,11sinuou-sc, ' n·a·
nota o ffi c i:d, cru·e o Sr. Car.Jos -de Campos troux e á Com missão el e
F inan ças e á Camara um pr-oj e cto a qu e chamou governamental ~ u e _inshruou C'omo govern ~ mcntal, e qu e .não tinha· absolutamente o
placet elo Sr. Presidente da Republica. Ora, isto não sendo' c l'ivcl,.
pois que nós todos sabemos da impcccavcl corn~ cção d esse homem
11luslre, 11 ,. dicado, que é o ~ r. \,ar-los d e Campos (apoia.dos), ~i todos
sabemos da lealelacl-r. absoluta, .q u e· vae n'lé o sncrificio , ·co m qu e esse
1.:ollega se tem eledicach> ao Governo, só p·o rlemos att.ribuir: · essá Jeviancl.ade, ·e ss.a felonü1. qu e ali1;a o Leader da maioria ás ortign~ <b
opin ião, a todos os males do clespresti!:(i0 e cl r st;espe-i'.o público, ans
netos h ahituacs el e trnhiçãp do Sr. Presid ·211te da H e pubh~ a . que,
C'lcito pelos seu s :: migos e -compa nh e i;·-os, os· trahi:L1 no dia scguinlc,
e no a nno pa ssa do, aqui . deant e de tollós nós sacrificou · miscravdn: e nte o leod er ela maicria.
'
.Q Sri. PnES"lDENTE: Lc.n' bro ao -. 11.o br e Dep.Ut.ad·o que ·e.s tó tc rmi.na ria a hora d o exp e-di e nte, a qu a l -é improrógav.e l.
·
O ~R . NrcANOH NAS C T i~FN"TO: - - Termi·narci dentro ·de um · minuto. Não posso -d eix.a r ele faz e r uni appeJlo ao hoíirado S1' . Curlos
·lc Ca·i npos . S. Ex. é 'llm np 111c t1:adi cionaJ.·1 eclifkado pelos seus ant e ~·
pa,s sat!os. e pelos s,e us proprios n1 eritos, ta'lcntos, aclivida'd c · e gra11~
( •)
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123·(les, virludcs (apoi°:dqs). A_ o p in ião publica não p ó d e olhar para
S. bx. em uma pos1çao va 1.:1lla11t:e; S . Ex. está convidado ncsl.e mom e nto n vir d ize r à Camarn qu al o. historico dess es aco nte cimentos,
,•m qu e S : !2x. é ap.res e nt:.i do ao publico como levia no, c:i paz d e
offcreser ~I La mara , 1nsrnua.ndo qw: e governamental , um pro.i ic c to
que '!~~o ti_nha o asse11tip1ento .do Presi dente da H ep ub.Jica.
·
.Nos n_a? podemos ficar , n em a opiJJião ne m a fo;·tuna nado n a l,'
11em, os ._dirigentes, ~los qua es. so1nos uma parte importa1.1tc . se m ns
ex pl1 caçoes neces-sarias. parn que a opinião se firme ·d ef initivam e nte
~n ~rc a ·trnhi çã o, fcloni a e in cap acidad e do Sr. Pr ~s idcnt·~ da Hep u-·
> 1.cn .
,
E ' o :ippcHo qlle dirij o a S. Ex.
(Muito bem; muil o b em .) .

J1

s.n:s s .~o DJi] 2 D R OU'ITBRO

O SJ', :\'ieano1· ~ascimento (') (Mo viment o de allencno) :· - S 1'. ·
Presid·en t.e, V. Ex .. e a :Camara d ev-e m r :.co rdar-s e d e q1i'e o proj c cto ·
da d.c.fesa da proclu cç ii o nacion·al e mocionou pro funcl a m e nt ::! a Camara. Apresenta.do fJe!·o l1011ra d9 /l'od c r d a m:iioria repres -, nlanle da
corrente intc r v·e n cionist a, qu e ci1 t end e, -c-o nfonn e a doutrina mod e rna,
que o Estado elev e t er iniciativa -e ex 2rcer um co ntrô le p ermanente so- ·
b r(~ os problemas e conomi cÓs 1rncio11aes, qu·er Ilo s.e u asp edo int ~ rn o .
qu er no s e u aspecto internndqnal, o p roj e ct o discuticl-o n a Carna r·a,
assignado p ela Com missão d e Finança•s , como m a te ria d e absoluta ·
lll'g : nda. v.e iu a plen·~ ri -o . e aqui. soffr!2u 0 emhate da c riti ea d.e num ero s os Deputados, aqui, foi examinado nas su as fa ces ess e n.ciae·s, e as 'd uas c orrentes manifestaram-se logo com c lar 2za: ele um hclo a corr e nte c ham a d a c:lnssica, r epresentada p elos a nti- emiss ionis ta s, p el9s .
q11-e i1wntí:•m a lh eo r ht cio laisse::: (ai1e , laiss ez a/ler dos a nti gos indiviuu fl li s tas . ..
· () SR. ALYA!lo RAPTISTA: - •.'.'lãü apoiad o . rO s anti- emi ssio ni s tas ,
ni.í.o s:ío individualistas .
. O SR. · ~ICANon 1~As c.r~mNTo : - ... dos o i}ti111islas, qu e' s u <; t ~ ntar:nn ,. co n fo rme ci e min e nt e /eadc r J'in n n-c eir o .do ·Governo n.es ta Cas".t, o ·
honrnclo e brilhaiite Relator d::i Re c e ita . Sr. An lonj.o Carlos, que a si-tua çã-o ci o cMé ·e b o::i. qu e a situ ação do ·assuc[lr 1é op ti.ma , qu e a nossa ·
situ:ição nos nH·r-::aclos internadona-es est á p r~ rfeitnm c nl e ass e·g urad a.
Essa foi a cl o ut:rina s uste ntad a n a Commis·são .de Fin a n ças p ·~·l o emi - ·
ncnt e le.11r/(,,,. finan ceir o do Gov C' rn·o.. ·:'\em empr: stimos, n e m cmi :;são .
.-\ époea d a morfina es tar ia ·finda ;
·
· · ·
Por o utr o la do , o~ q1w são r e pr csent:1 nles, n a Cam a r·a. e' na Com··mi-ss ão de Finanças, do p ensam ento d os in t:rve ncionis tas como o Sr.
Ci.ncinalo lln1g ~1 ou o Sr . P<1ul-0 eh Frontin. 'susten tavam qu e -0 Governo d a. Hepublica cle,;ri·a hitervir ini m e: dialamente. c r eando r c-c u-rs ós ··
sulffki e ntl' s para ir em w•;co rro da producção "-d·c fc1Hier-ll1 e o pr.eço ;
lsto é, a realização em va lore.; rl essa proclucc;ão. defend e ndo-a d as organizações, dos trust s dos sy nd i·cn tos extrangeiros, nu e proc uram to ~
rn-a r a n-o :;sa prodQ cção ~1 pr Aço mínimo . pnrn revemJ.el-a a pr eço ma-xirrio. A.s duas c1a rr e nt 2s :assim se externar am.,
(" )

. Cf'rof0 r i<lo -n;i. J1 0' ·"

do &x;i e<li en to.
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A actuação da primeira tr-0uxe como resultado imme.d iato o~
pr 2juizos colossaes do crl'fé e os prejuizos CJO'lossaes do assucar. Os
monopolistas americanos pud·eram enthesourar as quantidades que
::ruizeram •:le caf.é, a preço vil, para. quando :a. proxima n ahl'ralmente
•em Novembro vier, ·e mbo·l sanm ·quantias colossaes que represe·ntaram
·O lucro que dev.e·r.a L:T ficado no Brasil. 1Essa .é que f.oi a situaçào.
Extremaram -se a tal p.onto as correntes, que, tendo ü noÕr·e leadc1:
ti-a· maioria apresentado o projecto como urgente, e t : ndo o Sr. Pre .sidente da Republica mandado declarar pela sua imprensa of.fidosa
que o P·'.'Ojecto não era urgente, e qu e devia ser sobre el! e lançado o
pare e sepuli'is, publicado no Imparcia l; as eorr e·n tes ex:tremararn-sc
:por tal forma, repito, que o nobre leader di v:Tgindo profundamente
pediu demissão, .renun.ciou ao mandato, e o Presi-dente da R·~·publi·~ a ·
.acceitand.o por definitiva a discordancia convid·o u o Sr. Con•:fa d e
Brito, parn leaderar a ·Camara. Chegada a situação ·a este p·onto.
extremamente tensa - recorda-se a Camara ele que a int·::! rvencão s:\bia e hene.merita dos politicos mineiros procurou resolv·: T, ·e 're.solveu,
.a crise inunediata, fi cando ass· ~·ntado que o leader v oltaria a ·rliri.gir a
() amara, mas voltaria a dirigil-a .con1forme os proposHos deliberados
já peJa g:rande corrent ~ .dominad·ora ·da 1Camara, isto e,, que a expo rtflçâ·o livre do assucar s·eria immcdiatame1üe assegurad·a e que o pro'.iccfo de intervenção d.o Estad-0, para de.fender a producção na cion al.
·e·ntrar ia promptamen te em .discussão.
Recordo-me, Sr. Presid·ente, de •q ue, desta mesma tribuna . tive
occasião el e commentar o teleg<amma decisivo .e expr·essivo do illusfr L·
Prr5ictentr do E5fa.do de S.I Paulo. E "quem diz "Presid ente " ja .e xprime, por uma formula , dara n·a techni·c a constitucional, a grande lar.gueza da .a utonomia politif a e ecünomica que se reserva o grande
Estado. Outros F.sfados 1eem Governadores, approximam-se , portanto.
mais da dcp en·dencia <lo upitarismo, ao passo que S. Paulo manteve
<J sua orir.ntação profun·clarnentc federalista, 1nesmo ·n a te·c hnica com ·
que das·s ificou de " Presid~nte" o director ·do Estado . O Presidente
ele S. PauJ.o em seu telegramma ao ho.nrado leader, pôz a questão nos
-;cus termos ' daros; -0 ·conv~nio estabelecido entre o Presidente ·de São
Pa1Ulo e o Sr. Presid·ente d ~ Re·puhlica por i·ntermedi.o do egregio eml)aixador .mineirn tinha sid9 condi<cionado .p or .essa clausula expr·essa
e typka : o pr·oj.ede entrar ia logo em andamento. Por mais valido
rPlevo. accrescenta ·o Presidente d·e S. P·aulo, "' sem intuitos protelaíorios".
Não se poderá delong~r; assentad.as as soluç.ões, terão de vir a
;plena rio .
E tambem o convenio r ão aamittia intervenções prote.Jatorias ·de
qu alquer outra natureza, em que o obstruc·c ionhmo governamenh:l,
ngindo .assolapadarnentf!, Ih ~ impedisse ·o a:udamenlo do projecto .
Portanto, a .clausula é 1ex'Pres·sa, foi p1ublkada em nome ·do P.re. •ide·nte de S. Paulo, e, lida desta tribuna. nào foi ·contestada, ·n em
\J,esmentida por ninguem. A dausula ess·encial foi .esta: aue ·o projecto
e ntraria logo .em andame.nto, para 'que a exportação do a.ssucar tives·se loiw a mais ple.n a liberclaqe, e que ·os soe·c orros ao c.a fé tambcm
fos·s em immediatos.
·
Além do assentimento fiad o a esse d·o·c umento por todas as eorren·tes p-0liticas, ainda estoµ aiqui repetind·o «ruc .e ssa foi a clausula
<'Xpressa, a condição sine qna non do a·ccôrdo. Nenhum .rlos pre:se.ntes, politko•s, os autores -prindpaes de·ste episodio, ou as suas tcs-
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nas ph:vsionomi::is a affirmação ca tegori ca ele que estou dize ndo , .a
'.' erda <J.e.
Pois bem: feito o accôrdo, voltou o leader ao com mando das
J10stes parlamentar.es; a nnun ciou logo .o or.g ão offidoso .do Governo
que a emissáo não ·t eria andamento nos termos em que estava <leclar::ida.
Os " intuitos protelalorios" logo se manifestaram, não pela palavra, mas p·elos factos concretos; as conversas· de.Jongaram-se; as
propost'!ls .e c.o.ntra-pro·p ostas foram apresentadas, •l enta, chineza e
<•rrast::idamente, P.ntre o Governo e o leader. Este p•:oc urava agir,
mas a forma sinuosa de agir do Governo ill'hibia-lhe a acção. Depois
de anastada . P·Or varias dias- a negociação, a Commissão .de Finanças
foi convocada e, ahi, ·de novo, as correntes oppostas, .e , mais qu e
Pstas, os propositos deliberados de impedir o ·p·roseguimento do proircto manifeslaram-se imrnediatamente. O leade r da maioria trouxe
mn projecto substitutivo que devia cornmbstanciar as idéas definiti·v'.l!': do acc0.rdo, m::is logo na Commissão levantou-se a üalavra prestigiosa .do Sr. Antonio Carlos, para demo=nstrar que a emissão não
poclia ter :.is bases que apre·s entam o substitutivo, porque eram ·c o ntrarias ao proposito do Governo·.
O Governo não pncleria emittir sinão sobre ouro , n a proporção
ex::i·cta da lei João Luiz Alves. A emissã·o sobr.e titu!os nacionaes.
-our-o; pu sobre títulos ·e x.Jrangeiros, ouro. e·r·a condemnnda, expressa ·e
definitivamente, pela palavra .autoriza·da ·d o leade r financeiro do
Governo, o Sr . Relator da Heeeita.
Des~a cli~·corcln1H'.ià. e rn·ais prori:un ciarncn tos. resultou ·n ue o
leader recebeu todos os ·papeis para consubstanciar 0 vencido em
novo projecto snb<>titutivo, que representasse as idéas d.efiniti vamente
triumnlrnntes na ·Commissão de Finanças.
Só para isto, o l<'ader da maioria, Relator do projer·.to, Presidente
(la Comrnissão de Finanças, r epresentan te do ·pensame-nto .de São
·Paulo e ·das ::orrentes i!1tcrvenci-onistas, recebeu os p::ipeis.
No emtanto, ·desde aquella hora historka do projecto, só en-con·-traiuo~ n tergiversaçáo, a duvida, o apparato ·do obstrncdonismo, a
·dissimulação dos intuHos protelatorios com que o Gover.no, po'lico a
]'ouco, vai -rec:onduzincJ.o as ·Correntes venced·o ras ao seu ponto de
vista primitivo. O ponto primitivo ·do Governo foi 21 mystificação
comp.! etf! da Commis·sã-o. na n.ua·l se mostrava que ·O"> prolatores <lo
·p"oiecto não c.onhcciam aquiHo que relataram. · pol'qul'.', si tivessem
cori.heódo a1quillo sobre que faUavam e examinado aquillo que acceitaram em bôa fé para propâ:r e propunham, veriam ·que, desde o
-primei-ro prniecto, a proposta governamental era iUusoria, porquanto
e.Jla não ·C·edfa nenhum apparelho emis'Sor: .que pudesse pôr em cir·culação uma unka 11ota que fosse, sinão a tanto por tanto. Propunha
n nrimefra parte ·do pro.ierto ·q ue a emissão se continuasse a fazer
sobre as bárras-ouro e metal depositadas no Thesou-ro, não ·já a ci nco
por um, mas :> tres nor um .• ·o que, em vez .de dilatar ·O "Ulto ·da emis~iio e ·a possibilidMJ.e da cr.eação de valores para a defesa da producçi'ío n11cion ::i l. rr.stringi:i essa emissão de vafores.
Ouanto á lettra e, as suas diversas solu ções, desci .~ qne tenham
0s títulos de •ser tomados ao cambio de 27 e a-o eambio de 27
tirtha de ·s.e-r feita a e1nis~ão . - e .como esta ·e ra feita ao cambio de
·27, ~ o nosso cambio, dol!ar, está a nove, -no maximo, a consequencia
1
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(.- qui:> 27 diYidido por nove, se·ndo tres, a emissão a Ires por u.m"
rl'dnzir-s e-hia á emissão a tanto, e, por isso mes-rn-0, a _nenhum.a cnu;;são , ou a um ynJto tão pequeno de emiss.ão, que nao valer~a para:
nenhum dos propositos affirmado s no ·profeéto .apres~~ utado a ComE1hsão. Este é o facto.
·
O substitutivo nã0 adea11 tava sobre este proposito cousa alguma.
Só h~1 via d? novo, nesse substitutivo , a emenda ·do Sr .. Cin.cinat_o'
Braga, ·qu e perrnittiria a emissão sobre titulos itaJiano~ do emprestimo ·r e,1liz:1do p elo G-0verno a cinco por um.
Ora, sobre isto , diz o orgão -offi cioso, no seu numero de hoje:
"Assim, não vingar.ão ~s outras iniciativas que na Co111-·
missão ·surgiram, provu cadas, c ertamente, pela cl ec.Jaraçã0,.
(flle o l eadc r reiterou, d-e que a q:ueslão 'COnli:1uava aberta . ."
Não será, conforme propoz o Sr . Antonio ·Carlos, f eita nenhuma
rmissão sob r e o rmpres-iimo italü1no: e, si porventura t i.ves'Se de ' sei·
f Pita a emissão sobre os 25 '. 000 coll'los , já emprestado.; á Italia, seria·
ella apenas rinra emit tir .clinheiro su rl'i c iente flestinaclo n comprar 9;s.
mcre ::i clori as que tivrssem de ·ser entr egues á ltalia e, logo d e,po.i·s .
11 e c umprida a oper:ição-, ·de11tro dos d.ous annos do termo, indner:lda.
Não re5hri:1 , portanto, lJape-1-moeda algum para ser .emittido enr
prov eito ·d·a procluc çãn ·n:ieionnl.
Essa foi, de facl·o, ;a ·cl eclaraç:ão do leadl'r financeiro do Governo .
·Renov'.l -se. ·portanto , c1 en1ro ela Commissi'ío de Finnnças . .n o p]<'nario ·e n a pnlitica ·gcr::d , a lula , que tinha IE' va·clo o nobre leader a
p edir demissã o, e o Si·. Presid ente da Republica a eoncecler-lh'a e
solici ~ ar elas ban c::i.c1:1 s ou ~ ro leader.
Esta é a ·s itua ç ão pr,escntc, situaçã o aggravnda com o .quasi ridí culo c m qne fi carú ri Cf! marn, com o quasi ríclfonfo em ,q ue ficarã o·
os lcade rs ·ela Carnara. que. ·d·eante de mim, affirmaram, .como eu
:·1ffir111ei, qu \) n Gamara r cclama·va a sna i.nidativa e i a realizar i}S
propositos intcrvendona.J,ish1s .
Não ha dnvicla q;uc~ essa foi a :1·csoh1çáo, que está apoiada na
opini ii o ge ra·! elo paiz.
Mas, que vimos -rle po \s disso? O proce sso de clfplomacia i::hin eza ,
a agir todos os dias, proriostas ·e c-onh:apostas, o.i··e solvrdo pela Com-·
missão ele: F in !'l nças. snbmetti<lo á opinião elo Governo Fede r al, espPr rmdo o b e n~placito cio Sr. Prcsi dente da H~publi ra . E o Sr. Mi-·
nistro cln Fazenda, imp.f'tilerrito no seu ponto .de vista , ·o que, .aliús,
é. louvavel. confere11ciando seg.nidarn ente com o /. ar!er da maioria,
nnra rhe~ar em ao fim df .l ongas confahnlações. sem n e nhuma solu-·
ção pra1if'a, adiando s eni-pre, op.nostas duas ps~1 ,. hologias . completamente distinctas, .e ·em chooues. O honrado Sr. iVlini·stro da Fazen·d n,
imnerlen:it-o nos ~cus prip·ci·pios, não ·ce dendo. ·trnia 1.inlrn., apezar das
apparencia:i continu as n\l c:ecler. anresent:rnd-0 afv1tn·s, lfne ·~ ram,
apenas 1rn fórma. different.Ps dos alvitres .prímítivos r negativos. e,
a ntrtrn parte . represenlancln a Canrnra , ·obrigl!{]a por sua finissima
clnlicnclcza, n e.J.os encanteis · d:! sua ·c ultur·a e ele sua-· c.ducação, qu C'
:ião nue r attrit.2r prouriprnente 'com o adversarío, nrns ·convencer;..
disc utii·, mostrar, eviden ~iar , con seguir .
0

:- 127 Si de 11111 lad o estava o nobre l eadcr paulista, sinc:eramenle d is·<'u! indo a CJUC5tào, n o proposito de .chegar a uma solução, de outr o
Jndo o propo~itc ·cio Sr. Epitac io <"1 Silv::t Pessoa era o de exercitar
.grnd.aliva1ncnle a s ua pol ítica chineza .
Hoj e, üm emba r::iço d e 01·dem cli·plomati·ca; S. Ex. esluia obri.ga tl o. a encontrar-se com o Rei e a ir a um .passeio no Sylves tre,
pão" porlia conferenciar sobre o ass umplo; no dia seguinte, era um :t
:fesl:i r,ff ie i:>J 1-1os Reis da Bclgica, ·q ue ·Se realizava, e, pol'!anlo, S. Ex .
não pod ia confc r cnci.:11-, nem o Sr. ::Vlin islro ·da Faz e11da pro•::uraria
Q Presidc•n le para .Jcva1·-lh e ao conhcd 111enlo 1oúos os ass umptos de
urgcncia , que '.l Cama ni li nhn julg:t.do de urge n cia, Qll l! o nobre· l eade r
rissim lambem julgava . O Sr. ::Vlinist ro ela Fazen·da n ão podia en contrar orcasiào ])arn com o Presidente: discuti r lo.do!. os pontos e
<lel<tlhes des<;n qncstão . d e modo q·ne não se chega va a uma so lução .
Por i~so. rlissc () Im11w·r:ial: o nobr<' l eader .d a maior.i a procurou-:>,
qm1 11tf o, porventura , ,iá se CO!l Vl!llCi:l •fl.e qu e iSSO não era Ul11 pro·cessO d e approx im ação, mas u ma chin oiser i e, em •que se ia ·aelongn.ndo o prob lema, de modo a realizar-se o ·p ropos ito pr·:!sidendal
que havia declarado só es tudar ia a questão depois da irla do Rei
_.\ llwr:o . F.. d ia a d i a, hora a hora, momento a :no!»en to, de ·p ro ..
ll' ll açúo e1 !1 prnteJJnção . de dift'i.c ulcla cle em úif ficu l<e latle, chego u-se
'
ao di n 30 f' (J lm/Jarciul a r espei to .di7.:
"Cenfor mc noticia nuc dem os, o Sr . Carlos· ck Campos,
de S. P::i u lo, LN{dt 'I' cl:1 mn ioria. procurou anteh on tcm foliar no Sr . Presi~l en lc el a Hcpub li ca, acercn do
·
]ll'ojccto de e missão."
rC'prc~en t:rn te

Fci is5o a 30. ":>ião o t:- nclo cnnscirnir!o". is ln é, o l earie r
rl:i maioria não tendo conseguido f'.ll:w ao Sr. Presidente ·rla Repuh lic n, foi o honrndo Sr. ~finis t ro da Fazenda encarregcHlo ele re ceb e r
do prrsligioso l ead<' I' rla maiorin os papeis. pa ra estucJn.l-os, o no
·dia primeiro, em urn dos inlerv all os do ga r den-parly , como um dos
:rnmcros do gard en-parly , muito se.cundario, me.nos d o qu e qualquer
1;eprescn!aç:ão campe~jna. pa .~s:.ir os olhos nesses proposilos econon1icos <l o Estado de São P:rn lo e {l a ·Ca111ara e reso lver a questão 11e1·
summ11 cap ita. Se ri a as's im solu cionado ·O problema rle modo •e sth et:i.co, rl e mo·do Pn ca ntarl or, entr e ns srnnptuosidad es do ,qorden - par/11;
q ua·ndo o Sr. Prcsirlcntc ela Hcpublica e ~ti vesse bem hnm oraclo, por
todas as strns apparencias renl cngas. pelo extraonlinario csplen.dol'
rla frsta, pe.Ja elegancia das cl amas prcsidenciaes e pela engalanada
rl:i re{1lcrn. o Sr. lJonwro chegaria com os nl'ID !!is rf'lativos á emissão .
·:'! ..;; suggcslões da Camara. ~. como P::m debaixo da~. arvores. cnlrc~1s :1111aclr ~: ades. porYcnlnra, S . .Ex. rleclararia ao Mi ni st ro da 1'.a'l.Pn·da nur accei tavn on deixava de acceitar -Os proposilos th! op inião.
·s cri a .aua lnucr cousa ·rlc snnvt' .
Voltnrin ent?.o o Sr. :\lini slro da F nrcncla a tlnr o in(lirecto rc.
·c:irlo ao Hluslrc lender da maioria. qu e não pudera ter s.ido r eceb idn
·pe lo Pre s iclcnle. Isso sr ri a no clia prime iro.
·
Dl'pois -rln fest:i. :ii11da sob ~1 ar.çãn clns ]1 ar rn onia~ enca ntad<t·s
·danucll a g1·:incle festividade. o ·eminen te Sr. Ministro ela Fnzencla p1·0-.·uraria o lcade r ou man·clal-o-i:i pro c urar, e clar-lhe-ia a sol ução .
Tsto. nol'ém. J)fü·ece que não foi pnssivel. O Cnrrein da llfa11hil
·drclara: "Ir:u a lm l' nl t' po r não ler siuo po~sivel ao Sr. Epitncio Pcs-
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sôa dar A PALA\'RA DE ORDEM AO "LEADEH", a Commissão ele Finanças
(la Camara, conforme accórdo preV'io entre seus membros, d eixou d e
reunir-se hontem."
Jslo é, o leader não tinha recebido ·do Dr . Homern .a. ordem do .
Sr. Presidente da Republica, para t.ransmittil-a á Commissão de Finanças e esta mandara o seu reca.di:nho .:à Gama ra, dizendo ·que o Sr.
Epitaclo já tinh a <lado as suas ordens. Mas isso tambem não foi
possivel; não foi poss-ivel ao Sr. Ministro ·da Fazenda, senão em ·u m
rapi cio e breve momento, entrega r ao Sr. Presidente ·os papeis, que
S. Ex. immecliatamente empacotou e levou para lêl -os em viagem.
::'\os ·carros sumptuosos que a Central -co nstruiu . para a viagem realenga, o Sr. Presid·ente ccgitaria disso, verificaria -.si, de facto, ·conforme a<e]ui disse o Sr. Snmpaio Vida!, o ·café está p erdendo p ara
ma is el e 400 mil contos ; passaria suas vis tas soberanas s·ol;>re as affirmações cio Sr . Estacio Coimbra, de qu e perdemos 40 milhões ele
doll:lrs ·e m assucar .
. O SR. EsTACIO CorMRRA : - - A informação não é minha; é do·
Jornal Pequeno, de Pernambuc·o, em artigo editorial.
O Sn. NrcA No r. NASCIMbNT-O: - A procedenda não diminue a
gravidade da affirmação, n em lh e dá mais autoridadc>. Estou ceMo,
e mantenho ·esta certeza, de que a informação trazida á Gamara por
S. Ex . , que a c-0lheu do Jornal Pequeno, que, natur a l.1~1·ente, por sua
vez, '.l foi huscar em estatísticas r eaes, apenas reaffirma o que estou
dizendo.
O Sn. EsTACio .CorMmu: - Reivindico p.ara· o men nobre collega
~ d,istincto amigo, Sr. Corrpi~ de Britto, a ii;if.ormaç~o que foi da tia
a Camara por S . Ex., em dis curso qu e aqm proferm.
_ O SR. NICA.Non ~A SCIMENTO: - Como a Camara vê, a au toridade
riue affirma e garante que o prejuízo foi de 40 milhóes de doUars,
prP-juizo .q11e ainda . prosegue. não é só ·do Sr. Estado Coimbra ......,..
e já bastava - é 'lambem a do .Tornai P equeno, é lambem dos dado.>
es tati~i cos, e o que é mais. é lam bem do Sr . Corre-ia de Britto, tão
seguro em todas · estas quesfões, de tanta idoneidade e responsabilirlade, em todos estes acont.eciment.os, que e•ra o homem adequado,
pre cisam ente convidado e r scolhido p·elo Sr. Presidente -da. R epuhlica, para dirigir, na Cama-ra, como leader, a nova orientação fi-·
nanccira do Gover.no .
Parece, Sr. Presidente. que a minha affi-rmação está a poiada
nas maiores autorirl::idcs pol}ticas e até, indirectamente, pelo prü·prio·
Sr. Epilado Pessôa.
P.arece, e tenho mesmo informa ções de que -os m ais graves prejuízos. ·com relação ao ass·u ca•r, são já in.evitaveis.
A' hora em qu P o Rssu ra r poçlia ser ve·ncliod·o em Nova Or.Jeans:
e no Havre, entre 20 e 29 e e.ntavos, os ex.portadores <lP- Cuba fizeram
todos os contrai::t-0s a ler:mo. para entrega·r o seu càfé n preços menores, mas ·ainda muit-0 va nta•j osos para esse ·paiz, em <tempo tal, que
s na: S·afra_ cobr~rá ·i;>erf.eitamep te os merca·dos do sul do.<> ~stados Unidos e nao deixaria .Jogar Qara os expo·rtadores brasil eiros randar
esse ~eu assucar. senão a 1 q e 12 centavos.
Esta é a verdade real .
·
O .café tambem foi reti çJ.o pelo esforÇo :S·obrehumano de muitos·
cxuorfadores, que a,!f'ua rda vam a provi-dencia, a solução do Governo.
Arl iavam se·us ve n cirnentos, paj:lando juros ·c-0lossaes, continham e
tran·cavam se us " stocks " á espera ·d·a solu ção gover namental . ;.\fas:
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quem é que não sabe •que os termo s de vencimentos são precisos; se
realizam em datas certas e ·que os ex·portadores não poderiam, dados .
seus vencimentos nas casas bancarias, 1105 seus r epresentantes e nos
bancos, suster mais se:us ·cafés e foram obrigados a entregal-os ás .
eorporatio11s àmericanas, p elos proprios preços que cllas quizeram ·7
Pois bem, estes prejuizos já se realizaram; esses prejuizos já, e m
grande .parte, · se completaram e ainda hão de crescer nestes dias em
l\Ue .o Sr. Epitacio Pessôa se diverte. S. Ex. ·partiu e .ct.eixou a Cam ara, deixou a Nação SCãll uma resposta a esta pergunta ; o Gove·r no
virá em soccorro da producção'?
A Nação inteira, todos os trabalhadores desta terra, todos o~
l:' apitaes, t'Odos os que produzem teem ·de ficar perplexos, parad
ú beira da estrada dos negocios ; emquanto ·Cuba e a .Argentina caminham lar.garnen te, emquan to o Chile progride, emquanto todas as .
iiações organizadas do co ntinente marcham para a grandeza, par:1
a riqueza .e progresso, o Brasil tera de ficar :parado, trancado ao
porte desta luta, como simp·l es especfador, emquanto o Sr. P·r esi- ·
tle.nte da Republica parte para Minas, a mostrar ao Hei dos Belgas
o 1que é o interior do Brasil, ·e nfeitado, para S. M. vêr .
Esta é a situação, m as p ar ece que ha p·ara quem appellar. O
honra.do Presidente do Estado de S . Paulo fez publicar o telegra1pma.
que é precisamente a acta do accô.rdo ceiebr-ado entre. o Presidente
de S . Paulo e o Sr . Presidente d a Republica.
Nessa acta alli registrada, nesse d-ocumento ficou declarado que
o aocôrdo se fazia, e o nobre leader voltava á ·direcção da Camara,
unicamente porque tinha ficado assentado que o assucar .teria livre
exportação e seria irnmediatamente resolvido o projecto de inter- ·
vençã.o para adquirir os meios de amparar a producção . Mas agora,
deante desta .protelação, que chegou até o dia 1 .de ·Outubro, dia em
que declara.ram a Gaze ta de N,o ticias, o Imparcial, o Correio da Ma11l1ã, a Palria, que seria levada até o dia 13 ·do corrente, pergunto;
ficará ·a Camara, ficará S . Patüo, ficar.á a Nação a.marrada a este
poste de espectativa, vendo a ruina .de seus productores, s·eu corn-mercio; a strn industria á espera ·que S . Ex. voHe d2 s festas? !
•E' um verdadeiro aclüncalhe. Não é só o descaso, não é só º '
sorriso ironico, não fora m só as fórmas ·superiores, interessantes,
·J.lOlidas, aquéllas com •q ue a .c onclucta do Sr. Epitaci-0 se marcou; ;
S. Ex . poderia ter .dissimulado o ridiculo qu e .Ja.nçava sobre .s eus
op.posi<tores de Pcrnamb'u co e S. Paulo, sobre os que julgavam que
poderiam impôr ao Chefe da .Nação as so.fuções reclamadas pela
P atria; S. Ex. poderia ter formas superiores, francczas, e)egantes.
S. Ex . poderia ter organizado tudo isso, de modo que, ainda perante
11 Nação, a opinião p:ubli·ca se pudesse dizer que houve qualquer.accôrdo, ou qualqu er combinação, pe.fa qual se chegasse a uma so-lução acceite pQr to.das as· parte·s, S. Ex . pode·ria ter li do uma conferencia com o leader paulista e .deHa .pod.e ria ter sido dada uma
:iota publica, em crue ambos ficassem em uma situação elevada.
Mas, não; S. Ex. tinha tido cinco dias ·de dôr de cabeça, c onforme
declarou aos representantes mineiros, quando lhe foram levar a so- .
iução cio accôrdo . S. Ex. havia tido uma enxaqueca .de cinco dias,
quiz clevolver essa enxaqueca aos seus dissidentes de então, mas,
cm vez .de .fües dar ·uma dô·r d·e cabeça de cinco .dias, fez questão ,·
de fües dar uma de 13 dias, será ·do ·dia 1 ao dia 13, ·q ue ficarão
chumbados ao poste <l cs-sa cspectativa, vergastad-0s pelo ridi culo da ·

130 imprensa , esca rn ec id os p elo O Im parc ial, aqucllcs qu e prct e ntlinni
.lar 11111 a solu ção ao Governo .
O Imp arcial declara, ho je :
" Assim , n ão vingarão as out ras in ic h1ti vas ·q ue na Commissão surg ira m, provDcadas, cer tamen te, pela lkclaração .
qu e o learler reiterou, de qu e a quest ão c onti1~uava ab erta ."
R ecordo-me . deve reco1:dar-se bem a Camara qu n, aind a na ul -

~m a s essão da 'commissão ele Finança~. não na de h on te m. porcp.ic

essa não se r ea liz-o.u p elo proposi.t o do Governo.. qu e não tinh a dado

s11rz 1wlaura de ordem ; mas. ·ainda na ultim a s ·'.! s~ão dessa Commissão ,

o.. h o n!·ado leader da maioria, com aquell a lcal tlarle e sobranceria, com
r.C1udia liwra ele processos qu e Jhe caractcr iza1n a acci.io, rli sse qu e a
cruestão cm c-omp lela mente ab.erta. Pois b em : S .. Ex. é hoje des mentitlo pelo Q Impar cial , ·n a segu inte notici a:
"Essa rl c.cla r ação, é evidente qu e h ouve n.:-lla cer ta p r edp il ação. A verdade, é que o Governo t ·~ m sa lvo orie nta ção
finan·cc ira firmada em programma .definido"

e da qual não r ecuarei, de modo 0ue ri qu estã o tem de ser fediada:
Estamos de novo n esta situação diffi'ci l e ap erlacia: r esolve-se
~ qiwstão, sem intuitos protelatorios, conforme diz a cla usul a do .
accôrdo, entre os .d-0us Governos, ou ficamos na especta tiva r1té qu<'
o_ PrPsidente da R epu blica "·o1te .de Minas? Os in tuito.; protel-atorios
r<'colh em-sP, como determina o tclcgrarnma paulista, O ll se transformam em factos protela lorios, que impedPm o s urto · da emis·s ão!
A Camara precisa .~abe r a solu ção dessa qu estão. A Nação e~ 
rw;-a qne isso lhe sej a ·declarado, não _p ó de fi car em uma espectaliva
ind efinida.
. -Emcruanlo is.oo , Sr. Presidente, ·correu b oato, a to[l rrla s fu gitiva s
do P·a lacio do Cattelc, rl ec·l ara ndo que nenhuma emissãr, mais se far:'.t,
p.o rou a.nto o Gove·r n o cnnfePencia com o Sr. Laudes <::erg Inry &: C.,
ro ntinuam em sua acç.i:io no Brasil. Qual a ·sua acção'!
E~ porventura a de favorecer o Brasil ? Não, Sr . . Presidente;
. r ?aliza1· .empreslimos. como ao u eHe que fez ao Est::ido de Sa nta Catharina. que se resolvcl~ agora em um p r otes•to feito pelo s mesmos
h:rnque .i ros, qu e não querem entregar o .cli nh eiro ao Gov erno do
E;;t.a.do, ma s. aos se us empreiteiros. para r eal iza rem as obras .com
maiore s vHntagc ns para os .capilalistas. Suro reh end i tios pod em te r
sido os f.in a n c is· ~as estacloaes, m·as os finan ceiros fedenies não o pôr!.erão se r por fSsa gente, · no1,que annuncio daqui, ·desde já. _qu al o
p.roposito dos .c h am a.dos b a naueiros ::imerkanos, de segun da e t :i rceira ordens, qu e pretendem fazer o .emprestimo.
Elles .n ão rterão duvida em concednr o e1npres lim o norni1rnl ao
BrasH, mas essa ·Operação ser á condicionada . rla r-se-h a do modo
seguinte: Lan.desberg, r ep r esenta nd o 011 n ão esses ·capitalistas. offerece ao Governo o empresti1n o,- oi.1c porl cr :'t che1:rn r a 2~0 ou '.l OO mil
con to s, mas desse em pres ti mo . immedi atame nte, os banqueiros ·r·e servam. para ficar em espeoie . n11s mãos, aquillo com que se ·tcnhn111
de r ea liza r obra s e nrgocios no Brasil.
Uma gra nde parte será em pregada ·c1 11 111a ehinis1nos vt•lh os e in-
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·s trumentos de guerra imprestaveis; como de lanks e aeroplanos, que
o Br.asil já está recebendo, ·c o.ntra a ho a mo~l,a..entregue.
Será essa a solu ção que se pretende no Cattete, será ·essa a solução que pretenderão os bebés .d·o Cattete, que representam· os PaJ;;ar.ds, porque, na solução da emissão para s~r entr·egne aos banco:s
e ao Estado, haverá neg()ocios ban c arios, h a verá pro!ecção estadual
ao commercio e á industri a, ao passo que, no emprestimo c0 lossal
de 300 mil co n tos, feito ao Governo, nessas conciiÇó cs, haverá as
gordas propinas, cDmmissões aos inter111ediarios, .que cer·c am e rol.leiam o Presidente da H.epubli ca, para mantel-o na atmosphera da
possibilidad e dessa transacç ão . Ha\1erá n egoc iatas na r ealizaçao d e todos e<.scs e mpres timos do Governo, que flcarão e1ilregue~ aos empr eit eiros americanDs, os quaes .a inda di·sto pagarão, por sua vez, as c ommissões aos intermediarios b ras i·leiros.
Pleiteia-s e a solução do empres ti mo. Essa sol ução -ele que se·
cogita ·no p a laci o, é aquella com a qual se d eclara q u(! o Gov e rno
terá r ecursos para soccorre·r á producç ão nacional, p ara .defendei-a
de outra fórma que não a da emissão .
A solução é o emprestimo Lanclsberg. Fiqu e av l5ada a Nação,
fique avisada a Camara, fiqu e avj.sado o proprio Gov·e rno, si já não
sabe que é embuste esse emp·res limo, que o que se pretende ê justamente isto: é amarrar m a i.~ o Brasil nas mãos dos lrusl:; amer!icanos,
para que. a nossa producç ão, nosso trabalho, nossas obra s, nossa exportação, para que 'ludo lill e é nosso fiqu e na dep e ~1.dencia desses
t: apitalis tas.
·
Es a novidade, senhores, não e cllta por mim, é dita por uin
vos homens mais illustres, que neste mom e nto, do aUo da conferencia)l]lernaci o.na l de Brux ellas ensina ás na çõ es qual d e ve ser a d e fesa
do~ povos como nós .
.Dem e·t.re .J. Ch eorghiú repr : se nlnnte cl·a numania na Confe r e nd:1
Inter n a ci onal d e Bruxellas, aca ba el e publi car um fol h eto e m qu e
estud a de m o do c ompleto s ob o po nto rl e vi s ta econ orni c o e fin a n c ·; iro a s itu a ç ão mundi a l e r e vela qu e to do o c o mm er cio dos grand·e '>
p ovos produ c tores c!a AnJCri c.a do Sul , il a .Rumania , d a Hungria e d e
todas as grnnd es mições 1qu " não· têm organiz ação supe rior do :Es t:1do,
e!n su as fin:rn<~ a s, se en·contr am nas mãos dos ll'itsts comme.r c i.a es .dos
granrJes p ovos que t êm as s·uas fi 1va nç:1s o rganizadas . Está tudo na·;
rn iios <.los esp ecul a dor es . C\fostra como el e lo dos os po vos da terra que
tenham um co ntrole a op por aos rn ono poli os, a All emanha , qu ~ tinl1 ::i
u ma gran de i nterv en ç.ão n ns n rgoc ios . .d rsa p[Ja r ece·u; o m a r co est::i
corPc n tl-o no mundo com 1 i G .e 117 de s eu va lor, el e modo que o pod ,? !' ·
d e acq ui siç ão , de absorpção p ela Al lennmha ele torlos os mer cados
annullou-s e po1· completo. D.emonstl'a qu e na .Au stria, os 50 mühõcs
el e corôas quP for a m emi:Llid·os. não r epresenta m n em o v·alor el e ·um
milhão d e ·co n )a s . :"l es tas ro ndi çôr s, a forç a da Au.s tri a. para a a c quisi i;ão do qu e carcc ~ na produ cção ·mundi a l d esapp·ci r ec·:! l1 . ·~!o s t ra
co1~10 a Itali a, assoberbada p ela s ua ·CJU·es lã o elo trabalh o, p ela s su as
questões cconnmicas, pelo c ons·orcio r e·~ liza do por to clos os se us ban cos, p ela ttuebrn el e tod as as so c ie clacl es m etallurgi cas, CJU ·~ ap ezar d e
ten' m conquista.do o conlróie scbre todos os .!Jan cos italianos, entrcfanlo . se e ncont ra m hoj e qu a si e m f·a ll·encia. s e n<lo uma lrisl :i v erd a <l (;
procl am ar que ~is g ra ndes sociedadr.s m e t:illm·gicas, como a Ansal cl o,
Ilva e Fint re ce beram . durant e ·r ?. rca d e s ~ is mezes elo •gnno passado,
mais de 900 mil·bões d e empres li mos cl css l·s ban c os, tal era a sua s.i·0
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luação clifficil, pr-ecaria, diante da ·de'fi.c-i2ncia de -carvão e matêrias
primas e das di-fficuldades do trabalho, mo~tra como a 'Italia não póde
t er nenhuma intervenção nesse c0mm ~-rcio inter.nad01rni, universal.
·~:I ostra como a França, desprovida de tonelagem suf;ficiente para
o transporte ·ue mercadorias que, porventura tivei-, balda por comph•to de materi'a prima, com uma r-esponsabilidade tão p-remente, tão_
.as pera, tão gritadora que só a sua divida fluctnante no exteri'or é d -~
mais de 13 milnões de francos; como a Fra.nç::i, tambem a braços com
:as difficulcladc!I extremas da sua reconstituição, com u111 or~:ament1 ,
que ter~\ de ser na sua d esp-eza, pelo menos de 26 milhões de lf.ranc os,
não encontra dentro da sua patria, dentro d10 seu territorio, re·cursos
de riqueza bastantes para o -controle interno, e muito menos para o
exte.r·no. ;E conclue que o comrriercio universal se ,acha hoj e nas mão~
dos -g randes capitalistas amencan·o·s, que, -tendo durante a .g uerra rea·
liz~t-do st•oks -f ormidaveis, nã•o· só ·ele riquezas naturaes, -directas, com o
de riqüezas monetarias, ·g ozam hoj-e ele uma situação primor-dial
pra governar •o comm'erdo do mund·o . iE mostra ainda como 1
se os •Estados e as o-rganizaçõe.s soberanas
náo se -c ombinarem
para dar solução global ·aos pbenomenos d·o intercambio, ha
ti~ 51· Yt''. if;,·,.r a clevoração successiva de todas as riqu·: ,z as elos p etruenos · povos, düs povos ainda mal governados, de facto governados
pela f.opte or-ganização finan c eira dos Esta dos Unidos.
Ac abamos de ver que aqui no Brasil isso s·e está r 2.aliza111lo llc 11111
modo systemati c o . Todo ·O assu c ar, que nos podi,a trazer na balanç a
camhi:il mais de. 300 mil coutos .de valores ouro, teve .a sua ·e xportação c ompletamente a nnull a-d ~ , ·em cons 2quen-cia da a·~ ção elo Gove-r no
.e da acçfo dos trusts: o prejuizo confessado é de 40 milhões ele clo.1.L:irs . A falta de entrada ouro, das disponibilidad c·s cor-respondentes ás
vendas ·que tivessemos feüo, supéra de 250 a 300 mil contos .
· No café os nossos pre·ju~zos são ·OS mesmos . Estamos em aba1Hlo ·
no absoluto, e a organização financeira e e-c onomica superior dos Estados Unidos, conjngando a . producção mundial, apurando onde se
-dá, vae apertando cada vez mais os éJ.os da sua ·força comme-rdal,
par::i que toda essa producçit·o ndunde .apenas em ben-elfi cio dos syudicatos extraJl'hos, sem deix ;1r vantagem aos povos produ ctor•2s.
O assucar de Cuba, conju·g ado com o do Brasil, determinou 6
pr·eço das operaç ões a termo, e hoje os productores b r asi leiros t-2rãu
d-e en tregar a totalidad e da sua safra exportavcl pelos IH:eçus q-00;
.q uizere m os ;am eri canos, eorp o os pr·oductores de caf•é i•á -tiveram de
entrr,gar a s·ua mercarloria, ,c onf'orme quiz-eram os :americanos, afim
·d e tirarem estes o lucro ma}\:imo de todo ·o trabalho do nosso paiz.
1Emquanto isto, as correntes que pleiteiam as soluçõ :.s, •que estu·da m as questões, que levam ao Governo, ·Como levaram .o s ·nobres reprcs·e nta nt es de 1P .ernambu c-01 uma formula ad <1quada, na hora opportu'na, no momento em que a ent·rada do prod·u cto brasileiro podi:i t er
tido -effiCiencia nus mercado1> :u·m cricanos, essas -c;orrcntes s-e .quebram
d e encontro á repulsa, á ign prancia - e já nã-o-·quero diz·er aos conchavos elo Governo, c om os ex-p ior.adores da nossa Patria . ·
Toda. essa actividade na cional, todos esses homens qu e laburam ,
que têm responsabilidades, qir-ectas ou indir.e ctas, na sol uçào de tat•s
-problernas, ·visc eraes, organkos, -essenciaes á vida do Brasil. p-3rgm1t a m .ho je ao nobre leade1· da maioria, perquirem do 'Sr. Presidente da
R epubli ca, exig-e m da ·Camara c1ue seia declara do á Nação si continuaTemos nessa attitude de ap a thia, entr-ega ndo os pulsos aos coniers
int zrn.acionaes, q t1e exploram o nosso trabalho e a noss a pro-ducçã(I,
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si vamos .in:augin.ar uma era de defesa dessa producção, de de fesa
.do trabalho brasileiro?
l-'al"e·n:: que a interr·ogação que estou faz ·r ndo não •t um.a interr1.r
,g:wau que traga laivos de oppos1donísmo, •qu~ envolva qual•quer pro-.
l)Osito._pess.o.al .ou intenção de aggredir o -Governo. Mais alto pair:a nesl <: hora o meu ·~ spirito. !Elle está saturario dos factos mundiaes, informado do q.ue se vae passando em t;odo o globo, .de <:orno os cereibros maiores, organizados ·em mai.s vastos systemas, p elo processo
brutal, mas concie'nte, energico, d·eósivo, da luta pela existencia, vae
do1t11nando e anniquillando os ccre.uro3 menores e as organizacões
mais fracas. Vejo que o Brasil, apeza·r do desenvolvimento ·enol·me
·tlc ~ua .proclucçiae,,, da energia de seu trabalho , da .g randeza da sua intclligencia, do progresso de muitas mentalidades, não .s ó p ela cultura .
int E<llectual, como pel·a cultura moral - é nesta hora devorado syste~11Jticamente pelas organizações mais p erfeitas . Não ha, portanto, um
proposito d e política inte·rna, não estou no jogo dos partidos neste
11rnmento,
.
. Colloco-me em uma situação muito . mais elevada. e desejo sa·b er
.cm nome de minha nação, daquelles que aqui represento, si p ~ rmane-
-<.:.eremos nesta situação asiatica de abandono, emquanlo o Presidente
cl:t .keµublica se diverte, e div·erte o rei .da Belgica, ou si entraremos
lego a estudar seriamente essas .questões para resolvei-as.
Ninguem acretlite que essa indif.fe.re nça, esse estado de conscien,c.ia obscura ·dos p·henomeíios n acionaes vossa co nduzir ·O Brasil "
,.,;i"t~. ·Sé ~empre uas mã.os .a.e directores -in.c apaz 2s. Estamos em u11.
momento decish•o em . que a acção dos homens determina-lhes a pu·
sição nos governos '. Quem examinar a situação das grand ·2s indivic
od11::ilidades que nesta h:ora ·g overnam ·o mundo, verá que' os problemas
.q ue occupam ·os c·ere'hros portentos·os .de Lloy d G~·orgt! , Bernard !La\\ ,
1L. t v.ittt " otitru!> •grau de,,, ·estadist<:t.; inglezb, são prcdsani ente ris pru1Jlemas economicos, da oPganiz ação da producçáo, da distribuição da
riqueza, dentro e fóra do paiz. E aquillo que prnpond erou a.gora no
.ex,traordinario espirito de Giolitti, com 79 annos de idade, .foi ainda
;precisamente a solução da situação social da Italfa, que inclue a da
.sua situação econonüca ·e .fin anceira. Comprehendeu qu e ·o instant ~
.na chegado, em que o Estado havia d e penetrar ,fundamente na s·olnção das qu estões sociaes, para n ellas influir.
Quanclo, occupadas as fabricas italianas pelo op erariado •e m reYolta. os patrões r eclamara m o auxilio da força publi ca par.a dominar
10 .,; obreiru,,, Giolitti cruzo\! üg b1·aços e reC:olheu-se ao s eu retiro
de
•Ca vour, e dis!jc:
"Não int erviremos emquanto patrões e operarios não tenham chegado a uma solução que dê ·2m resultado a alteração do ·regimen ri.;girlo da propriedade privada".
E o accôrdo teve d e S·e ·e'ffr ctnar entre patrões e óperarios, p ãr a
Tesolvenclo a questão sodal, resolv end-0-a p or esse .a ccôrdo, p·elas commissõos W·ately, C·Ommissões ü1:ganic.as .e technicas, que de hoje em
•uiante di·rij.am as fabricas, permittir o surto d·e uma proclucção colos·
'S ti i, em .que :>. colla.boraçáo s ?j.a .de todos, capitalistas e trabalhadores,
não só no trabalho, mas tambe·m na 'dignidade e nq conlrôle da direcção sejam de todos. Ao passo ·que os 'homens co mo .(jiolitti, têm essa
·r on c.e pção progressista, e se enc·ontram na ·c o rrente m esma do traba1,ho humano, o :Sr. :Pr·esid ente da Republica manda prender 3. 000
.ope.rarios <lo Hio d·e J an eiro, tran canfial-os nas ca deias, par.a qne o
•OU
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rei el a B 2lgi ca nã·o veja os aspcdos de miseria desta. triste ciela.d e l!I Jr
galan a.da.
.
'Üs povos, koj e, não ·estão :í espera d e que os seus dirigentes r esolvam as qu es i:õ es, e, quando est es diri·g entes não l 2nham 'IO rÍta de. a
inoralidade, 1:1 cap acidade d.e .dirimil-as, os povo.s os r emo.veri1 d.as p osições, para r esoiverein ell es m csiuos, e.,sas tiu es t ô~' s pela vwl encia.
·
M·edite ·a .c.:amara, m ed itemos todos n ós, true ·c:h e-gcu o mom ento
tm qu t• e r,rec;b·u qu C; os dirigen Hs int<:Hvenb an, n·esse:>. a.ssum1i.i:os peh,
cunlróle, pela diret:ção, com segurança, co m tle cisào e op·porluniuall e·
ou e ntão teremos el·C abantl o"ria r estes . postos'
.
.
São ·essas as i n lc rrcgações que c u ~l ei xo, Sr. ·P rcSiden te, para qu e·
::?qnelJes :que tê m a responsabilid a de da situaç:ão, qu-e o Exec utivo Legislativo, venham diz·er á Camara e á Nação se temos d e ficar ama.i·r a tlos ao posto da in ercia .o u se te mos ele .trabalh ar p : la eleifesa dos nossos b e:i s, p ela gr andez a do 'B rasiL (!Viuilu bem ; mwlo .b em. O orador é'
árnilu cu mprim entado .)
·
O S r. Paulo de Ji'rontiu ( •) - Sr. /P r eside nte, a ·Ga mara conhc•ze a
i m porla n cia d·o proj ecto apr esentado p :la tComm issã o de Finan ças.
r·el:.i tivnnk nte ao c.onjunto · d e m e dida s qu e d evem ser toma das. em defe·~ª da produ cção· n ado nal.
.
·
Esse projccto -foi rapidament ~ discuti elo; porqu e a queU.es qu e to-·
rnaram parte n o deb a te, entEn di am ser ur ge nte um a solução para o.
ctiso premente, tILi e a.ffectava nã·o só a nossa l avo ura, S·e nã o tam.b em
a industria e, ·es p ecialme nte, o ·commer:cio. As medidas •f.ormuladas n o.
proj r:cio ap r esentado p·ela qo mmissã.o de >Finan ças , pa ra sere m cli st: utidas em questão aberta, tin·h a m jú :-i op in ião el e vanos m embros da
Camal'a , .o s quaes apresenta r :pu emendas qae foram r cm ·e tlidas á Coir,1i\i ~são para emittir ·pare·c e·!", pod encJ.o esta por sua vez o.ffer e.ccr novas'.
e1nenllas ou sub-cm:nclas. Entr e es tas eme ndas havia uma subs eT ip LL
J..:01: ~l! !>cputado~, rep.r~st':it<p1t!o. · p.ortimtc,. a m a i?ria incontesta\;·e1 da.
op 1mao da Casa relativa a IJberdadc d e exportnçao.
'
·
Como, po r.ém·, t:ir t: um stancius que iião desejo rel : mbr::i·r, mas qnD·
~ :io co nhe cidas ele toda a C~ mara , d et ermi na ram um I, ;.)nvd o duran b
e, q ual não se tomou até hoj.e r csol uçiio d ::!fi nitiva ....
. O SH . ..:\1xu mcro DE LACE HDA: · -·- E' o a rmis.tio:::i o ..
O Sn . PA ULo DE FROC'l'f'l'i: - . . . C1 que ur gia em r efaçãc ao p rv ··
bl·cma, os a ulc r ; s das em en 1las d el ibe raram ap1escntar r e·q u~ rim e nt o
soli citando a r etirac!..:.i das mesmas em s.eg unda disc ussão, res e rvan d o:se par a r·enov:á as qu e jul gass : m n ecessal'ias, em terc eira dis.c ns3âo ..
~M11 il o

bem.)

.
Dessa fórma nús pod : r f! mos apressar, sem in convenie nte, o entendim en to ent re o Gove rn o e o lcader da m aiori;i, e ntr e .as baneada :;.
que têm icléas a manter e il(JHell es que tom ar am pa rl·c n·ôssa diseussão.
t'Olll O que ob teremos Ul1la diminui ção d.e praz•O, l)OH(U a nto O proj ect\~
pod er á vir, sem º emenda s, á im111edi ata votação da Camara. !Deba Ucl as
<: m t frce fr a discussão, as emen das voltarão á Co.mmissã.o de Finança .,
e· ahi poder-se-ha, se1 11 percli:i de te1111:>0, r esolv e r u ma qu estã o qu e es t.'1
:i.ffecta ndo a nia-rcha n-ormal dos n egocios do D0'3SO paiz, a ffe cta ncln
µrofunrl a me nte Ds pr ' ços do s vrin eij) a es generos da nossa produ cçii o·
é". incidentemen t e, affe.ctando a taxa ca mbial, t:n;:rs . consequenci as \1ãc»
férir a todo o Brasil.
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. Fr i ! as es ta s co nd ições. s ubm rtlo lt apreciação <l e V . Ex., Sr.
Presi dente, ·um r equ eTime nto, solicitando que Jh e dê o e n cam inh amento que permittir o •Hegimenlo, afim d e por ess:a forma .facilit:i-1·
:1.1111a p!·ompta so lu ção deste magno problenrn.
O rrquerimeffto está ass igna do JlOr todos os au to r es <l as ·eme nda~ .
.(Jl n ílo bem: nrnílo belll.)
Vem á :.\1csa e é lido, o se·g ni nle

Requeiro a reli.mela el as ·e menda:, apresi,n[.adas era 2'. discnssãc. rlG
projec to n. 86 1, de 1!l20.
·
Iüo ele .fa n e iro, 2 cl ?· Outubro de 1!J2 0 . - Cin c inato B1•aga.
Andrade Beze rra. - Cos ia Rego. - \líC<'nle Pirnyibe. P aulo d~
Fro-ntin.. - ··· Arm 11n dc, Burlamaq11i.
O 81'. Presiclcute: - Acohnncl o-se o ::Jrojecto s ub mctt iclo nc, cs!u1l 0
dn Commissão cJ.e Finança!>, n .Mesa rcc.·bc o n~querimento e e, envw
i1 aliudid:;. Commb~ão, pnra ~ il eli c: tom::i conhecimento.

SESS1\0 DE 4 DJ'J OlJTL'BJW

Enviado á l.ommissão de Finanças ·O projecto n . 3(i1, deste anno,
-af im de q u e ella o pinasse sobre as "' m e nei as ao mesmo a pr-::isen tad as;
< l11rn 1~Lc a sua s r»g un da dis c ussão: mas rcqu01·i dn, d epois a r-etirach1
gl;>lrn! de tnes e mend 3s, .co m o prot·es t.o da sua reapres !ntação, em
terce ira di sc u ssão, so b o ,fund arnPn to d e a pr.essa r a marc ha l e_g isla li va
do i n ~P nt e assump to e sem prejuí zo d ~ ulterior· e compklo estudo,
11iio pórle a Co mmissão, nessas co ndi ções, a c onselh a r a 'acoeitação da~
ref e ricl~s em·endas. E, ass im. devolve, com ellas, o projeeto ao pi ·~ "
lHHio dos cle·bnt es, r esr rvanclo-se diz er: 1ll'finitivamente, não só sob re
<tS ditas ? mendas, se vi :> r em a s-er d e novo .o ff erecidas,
co mo so bre
~j u ::icsq u e r outras, e. ainda, trazer á Camara· as que já se a·::havam c m
·est 11clo, no seio ela Commissão e mais ns qu e o melhor e n c aminlrnmenl o do oaso possa d e t·2rii1in a r .
Sala elas Com mi ssões. 4 d e tQutnbPo d e 1 !l20. - Curlos de C.am1>os,
e R:'lator. - Pacheco Jlfendcs. - OctHuio Ma ngabeira. {.'w·1os J'fa.Tim iliano . ~- Octauio Rocha. -:- Sa mpa 'o Corn~ a- - R amiro
J>.raya . - - Sou za Castro. -- Cinc in alo Rraga. -:- .Ce lso Bauma.

Presir~"nte

PllO.JECTQ N:

361,

DE

1920

O Co ngn·sso X acion al r esolv e:
.'\rt. 1.• Fica o Poder Execu tivo a u toriza d o: ·
n •\ " "mi ttir notas · elo ·Th '2 souro a t·é tres v ezes o valor. ao ·cambio
-rl e 27 dinheiros ·p or mil réis, cio ouro amo e dado e em -barra :qu e p os-<
suir e fôr adq uirindo, co m exclusão d.o qu e j á tive r tid o sem ·?·I hante
~1p plicação C1lll virtud-e dos. de cr- t·os
ns . 12 . 96 3, d e 10 d e .Abril, e .
º3.il46. d e 2 de · Outubro; ambos de 1918;··
b) : a ·em ittir, n a mesmà prbpo r ção -e :-t o mesmo caml.Jio ·sobre o
otFºO d epcs itarlo no ex t range ir.o ,fi -- con t a do Theso nro;
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e) a ·e mittir, na mesma proporção e ao m : smo camb io, sobre o
vaJor nüminal de titulas-ouro da divida externa da Nação, que possuir e for adquirindo, e, bem .assiltl, sobre titulos- ouro da divid·3 publica da Inglaterra, França, Estados Unidos da Ameri ea do :\'arte e
Jtalia, que possuir e for adquirindo, por conta ·p rop-ria ou lhe for ·?m
d ados em gara ntia de pagamentos que realizar por conta d 0s go-verno">
uas referidas naçõ·e,, .
·
§ 1.º Se ess·a garanfla cessar pela soluçã-0 da operação, a importan cia dahi resultant ~, que se1iá cm especie, -ficará in corporada ao
fllndo dr garantia como lastro da emissão foi ta .
§ 2 .º Da irnportl)ncia dos juros-our.o que v·encerem os titulas-ouro
a que s e r efere a lettra e , 1 ! ~ será in corporado ao fundo d e garantia·,
1 l3 app!ic:ido á incineração de p ap :J-moeda e 113 á compra de títul os.
ot.1.ro da divida publica. ·
§ 3.º S·em pre que fo.r·em .feitos sa qu es contra os fu n dos c onstantes:
ela leltra b, serão incineractas notas no triplo do valor correspondent-2
ao SH{[U l.
§ 4.º Da in:portancia do sa ldo qu e annpa!ment : se verifi ca r n a .
itrrecadação el os impostos em ouro, deduzi.da a ,qu antia pr.e cisa pa r:1
i·e~·gnte das notas da Caixa d e Conversão e par3 uniformiza çfo
das;
emissões sobre lastr-o-ouro na proporção o r.a estabelecida, - 1 13 ser:'t
lmnb m in corporado ao fund o de ga.r an f, a, 113 appli cado á in ei n eração do papel-moe da e 1 !3 á comp.ra de titulos-ouro ~a divid:~ publica.
.
~ il .º Tocb e qu alquer r enda-c uro ·ext.ra orçamentaria, ·q u e for arr ecada dfl ser á in corporada ao fundo de gara ntia .
§ 6. º 'D·esde que o pape 1-mocda circulant ~ co rresponda ao tripl o
do seu lastro metallico, as quot as que são destinadas á sua in cin era çã o
- §§ 2º e 4º -- s-erão applicadas, como reforço, ao· m es mo Jas t.ro.
Art. 2." O ouro amoedado ou em barra, existent.= no paiz, qu e
servir d·e lastro á emissiw dt! nota~ do Thcsoun., nã0 JlOderá ter outra
appli cação, sob pena de r esrwn sa•b ilidade do Presid ente da IR ~ .publi c:1
e 'jiini stro a Fazenrla que aT dete.rminarem e so·b pen a ele d·emissão ?.
proc 2sso -::rimin al do func cionar io ou 'funcdonarios que a executarem .
•Art. 3.º Serã·o conversíveis eru esJ;ecie as notas cJ,o Thesouro,
quando o fundo de garantia corr esponder á terça parte da em issão
circulante, ou nntts, si assim o dde·rminar o Gov ·~Tno.
Art. 4.º Poderá o Governo applicar á cunhagem d.e mo edas d e.
quinhentos, mil e d.aus mil réi s a J)rata que possuir e for adquirindo,
sepdo o serviço feito n·a · Cª,~ª da 'Moeda.
§ -i.~ A d 2speza com. acl uisição d·e prata para esse fim será escri.pturada sob o titulo " Conve são de especie" .
§ 2.º A mo ecl r: suhsidia.r'a ·que for cunhada só se·r á posta em c ir ·
culac~». d-epois que tiver sido in ciner:ada igual quantia
em pap elmo eda.
Art. 5.º P.cdel'á o G ·O·VC1'11n. com os r ~ cursos advindo~ da presente lei, autorizar emprestirnos até a quantia de cinc-o r. nta mil co ntos d (.'
r éi s, papel, para, por interrnedio d.o Banco do ·B rasil. ·acudir ás n e.cessidl! d·~S do comme.rcio, por fTIO tivo de ·crise ~ xi:epcional.
· Sala das Commissões. 3 de Setembr.o cJ.e 1920. - Carlos rle Crimpos, Presidente e R.el&.tor . ~ Cincinato Bmga. - Baltha:zar Pereira .
- Pacheco Mendes. - - Sam;paio Corrêa . - Josino de A'raujo. - Ramiro Rrarm. -- - Souza Cabra/. - Ocl.lluio Man!J.a/J eira . - Octauio Ro·clia. - - Oscar Soares. - C ~ lso Bayma.
0
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N. 1. - 1." - Ao art. 1º, Iettra a ac·crescc11t·2-se : ·' até o maximo
de 250.000:000 $000.
·
'

::!." -- .'\o mesmo artigo, lettra e; s•Jpprimam-sc as palavr~a s, ·'e
bem assim sob1;e titulos onro d·;, uivida publica da Inglaterra, França,
Estados Unidos da America do Nort-~ e 'ltalia, etc . "
3." - ATts. 3º .e 4º - Supprim:arn-se .
4! - Ao art. 5.º : em vez dl' '' 50.0,JO", diga-se "150 mil contas
de réis " .
5." - Redijam-se as lettras a, b e e, de modo que o total da emis5ão prevista por todas ellas, não exceda de 250 .000 : 000$000.
ô" - Art. (novo): "ICreaclo o Banco ele Emissão e redescontos, o
Govrrno transferirá para elle a carteira elos emprestimos até réis .....
150. 000 : 0U0 $000, autorizados pela present2 lei ".

J11stifica.ção

A longa demora em O•r-ganizar o apparelho destinado a estabelecer
a ela sticidade da circuJaçãc; no Brasil produziu o desastre da safra de
gado, no Sul; a baixa viole·nta do pr 2ço do ·Café, pela fraqu eí.a do s
productores desarmados para a luta co ntra os especuladores; o panico entre -os ven,d eclores da borracha; emfim, lançou formidavel ameaça de crise para toda a producção na.cional.
Em tal conjuntura restava aos i-.zspo,nsaveis pela delonga· a Ín edi ela usada no Brasil por toei os os governos inimigos do papel-moeda
e irresolutos na adopção de urn a providencia ad·equada a o encaminhamento da ~alução de<finitiva; restava emittir pap el-mo .õcla .
Não ha disfarce p1ossivel. Toda moeda fiduciaria é garantida; pelo
ouro existente no Thesouro, pe1o patrimonio nadon a]. presenti:;, pelas
possi,b ilid ades ele riqueza futura de um paiz novo . {j que caracteriza
o curso forçad·o, não é a auscncla d~ garantias; i:o, 5i.m, a falta -de resgate a vista, da troca do pape1 ouro, ac, ·c ambio 1;ref1xado e quando
·Convie.r ao p.ortador.
;Seria, portanto, explicav'.e.J p elo menos, senã·o justificavel :a té, uma
emis~ão "r:stri.cta ", de 250. 000 contos, flestinados 150 . 000 a ampar.ar
:i producção nacional; e o Governo tranquillizai-ia o paiz apressando
~l. creação do banco de · emissão e r edes cont-os, p·aTa o qual transferiri '.-t
a carteira dos emprestimos até 150 . 000 .co ntos.
l~ n1 clire ctor de finanças é como um mar·echal em batal!ha: co nta
muito com o factor - t 2mpo·; sabe ,que :a demora em providenciar
púclc tornar irreparavel um d esastre, trans'fo.qnar em derrota a mais
promissora vidoria. lJm governo impõe-se á confiança geral pela
opportuni'd'acde das decisões ·e ,firmeza de ori211tação financeira. Pois
bem, durante 14 mezes ·responderam ao clamor .c.ollectivo ac·enando
com o estudo de um apparelho adoptado por todos os paizes cultos,
d esÍinarlo a crear a -elasticidade cl'J circulação ·e preparar o d esappar·ecimento gradual do ·cnrso forçado. Um dia1 brusca mente, sem men~· dgen1 cio Executivo, cahe no seio da 1Co mrn1ssão ele Finanças e lÜ'go
depois no plen a rio cl-a Camara dos Deputados, um proje c to governamental d e emissão "illimitada e perman ente ", p·elo ,p ropri·o Thesouro.
Quando todo mundo esperava o proximo advento do systema europeu, sobrrmclo francez, inglez ou allemào, ha o retorno ao pro c·esso
paraguayo ou asi'atico, de ·~missã10 pel.o erario nacional! Durante 14
m ~ zes navegaram para o Sorte; de ·repente voltam a prôa para o Sul,
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Valr m'is elo que o dinheiro, é um factor incstimavel em ifin·Jnças a confwnça. N ào pócle esta p ersistir 1uand•o se nota cousa peor do
qm• uma orientação errada, - - a insegu , idad e n•a ori entaç,â o.
ü projecto ainda Lre os nossos melindres, mandando comp rar
p :; prl extrangeiro para valorizar o p•a p ~ l brasileiro. idéa que não tem
prl'cedcntes na historia finarn cei-ra .de povo nenhum. Titulo o uro d e
p a iz ele onde o m :: t a J· precioso não póde s er exportado, não passa de
disf·u r çado titulo, papel paga vel em pap el-mo eda.
1
Enl-re a s proprias nações qu e adoptaram a cir c ulação m etalli ca, 03
título s, e mbora resgataveis ex clusivamente ·em o uro, s:i.•o -cau cionados
par;::i hav :: r p a p el-moeda cem p equ-e no des c onto ,. Os Estados Unidos
0hservam maior rigor: P11-trcgam 90 °1° do va l-or dos documentos ou
apoiices do proprio Thesouro aos ban c os parti c ulares clc s·~ ontaclor es.
O proje c to br~1si leiro viola todas essas regras, despr-cza todos os pre-·
· cedent.~ s; emitte, n ã o B'f> pm", siq-uer; e, si m, n a prop-orção el e tresentos
por cento do valor do s titulo.; gunrclad os para o lastr.o cl'o papel do
erario.
Tambem a emissão illimitada é innovação ve-Nladei r ame nte ·auclac i1 is•::i e oi·iginal; nenhum governo a teve a té ho-j c : só por si o·~c asio
fü11·ia a ruina do no sso -cr e dito .
Emfim, a cris·e ela produ cçã.o é a causa a·ppar-e nte d10 planejado
r-f:lrocesso ao s~ · stema chinez: entretanto, apenas 50. 000 contos se
d :osiin am á lavoura, e o r esto, sein limit e, caberá ao Executivo, para
gastar não se sabe co mo, por-qu e o proj -2 eto- o niio d-e clara.
O melhor amigo .de um Pres·i d ente patriota e culto .é aquelle 1qu:; o
serve, com franquezá e leal<l ad-e, irnp :·<lindo-ó ele ,e rrar em vez ele saborear em silencio os sn1s d~sastr e s, sobretudo em ·assumpto em que o
emerito juri sco nsult o nnnca Is : espe-cializo u .. A •Ca nrnr a tra·nsf.onne o
projecto em medida de occasião, d eixando a porta aberta para o fu foro_, p Bra o saneamento da J?lOe d a ú mod erna", para o banco ele emissão e red escon tos.
Saia da s sessõ 2s, 10 de '~etembro c] c 192°0. l\. 2. -

Carlos Maximiliaiw.

Accr escente-se:

. " .A-rt.. Os bancos .CJuc ftp1 c~io nam no paiz com ca pitaes extrane sede no. ex tenor. .devemo ·realizar o capita [ c orrespondent -~ a
.~O ! dos cJ.epos1tos r eceb1d qs n ~ s suas c aixas, fi eando ainda o-brig:i-

_fW";,º;

c!os a r e:colher no Thernuro Nacional 50 º!" cm ouro elos capi taes assim r t ah.rnclos, p e r c e,h endo jurns de 3 ºIº ouro."
.
Sala das Sessões, 10 el e Setembro el e 1020 . -

Costa R ego .

N. 3. - Accr escente-s e ;
. Ar.t. 1º, ~ettra d) a _p ermittir 'a cau çã o de titulas da divida publicn llltcrna ate. a somm a. -ele c~m . mil co ntos d ~ réis, tomando como valor 9e c·a.d:;i titulo max1mo 8:> ··1° de seu valor nomi-nal.
l)s_ ht~1los durante o tcntp o em •aue estiver·em cauci-on'ados não
"'e ncera? J:ll'os para os s·cn ~ proprieta-riós, fi cando 0 Governo obrigado a rncrnerar e m -ca da s-emestre vencido o valor cl-:-st-es juros.
.
prazo de Cada C'anção não será inferior a C}Uatr-o mezes n eJi1 Sll~
perior a doz e .
·~e no fim _d e um .anno de c audon·a mento o possuidor dos titulas
cauc10 n aclos nao os vier r esga tar, ·2ll rs fi c:1rão pertencentes ·em ple na ·
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139 propriedade ao Governo que os c ons e rV'ad até qu·e p ela incineração
.d os juros que vencem possam ·Contribuir .ao r esgate da som1ria ·e mitti.da, e {juando isto aconleça tPrão os mesmos t itulas baixa n.o· r ~ gi:;Lro
·d<)S titu!·os da divida publi c·a e s e rão pur sua vez in -::in e-i:adps .. .
O juro cio emprestimo pela ca uçã o d e 3 ° 1° ao _anno nã•o se e ntrando em c onsid-eração com o juro elo titulo qu e nada passa a ven cer pa ra
-0 seu propri e t:J riQ -mas . para o Go \'crno e exd usiva m!'! nle para o fim
.ele resgate da em issão.
O dinheiro e rnitti clo co rr espomle1üe a -ca·ela ca ução será imm e·diatamente inc_;n era<lo , tfliando a 'c au ção f-or retirada._üs valor es m ax imo e minirn o
cada ca i.i ção serão r cdÚzidos
res p ectiva m e nte el e mil contos ·de emissã,o para o maximo c ·ele d e z
co ntos para o miniruo.
·
·
.O JuPo d e 3 '/o para ü ca u c ionamento <l o·'.· titul os se rá p ago adiant ada mente e não S·2 r á r es-tittüdo mesmo qtu1tHlo o l eva nta m e11Lo :da
ca ução se ef1fec lu-e antes do pr.a zo marcado .
.Na mesma occashio o ca ucio n ado r ass•igna r ú nrn t e rm o de tl es ístefrcia a favor d-o IG-overno dos juros elos seus _ titulos pelo pra zo
f' resgate.
As operações da c m.Jçào paga r ão o•::, se·l los da t a b eJla e m vi go r.

.de

Camara •elos Deputados - Sala ela Sess·ões, em
de 1920. - Armando Burlwn Cl<J lli.

de Setembro

N. 4. -- Accres cente-se :

Art. fi ". O ·Congresso annualrncnt c na l·ei- el e orçamento .limitai·ú

<J

quant um ela e mi ssào,. tendo e.m co~.sí«l eração a sitmwão geral · das ·

e

r e~. gr1

1inanças public as, a tax a ca mbi a l e -o estado elo s. fundos de gara,:t:t.!'.1

tr.
·
·
.
aaa
§, 1. No fim«le cada e:x e r c icio finan ce iro ·o 1Govern.o fará in{·i n c rar
:odo o valor ·do fund o el e r esqate.
.
~ 2. Para o actual exe r c ício e para :º rle , 1_921 ? -l imite ela c n;!~são
· nas bases elo art. 1º 1etlras a, ·b e e, se r a ·ele 2o0 mi l co·n los <k n~;s.
0

Camara flos D eputa dos - 'Sala da 1S css.ões, e m
de _S et 3n1bro
d -e 1920. - A rmando Burlamaqui.
-:-.i. 5. - Arl. 1º Je tlra e - J\ccres ç:e nte-se d e pois d e lt alia, Dcl-

.:gl ca.

Camara ·flos D e putarlos - !Sal a da Scss·ões, em
ele "Set:.-mbro ·
flc J 920 . - Armando Burlanwqui.
N. ·ri. - Art. ô" - -E m vez rl e 1-lté a qu a ntia ·rl.e 500 . 000 co ntos cl e r P.i". . rnpel , :para, por inlc'l·me cl ío cl-o B<1nco <J.o ·Bras1il. diga -s e: r e is
J?i0.000 conlos ·p apel, para . por int crm Pdio. cio Banco do Brasi l ou cio>
Esl-.: ulos . mediantP P"arantias rxami nl1 dn s - e · a cce itas ·p elo Governu
Federal, a uxUiarcm a protlucç.ão 1~ac i .0 11~1].
C:imara "dos D e put:"l dos - :Sal à ela Scss:õe's , ern
tle ·1920. · ~ · A rma.ndo R11rlamaq11i.
N . 7 : - · Accrescent.e-se ontle co n vier : ·
Art.
nac ional.

'º

ele Set em bro

f\ri s om.mn d es linPdJ a promo ve r " an1parnr 3 pro rlu C"çi\'o

Governo destacará vinte mil co nt os para o.pernr clir-cc ta-

-140 mente sobre borracha, comprando esse producto nos Estad·os. .do•
Pará, Amazonas, Matto rG rosso ·e no Territorio ·do A·cr e.
·§
A operaçào será dirigi.da .por uma commi.s são com·posta d eum representante •federal, um de ·cada Estado interessado, ·O directoida agencia d-0 -Banco do Brasil.
§
A Lorracha comvrada ser-á sem d·e mora vendi·da e exportada..
e a •wmma apurada em ouro depositada em mã1os ·dos agentes obancarios do Gove.rno nas praças res.pecti vas.
1§
As opera ções de venda poderão s.ei· retard adas, se ass•im foi··
conveniente, a juízo ela -commissão de compra.
Sala elas Sessões, 1 O ele Setembro de 1920. - Souza Caslro, --Ecnlo de Miranda. - E.phigenio de Salles.. - Di·on.ysio Bentes.
Prado Lopes. - Antonio Nogueira. - lJorval Purlu. - Abel Chermont. - Pereira L eite. - Severiano Marques.
N. 8. - Substitua-s•e p elo seguink:
Art. 1 º 1Fi ca o Governo autorizado a ·e mittir pape·l -.mozda:
1" para a d·ql.lirir por ·compra todo o our-0 e toda a prata de pro
ducção nacional e todo o our-0 amoedado nac:onal ou estrangeiroque r ece b er em pagam-:m to ·de im~postos, sendo levado ao fundo d~
ga·rantia d·e papel-mo eda;
2º, para comprar no Brasil pro·dudos n ac ionaes ·em virtude, de··
convenios conuuerciaes com paizes ·estrangeiros, sendo o creditv·
corr.es·ponden.te em onro aberto ao Thesouro Naci·onal l evad-0 ao
Junclo ele garantia 'cio papel-moeda;
3º, para adquirir, dire-f:tamente ou por interm edio cio' Banco do
Brasil, todas as letras de ~arn bio em moeda es trangúra ouro. dispo-·
niveis nas praças .nacionaes, a.esde ·quºe a taxa ca mbi al á vista lenha.
atlingido a 12 ·d., ouro , pol' mil réis .ou seja .de 4$120 o val0r do dollar, podendo. quando nece11s•a rio e a cambi·o in1ferior úquella .taxa, sacar sobre es·~ ·es ifund·os qur deverã-0 ser de.posü.tarlos nos agentes finan ceiros ·do Thesauro e m .L ondres ou em bancos co rrespond entes.
do Banco .do Brasil, .i ncinerando o papel-moeda proveniente ela venda desses sãques;
4°, alé 100. 000 :000$ .para substituição el e titulas •O rdinarios ou.
d e 11atureza e:::.pecial, cu~a ~missão foi autorizada :pelfJ art. 58, da h:i
11. 3. 979. de 31 áe Dezembro de 1919;
5º. até 150 . 000 :000$ ·P f!Ta defende r a producç ão nacion:.l pel0.
modo mais conveniente, com as garantias e fiscaliz ação necessarias
entrando para tal fim ·em accôr·clo oom ·os 1Governos dos Estados, sendo na Jiquiflaçã•o elas operações resgatada somma •e quivalente de nota s emiltidas;
6° . até 100.000:000$ p ~ra emprestar ao Banco do BrasiI a juros
ele 3 % ao anno, afim de des·envol ver suas operaçfres ele desconto e
rc:d~sco nto e de cauçào de 11polices if.ederaes e ·de apolices mnnici..pacs·c10 empr·e st.imo autorizad·o eelo ·decreto n. 2. 223, •de 23 de Agosto ele
1920, send-0 os juros 1evados ao fw1d-0 de resgate .do papel-moe.da;
·Paragr'apho uni e'°. tQ pagamento d-0s impostos cm -0ur-0 poderá
sempre ser feito cm moe da-·ouro .nacional ou ·em mo edas-ouro estrangeiras, .peJ.os valores cqrrespondentes ao :par de 27 ·d., ouro, por·
r.1il réis •OU de 1 ~831 o val0;r do dollar.
Ao art. 3º.:
Supprima-·s.e.
..j1
0

0
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Supprima-s'e.
A·ccrescentem-se os seguintes ·artigos additivos:
Art.
,E ' livre a exportaçã0 de todos os produ ctus na c ionae~ ,
cxc epto o ouro.
Art.
Nas operações a ter.mo sobr.e mercadorias é obrigatoria ;_
a) a collocação n-0 ,Banco do Brasi'I ou em suas agen cias
da :...
importancias dos deposi.tos e margens que se.rã.o exclusivame.nte em.'.
i.umerario e que não vencerão juros, com a respectiva indicação numiilativa das operações realizadas;
b) a entrega de mercadorias desd·e que seja r.eclama·da pelo com_prador, não S'e ndo n esta hypothese :permittida a liq·ui·dação por dif-..
forenç.a.
.
Rio de Jandro, 10 de Setembro ·de 192u . - Paulo de Fronlin.
~. 9. Art.
ü rG overno Brasileirn, na ·qualidade de maioraccionista do 'Banco do Brasil, .promoverá a elevação do seu capital

a 120.000:000$000 .

'§
Para as entrada,s. ·d es te augmento de capital serão aceitas:
- a) notas d,o Theso uro Nacional;
·
b ) frtulos da divida publica jnterna a·o typo entre 85 e 95, con -

forme as con·dições d·o mercado e a juízo das dircctorias ·do Bánco..
e da Caixa de Conversão;
e) títulos da divida exte rna ao :par, calculado r0 se u -. valor cm.
pap·el á taxa ,de 12 d.;
§
A Caixa ·d,e ConverS1ão !fornecerá ao Banco notas do Th c- ·
-~ouro em tr-oca de.stes titulos ao typo .e tax a
acima m encionados,
·g uardando-os no s ·se,u s cofres;
Art. ü Governo BrasHeiro promoverá lambem a creação no·
Banco rlo Brasil da .carteira de redesconto.
§ Fica o Governo auloriza·d-0, em caso de .crise ·a gu·dissima , 'a ir
cm so'c co rro do · Banco elo iBrasil, em ittindo sobre as cambia es de exportação e os warrants d·~ mercadorias d a sua carteira de redesco nto,.
guard an do os resp ectivos títulos nos cofres da !Caixa d·e Conv·z rsão.
Art. Em emergen.cia opportuna, a commissão esp eci.aJ frá la.nçando lenta mente no merca do os tilulos de divida enthesourados e
retirando o montante da s ua venda da ·circulação. Do mesmo modo
proc ede rá em r elação ás cambiaes e warranls n as datas d e v e·nci-m e nto .
Art. A Caixa d e Conversão , a juizo do Governo, poderá tambem·
fazer operações rlircctas. e mittinclo sohr-;!' mercad.orias exportaveis.
nã,o sujeitas á deterioração e conservadas sob a sua fiscaliza ção em•
armazens •a d equados e por prazo não superior a sêis meies.
Art. H =·v ogam-se as disposições . em c:>ntrario.
Sala das Sessões, em Set embr.o de 1920 . N. 10. -

Bento Miranda.

Art. Fi.ca o Execuiivo autorizado:

al a transferir e de.posítar nos ·C ofres do "Fédera,I •Res erve Board "..
n,os Estados Unidos ria America do Norte, todo o ouro amo·2dad.o 011 ,
em. barras existente na Caixa de Amortização e n-o The.;ouro Na.::ional,
c u.10 va lor em 31 de Agosto qo corrent.e anno era de 57. 08 4 : 687$903,.
ouro;

-
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ú) a levantar um empr·estimo, na m 2·s111a Republi ca. na inipor··tt ancia liquida d e $'3U.000.000, nas melhores condiçôes possiveis, offrrecen·do corno garantia as estradas de ferr.o chi União, .a.inda .não .one.radns· com hypotlJ.eca.
. .
·
·
· .
§ D.o tota l das sommas obticlds pelas l el.tras a ·e b, ? Executivo
trn n sferirá ·a impo.rlancia de f: 5.000 .000, ou appt'ox 1111adamente
. ~20. iJOO. 000, e a cleposita1·ú a 70 no H:rnco da Inglaterra, e . J:: 2.500.000,
· 1, as m esmas condições; no Ban c o d e França.
Art. Estas · d uas irnp-ortancias e !11'ais d ez milhões (!\)10.000.00DJ
ele rlo llars, depositados no '"F2·deral Res erve Board", em· um. lC?tf~I ap1Jroximaclo de d ez mi1hões ·de libras (D0.000.000\, const1tmrao o
·
· ~·Funci-J ele Ganrntia elo Padrão Carnbhl O uro " .
~
O restante das clisponibili.claeles, em um valor approximaelo ele
.~:21.2;)0.000, ficarãú ·n os E.staclos U nido s á disposição do :Governo ibn(: sileiro. para acq ui siçâ•o cio 111·1 tc.ria] ferro-viario, sobr c·saJ.enles, comJrnstiv e l, etc. ·
.
_ _
§ O Governo poderá empregar, a ju izo e crite.rio d.a .qomm1ssao
. Especia l adeante mencionada, até. ()IJ "f º d as. s~as d1sp'?mb1hd~cl e s _e 1,11
:\'ova York, iL ondPes 2 Par is, cm titulos ele cl1v1-d•.1 amen c a.nos, rnglez_s
e francezcs. a .-:, urto prazo ·ele ven c im -~ nto .
·
Ar t . O " Fundo ele Garantia d·o ·P adrão Cambial Ouro" será em ·prcgad-o na defesa ela taxa c'ambial de '12. cl. ouro , ·qu~ o Governo ·brac:'.si leiro acloptaní , quando as c ir c umstan cias o penr:1ttu: 2m, par.a a ·estabilizaçã,o _.d o v~lor da !1ossa moeda na ~ tra ns acço~s 111tern~c1ona:\,
§ A d1re cçao do "!F un ckl .de Garant.i a d? 1-'ad.rao Can~bial Omo
(' das operações cambiaes concernentes a rkll'esa d a taxa f1xad' 3, con stitúil'á um serviço t ~pccic: l _ 1 e compJetamen te incl ep cnclentc do ThesouJc Fl'deral.
·
Art. Fica e-reada , para este f.im, lll11'1· ·COmm iss ã6 ·E sp eciai, comJJOsla do clircc lor da Caix-a de C:onversão, de um diredor dos s -~rvi ç·OS
!lc Cambios, de nomeação do ·cover!lo, e cl : um repl·csentante as c.Ja:;~; es conserva doras: ·c ommerci11, industria, ~g ri c·ultura, eleito segun.d o
Jll'U·CC'·~·o .regul amen tado pel p Gov·crno; commissão esta ·presidida nas
.suas cL-liberações semanaes pelo ilVlinislro .da Fazenda:
§ A commissão funcci 9 nará ii.o e·clil'ido da 'ÜJixa de Co nvel'são,
que será r·et~b~rta, volvend 9 ás_ suas 'fun eções a nt er i or~s- e ás nov:1s
;;ue lhe adv1rao cios novos ;>erv 1ços, tendo· C'O rno repartJçoes ann·,xas
e informativas a ela EstatistiC'a Comm~rcb l e a Fiscalizadora dos
C::nnbios.
·
·
A!·t . O mc ca ni.smo d a cl e<fesa ela taxa fixa•cla consistirâ, em
fr <l Ç·OS gerar .> Em occ asião de caren'cia rle J.ehas ele exportação e t c n. .:lencia para b aixa cambi·al , na vencia el e saq ues .sobre o fundo cl~ ga ..
rnhtia de 11 3 l4; e· em occ~sião de abtrnclanCia de ldras e tendencÍa
pai·a a alta, na compra d <> cambia es ele exporta ção a 12 . 1 f8.
. · § '~fo c:iso el e t e nd enci <l para a bàixa, para auxili'1r a clrfes·a. o
· Thesou ro Federal e a Caix~ --ele .Conversão, por intermedio da nele. 1-(::c i a -rlo Thesouro em 1L1o n dres e d e agentes es1rciaes. em v etHkr
sHt1u es c ontra o Thesou ro e (l Caixa á mesma taxa d -~ 11 3 14.
.
§ A 1Caixa d·e Conv e rs~o exe r cerá . ·ia mhem as funcções nor .rüa·~s,
fornecendo notas em trol'.'a de ouro an'-O:'cbdo ou em harra a taxa de
-1~ d ouro l: ' d~ c;1111!Jiac:;c, do rxr16rtu~·ão á"' ta xa ele 12 118' IQl],rv. ·
..
Art. . Entra n5Jv amei1te em vigor a l.e i n . 581_. dé 20 de Ju l_ho {1e~
l S!HJ; tt ue ·C-t'Pf? U os fundos · de gar;rntia e de rcsgat-e elo pap cl-1i1 0 eda.
n•a varte app-llcav :•l no momento · àdlial, -e a·ppl'kaclo o· seu procJll;~ to
mo s crviç"o ele juros e: amortjzaçi;o d') emp r estimo ora autorizado e' o''·
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excedl'nte que houver, assim como todos .os lucros de 01Jerações .com--rnerciaes, inclustria ós .ou ban carias , · s-0rprendiaas .pelo Governo, ao reforçu do ·'·Fund.o de Garantia d.o •l'adrüo Cambial Ouro " .
§ l' a ra o mesmo fim fica lamb em aut.orizada a cr·eação do mun opolio ela extracçao e ma1üpul ação uas ·areias monazíti cas cm tudo
o ler ri tori•o brasile iro.
§ O Gov.erno br asileiro contra.c tad1 com quem melhores vanln- ·
g ~ ns ·offere c er, asso ciaucto-se a el le e aos Estados inte ressados ·a 1110!1l:oigcn, de ll:>inas para o beneficiamento ·e ex~1 acção elos produ~~o s mai s.
raros e preciosos contidos n essas areias.
Art.. Os dous membros d·a c ummissào din!ctora d.o "Fund·o d t
Garantia do Padrão Cambial Ouro ", um de nomea ção el·o Governo, .
outro el õito p elas c lasses consc.rvadoras, percebe rão venciimentol:. que
lhes permitlarn dedica r-s e exclusivarnente ás suas .funcções.
A!'t. A C·o rnmissão directon, fit:.:ará ·autorizada a saldar o comIHº()l111sso de vrnle 11111 c ontos a des c J b ert.o da Caixa d e Conv ersão j.'i
.ad({tlirindo directament·e as notas, já chamando a.o troco em ge1a'!, ú .
. nova taxa de 12 d., :a s r·e stante!> em cir.c ulação.
Art. Hevogam-se as clisposii,:ões em contrariu.
.i
Sala das Sessões,

el e Sctrrnbro de 192ú. - · IJenlo á e Mirwidu .

N. 11 . - Ao art. 1 º, l cttra a, accresce ntc-se: até o maximo
500.000:000$000·.

d e..

·Onde convier :
'Ü Governo a pplica rá os 100. 000: 000 $000 JH, co ns trucçi'io de estradas de ferro e destinará outro~ 1ülJ.UOlJ: UUU$lJUú ao se rvic0 deres- ·
gak de apoiices da divida publi e a.
.
O des e nv olvime:nto das Estra cl:ls de fer ro só pód e trazei· rcl e van·
1es 111elhoram1entos p ara o Bnsi l e ou 11 s equentemenle a f.orluna publica. Sabido é que o Thesouro Nacional só pód e esperar ·o se u d esa- ·
fo.g o elas div ersas causas que oon·corrcm para o augme nto da ren ll':t,
crescimen to da população, desenvolvim e nlo das diversas industrias,
cJl·ctuaça•o da rneruH.lOri:J, sah ida d es ta para portos extra ng-ciros e, a;).·
revez. ·entrada de ou~ros d e pro clu cção ext:an.ha, etc.
E tudo isso só se p ó cle conseguir c·o m o desenvolvimento be m dirigido el e uma n~ cle a.rupia el e ~ slradas, qu e facilitem a tro ca, . pelo
et•rso 1·apiclo ela mer ca doria qu e .faeili laria a proclueç ão pela poss[ ..
bi:icJatl e ria sabida.
Quant·o as apoii ces . . .
A divida ela linião cm apoii c es é de 1 .0~ô.:>8 0:200 .·0 00 ao ju ro de
:j
·? , 1.617 :000$000 a 3 ºI". bto dá um total dl! 51.\)09 :860:!i 0UO pot·
anno, soh1e uma imµorlan c ia •q ue. e m c ir c ul:s çào 'produziria muit o.
ii·.aior so m ma de r 2·nclim e·n to para os partlc ulare.s C r,«h se n t..,r- ~ e -h ia
desone.raclo dessa somm& fobu1os.:.. t.lt: jupo,,,, qu ~ concor-r<:: p~r a aut!me;ilar excr·pcionalrnenle o deficit 6r ç ami:nlario
':
?ropo n'i10 o resgate d ~ uma parte ape11as, . não só para ev il:ar a
inund ;i ção do pap el moeda no mercado . .corno porque grande nurne- ·
rC) el e ap·oli ces constitue garantia el e interesses d e orphàus e int·.- r·
dictos.
O re sgate eleve ser gradual, m as incessa n' e, porque além ci o ar- ·
g uid o, traria ainda a vant·ag 2rn de eviL1r t1ue o .:..o fre na c ion al co nco 1T:1 ·
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· lcnden te a faz.er produzir ·OS seus capitaes em movimento .
Sala das Sessões, 11 de S e t ~ mbr10 de 1920. - A lberto Drummond.
X . 12 . - Onde convier:
Arl. l.º Cem mil contos da presente emissão serão destinados a0s
, dous seguintes fins:
.
.
.
1 • liquidar as dividas contrahi·das pelos fun cc10nanos publ1 r::os,
.civis ~ militare·s, e diaristas .da União, em estabelecimentos b an c arios.
associacões de classe ou particulares e p a ra pagam ento ·d·as quacs
tinham · sido feitas CJO'nsignações, reembolsando-se o Th~so uro Naciona l das sommas que houver :a.d ea nt·a do, 'em 60 preslaçoes. que se·
-rão -descontadas n as folhas de pagamento, accrescidas dos juros- <le
.5 ºiº annuaes sobre o saldo ·devedor.
2.°, restituir aos interessados ·o u aos seus herd'z-iros o imposto d e
' 'cncimentos ar.recacl'ado nos exercido.;; d e 191 5 a 1918.
A!'t. 2.º Não serão mai1> admittidas no Thesouro, para r e cebim ento de v'<.>ncimentos, .as procuraçõ es em causa propri a e as con signações em folha só 'º serão quando se tra tar:
1 ", ele ronjuge, ipae. mãe. filho <Ou irmão;
2º, de instituto "ele credito ·g iarantido pelo Governo, d es d e qu ·~ n ão
cobr e juro superior a 12 ºIº ao anno e a amortização mensal não s eja
.superi·or a um terço cio vencimento;
::!", de credor por obrig:i.çã•o contractual, devid am ente comprovada, para a<:quisi ção ou co n strn cçfü>. d e .predio . uni ea h ypo these cm
que ~:;i ·co nsignação po<lerá 1 comprehender . até dous terços do vc;1cimcnho mensal;
"~- dP as~oc iaç ã o de class'e, registrad·a na forma ela l ei, quando a
.-.consigna çã·o ti ver por fi m i
a) pagamento de mensalidade ou de aluguel de cas;a d e que sej:-t
fiadora a associação;
b) liquid·ação ele adean tamento sobre v ·2 ndmento d e um mcz, n ão
-;podendo a somma acle·antada ex·ce der de um terço ;
_ e) amortização · de ernprestimo contra"11ielo para .fun era l e foto,
nao pod endo a pare 2"lla des co ntada ex ce der d e um quinto elo ven.~ i
,mento mensal.
Art. 3.º O dinheiro r çc.0 lhiclo aü Thesouro Nacional em pa ,<~a ·mcnto -elas prestações a rrtie ·Se refere o art. 1.º será m ensalm e nte in t' i !1 ernclo. ·depois de descontados os jur.os , qu e serão n o fim el e cada.
:mno~ ctist rihui dos p elo~ E~ tadvs e pelo Districto Federa.J, n a propo1·<;-ao do numero de h ah 1tantes e destinado exclu s.i v:imentC' a anxilia r a in strucção prima ri µ.
Ar! 4! Todos os pag:uryentos eff ectu ad.os pe.Jo The~ouro Nacional
~of ~rerao , rla data ela presepte lei em deante, o desconto ele 300 r éis,
·n titulo de sello de reci bo , O p·roducto desse imposto será no fim
de c~cla an no, igualm ente inciner a do, a té c ompletar a so~ma des·ppnchda p ~ ra attender ::w disposto no n . 2, do -a rt. 1º .
Sala .das sessões, 10 ele Setembro d e 1920. N. 13. -

Vfrrnte Piragib e.

Onde convier:

Art.
O Poder Executivo r esgatará, com a re cente emissão,
·as apoiices da divid a fed e·r al ·a té ago ra emittidas, obrigando-se, sob
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.rnnualmente a somma corr·espondente aos juros qu e tem d e pagar .
.11té que h aja incinerado a súmma total emittida para o fim indi·caclo.
Sala das sessões, 10 de Setembro de 1920. N. 14. -

Onde

V icente Piragibe.

~onvier !

Ar-t.
E' o Governo aulorizarlo a fechar as Caixas L!.1uid a·cloras e R eg istradora s. ate quando j-u1gar conveniente, prohibrndo as
9J1en1çôc~s a termo sobre o .c afé.

Sala elas sessões, 11 d e Setembro de 1920 .

âarcs.

~

Fr•111c1sco Valla-

N. 15. -- A·r t. 1. E' o Poder Executivo autorizado:
0

1.·. p erm :m r ntementr. & ir1tervír nos m ercad-0s, corno comprador
· e vendedor, como entender, directa ou indirecta m ente :
a) a riquirincto qua csq uer prndu ctos nacionaes e deposHando-05
no paiz, vendendo-os, qu a ndo -opportuno;
b) fazendo emp-restimos ·aos prod:uctores, rnediante a garanfia
1-lús productos. em dep·osítti, mesmo nos pr<.ipríos estabelecimentos
agricolas e industriaes.
2.", a organizar o credito hypothecario, agricola e industrial a
rma tax a n e .iurbs nun êa excedi;mte de 6 o/o por ·co ntr-a cto com o
flanco tio Brasil e outros i nstitutos .que julguP icloneo~. ou pel a fund::i<:âo ne um estabelecimento offici a.J, el e ·Credito h y potheca rio , agricola e · inrlust,.ial.
Art 2." Para os obier::ti vo s c·onsta.ntes dest·a lei. é o Poder Exe('nt ivo !! Lliori7ado a emi ttir por si clirectamente, ou por -co ntrac to
;i,t1rã os fin s <lesta lei pelo Banco de, BrasU, si lhe fÕ!' dada a faculcl~de . emis~oria; ou ·::t fazer operações de cred ito interno e exte·r.n o,
cn11f.orme julgar co nve ni e ntP, .a tten.dendo ·ás condi ções da cfr.culacão,
s ituação dos mc>rcados de titulas internos e externos, nté um milhão
de con t os de r é is.
Art. 3." Das op erações n que é autorizado por es ta lei e de
<ll!Hesuuer ac tos que com ellas se r elacion e111 independente el e
pnhlicicl:.:irlr- prévia, que fi ca exnress a mente dispe1J sa da, em rnzão d &
natm·eza da s m esmas, o Porl er Executivo dará contas ao Congress o:
a) nuanclo julgar conveniente;
fJ) ob1·i!!ato:iamente, "111 mensagem, a ntes ele cl eix ;ir o Govern v,
C':>da Presi drllte. (lll iln to ás •operações e actos qu e tenha praticado.
Art . 4.º Liauidadas nmiesauer oper ações de que ,nogita esta .Jei,
.f fl Poder Executivo a utori,.ado 'ª rPa·l izar novas -com -os recur:sos
n ella consianndos e d[•ntro dos seus limites.
Art. !> .º Todas a.5 operações praticadas em virtud e desta lei terãf,
no Theso11rn C'scripturação á p arte e serão l evndo ~ a deposito ·e specia l
;10 me~mo Thrsouro os recursos dell·a provenientes.
A rt . 11 ." Os lucros das operaçõPs de ,n u e cogita esta lei serão
obriiz::itoriamcnte empregados ueJ.o Pod er Executivo:
·
a~ na c·ompra para rleposito no Theso.uro d e todo o ouro pro ce -d e:lle das minas bra sil eiras, c uja exportaçáo continunrá prohibida;
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b) 11a .:ompra partt e; mtsmo flm dt: .ouro &moeda de: ou em barr :1,
de qualquer procedenda;
c) n:i amortização da divida externa ou interna, preferidos o.:;.
tilulos cuj~ coução seJa rnai!. )Ja1x:i.
Art. 7.º Contra o deposito das ap.olices da divi da publica interna, titUJOS ·ela divida externa , da Umão, e a Caixa de Amortizai:ao au torizada a emittir a qu antia neces saria para emprestimo aos.
depositantes.
An. IS .º J:ara es5cs emprestim0.;; tomará por :Oasc a co lação dodia, cem abatimeilto de 1 U ~'ti , não ex.ced·e ndo nun ca o par.
Art. V.º O prazo destes em pres timos sera no n:axim0 d e um.
anno; podendo ·ser renova no annualmenrc.
Art . 10. A tax a de juros ser á d e 5 '/o, pago~ por ;;·~mestre findos.
A.'.· t . 11 . Resga tado ou pago qual•quer cmprestimo, sei-á.
!n cmeracla a impor tanc1á n:s;icclivfa, p ena de re-;ponsabilidad r.
dos func c ionarios encar rega do s Jestas operações, qu e o mio fiz erern_
Art. l'.L Não pago qua·lquer destes emprestimos, e não solicitada
sua reforma, considera-se que o depositante abando:1 . ;u á Nação a
propr!.edade das apolices depositadas, s endo incineradas, dando-seJJai xa no livro re~p e.ctiv o .
. Art. 13 . Para o serviço d(!S les cmprestimos serú cr eacla urn~1
S('(' Ç;;\\)
esp ec ial na Caixa dr Amortização k:om fun•:ciona1'.ios !dia.
mesma, r etir a dos d e ou tras secções, o u ·do Thesou ro, podendo s ~ 1·
ap rnve itados acldido~ .ele qualq uer ministerio, a juízo do Governo.
Art. 14. R evogam-se as disposiçõe:; em comrario .
1

Sala elas sessões, ·1 O d e Setembro fie 1920 . d11res,
N. 1G. -

Francisco Vul!a-

Ao art. 1.P acc r êscente-se :

§ 7.º Para .regularizar ·a situação mo·netaria nacional at~rahind!Y
o ouro em troca de n-ossps produc.tos, ficam supprimidas todas a;;
r estrkções á livre exportflção, mantendo-se em sua plenitude a lib er uacle ele commercio.

Sal a elas sessões, 10 cje Setembro el e 1920 . - Andrade Beze1.T a.
-- Est11cio Coimbrp . .(,. Corrêa de Brito. Julio de Mello.-A . .4 . Pereim de Lum. __:_ A. Aus lr eges ilo. - Pedro Col'r êa. - T11ria110 Càmpello. Gerv a,sio Fioravanli. ---'- Gonzaga Maranh ão. Edual'do Tavar es . - Aristru·cho Lopes: A lexandrillo Rocha. ·Hallhazar P erei1.,1. Ramiro
!\ l'naldo Bastos. João E lusio. 131'aga. -- João Guimarães. - L engrub er Filho. - Tliemistocles àr'
A lm eida. - Vel'issimo de Mello. - Azevedo Sodré. - Buarque d e:
Br1wo Brandão.
:Vazarelh. ~ Maria de ·Paula. - Manoel Rei~. -- Rib e fro Junqll eira. - Fl'ancisco Marcondes. Raul A lv P-s. - ·
Eugenia Tourinho. - Leo11cio Galri'ío . - S eabra Filho. - J. MangaOeira. - Manoel Villaboim . - .João Menezes. - R. · A. S ampaio Vidal.
- .Oclavio Mangab eira. - - Rodrig1.1cs Lim a. A l'rlindo L eoni. .·\ lfl' edo Rrz!J . - Mano el Nobre . - Francisco Paolfrlfu . - José r1urr11sto. - Valdomiro d e . Magalhães. - Pacheco Mendes. - Pcmlo de·
Fronlin. - Fl'ederico Rol'ges. - Dionysio Bentes. - Henlo Miranda.
- Sou za Castro. _,,_ Ephygenio de Sallc:: . - Mal'in h o de Andrnde. A.bel Chermont - lld ef 011/iO rllbano. - Oz ol'io de ['afoà . - Tlwmm:
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R odrigurs . - T orquai o Mo reira. - Luiz Silveira. - José Barreto.
- Cosia R ego . - Cincinotd Braga. - Vicente Saboya . - Domingos
Jlifasc arenhas. ----, Carlo s Pena[ icl. - S alles Filho. - Muc edo Soar e.~.
- Man oel Monjardim . - Pl'udenle d e Moraes. - H eilol' d e Souza.
- F. l'alladares. - Sim cíio !,cal . - Dcodalo Maia. - José Maria. 1,:f1iÍd io ae Mcs, 111 il<1. - ··· f>il' cs Hc /J ello. - - N. Camb oim . - Barbosa
Go n ç1tl 11cs. - C..1111ha Lima. - F. Jlyr cs da Silva.
1'11/lío 1.l1011teiro
Ja.r :mc .

N. 17. O Gov ern o con ce d er á ú prim eira uzin a de refinação
d e h o rr.a·ch a Sf!rin ga ·q u e fun cc io-nar nas c idades de Ma náos ou Belém , ::intes ou d epois d e entra r em vigor a presente lei, o·s favores
con sl:m tcs da lei n. 2 . 543, ele 5 de J.aneiro de 1912 e decreto 9. 521,
d e l 7 d e Abril de 191 2, c ~mpr e h e ndido s na isen ção d e direitos, os
mac h ini >111os qu e µara e.J1 a te·nh a m sido ímpor.tad_os .

Sa la d as scssôcs. 4 ele Se temb ro de 1920 .. -

Drn to Mfrnndn .

Sou z a Castr o. -

.Justificativa - E ' sa bi do que a maior riqueza , sinão a unica,
dos Esta dos d o .<\ mazo nas e Par ú, assenta n a producção da borracha.•
qua nd o valorizada, a qu al, n ã o tendo conveniente exportação, accusa
sensivrl d i mi1m icão n a r ece i la dos r eferidos Estados . Muito embora,
por{' m, seja a bÕ rrach a brasi-l ei ra tid a como a m elhor, sua procura
é rcri uzidi ssi ma p ela fa lta rlc b e:n efi·c iamento. sendo preferida, por
esse moti vo, a rle outro s p aizes qu e, emho ra inferior, entra em mel ho r es co ndiçõ es ·de r efina ção .
O Governo Fe deral já tem desp endido sommas avultadas para
valo ri zação desse produ c to, sem proveito real por não, ter cuidado
do se u h enefic i:tmento, po is que, até agora, n em -directamente n em
por me i-o d e ini cia tiva s p articulares, foram monta das em quaesquer
dos Esü1do s a ci ma alludidos, ·uzhrns p ara ben eficiar a bor r acha.
Ve r da d e é q.u e. ele ac côr do com . a lei n . 9 . 521 , d e -i 7 de Abril
<le 1912, co ntra ctou o Mini steri o da Agricultu ra com a firma Marlí ncHi, a mo nt age m rlr uma uzin a n esse ge nero, co nfe rincfo-lhe os
fl'lvo r es eh lei cit:1d a ob r igan do-a, porém, a faz ei-a fun (:cionar d entro
do pra zo nrnxí mo el e 18 m ezes, cmit.ados da épo ca do resp ectivo
r egistr o no T ribu nal d e Contas .
Sã o p :1s~rn d o~ sete nnno s, não tendo sid o rlarlo c umprimento ao
,'.ill u di d o contrncto .
·
A co nces são exclusi va dos favo r es dessa lei á pr~ m e ira uzinit
n e-ssc gc n ero qu e se estabel ecesse em cada uni dos ~~fados acima·
rderirlos, fez r ecu a r outros que pod eri am j á ter suas m~inas fu:n ccionando n::i·qu e·ll es Estarlo s.
·
·To dns ess:1s razões jus tifi ca m a seguinte em enda '1presenlada ao
orçam en.lo do :lf inistel'io ela A yric ultura :
EMEN11A

O Govern o co ncederá á rri mci ra uzina d e r e-finaçao de borrach 1t
!'eringa qu e fun{'.d ona r nas c ida des de Ma ná os ou Belém , antes ou
depois de ent rar em vigo·r a presente lei. os fa vore s con stantes da
lei n . 2 .543 A, d e 5 d e ,Ta neiro de 1912 e d ecr eto 9 . 521 , de 17 de
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X. 18. - · Ao art. 1. º -

Accrescenle-se:

§ 7." As emissões a que se refere a lettra e não poderão exceder
de 200. 000 co:ntos em circulação para todo · O · paiz, e só poderão
ser applicados em defesa da producção agrkola exportave1, por··m e io
de emprestimos aos governos dos Estados e a bancos sobre conhecimentos de warranü, a juros de 3 % .ao anno e prazo não maior de
12 mezes; :-ijudad.os qne sejam com seguros con·lra fogo e ·outros r-is·co,s; ·em companhias de pr:iineira ord em ou por meio de directa intc1·vençã'o ·do Governo Federal nos mercados para regnlarização das
offertas.
·§ 8.º Tanto os productos dos cmpresümos·, como o capital e lucros da dita intervenção, serão re.cebidos ou convertidos em cambia c':;
ouro ao cambio do dia, as quaes serão remettidas aos banqueiros do
Brasil em Londres para constituirem um fundo permam;nte de defesa
da producção nacional.
§ 9.º O Governo Fed eral poderá ulHizar-se desse fundo ouro
unica. e ex·clusivamente para defesa da producção nacional, mediante
emprastimos a juros ·de 3 % ao anno e prázo não maior de 12 mezes,
aos governos dos Estados e a bancos, sempre sobre wnrranls de prod uctos ele difficH deterioração e destinados á exportação, de mo'ao
4ue não seja mutuada quantia superior a 80 % da cotação corrente
dos producto·s, e qu e sejap1 os emprestimos .] i.quidados sempre por
meio de cambiaes O·l lrO , 3rº cambio do dia do pagamento; para de
novo ser o prodrn~tq dess\'ls cambiaes recolhido ao fundo r eferido-.
,.
§ 10 . Os. contractos ele emprestimos, de ·que trata o § 9.º, . serão
r egistrad os no Tribunal .de Contas dentro de 15 dias contados ·da
data . da sua · assignat:ura, e os saques sobre o fundo ouro creado ncis
.termos o § 8.º não terão validade sem o ·visto do mesmo Tribunal
reffrente ao res·pectivo contracto devidamente registrado .
·

. Sala das sessões, 11 el e Setembro de 1920. -

Cincinnlo Braga. ,

'" .. ·N. 19. --'- Substitua-se o art. 5.º, p elo seguinte: .
.Art. 5.º Para attendcr ás necessidades do commei·cio ·por motivo de crise ·e xcepcional, fica o Governo autorizado a emittir notas
do Thesouro sobre caução pe títulos commerciaes de prime.i ra ordq1\J.,
assignados por duas finm1-s acre.ditadas, endossados por banco soJi1;lo,. titulas •que não . tenh:;im mais .de 90 dias de prazo .a decorrer
até seu vencimento.
, ·
§ 1. Esta emi ssão se fará em .q uantia igtial a dou·; terços do .v alor nominal .desses titulas e será destinada a emprestirnos aos bancos
endossantes ao juro de até 5 % ao anno e prazo .maximo de 90 dias.
§ 2.º Para bancos cuja ·séde seja situada a distancia não vencivel
ordinariamente em viagem ferro-viada menor àe 24 horas, poderá
o Governo realizar esses emprestimos por intermedio das agencias
locaes cio Banco do Brasil, ás quaes os mutuarias pagarão commissão
qne fôr convencionada, nãq maior ·de meio por· cento sobre o capital
niútuado.
·.
· ·.
:
·.
· . .... ·
. ·· ·. ·§ 3,º Esfa: emissão será feita para :attender.e m-se estabelecimentos
bànc·a rios nos Estados e nQ Distrie.to Federal, na prop.orção do valor
0
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as melhores estatisticas, dentro do maxuno de 250 ..00.Q contos emi~
siveis pará ·todo· o paiz.
§ 4.6 Para a reaHzação destes emprestimos ·terão · preferencia as
cooperativas de custeio rural, que forneçam capitaes a jlÚ-Os, · salvó
caso'· de móra, não excedent es de % ao anno.
· .. .
. § 5. o capital e juros dos emprestimos, por occasião cte. s ua
liquidação, serão mediante guia do T h esouro Nacional recolhi.dos
directamente á Caixa de Amortização para serem ahi semanalmente
·m -cinerados .
·
·
·
" § ·6.º . Estes emprestimos serão realizados em fav or de bancos
nacionaes, e só o serão em favor de bancos extrangeiros {[Ue mostrarem haver effeclivamente empregado no paiz dous terços pelo
menos do seu capital e haver empr~gado em titulas da d.ivida publica da União 1 O % pelo menos do seu fundo de reserva . .
0

Sa la das Sessões, 11 de Setembro de 1920. -

Cincinato Braga.

A requerimento de "urgencia do Sr . .Carlos de Campos é o projecto incluído na ordem do dfa e approvado em 2.' discussão (sem
·dei.;ate).
O Sr. Plresicle11te: O pro.ie·cto passa á 3.' discussão.
Vem á mesa e é lida a seguinte
DECLARAÇ ..\·o DE VOTO

Dou o meu vo to ao projecto com restr.icções, explicadas no meu
Jionto de vista de encarar o assumpto.
·" Todo o debate travado, agora, em torno da emissão de .Papelmoeda vale por um assentimento · gera•l á medida pro·p osta, em favor
da. producção e do commercio nacio·naes.
·· · Não ha, no momento-, outro recurso com que se con·siga evitar que
se prol ongue a · crise ire.tua!, que está deiprimindo as energias activas
<la Nação.
.
·
.
·
O muncfo todo está vivendo, hoj e, elo papel-moeda, · unico re·cll'r·so · •que permittiu aos paizes flagellaclos p·e la guerra re.sistir á hecatombe que ias ameaçou. E não seria nesta occasião, em que o ouro é
muito ·es·casso, . que. nós, paiz ·de papel-m1oeda : poclerfamos pensar em
·nba·ndonar .esse pouco recommendavel regímen mcmetaTio .
. ·
· O voto da bancada rio-gr<indense tem sido s·empre· oppartunista
·rH"sta questão.
·
:. ' Em · 1915. o meu emi:nente companheino de . bancada. q·u e .figura
•t'nfre os •g eneraes do p:artido de que eu ·s ou simples soldado, o Sr.
:VespuciO' de Abreu, explicando o seu voto como agora o estou fazendo, declarou qu <.> a·c ceitava a emissãio como unico recurso ·para o
·qual er.a ·licito appell ar · na angustiosa situação em ·que nos encontramos, visto não se.r possível recorrer ao ·credito, lançando ernpreshmos iriternbs ou externos. .
. ,
.·
. ·.
· .
.
E affirmava que não era, nem .·podia ser: ·partidari10 do papelmoeda de curs-o forç-a.do como meio ·circulante, nem podia admittir
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que assegurasse o resgate, se11ão em casos especialíssimos.
Votamos neste assump!o sempre á vista de dados concretos e P9sitivos, sem intransigencias, :as·pira ndo a valorização· ·<;la m-o-e_da, nao
<lesta ou daquella •e1nissã10 mas de todo o papel em .c wculaçao, c_uJu
.fundo de garantia e de resgate sempre será object·o d·e n-0ssas cog1tações orçamentarias.
Mas, pai·a garantir <'i c1ontinuidade da formação desse fundo e
neccssario antes de tud10 pôr ordem nas nossa·s finanças . Orçarnentos co~stantemente de'ricitarios, conduzem, fatalmente, á emissão
pu ra e simples, de papel inconversivel, cuja valorização depen·d e muito de saldos orç•amenlarios .
F-0i assim que todos os paizes inicia'l'am o saneamento de seu
meio circulante .
Mas de todas as emissões que têm sido feitas esta é, por certo,
por seus fins, uma das uni>cas de real utilidade.
Ella não \riza cob'l'ir d eficits ·orça mentarios. Seu .fim é ec.onomico
'C , por sua applicação e vantagens decorrentes, nada .della teremlos a
temer.
l[)urante ·a guerra podíamos ter organizado a nossa producçáo,
mas, 1ao envez disso, emittimos papel-moeda, para ·e quilibrar de.ficit:;
orçamentarios e instituímos o ap·par.elho corn.p•r essor, li:mitandlo a exportação, d e um · modo anti-e·conamico ·e tumultua rio. Nós, õs d·o 1Hio
Grande, por varias vezes reclam am os ·essa funcç ão para 'Os Estados .
.que seri·arn .os verdad.eir-os juízes das .conveniencias de limitar a sahida
dos productos da zona de sua jurisdicção.
·
ü 1Congresso •reconh ece u a 1 inconv·eniencia do apparelho e decreto u . a sua suppres_sào . ü Pope~·. Execiltivo nâio quiz c~ncordat· e
·pelo 1JelO chamo u a s1 a resp.onsab1l1dade de sua manutençao .
D desanimo avmss.a lou os ·1 fumens d;,, trabalho ·e a lavoum foi
abandonada por milhares ·de braços, que nella depositavam as suas
m el'hores· esperanças .
A vida nã·u deixou de en q 1recer p·efa mesma •fórma. E' que a
in tervenção do Estado na vida c.c onomii::a póde, na ·phrase de em~
nente articulista franc ez, ·duran~e certo tem.po impedir que determinados productos attinjam o niveJ deten11in·a<l·o pela situação d ·e out-ros
paizes. O preço pó de 'ficar baixo pela i.nlervenção do poder publico,
mas •o elJUiJi.brio tem d e se .e stajJelecer, tal e qual acontece nos vasos
co mmumcantes.
·
:Restringindo, pois, neste rn,omento a .exportação não fazemo"
mais do que aggravar a situaçãp da nossa balança ·c ommercial, nau
p!ermittindo que o ouro ·e ntre, quando ·delle . tanto ne.cessitamo·~.
Sem liberdade, sem c.redit-o , o commercfo e as industrias não
pódem prosperar e, consequentemente, a .'N ação.
T·e mos, infeliz·1n'ente, no pres.ente momento· de ·confiar ·a salvação
ao pap·el moeda inconversivel, 'ílrocurando firmar pelo esforço e pelo
traibalho, o ·e-redito e a confianga n-0 nosso dinheiro. Um sedento
preferiria agua filtrudu, mas n ·ingere de qualquer espede quando não
tem outra.
A Argentina tem exemplo s nesse sentido que ·c onvidam a .sobri.•
cll9 meili~r .
.
A circulação fiduciaria desf'le paiz v·ae- além d e 2 . 000. 000, sem
soffrer os males do inflaccionisyno.
A nossa é apenas de 1. 700. 000 approximadaincnte.
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Não lia duvida alguma qu e não ·é po ssível emittir, sem c·ogllai ·
de valorizar a moeda. 'Mas. esta valorizacão não pó de S ·"T obm de um
dccret.u, uem d ~1 boa ou rri~. vonlad.e dos leglslado1·e~, que póclem e:.crev ei· na lei o que quiz ~Tem, sem e.f.feilos praticas.
Quando em 1883 a pPovinci.a ele 1Bu enos Aires tinha p erdi.do a
rnet·a dc de seus habitantes e ·dous terços de suas r endas, p ~nsou em
valoriz·ar a sna moeda. Começou p·elo principio - regulariwu o seu
:;ystema d e impostos, e a sua arrecadação , procurando equilibrar o
seu orçamen~o . Fez a conversão de sna <li vida. Economisou 80 milhões d e pesos . E aoabou equilibrando o seu orçamento. P agou 27U
milhões ao Han co da Província, tomados por emprcstimo para satisfaze·r fantasias e resgatou parte de sua divida publica.
Com estas simples medid1.1s de ordem financeira o pape·l se va··
lorizou .
·
· Apezar dessa excellente situaçã10 não se quiz f'J.zer a co·nversão
immcdiata, para nâlJ se ter de passar mais tarde de um ·curso forçado
nominal a um curso •forçado effecti vo. U.ecretad·a log.o depois a conversão, manifestando-se um ·dese.q uilibrio na balança. commercial no
anno seguinte. teve o ·\1lini sfro da Fazenda que cle t-~ Tmi·nÍl'r·a tal p1' 0viclencia, de elle pro.pri.o decretar o curso lforç·a do.
A conversão e a valorização são prolYlemas muito serios, qw~
exigem estudo e reflexão, e que n ão pó·clem ser soludonados com
exemplos de outras naçõ zs, de economia e de formação diff~r e nt e.
Um p·aiz em pleno des·envolvimento ·como o nosso, .ele multiplas
necessidades no terr·cno economic>o,, precisa valorizar· a sua moeda pelo
trahaJVo e pelo desenvolvimento ele s.u a prnducção, obtendo o ouro
no inlercambio commcrcial, visto s er di;ULcil por outro meilo ac·cumular reservas para enthesourar . .
Pm· isso dissemos que d.e vemos ·emitnr e .pro c u~·ar .finwa.r p elo
esforçv, pelo trabalho, pelo credito, a confianç1.1 1110 nosso clinhefra.
A >N ntureza nos rleu para isso um p.r·eóoso elemento - a nossa
terrn, com o se11 clima, ·p ermHtindo tucl.o obter .em qualquer dos tres
r i'inos da natur eza .
Essa pedra philosiopih al é por certo muito mais valiosa que aquella outra prornetticla como garaniia das emissões - o our-o ·comp.rado
de producção das nossas minas ou os títulos ele credito .
.A principal preoc.cup ação é que o dinheiro ·emHtid!o v·á de fa cto
estimulm· o trabill1ho, forncc 2ndo-se capit3l ba·rato, que p ermiUa produzir com resultado effectivo.
Não ·é istc, um hymno ao papel moeda.
Somos Clontra c]]e quando possa determinar inflae cionismo, istu
é, quanrlo se d eprecia. produzind·o as lou curas so cia es que .fatalment ~
conduzem ·á d ebacle, cujo typo mais conheci-d.o .é o dos assignados.
Mas bases fundam cntaes que permittem ·combater <essã loucura.
A primefra corresponde a só 'a.ccrescer a moeda na medida das
necessidades da vida c•omi1fe•rcia1, industrial, productora . Mesmo a
Jnglaterr1.1 tem n ecessidade de um augmento .cJe moeda de 3 a 4 ºIº por
anno, em época~ normaes, apez•ar de s·er Nação de situaçào nonnal.
Esses accrescimos é ·clifficiJ de deterJTiil'lar no nosso paiz, nação
nov<, e, lHH"tant1J cc~111 sorpresa .no ·seu de::.·c:nv:olvimento, ·em algarismos exactos , mas nao r·~ sta duvida que esse augmento é n ec,essario e
que ·el eve ser d eterminado, conforme os reda.mos da opinião pelo
•Congresso Na.ciional.
'
E é essa n eces sidade que actua contra a deprecia ção elo papel,

152 pois, o ca'p ital accumulado pela economia é garantira, sufficien te, <lado
v .crescimento da riqueza; para não permittir dita depreciação. __
Quando poflém isi:;o Iião se dê re a primeira . base ú'undamental
falhe, ba ai~da a s~gunda, que é ·uma arrua excellente nas iriãos <lo
Governo.
.
Observada a infl.acção, constatada a sua -existencia, ao Governo
cumpre, como medida de prudencia, -queimar p·apel,_ rel!tringir _.às'
emissões, combater o augmento de depreciação, para não compromet~'
ter a situação economica d•o ·P aiz p.recavend·o-se. iassim d·a ruina, contra a qual o ·G overno t em sempre meio de agir.
J\lfas, pelo modo do inflaccionismo, comprometter a situação e-c onomica de vari·os Estados, sonegando-lhes numerarias, é por certo
uma · intransigencia injustificada.
Pensamos que actualmente, não ba in.f.laccionismo.
estamos passando demonstrou que, _apezar d-o s_ A crise ·por
1 . 700. 000 contos a.e pape'l-moeda que temos, ·é ainda insuf-ficiente o
nosso meio circulante, ou pior deifeito -de uma rêde banC'a.ria mal d.istl'.ihuidH, -e mft ·organização d-e nossas instituições de credito ou porque seja elle :de facto diminuto em relaçâo ao vulto que vae tomando
u intensificação da .p roducção nacional, -em uma éplo-c:a em ·q ue tudo
a 'i sso estimula.
.
·
Não ha razão, pois, para temer a •emissão.
V-em de molde chamar a attençãro para <as seguintes palavras _de
um artigo da "Federação", de 15 de Setembro:

due

"Como -fallar de inqac-cionismo :dia-n te :dos •effeitos desastroslos dessa escassez ~xtraordinari•a de numerario que no_s
está castigando?
·
,- : _
O que se deve attendcr, primeiramente, é que a emissão
venha beneficiar as clas:~es productoras da Nação, que tenha
uma- influencia real, a.ecisiva, na -producção -e distribuição
da riqueza. _- .
. ·
A grand e vantagem .,elas emissões estaria em serem lançadas pelos verdadeiros ::igentes do commercio, isto é, pelos
_
_
banco:. pa rti-cnlares.
O systema de li-beqlade b-anc•a-ria, tal como se pratica
nos Esta:d·os Unidios, e P:Unca o privilegio emissor, é o que
mais condiz com a índole -a.o nosso regímen político e com
as condições economicas do nosso paiz.
_ ·
-' ·
Só -desse modo, reguladas pelas proprias lf·l uctuações d'a
n~cessidarles do meio, qependente dir·e ctamente do commercrn e da producção, poc).eriram as emissões actuar permanenteme·nte, de maneira a impedir ·as- -r etracÇões -do - credito· e
consequentemente este as ·crises periodicas que .. abalam' ·à
vid11 commer-cial do _:Pa\_z.
;_
__
Evifar-s-e-hiam os inconvenientes de uma emissi:j~
-atina.da, violentm-1:1e1.üe, de chofi:e, ·s10-bre o mercado já comba~
lu1v2 alem das d1fflculda-des existentes para su~i devida aspi- ,
raçao , atra vt>·z o~ centrorg nec-essitadon -de seu soccorro.
·'
_ ~e~de: que nã~ 'POSsuimos semelhante apparelho de distri·b mçao de -credito, -0 meLhor que se tem a fazer no mc.i.
ltl-ento é -cra:ializar de _1A'~do mais pratic? ·e seguro, 'ás fonte-s
de prodncçao e ele achy1dade commericial o fluxo animador
da emissã.o.
'
· ·
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!Nestes termos, .fica b em accentuada a attitude c:l,a represent!ação
do Rio Grande do Sul em face da questãlo.
·
Para nós -0 systema ideal· seria o da liberdade banC'aria, mas em
face de um monopoU,o · e tendo de opinar, nós .preferimos o monopolio· d ~ Es~ado e opinamos pela emissão ciomo medida de emergencia.
Não a desejamos por outro systema que náo s0j1a o do Thesouro,
cujo . monopolio no casio seria menos ruinoso .que o cJ.o Banco Central
de Emissão.
.
.
.
.
.
Longa argumentação teriamos .de fazer sobre o assum:pto, mas.
esta não é ainda a O'P'lJ-Ortunidade, visto d, ~ pender o mosso pronunciamento de qualquer proposta sobre o assumpt-0; que ainda não fo·i
Jeita ao Poder Legislativ-0 .
·
.
Ao envez do substitutivo apresentado á Commissão de Finanças,
p ens'tHnos que m e'1hor seria prnpôr desde logo uma emissão de emer. gencia limita da em 200 .,000: 000$, para o fim especial de auxiliar a
producção nacional.
.
.
, Por intermediio dos ibancos do Brasil · e dos Estado1i, o Governo
ex·e·cutaria o plano de auxilio, {ornecen·do o numeraria ia. ju.r-0 m-0dico,
,
e incin érando esse papel Jogo que lhe fosse devolvido. .
Nada impedia que o Congresso decretasse, 'condomitantemente o
reforço do fundo de: :valorização com um imposto que bem podia &er·.
o de il º!º s-obre lucros commerciaes ·e industriaes, imposto d.e caracter
socfaJ, se julgasse não ser o credito do paiz sufficiente garantia .d o
papel em circulação.
Dentro dessa . idéa poderiamos formular um projecto de lei. ,e. se.
por ella nã,o concluímos este nosso ·voto ,é tão sómente pelo facto de
ter a Gommissão, pior. sua maiorip., deliberado, em r eunião ultima, que
o assumpto .fosse relatado . pelo ·Sr . Presidente por outra fó.rm·a e esfar
o snLstilutivo conciliador j:'t de antemão victmio~o no seio da Commissão de Finanças .
Sala das Oornmissões, 4 d <> -Outubro d e 1920. -

Octavio Rocha;

· fJ S r . Paulo de Frontin- (p ela 01., d em) requer e obtém di~pens~ d.o
ínterslici{j para o projecto n. :1 61, dt 192ú, ·figurar na ordem do dia
da sessão seguinte.
·

SESSÃO EM 5 Dl<J OU'rUBRO

O .~r . Bento d e Miranda: - Sr . Pr 2'Sidente, depois de alguns tropeços, voltà de nov-0 .á discussào o pJ'lojecto de emissão, e como tive
a honra de apres·entar duas emendas, que trouxeram talvez um cunho
extra!1ho ao d ebate. cor-r.e-me -0 dever de aclduzir algumas considera~
ções para justifi cal-as.
..
No coTrer da minha exposição, eu me coJlocarei no plonto . de
vi sta · es trictamerite financeiro; mas é fóra de duvida, ·e ·a qui via;e a ne~
çessaria r esalva. qü e, qualquer r·eforma financeira ou monetaria em ~
prehend.ida, ficariá ·depend,e nte . do .d~senv-0lvimento economico do.
p'aiz.
·

•
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Este des:l.]lvolvimento dPp :·ndc de medidas multiplas e complexas, sem c.ar·a'l:ter de uniflorrnidade, mas ao .contrario, com ·caTacleristicos peculiares a cada uma das regiões do nosso immenso paiz.
· lsto está ligado .a um estudo m eticuloso de cada uma das medidas
a propor; sendo que, para o Norte, Nordeste .e Centro, ellas devem
convergir pa.ra o fim essencial d.e dar maio·r e.ffici 2•n cia .possiveI á
niossa população sertaneja, genuinament·e nacional, já, ensinando-lhe
a ler e a trabalhar, já, restitu~ndo-Ihes o vigo·r physic'O •üOm a cura
elas ~·nrlcmi:ls reinantes; no Snl, com a disseminaçã•o dos nucleos co1oniaes mixtos, de extrangeiros e nacionaes, auxi'l iados pela acção
directa do Governo no fomento ·da cultura do trigo e dos cereaes mais
procura d.os p.ara a alimentação, o que, aJ.iás, já g..~ ·e stá <fazendo .
As medidas financeiras virão em seguida, com a disseminação do
credito argricola, de modo a alcançar o pequeno product·or e a in-·
centivar-lhe as iniciativas rnz•O'aveis.
!Expostas assim succintamenb estas indispensave1s preliminares,
entremos no assumpto .
.Sr. Presidente, antes de entrar verdadeiramente no estudo ou -n::1
critica d.o pro~ecto ora em d 2h!ate, seij.a-me licito adduzir algumas
considerações geraes sobre circulaçã·o e o papel que o dinheiro Ter>resen la , qner na vida interna das nações, que;r nas suas relações internacionaes.
•D esde tempos immemoriaes que •o ouro, pel•as su:as qualidade s intrínsecas, foi considerado pelos povos mais cu1tos como fornecendo 0
material por excellencia para a fabricação da moeda, imprescindível
para facilitar e regu1'a.r.iz.ar a troca.
Foi elle, portanto, adi~ ptado, assim como a prata, para pndrão e
medidor de valores .
.
:Mas ningu 2m acredilf!, quando se f.all!a em padrão ouro, que se
está diante de um medidor inv3'l·iavel, como o que foi obtido, por altas
operações geodesicas levadas a cabo por astrlonomos celebres, para
a medida da extensão.
'
·
'L onge. diss·O, o m ~ didor de valores oscilla e tem osdllaclo, no
correr dos tempos, de um modo apreciavel e dentro de ·a mplitudes
assaz elevadas.
·São bastante elucidativas neste sentid10 as taibeHas Ol'g.an iz'f.l:d as
por L ~·ber e d' Avenel; de~de os meia dos do seculo XIV até os fins do
se·culo XIX. ou as organizadas pela e<ommissão Hersohell •q ue estudou a
reforma monetaria n·a Incj.i.a .
Esta commissão achou que para apreciar a verdadeira oscillaç.ã10 do valor da prata, elle não devia ser ·COJ11-pa1~a.Uo sóment~, como
em geml se procedia, corp o ouro . .Organizaram uma tabeHa, comparando o poder acquisitivq do ouro e da ·prat'f.l em relação a 45 mercadorias, incluídas entre t"llas as fnais uteis ·e indispensaveis 1á vida.
Por essa tahella se .póde veriifi.car que, durante 20 annos, de 18n
a 1893, O· poder :acquisitiv;o do ouro variou muito mais que o poder
acquisilivo da prata.
E' um estudo semelhante qu e deve ser feito no nosso paiz em relação ao poder acquisitiv:o ·dn nosso papel-moeda .
.Tá se deve comprehender p·O rtanto, por esses .d1ous exemplos, a
ampla .r.e.Jatividade com que ·e stas •questões devem ·ser estucl'adas e
que devemos nos ir contentando, ·com a posição secundaria e relativa
que nos é possível conquistar para a nossa circulaçã.o, de accôrdo
com as nossas c•ondições ·e conomicas, .e sociaes.
Apezar deste uso do !:) m-etaês preciosos, como moeda, desde temi
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pos immemoriaes, a circulação rnclallica, segundo principios rígidos,
submettida a r.egras e preceitos que lhe regulavam a expansão e a .
contracção, só surgiu v eTdadeiramentc com o fastigio polilico e financeiro da Inglaterra, nas segundas d.e cadas cio seculo XIX, c1ue se
seguiram ás grandes guerras napoleonicas.
A fascinação ·e o ·poderio, então .exercidos pela poc.l "'ros·a vencedo11a ·do maior genio ·gl.1erreit»o de todos ·os tempos levou os estadistas
e financeiro~ do~ outros paizes a tentar.cm imitar a organização que
o engenho e predomnio ing[.ezes, a · sua ·dominação nos mares e nos
nov.os continentes, tinhain c·onseguidel' em ri·queza .e disciplina finan1·eira para a sua patria poderosa e incontrastada.
Quer na Inglaterra, quer em todos os pontos da terra, o cidadão
inglez era visto a gasta.1· on carnbi ar libras esterlinas .ê m ouro.
Este fa.cto fez .com que os P•Ovos, mais ou menos, .almejassem para
os seus concidadãos esta faculdacl.e de poder dispor da moeda metallica para as suas transacçõ·2s cornmuns, ou por outras palav1,as, todo
o mundo almej.ou uma circulação our·o, ou a.e padrão ouro.
'Mas, como aconte·ce na maioria dos ciasos semelhantes, se foi passivei aos eslaclistas 'ele outros paizes copiarem a fórma das instituições inglezas, .f.oi--lhes vedado transplantar paria o su1 mei10, eco nomico e social, a · essencia dessas instituições .
. E' o que salienta, em phrase incisiva e sobria, o Sr. :\1aynard
Keynes, .este mes1n·o .economista, cujo livr·o, "Tlhe E.conornic consequences of the peace", tiJnta celeuma tem levantado, quando affirrna
" tine os 1outros povos deixarari1-sc impr·essionar mais pcl·o facto do
cidadão inglcz possuir algumas libras ·em ouro na sua algibeira, do
que pela circurnstancia preponderante de te.r um livro de che·ques na
st~a ·c arteira."
Todo o segredo do admiravel funccionamento ela rigida círculaçã.o ingleza consiste no uso generalizado lho cheque e nas suas Gamaras de Compensação (1Clearing I-Iouses) . .Este ·u so estende-se a
tod.os os povos de origem ingleza e elle é ·oorrente nos Estados Unidos, no Cana·dá, na Australia, na Nov·a Zelanclia e na Africa do Sul .
Os estadistas hrasileiros do 1 º e elo. 2º imperi.o, imbuidos .até a
medull:;i das instituições e dos processos ing1ezes, versados eruditamente na historia poHtica .e financeira ·ela Inglaterra qne se empenhavam claramente por imitar, mais que quaesquor outros, cleixaramse fas·cinar pelo seu typo de circulação .e clahi as tentativas, tantas vezes mallogrndas, 'd e d1otar o ·B.rasil de circulaçáo metallica, ijá dire::tament e pelo ;E sta do, já por meio çlc bancos emissores.
:Dahi. o c·ontinuarmos a ouvir fallar constantem.ente em conversibilidade de notas, em ·e missões •l astreadas, em ac.cumulo de reservas
ouro no Thesouro .~ quejandas tiradas que nada mais representam d'o
que a iner·cia transmittid·a de geração ·em geração, dessas icléas cliassicas elos .estadistas do Imperio.
A Inglate"rra, depois das grandes guerras napoleonicas vio , tal
qu1aJ como agora, o ·c urso da Jiibra esterlin a d epreciad·o, e teve de reciorrer qurante longos annos ao curso forçado. Por esse tempo todo o
mundo viu surgir com grande sucoesso, um foliz concorrente á libra
esterlina ouro na circulação e que era a nota d.J! •B anco, preenchendo
perfeitamente todas a5 suas funcções. Foi, quando os estadistias inglezes, firmados ria fo.rmidavel prosperidade ela Inglaterra, d ·? cretaram a reforma P eel ele 1844, que enquadrou 'º systerna inglez d en tro
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di1.1 rigida ·estructura em .q ue eUe se mantem até agora. salvo as medidas de excepçã.o determinadas pela guerra..
.
Todos os outros grandes povos seguiram-lhe mais ·OU menos as
J'régadas . Todos trataram -de organizar um apparelho conven~ente
rujo fim principuo é auxiliar o paiz a solver os seus compronussos
i'nternacionaes.
·
Surgiram assim os Bancos Emissores . cujo · papel princival, em
ultima an·a lyse é a ·d.efesa das respectivas mo edas, ·da sua parid1aidc
râm'bial, intervindo opportunamente para, pelos meios ao seu alcance,
J azer pender a b alança internacional; que lhe estava sendo d·eslf.avoravel, a favor do seu paiz.
· Isso aliás, já .era affirmado nio tempo -do lmperio. No traha.Jho
que a caba de s.er publicado p elp nosso illustre financista Sr. AntoniQ.
Carlos, encontra-s e no Relatorio dia Commissão, encarregada de esti.Idar as causas da primeira crise do Ban.c o Emissor do Brasil, o seguinte t opico: " A applicação destas medidas, aconselhadtas pelos sãos
princípios da sciencia, .corroborados pela ex periencia, teriam ievi.tado
em -grande parte a situação em que nos acharnos; ted1a.m conservado ·
mais (Witabilidade ao meio circulante, f.2 alizando-se assim o· _pensamento que presidiu a creação do Banco do Brasil, instriimentio pre~
cioso pm•a a estabilidade do padtão monelal'io esi'abele'cido pela . lei ,
de 11 de Setembro de 1846".
Para bem comprehender o funcciónamento dos -grand·es Bancos
Emissores classicos, é necessar1o estabelecer para os ·dHifer.e ntes paizes a seguinte classificação:
Paizes credores, paizes ·clevedor.es; havendo uma situação intermcrdi•a ria, de paizes alternativamente cN~dor·es e devedor·es .
'
No caso de paizes credpres as crises são conjuradas, pela diminuição ou suppr·essão do d}nheiro dado por emprestimo., .e no caso
de paizes devedores, ao con~:rario, pelo augmento -de ·dinheiro tomado.
por emprestimo .
.
A~sim , para os paizes cred•OT·es, grandes fornecedor·es cl!j .ilinheír()
no mercado monetado mundi1al, o apparelho de defesa -da sua mo ·~ da
deve funcdonar, adoptan•do l~m símile ·característico, como uma comp-orta, uma porta de barragem que, abaixada no momento opportupo
véde o escoamento do our~o p ara o exterior. Tal é o ,p ap el elos Bancos
Emissores.
.
.
Ao contrario, para os paizes d eved·ores,. ·o apparelho conveniente.
para a defesa da sua pariodape cambial, clev.e ter 'º p.ape} dos reserVJatorios de coJ1)pensação, fornecendo ouro nos momentos de estiagem
>e .accumu1andü ouro nos mofilentos de fartura. T1al é •O pap·e l das Caixas de ·Conversão e dos F11nclos de R eserva .
..
.. "
· ~ Vejamos agora, ·Como é que· funccionam, nessas emergencias .de-.
pressi vas, os trcs grandes typos de app ar.elhos dassic-os, aos quaes.
lodo's os outros a.t é entã•o cr~ ados , pretend·e m imitar.
. · .
: ·' As faculdades emissoras do Banco ·de Inglaterra são as que çstão
contidas clentro d e limites mais rigídos, desde a. r~forma .Ped .de
1844; ém vigor até hoje.
;Q banco só pó d e eniittir na igualdade do s::u encaixe· metallico e
érn ·cirr.nmstanóas desfavioqw·e is mais uma certa somma fixada na
mesma lei.
.
: ·
··
·
'.
· .
O nso generalizado ·ao. cheque e o !funccionamento no.rmaf e acl~.
mfrâval das suas :·oeáring +-To use", permitte ao grande e tra:dicional
1
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estabel.er.ünento corng1r e obstar a drenagem do seu .e1rcia·ixe, por meio
cxdusivo do jog•o opportuno e habHmentc mane.jado das suas taxas
ele dc:sconto, fazendo 1i-so .d a menor quantid·ade tle nnmerario que é
possivel.
Sob este ponto de vista," póde-s e affirmar que 1a Inglaterra atHngiu á perfeição commercial. 'Mas este funccionamento , quasi automa·-·
tico e maravilhoso só é possivel. pela condição essencial da In.glaterra, de grande paiz credor, mercado mundi1al ·d-a dinheiro, onde se
realfaavam diariamente a quasi ·totalidade dos n egocios internacionaes.
As cons·as se passavam do seguinte modo mais ou menos: os in-·
dividnos A, do Brasil, B, da Argentina, C, da Aust61'1ia. D. das fodias.
apnes·eniavarn-se ria City,' encarregad•os d e negociar, um emprestirno
esta,cloal, •o utro, uma co·i npanhia de viação ferrea, outro, uma empreza
de mineração, etc.
.
Os intermediarias -destes negocios, b ancos, .c asas -commerciaes.
syndi catos, corr-etor.es, acorriam com os seus pap.eis a'o desconto para
obter dinheiro; os estabele·cimentos fo'rnecedores redeséontav·um os
seus titulas no Banco da Inglaterra.
Se os n.eg.ocios se f!oniavam sup·2r -abundant.es e a dre1iagem do
dinheiro ameaçava as reservas, o Ban co ·da Inglaterra suspendia a
taxa ·do desconto , os negocios começ?vam a rarear porque -os intermediarias já não tinham margem para lucros, e a situação quasi automemati camen te s:e oorrigia.
Assim, o simples j-ogo da taxa de desconto, alliado ao emprego
em grande escala do ~heque, ao .fu.nccionamento das. "iCl ?aring HouSC$" e á situação pr·cdominante do paiz credor,
eram . su!ffi cientes.
para a detesa da sua paridade cam'biá1 e· para fazer entrar o merc·aido
na normalidade.
Passemos agora ao S·egundo typo el\}ssico ·do Banco Emissor o Ban<.:.o de França. Accentuemos que a França é tamb em um grand•e
paiz · credor e se bem que nã.o seja um füo importante mer·cado de
dinheiro, como a Inglaterra ainda é um importa.n te forD·ecedor mundial de capitaes. Apezar disso não conseguiu a França fazer ~ntrar
nos habitas do seu commerciü o uso do cheque, na escala em que é
usado ha Inglaterra, n ·2m 1:ã·o· pouco as Gamaras ·d e Compensação
üttinglram a efficienç.ia de taes instituiçües na Inglaterr~.
.
Ne~ta,s condições. o manuseio das taxas de desconto . só por ·si
não •h asta para .corrigir uma emergencia d epressiva, e o Banco de
França, que não tendo determinado em lei a proporcionalidacle entre
as emissões .e o encaixe metallico, mas apenas o limite superi10-r dessas
emissões, accumulou uma grande re~erva de ouro e enifrenta as situações lançando mã-o della em larga ·e·s cala p ára 'n orm alizar o me.r•cadó.
Como exemplo typico ·da p.atencialida·de elo encaixe do Banco de
França , citam sempre QS franç.ezes 10 facto notavel occorriclo durante
a grande crise amerkana de 1907 . . ·c uja repercussão na ~nglaterr~
obrigou o Banco ela Inglaterra a red·2scontar a sua carteira de títulos
no Banco de França.
·
E o orgulho britannico _viu chegarem· d0 outro lado do estreito
as m ontanhas d e· ouro francez em barra, que conjurava a crise.
. Assim tem os nós o segundo typo d e •B anco Emissor - o 'Banco d e
França -corrigi ndo as crises. e defendendo a sua paridad e pelo empre0
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go do seu avultado encaixe metaHico e p el:a sua situação d·e g.1·ande
paiz credor.
A carteira do ·Banco de França c;intem paptl exlrang.eir.o em reduzida ·quantidacJ.e, e isto mesmo, na gua qirnsi t-Olalidad.e, em esterlina.
Em França as cousa& ~e passam mah ou menos do seguinte n:10do:
Os negoCios para o extr.an·g.ei ro ~ão prop.ostos ao5 banc•o·s p·a,r üculare.s . Estes descontam os titulas e para sua cobertura levani os pa•p eis
fran'c>ezes da sua carteira ao t' n lesconto no Banco de Ji'1;ança .
Vem agora ·o terceiro typo que é .o Reichsbank -da Allemanha.
A Allemanha não tinha conseguido para o seu grande est aibel·zc irnento ·emissor um stock de ouro muito avultado e a sua situação no
mercado de dinheiro era intennediaria, isto é, nação credora em relação a m uito·s p•aizes seus vizinhos e d'além mar, como a Austria, a
Russia, a Scandinavia, üS Balkans, a Turquia, e-te., e ·deve.dora '°-m
certos momentos á Fran ça, á lnglaterra .e aos Estados Unidos.
Por isso, quando imitou ·a instituição ingleza eUa tratou d e corrigir a sua relativa fraqu eza mon.etaria, reduzindo a um terço 0 lastr10 ouro das suas e missõ ~ s e cobrindo os outros dous terç.os com títulos a curto prazo de vencimento. Dando larga m ar.g em .ao credito
interno, para o desenvolvimento do seu -commercio, ·da sua industria
e da sua agricultura, eiJ!a intelligentem 2iJte cobriu-s e no mercado internaciona! a curto prazo, para prevenir as eventualidades d epressivas.
Assim, na d efesa da sua paridade cambial em io·ccasiõ 2s de crise ,
ella allia ao jogo da sua taxa de d·escontos e ao troco em pequ ena escala das suas notas, o Jai1çamento em larga es·cala no mercado in te rnacional elos títulos . e xtr~mgeiros, que representam a maiol"ia da sua
cadeira de d·escontos, cio·tno se pó ele verificar pelos quadr·o s:
Encaixe elo Rei.cihsbnpk em ef'fcitos extrangeiros (fóra creclitos) :
Média annual
f:

1895 .. . ... . . ........ ' . .... . .

1900 . . ....... .. . ..... .. . . . . .
1905 . . ..... . .... . ... .. . .... .

190(i ................. . .... . .

1907 . ... . . ..... .... ... . . ... .

1908 . ...... . .. ' ...... . .. ' .. .

1.90iJ .. . . . : .. . ... . .. . ....... .
1910 ......... . . .. ..... ..... .

120.000
1.270.000
1.680.000
2.0-00.000
2.223.000
3 .544.000
5.362.000
7 . 032.000 ·

1Maxima
f:

15-2.000
3.540.000
2,490.
2.990 . 000
3 . 000.000
6.366.000
7.978.000
8.855 . 000

ººº

Minima
;E

100.000
160.000
970 .000
830 .000
1.130. 000
977 .800
2.824.800
4.493.300

-Encaixe do 'Heichsbank .em -ef·feitos ·extrangeiros e Cl'cditos em
correspondentes extran.geir.os, no .u ltimo dia do ·anno:
1Etffeitos

19lVi .... . .. ...... .. . ...... . .
1907 .. ... . .. .... . . . . .. . ' ... .
1908 ...... . .... ... ..... ' ... .
1009 .... . .. . . ....... .... ' . . . .
1910 ................... . ... .
101 ·1 ...... . ........ . ... ' . .. . .

±:
3 .·209. 000
1.289.000
6.457 . 000
6.000.000
8. 114.000
7.114.000

rCreditos
f'.

9·33. 000
503.000
1.234 . 000
3.369.000
4.205.000
1 .439 . 000

Total
f:

4.202.000
1 . 792 .1WO
7.691.000
9.369.000
1.230.000
8 . 553.000

-159 E' este ·v typo de Banco Emissor wais b:.itado pe!os paizes s~
cun·darios (second rales contries), com pequenos encaixes metallicos.
alterna tivam e·nte cred ores e devedores, •como os bancos da Belgica, da
Soandinavia, da Hollanda, da Rumania, da Grecia, etc. , etc.
Hecapitulando os . tres 'typos classioos de bancos d e emissão. temos. nós de·monstrado que a condição fund ame.ntal d·o seu .perf.ú to
funcc.ionamento é a qua.Ji.dad e de credor ·qu e possuem a tFrança e a
Inglaterra, ou alternativamente credor •e devedor, ·como a AHemanha
e os seus satellites; nias tencl10 a possihilida·de neste ultimo caso de
p a rticipar em larga e~cala do merca d-o internacional d e papeis a
curto prazo (short loun markel) para a sua .def.esa em .o ccasião de
crise interna.
Tanto is so é vcrd;ule que o funccionamento de stes adrnirav·2is
a p parelhos só foi possivel com ·p e11feição, emqua1üo os respectivÓs
p a izes foram c;redores ; agora que flS cv n ting·2nci as da g uerra .os t ransformaram em devedores, o ma chinismo engui çou e o resultado é o
que está ahi patente: cu rso forçad•o, encaixe d· ~·f e ndido artificia-lme nt e e cambio pela agua abaixo. E assi m conti nuará até que cll es
c onsigam in ve rter a sif.ua~~ ã.o e volver·2m a credores.
Agora, pergunto eu· e peço á ·Camara que em consciencia me respo nda, em qu al destes tres typos pócl e ser enquadrad•o o. nosso projecta d•o Instituto ele Emissão? No terceiro, no typo do .n eiclrnbank.
di rã o os enten didos. Vej <!rnos se isto é possível .
.Q Brasil é, eomo todos nós sabemos, um paiz essencia lrn ·~ nte d (; ved or e as n-o ssas dis ponibilid ades n a b ala n ça internacional mal cheg-a m para ·eobrfr as outras dividas visiv.eis e invisiveis .
'Me>:rno que fosse possivel 'obter o ouro srnfficie nt-~ para lastrear
cm um terço as emissões, como poderiama s nós partici:par do mercado internacional
curto prazo, par a cobrir parte dos outros dous
terç·os, d.e mod10 a poder o •Ba nco Na 1izar raphlam ente parte .de sua
ca rteira de r edesco nto? Isto significa que em um momento de cris e
interna, quando os máos n egocios, más salfras, ele., obrigassem a
grandes n formas de letras, o recurso do Ba nco seria co ntinuar a
e rni ltir, o que ~.1i nd a mais cmnprom etteria ;:t s i.luaç.ão.
Aliás, a mesma Cornmissifo de inquerito sobr·e a crise do Banco
do iBr11sil, acima citada. •jú .fixara est e facto: " O 'Brasil se acha nestas
circum s tancias : longe dos mercados que forn·ecem o ouro, bal.do d e
títulos realisaveis nesses 'mercados, para o bter 'º papel que precisa,
con hecida a improficuidade de co mpra nesses m er cados p·o r meio .de
no vas emissõ es ... !"
E is a razão por.qu e eu len'ho se.rias duvid.as sobre a efficacfa de
um ap·parelho que se pr.etende crear em uma situação das mais cri-ticús para as finanças hrasilei.ras.
.
Não basta, Sr. Presidente, para que .uma instituição seja estabelecida com exil.o em um paiz , que .s e a veja funcciionar norrnalm·2nte
e co m re sultados em ·outro.
·
·
Púd.e -se p.romulgar quantas leis e regulamentos que' a cre•em e
im pulsionem , se as condições e ·as circumstancias não tiverem sido
pesa d as e rncdit.a das, tal in stituiçi:io não m edrará.
Temos ('ntre nós e neste assumpto mesmo, c}'i versos exemplos
frisa ntes.
·P rimeiro 'º mallogro de todos os Bancos Emissores que. no Brasil
têm sido croad·os. em mel·hores co ndic,.ões .fi·niln ceiras qu e as a.ctuaes.
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-160 ·!Em segundo ' Jogar, temos um outro fado edificant~ . A dez ou
doze annos, se me não falha a memoria, o Oo·ngr·e sso Nacional, ·pela
voz dos seus mais notaveis juristas ·e financistas, promulgou uma legislação calcada nos mais adeantados modelos .dos paizes leadcrs, . r egulan·do a circulação ·do che·q ue. !Pois até hoje, .o cheque não cir<:ulou.
'Ü Sn. -SAMPAIO· VIDAL: V. Ex. me .diriá . porque é que. te'ndo
faltado esses elementos d e titulas ex trangei ros, o Rei chs:bank tem
funccionado tão perfeitamen te?
.
.
O Sn. BENTO .DE MIRANDA: - Nã10 está fun c.cionando. Ou por
outra só está funccionan do para uso interi.or. O marco, todo o mun do sabe 1 está rias prox imidad.;s de O. Onde pois o funccionamento
do apparelhro?
·
O Sn. SAMPAIO VIDAL: - Está movend:o o eles.envolvimento da
A11emanha.
O Sn. BENTO DE MmANDA: - Eu vou .citar um exemplo da · minha
profissão, p·edindo venia ao Dr . Paulo de Frontin, que é mestre no
a ssmn pto .
Os technicos sa·b em, por exemplo, que uma maC·h ina de tripl_i:.e
expansão tem tres cylindros e que o vapor sl1pe.r-aqu ecid·o· pen.etra no
primeiro cy.Jin<lro, de alta, p assa para o s·e gundo de média, e, depois,
para o terc.: iro de baixa pressão . e va e ter ao con densador.
Este typo de m achina é o que -permitte maior aproveitamento
dos el·ementos tiher mo-dynamic-os do vapo.r, como da força mecanic:1.
de que se póde dispor, mas, o -essencial para o seu funccion amento,
é que se tenha agua em qua ntid ade, e por isso é emprega do de pr:cferenci a nas machin as 1,n aritimas ; Se . s= quizer empregar uma machina de triplice expansão em u m Jogar onde não haja agua, a sua cfficiencia será ·muHo redm,: ida, nã.o se poderá fazer funccionar o oylin dr,) médio e o de baix ~ pr.e ssão.
, . .
..
Isolando esses dous pylindros e fazen·do funccion ar a machina só
com o cylin dro de •alta II ressão, descarregando o vapor para a atmqsphera, um leig-0 a1ffirmafá, ce.r tamente, que a mil.china , está func çionando; ma s um t : chnico verifica11á que o seu rendjmento é precar.io.
E' o •q úe está succe qe ndo com o .Reichsbank; o mecanismo não
fun cciona r egularmente; emíite papel moeda <depreciado, dc·,sccmta
títulos d·e.preciacJ.o·s ; mas, não tem poder para defender o mar·C:o em
debacle.
O Sn. SAMPAIO Vrn11-.L: - Não apoiado; está provando qu e tem
um a organização tão per feita que, apezar da conflagração européa,
está continuando ·a d ar ·\'( ran·d·es prnveitos ·á economia nadonal.
O .Sn. BENTO DE MHfANDA : - Realiza apenas a segunda parte· do
seu programma. que não lhe é p eculiar, por .is·so que, qualquer rban:.o
pó de descontar titulas. auxiliar a industria e o commercio.
O SR. SAMPAJ!O VIDJ\L: - Felizmente, V . Ex .. d·eclarnu que fal lava para uma ép.oca ant erior á guerra.
O Sn . BENTO DE MIR,A.NDA : - Perfeitamente ..
O Sn. SAMPAIO VIDAf- : - Quero que fall e para· a hora actua:l ; . Qs
:problemas são actuaes e nós. d~vemos ·r.esolv·el-os corno
apresentàin.
ü Sn. BENTO DE MIRANDA: - O typo agora é manco; nós não ·devemos c omeçar a andar, imitando um capenga.
·
·
O SR . SAMPAIO VIDAL: - iNo entender ·de V. íE·X.
O Sn. BENTo DE Mifü\.NDA: - . .. . a•g uardarei o proiect~· do Banço
1

se

-

161 -

!Emissor para discútir com minud·e ncia .essa s-egunda parte do ..papel
dos b ancos émissores;: quanto á sua funcção precip.ua ·}á mostrei u
·
'
imp-0ssibilid-ad e . de executal-a.
UJ1r Sn . DEPUTADO: - Esse é ioutro aspecto.
O Sn. BF.NTo DE MIRANDA: - iNão quero dizer, entretaÍlto, que
seja impossivel faz.e r ·urn banco emissor; intimamente estou co'n vencido de que tal typo de banco está destinado entre nós a um maUogro .
p.ar emquanto .. .
O SR. SAMPAIO VmAr.; - A um gra.nde success10·.
O SR . BENTO DE MmANDA : - Se o Brnil tiver um grande desen . volvimento d·entro d.e poucos annos, aihi to litur q'llestio.
· 'Se conseguir passar de .p aiz de devedor a paiz credor ...
O Sr. RAUL ·CAB.DCSO: - Em todo caso V. Ex. acaba ·d e concordar
cro.e póde p.restar os serviç·os intern os de que o Brasil .precisa mais.
·' ü SR. SAMPAIO VIDAL: -'- As no ssas forças eco nomicas são superior.es ás .do tUn1guay .
O SR. BENTO DE liVIIRANDA ·: - M·as ·O Uruguay é rum paiz d·e circulação metallica e sempre o foi.
O SR. iSAMPAIO VrnAL: - Apoiado em um credito aberto ri'a Jnglaterra.
·
V. Ex. acha l(Ue um paiz que tem uma ex.portação de d·ous milhões ·d e ·contos Ilão tem forças ·economicas?
E' preciso nã-o esquecer que · a base principal de qual.quer reformá bancaria :ê -o elemento ecoriomi co. Um paiz qu e t.em demonstrado
unia prosperidade tão Sl1r.prehendente . não pócle t er uma organização
bancaria apoiado nes·sa ilJl"Osperidade?
O SB. 'BENTO DE MmANDA ; - O desenYolvimento economico <lo
Br asil é notavel; mas não s1orprehendente. A cifr a ·da 1ma exportação
ailgmenta, não .p or sal.dos extraordinar.i os; mas lenta .e seguramente;
os seus saldos intern aci-onaes au gmentam no conJunto; mas tem icectioS. e irr.egularida·d·e.S, pr·eia -m ar e ·:baixa-mar.
·
A acçã.o por meio de auxilio ·dos. 1b ancos .só pód.e sier feita pelos
pr0:prios bancos. Uma organização bancaria ide certa or.dem pó de ter
. elasticidade .
· O SR. SAMPAIO VrnAL: - Sem o autom atismo bancario, V. Ex . não
C·Onsegue servir á .producção nacional. .() que convém é dar~l he '!11ai-or
elasterio.
O SR. !BENTO DE MIRANDA : - !Perfeitamente. VV. Exs., :p•or-ém, .qllerem o elastcrjo só p arn um l'ado ~ Ahi está a questão prin cipaJ..-Todos
os autores que . falJam ness•e elas.te rio ·dizem que as ~ ün como ha neces:S·i-dade de augmentar a circulaçã-o interna nos momentos ·de grandes
s_afnts e grand·es expansões cornmerciaes, ha por outno lad·o necessidade não menns pa~p itant e d.e restring.i r a circulação nos momentos
ele ·contracção comm crcial. Quanto á segunda parte, não se póde r ealizar no Brasil, porque, ci0m o ·disrn, o b anco emissor não terá outro
m eio de se cobrir senão ·cortar •completamente o r eclescon to, o que
ainda mais aggravará a crise.
'
O SR. \SAMPAIO VIDAL: - E' voz geral dos financisrtas eurnpeus rle
1844; para .coá, ·q ue o mecanismo in gJ.ez -era tãci' imperfeito; tanto que o
Governo teve de suspender tres vezes, porque não p1oude satisfazer a.~
néces,ddad.es nacion aes .
·
Na .fallencia Wa ryn g Brothers quasi as finanças inglezas ·deralh
.
por ·ter.r a .
·
O SR. BEN'ro DE l\IiRANDA: - Imper.feito, não, rigido, demai.s, 'talvez.
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ü S11. S.utPAlO VrnAL: - Pernnte as necessidades muito imperfeito.
O iSn. HAUL CAHDOSO: ·- ü que .prova que não ha nada. absolut<imentc perfeito. Não ·devemos aspirar uma cousa perfeita para nós.
<ruando somos palz deved-or.
Mas volterno·s ao .assumplo.
Naturalmente, dirão os illustres coUegas que me dão a honra de
nu vir es1tas ·enrfa.donlrns c·onsiderações; .e ntão pelo que eu affi.rmo, os
;.>aizes secun dari10isi, mesmo pr-osperos, ·estáa !Privados ·de ter uma
circulação »ancada, e insti.tuições ·q ue estão funccioirnndo cm lantos
outros ·paizes, mesmo second rates.
Nã·o, a e.ss1es paizes é 'f acultado melhorar a sua situação rnonetaria e financeira, c·omtanto que come·cem .p eilo principio e que vão
gradualm e nte clesenv·ol'vcndo para melhor a sua situação.
Assim como ha ci.rculaçjo para ricos, tamibem .deve haver e ba,
circulação para pobres; e um dos de!fe.ito,. brasileirns, é o pobre querer ter circulação de rico. ...
Om1 circulaçáo·, crua~qucr que ella seja, tem tres fins prind:paes:
1", s ald a r a~ .dividas intcrna•c.i onaes1;
2", presi<lir e 1 C í~ll '.:;r as trocas internas ou nacionae.s;
3" ser poupada ou enthcsourada.
P.or uma convenção ta cita, clrngou -se á oonclusão C.1ue as .dividas
intcrnacionaes só podem ser s!aldarlas por meio d.e -o-uro ou de mercador.ias que ouro valham . Para enthesourar tambem o dinheiro que
Mferece mais attrac.tivos é a moeda me-tallica de ouro ou de p.rata.
Para presidir, e regular as trocas internas, sierve pet'f-eitament·e a moeda a que a população estiver habituada.
Destas tres funcções !qual é a mais• importante? Ninguem ousará
. negar ·que é a de saJ:dar as dividas internaci'onaes, que são as dividas
de hon.ra, d ·e cujo pagamqnto depende ri independencia e a soberania
de 11m povo {Jnalquer.
Quem ti ver mui.tg -our o !Pó"de Ler a velleitlade -d-e «~mpre.gal-o nessas tres l'uncçõC'>:· ; mas quem ti ver .pouc o deve, é claro. emp1-.egal-o de
µreferencia na. -s·ua fiuncção pr·ecipua .
'
Foi ·es:te o raciociniq simples que fizeram alguns financista8 e
homens de Estado que S(l viram a braços com uma situação seme:
lhante ú nossa: pouco ouro, muita moeda inferi-ar para uso interno.
Trataram, portanto, «.l e inventar expedientes para J)Oupar o metal precioso e destinai-o ·exclusivamente ao seu papel 1precipuo de auxiliaT na solvencia das dividas internacJ.on-ae~
Qu e m -prjmeir-o prop,oz um expediente ·e ngenhoso para p•oupar
o 0U1io, foi Ric·ardo, o not•avel economista 'ingl!ez, com o fim ·do Banco
da Inglaterra ir lentamente voltando á conversibil1dade ·das suas notas em r.irculaçã.o, dep·ois ·de longos annos de curso forçado,
consequencia ·das guerras napoleon icas.
A's ·p·I 'oporçõe.s que ·q banco ia ·rec:onstituin:do ·O seu encaixe, elle
propoz ,que fosse Jentamqnte elevand-0 as taxas <do cambio ·da libra
para o troco, mas ning·uem receberia ouro amoedado; mas sim em
narras.
Isto •o.i gnificava que ninguem procuraria our.o para enthesourar.
mas sóm·ente ·quem prec·i~1assc ·do metal para saldar uma divida no
ex•terior. 1)or este p.roc.esi;o de poupança .o banco foi voltand-0 .ponco
~ p.ouco il .parioda·de e ·á conv·ers1
ibiJiodade.
'1\fas tai·de o /Banco da Hollanda, .1que pos1,'llia um ,p equeno sfoclc
de ouro ·e uma s.otnm.a avultada de prata e papel •em c:irculnçáo, em-
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pregava .processios analogos ·de m-odo ::i reservar o ouro sómente par».
nas occasiões de saldos des!fa voraveis.
Mas em nenhum des•t·es dous. casos 'foi l.em'brad-o o alvitre de côlJocar os fund·os em ouro 'Clis.pi0n.i veis no exterior.
·
O primeiro estadista que accumulou ,fortes reservas no exterióí·
para, por meio «lellas, .defender a pari<lade que havia adoptaclo para
a sua moed·a, foi o Conde de 'vVitte, o afama·do financista russo, quanüo em 1892 annunciou que c·omprava s:i·ques w •brt:: Berlim a 2M,18 P.
vendja a 2M,20.
E nesta altura elo meu dis!curso, vai urna respns.ta da minha par~
te ao illust.re financista brasileiro-;- -o .digno representante de Minas',
·Sr. Antonio Carlos, quando, em aparte que lhe d ei, na Commissão de
Finanças sobre a possibilidade de e~tabilização da taxa cambial, me
retrucou ·que si eu tinha conseguido um proc.e.ss-o .para iss·o, que tif'asse prlvilegi-o. O .privilegio, ·c·omo vê, só :pnderia ser tirad.o pelo
Conde de W.itte.
A entrada •franc a d-o 1Governo russo· no mercado cambial tinha
por fim es tabilizar o valor do rublo na taxa cambial adooptada para
levar a effeito o seu vasto plano de conver>~ ão, p assa ndo .da circulação
de :p·apet inconvertível para o padrão ·OUI"O.
·
Essa politica coritin uou· a s•er segui•da ·em larga escala pe.Ja admi1üstração financeira russa, a ponto d·e, em :i'l"ovembro ·de 1912. -o !Governo russ-o possuir n•o exterior em dinheir.o e títulos estrangeiros a
avultada somma de libras 26.630.000. tF a:l lan.do ·e m 1913 na commk.são .de .orçamento de Duma, o :vliíl'istro das Finanças declar:ou que
as disponilbüdades no ext·erior eram d e (j() milhões de Jibras .
.O :Bane-o da Austria-IHungria dispunha de libras 4. 000. 000 em
s::tques •ouro para defesa ·do seu cambio.
·
Os tre•l:· bane-os scandinavos ti.nham tam:bem no exterior d.isponi"bilidades no valor .de libras 7. 000. 000.
'Ü Japão póde dizer-se que tem de fact-o o "IGold -Excbange Standard''.
Assim é que o Ministr-0 das iFinanças aHirmava na Di.éta em 1912
que os fundos-ouro, ma nt.id!Qs pelo .Governo e pcl'o Banco do Japão,
na .Europa e nos Estaclos Unidos devavam-se á cerca de libras . . . .
::;7. 000. 000. A q uantidade de ouro circulante no Japão é insignificante.
Emfim, póde dizer-se que, assim como os indivíduos civilizados
J..cham preferível oons1erv~.i· as suas reservas nos cofres dos bancos e
das •c.: üxas econmnicas, em vez ide tel-as nas suas carteiras, asisim os
.paizes vão achando conv eniente ter r eservas no exterior, .s obretudo
em paizes com .quem mantêm as sua:s mais avultadas transacÇões commerciaes.
·
Foram todas estas circumslancias, algumas preexistentes que levaram naturalmente -o inventor ·cio systema de cir culação ·conhecido
pela ·d enominação de "1Gtold-Exchange tSt·andar·d '', a architecta·l -o nas
base>. actuaes .
The "IGoJid-Ex.change ·S.tandard" arise out the .cJiscovery that só
1ong as gold .is availabl~e f.or pa,yments ·o:f infernational indebtednes~ at
'.ln approximately const~nt r~t i!1 .terms -of the iJl·ational courrency~ it
is a matter of comparahve rn·dJfference whetheT it actually f orms
lhe national courrencys.
Eis coJno o ISr. Maynard Keynes ex.plica a origem do systema:
"O padrão -cambial ouro nirge <la veri1ficação que, emquanto hou-

a exportaçã>Q,
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v·e r 1ouro disponível para pagame nto .do balanço inl crnaci onal cm
uma taxa approximadarnente constante em relação ú circu.laçiio 11açional, é refativa-mente indifferen'Le que ouro constitua ou deixe de
bonstituk a circulaçào nacional".
·
Pode-se affirmar que o padrão cambial ouro", existe quando. o
paiz, sendo servido por uma cir.c ula ção qualquer, o Governo toma
provid encias, por si ou por meio de um l3anco Central, para realizar
o pagamento do balanço internaciona'1, provendo a remessa de ouro
a uma taxa fixa .em relação á circulaçao local, conservando as reservas necessarias para auxi.Uar estas remessas no exterior.
Vejamos qual é o caso bra sileiro, paiz immenso, de população
espa1"sa e pobre, a não ser em algumas .concentr.ações mais prosp eras .
.Já possue uma razoa vel agricultura e incipie.nte industria, o valor
da sua exportação augmenta lentamente m·a s cintinuamente.
Os seus saldos intern aci onaes tambem augmentam; mas não ae
um modo continuo e avultado . H a r ecuos, ha h aix.a mar e preamar,
fluxo e refluxo; como se ve rifica áo quadro:
f:
Exportação Impor lação

do quinquen 1110 de
1901 a 1905 .. ... . . . .....
Média do quinquennio de 1906
.. ........ . ..
a 1910.
Média do quin.quennio de 1 1911
. ........ . . .
a 191 5.
Média do quatriennio de 1916
. ... .. .... ....
'ª 1919.
Médi a

SA1.1>0

39.G03 .000

24.921.000

14. 681 . 000

55.641 . 000

38.847 _000

111 . 794 . 000

til .538.000

49.795 .000 11 . 743.000

77.686.000

53.968.000

23 : 718 . 000

N estas condições ainda não lhe fo i possivel accumular um stock
ouro sufficientc que lhe fizess e mud ar a sua ·c aracterística de paiz
devedor, e liici pouco foi. possivel lograr exi.to as . differen tes tentativas d e dota.J-o de um apparelho nos moldes de um dos ·t res typos
atraz d es·c riptos.
'E ntretanto o estudo go movimento ascensional da sua producção
d·á-lhe possibilidade de agoptar com exito o typo de circulação acima
rlescripto, que é a primeiro etapa p·a ra .alcançar a métu tão desejada
do padrão ouro, com a tão sonhada e tão fallada conversibilidade.
O que nã'o se .comprehende é 1que o actual proj ecto e todos os
outros que o precederam na nossa historia financeira estejam sómen t~ a cogitar exclusiv;imente do lastro ouro das possiveis novas
emissões, isto é, que se este.ia a cogitar da funcção secundaria da
cir.culação, abandonando ao Deus dará a sua funcção precipua.
A nota que se emitte, 1quer sob a base de 3 para 1, quer de 5
para 1, ·t endo um l·astro .po conjuncto da massa do nosso papel que
nã·o consegue doural-a nem com 6 % do seu valor nominal, só póde
for ·um fim, que é circular no interior do p•aiz, fim secundario e que
se .realizará do mesmo modo mesmo 'CJUe ella não tenha lastro algum.
E para .apenas conseguir este escôpo secundario, nós vamos immobilizar o pouco ouro que t emos conseguido, na esperança lo.n glnqua
de que quando este Iastrq attingir a um terço da drcuiação as notas
serão resgataveis ou conversíveis. E ha cem annos que ouvimos esta
mesma cantiga.
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Exemplifiquemos: o ouro amoedado ou em barra, existente nas
arcas do Thesouro e da Caixa de Conversão corresponde pouco mais
ou me:nos á f: 6 . 500. 000, numeros redondos. A mass·a do nosso papelmoeda, de, tambem numeros redondos, 1. 700 . 000 ·c ontos ao cmnbio
par de 27 d., de que cogitam to dos os proj ectos, valem .t'. 191.270.000;
de onde o lastro ouro correspondente a 3,4 % da circulação total .
Si o Governo Brasileiro conseguisse 50. 000 contos ouro e sobre
elle emittisse cinco vezes, teriamas de um fado a circnlação elevad·a
á f: 221 . 000 . 000 e o lastro a f: 12. 052. 000 ou 5,4 % da circulação
total.
Si, em vez do cambio de 27 d., adoptassemos o cambio de 12 d.,
í[Ue preconizamos, a situação seri·a muito mais f.avoravel. A este
cambio o lastr o actnal equivaleria a 7,6 'Yo da circulação total, e
depois da op eração ideada passaria a ser de 12,3 %, quasi a actual
situação da ·circulação fr anceza .
Entretanto, a funcç ão principal do ouro que é saldar a divida
internacional, fica abandonado aos embates da offerta e da procura
e da mais desordenada jogatina e espe.culação .
Não, Sr. Prrsidente, esta , orientação deve ser mudada. O pouco
ouro que conseguimos accumular e mais algum ·que possamos e devemos obter, d eve ser empregado com o fim exclusivo de auxiliar
ao paiz a saldar o balnnço intern acional estabilis·a ndo o valor da
nossa moeda em relação ao onro .
O Sn. RAUL CAHDoso: - Não ha duvida que esse ouro podia ser
applir::i do na defesa do cambio .
O Sa. BENTO DR MmANDA: · - Onde deverá -ser conservada esta
reserva? A resposta a .esta pergunta envolve profundas controversias,
pois a maioria do pi.iblico, não affeito a estes problemas, olhará com
desconfiança .q ualquer proposta de transferencia da reserva ouro
para fóra do p aiz .
A cdenrna lev<1 ntacla na India foi grande, quando Lindsay·, o
autor do plano, propoz que a mais forte reserva para garantia do
padrão ouro fo~·se conservada em Londres.
Uma das obje.cções mais fortes levantadas co:ntra o seu plano foi
formnlada por Sir James Westland e assim concebida:
"() publico olhará com desconfiança os preparativos para o esfabelecimento do padrão ouro na India que comport3m a manutenção da reserva · de ouro em Londres e o seu ·emprego ahi no inlercamb~o.
·
Urna reserva de o.uro destinada a apoiar a introdu cção e a ma~
nu-tenção de um padrão ouro ·.em qualquer paiz deve ser conservada
no paiz, desde ·q ue ella tenha de produzir o seu effeito pleno no
escopo de estabelecer a confiança que é indispe·n savel ao exito da
medi,da .
Si O· ouro indiano fôr localizado em Londres e o publico se
·convencer qu e em um dado momento eJ.le poderá dec-appare.c er no
suppri mento das requisições do commercio ou do Secretario de Estado, difficilmente a confiança poderá ser restabelecida. Como quer ·
que seja, parece evidente .que uma reserva <le certo ·'7 ulto produzirá
maior effeito si estiver localizada na ln dia do que a 6. 000 milhas de
distancia . "
A esta criti.c a re-spondeu Lindsay :
"Minha resposta é esta: Em primeiro lugar, á respeito <le confiança . Só trata oeste assumpto qu em manda capital para fora da
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-Jndia; a gente que trabalha com .capital local na India ficará na
tnesma posição em ·qu e está agora.
As r.upias de prata ·cunhada é tudo o de que elles precisam.
A confiança é necessaria para aquelles que teem de mandar di:nheiro
para fóra da lndia, e essa gente terá maior confiança no ouro depo.ütado em Londres. Quanto ao desapparecimento do ouro para supprir ás requisições do commercio e do Secretario de Estado, direi
oue ha muito maior perigo de clesapparecimeJLto quando conservado
ria India, porque além elas re·quisições do commercio, si entrar em
circulação, será en thesourad o.
Do modo proposto elle será simpl esmente empregado para um
dos tres fins a que se destina o ouro. Será usado sómente com o fim
de fixar o cambio, de modo portanto a inspirar comp1eta confiança
na sua estabilidade. "
.
A experiencia da India é accorde em demonstrar que em tempo
de crise, de depressão cambial, o troco de rupias por ouro na India
é sem comparação menos efficiente para restabelecer a taxa cambial,
do que o troco por saques esterlinos, isto é, por ouro guardado em
Londres.
Esta experiencia já nós tivemos aqui com a nossa Caixa de Ccmversão.
Provavelmente com a metade do ouro que se .e scoou da calxa,
na crise de 1913, teríamos defendido a .taxa .cambial, si os fundos
estivessem no extrangeiro e sobre elles saccassemos, com as precau- ·
ç\)es, selecções e cuidados exigidos.
Eis, Sr. Presid.ente, a razão de ser da minha emenda ·no seu
art. 1.º, lettra a, e paragraphos subsequentes, quando manda transferir as nossas reservas ouro para os cofres .do "Fedéral Reserve Bank"
e dahi para o Banco de Irglaterra e o Ba:nco de França, em um valor
~otal approximado de f'. 10 . 000. 000.
·
.
· Emfim , Sr. Presidenl e, o que se deduz de tudo o que acabamos
lle ver, é •que a funcção precipua de uma re·s erva de padrão ·ouro
deve se mantei· a parida ri e adoptada . da circulação fiduciaria, o qui:
envolve uma dupla op . ai;ão: prevenir a depreciação .c om a retirada
do papel da circulação, quando se manifesta a inflação e prevenir
a ' valorização, lançando ele novo papel em circulação quando elle
começa a rarear.
·
Estudemos agora est ~ s considerações, em relação ao nosso caso;
ao caso brasileiro.
Temos uma avultada massa de papel em circulação interna e
uma pequena reserva de puro nas . arcas do Thesouro . Para a grande
maioria dos brasHeiros é completamente indifferente que este ouro
1enha o papel. de . .Jastrear ou dourar as :notas do Thesouro que eile
possne na alg1beira. Acosh1mado, durante toda a sua vida a não
,·êr outra qualidade de dinheiro, sinão umas raras moedas d'e pra.ta,
o ·q ue lhe importa .saber é se com eHas póde obter as rudimentares.
utilidades, imprescindivefs para a sua vida simples.
. Para a pequena minoria dos productores. dos homens de nego .CIOS e dos gosaàores e ricos, importa muito saber como esse dinheiro
se comporta na obtenção dos recursos de .que ·c arece para saldar
-0s gastos da sua proprie ~lade, da sua casa commercfa; ou dos seus
gastos sumptnarios.
Emquanto essa peqt1ena quantidade de ouro disponível tiver
simplesmente esse papel i nocuo, e o valor • ·cquisitivo elas suas notas.
1
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andar aos saHos, os r esp ectivos estado s de espirita eslar~o continuam ente em situações contraditarias, ora o importador e!:;t·á satisfeito e o exportador contrari ado, ora inver.t em-se as situa ções.
Quando entretanto elles ti verem certeza que esse ouro está sendo
prud entem e nte empregado para manter sensivelmente o mesmo o
valor elas suas notas, é claro que o seu estado ele espirito é de
confian ça, as suas .t ransacções .commerciaes deixam de ser um verdadei ro jogo e a grand e massa dos ·con s urnidorcs J'i c::ir á desonerada
ria sobrecarga que lhes impõe o commer cio p ara se cobrir das incertezas cambiaes .
.
E para «1ucm conhece a n a tureza elas no ssas transacções não
pód e h aver duvida d e que para a realização dessa estabilidade, o
· auxili o que a nossa pequena reserva el e ouro póde prestar, sera
muito mais effi .::: iente nas praças a quem mais devemos do que aqui
d entro do paiz. ·
·Desse m odo sim, poderemos affirrn ar que, até · certo ponto, a
ta x a carnbiaJ ind ependerá da massa d-0 papel em ci.r.culaçâo.
O cambio, pode-se diz er, não resuHará m ais da fornrnla Murli nho: mass a do papel-moeda de um lad-0, valor esterlino da expor\;{çâo do outro. A possibilidade. da defesa da taxa cambial , isto é, da
p arid ade adopta da será funcç ã o da seguinte desigual d ade :
E x portaçã o

+

Heserva ] Importação

+

Supprimcnlos

c xter. no~.

De um lado ter emos o valor da nossa exportação, reforçada pela
reserva cm ouro no extrangeiro; este primeiro membro deve ser
ma io1· (ou no extremo limite igual) do que o segundo membro ·cornjrnsto da importação acldicionacla dos nossos sup·primentos externos-.
A rua11ute11 çào do systema dependerá -clo augmenlo continuo dos
~io s sos sald os interna cionaes, o qu e aliás tem sempre ·a contecido em
m édia; mas tendo recuos continuas .
ü fundo d e r eserva fará o papel de r cservatorio de compensação: suimrinclo nos ex ercícios cl·cl'i citarios, accurnulando nos exercícios de f:u-lnr a .
Vamos tomar um ex empJ.o, imaginando que o systerna já estivesse
cn1 . fun r.cion a1llc nto. P ara estabel ecer a desigualdade nós precisamos
ÍH%er duas llypothcses : 1." que o· Governo Brasileiro tem disponível
no E x terio r uma r eserva d e :E 10.000 . 000; 2. , que por pes.c1uizas min uciosas, ver ifi camo s qu e a so1.11m a elos supprimento:; externos. incluind o serviços cl a·s di vi das ex t ernas federal, estaduat e municipal,
juros de capitaes. extrangeiros aqui empregados em companhias, ca~as commerciaes, emprezas ele toda ordem, ele r emessas das colonia:>.
ex1rangeiras, rendimentos de brasileiro~ r esid entes no extrangeiro,
desn ::zas de vi ajantes bras il eiros, etc., eleva-se · cm m édia á librns
25 . 000 . 000.
Para o anno passaclo de 1919, a {les igunldad c scrin:
Exp. + Rescrv. )
ou e m milhões
130. 035 + 1o . 000
140 . 0SG
I~to

Imp . + SL1p.
de libras
] 1í .177 + 25. 000 ou
] 103 .177

signifi c a que o anno p assado o fund o de reserv a poderia
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ter sido augmentado de um modo notavel e que o syslema linha tido
tlementos para funccionar explendidamente.
Vamos imaginar que no jogo ·de compra e venda de cambiaes,
~ Caixa d e Conversão conseguiu reter do saldo de f 26. 908. 000,
quinze milhões, teríamos fançad-0 aqui em circulação :mo mil cont os
lastreados com 15 milhões de libras do fundo de reserva no s bancos
l'xtr.an geiros.
Então o fun d-0 de reserva estaria elevado· a f'. 25. 000. 000.
No correr do exercido adual, em que nos primeiros seis rnezes
t emos um sal do de f'. 15. 000. 000, com esse r eforço, e evidente que
a Caixa de Conversão teria tido elementos para defender a taxa
adaptada dessa debacle · cambial á que estamos assistindo.
Como se vê, adop tauo o systerna do padrão camb ial ouro, e
· meio circulante adquire a elasticidade tã-0 apregoada pelos preconisa dores 'da creação de Banco de Emissão, se bem que não tão p erfeita, como esses aperfeiçoados app arelhos. Este anno com a escassez de letras de exportação, saccando sobre o fundo de garantia,
iriamos retirando da circulação, lentamente, de duzentos a tresentos
mH contos e dando logar á emissão de emergencia para defender a
producção.
Foi dentro do plano de Lind say, para a adopção entre nós do
"Gold Exchange Standard" que eu ·calquei a minha emenda, não só
adoptando a taxa cambial de 12 d. ouro, para a e-;tabilisação d·>
valor do nosso mil réis, nessa taxa, ·como provendo um fundo de
reserva no Exterior para defender esta estabHidade, ll exemplo do
que teem feito todos os 1 paizes mais ou menos nas nossas condições.
A taxa de 12 d. OfrO foi .a daptada porque, incontestavelmente,
ella representa a médir, das cotações a mais de 30 annos, o qu~
demonstra que, depois ~e um t ão longo lapso de temro, toda. a economia nacional já se apaptou fatalmente á estas condições.
O SR. SAMPAIO VrnAL.: - Essa é a eloquencia esmagador a dos
factos.
~
O SR. BENTO DE MmANOA: - Eis o quadro ela mérl la carnhial no
período republicano:
CAMBIO MEDIO D URANTE ü PERIODO REPUBLICANO
ANNOli:

1890 . ......... . .. . . . .... . . .. ..... .. .. .
1891 ... .. ...... . . .... . . ......... .... . .
1892 . ... . ..... .... . ... ......... : . . ... .
1893 .. .. . ........ . ..... . . .. ... .. . .... .
1894 .. . . .. ... . . . ..... . . . ....... ...... :
1895 ...... . .. . .. . ..... . .. . .. .. ....... .
1896 ....... . . .. . .... ....... .. ........ .
1897 . .... . .... . . ... . .. . . . .... ... . . ... .
1898 .. . ..... .. .. . . ...... . . . . ..... . ... .
1899 . . .. . .. .. . .... . .. . .. . . ... , ....... .
1900 . . .... . ................ . ... . .... . .
1901 . ...... . .. . . . ....... .. . ........ .. 1902 ... . ·.. ......... . .. .. ......... ," .. .
1903 .. . . .... " . . . .. . ............. . .... .

•

22 9/ 1U
14 29/ 32
12 1132
11 19/3 2
10 3/ 32
9 15/ lü
9 1116
7 23/ 32
7 3/ 16
7 7/ Hi ,
9 1/2
11 3/ 8
11 31 / 32
12

22
14
12
11
1o
9

9
7

7
í

36/ 64
58/64
2/64
38/'64
ü/64
60/ 64
4/64
46/64
12/ 64
28164

9 32/64

11 24/64
11 62/ 64

12

- ·169 1904 . ..... .. ... . .......... .. ... . .. . .. . .

l!W f> ............... . .. . ..... . ........ .

1906 .............. . .. . ......... . . .... .
1907 .... ... . ... . ........ .. .. .. . . . . .. . .
1908 ... .... . . . ........ ... . .. .. . .... . . .
1909 .. . . ... .. .. . .... . . . . . . . ... . . . .... .
1910 . . . ....... ... .. .................. .
1911 ... ....... ... ........... .. : ...... .
1912. ·. . . ..... .. .... . .. ...... . .... . . . . . .
1. 913 .. . . ....... ... . ..... .......... . .. .
1914 .. .. ... . . . .. . . . . . . ....... .. .... .
1915 . .. ..... ... .. ... . ... ... .. ..... . .. .
191 (j .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . : ... . . . . . .. .. .
1917 .... .. .. ·. ........ .... ...... .. .... .
Média dos annos ele 1890 a 1904 e l!J15
a 1917 (18 annos) ............... ..
Méçlia de 1905 a 1914 ............. . ... .
1!-118 .... . ..... ..... ......... . . .. . . . .. .
1!H9 . . ...... . . . . .. .. ... ... .. ......... .

1/3 2
5/ 64
1/61!
1/ 64
5/ 64
31/32

12
15
16
15
15
15
16
15

14/ 64
16/ 64
2/64
5/64
1/64
1/64
. 5/ 64
62/ 64

61 / 61
21/32
29/M
15/ lí)
45/ 61

15
14
12
11
12

61 / M
42/64
29/64
60/ 64
45/64

12
15
16
15
15
15
16
15
16
15
14
12
11
12
11
15
12
14

31/6-1
32/ 61
55/64
16/ 61

71:~2
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O SR. BENTO DE . MrnANJJA: - lJevo, en·lretan lo_, assignalar que
Lindsay, o autor do plano, deante da polemica susci·tacla na India,
quanto á taxa de esfabHização elo valor da rupia, que uns .q ueriam a
14 d. e ·outros a 16 d., declarou que essa questão era secundaria,
que o seu plano tanto defenderia a taxa ele 14 d. como o de 16 d.
E' lambem minha convicção, Sr. Presidente, ·que, :.:iqui no nos~o
paiz, desde que o plano seja prudentemente applicado e bem es.colhida a oppor1uniclade, tan<to se pócle defender a taxa de 12 d.. como
as de 15 ou 16 d.
·
·
Critíco o art. 1 .º do projecto.
Os moldes em ·que eHe está redigido revelarn a mesma preoccupa·
ção de lodos O·S t empo!>, de abandon ar o essencial pelo accessorio.
O leit-motiv :q ue corre de bocca em bocca ·e que está sendo repetido, mesmo por hom ens de notavel ·competencia no assumpto, é
que mais vale emiHir sobre um lastro, mesmo de titulas, do que sobre
lastro nenhum. .
·
Eu peço venia para discordar e inverter a proposição, mais vale
emittir sobre lastro nenhum, .comtanto que o ouro que o Governu
possuir ou que fôr adquirindo seja empregado na defesa da estabilização do vaJ.or do nosso papel e dahi no auxilio á solvencia ·dos nossos c-ompromissos intern acionaes.
Cfrgan.izemos com cfficiencia esse bnluarte da nossa circulação,
tentemos com um bom esforço a estabHizaçao do valor da nossa
moeda, e então dentr-o destas trincheiras, ser-nos-ha licito fazer ufu
ou -0utro abuso emissionista.
Sou erriissionista para a defesa do café e de toda a nossa producção exportavel; divirjo sómente no modo por que a emissão está
projectada; assim corno divirjo dos •que affirmam que emissões nao
affectam o . cambio.
·
Pódc a.contecer {fl!e a depressão cambial não siga de perto :.e
emissão ·de papel-moeda; mas no correr do tempo a sua acção nefasta
é inevifaveJ, e no nosso -caso ella é ·evidente, á vista da permanencia
das cotações, tão abaixo da nossa paridade durante tão longo lay~o
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de tempo; não t endo sido possi vel alçar-se acima de 15 d., mesmo
anno passado, quando tivemos mn saldo internacional superior a
50 milhões de libras, rnuitu acima dw; nossas IH:ce~sictaLles ex terna~
yisi_veis e invisiveis.
· O Sn. PAUL-O DE FnoNTIN: - E' que h a capi tacs aqui qu e, quando o cambio melhora, são retirados. Exactamente os fac·tus in visíveis tê·m um.a infln enc ia muito maior.
O Sa. CARLOS DE CAMPos: Varias são as causas da baixa
cam bi al. ]'~es ta saber si o papel-moeda é a maior .
O Sn. BENTO DE MrnANDA: - ·nevo declarar, Sr. Presidente, que
na· qu estão qu e nos preoc·cupa, eu transijo. Si clependcsse de num,
eu entregari a a S". Paulo, com as necessarias garantias, o quantum
n.ecessario para a sua op eração. S i o Governo actual é tão antí-emissionista ·que es tá levando ao ex tremo a s ua resistencia á emissão, não
ha r·'.lzãc p:ir:i duvid ar qu e e!le queim aria o p a p el um a vez ultimada
a operação . ()uanto ao exito ·desta, n â o pó de haver duvida, d a da a
situação estatística elo café . Uma pequena p arcella para a borracha,
r;p eranclo d e outro modo, tambem não comprometteria a situação.
Dê-se a S . Paulo, pois que S . Paulo precisa.
O Sn. SAMPAIO ConREA: - V. Ex. n ão diga S . Paulo prec isa;
diga qu e .o paiz pr ecisa .
O Sn. BENTO DE MmA NDA: Uma vez empregados todos o~
nossos recursos ouro na estabilização elo valor da nossa· moeda, só
ha dous títulos sobre os qua es o Governo póde apo iar ·a sua emissão
interna ; as C&ITJblaes dt eX'pOrtução e O :!i Warranls Cll.: mercadorias
exporta veis.
,
Só os dous titulos a-c~ irna, n a difficnlclade d e escoimar entre O'>
.antros, é que lhe dão pl ~· na garantia ele qu e se trata ele um a verdadeira transacção ·COmmerdal sobre merca dorias.
Si assim proced er o Governo clara mostras de seguir os conselh os da p r ud.eucia. Tenl10 aqui o relato rio <;la . Commissão que teve
d e .dnr parece r sobre a ~c t1;al situação monetaria ela India.
"Si b Pm qu e as no ~ sas r e·co mmencln ções introduzam uma me·rlída el e elasticidade n a emissão indiana, achamos r·ecommendav,5!
·prover com um mais am~lo e limitado poder ·d e ex pansão com o fim
especial ele fazer face ás exigen.cias, em época el e safra ele cin11taçã1)
adclicional, 0 q ue 6 nor!l(al na lnd1 a .
• _ As propostas formu l ~ d.as p elo Sr . Owarcl .suggerem cru ~ . a emis.sa o el ev e s':'r bm:ea da p;;irre em .J.etras commcrcrn es de eafribw (cowm er cia l bills of e:xchan gf! ).
·
Tomamos em cuidadosa c0ns1deração este plano, com r efenmcia
espec i:i l à sua ·a ppli caçãq 1ia mais vasta ..esca.Ja ·Como a bas e do sys!ema de notas do Federal -Reserve nos Estados Unidos ela Ameri.ca;
e rec.omm em<lamos que eJ.'e sej.a ~Xjp er ime ntaclo praticamente em
. pequena escala na Innia , como •a base para o pod er especial ele expansão ·qu e achamos r ec ~>mm e ndave l.
'
Pnr::i fazer face. ~ taes r equisi ções eleve ser autori;r,acla , em. primeiro lo_gar , a ·em i ssão eh notas acima de cin co c1·own..< sobre a
garantia el e k trns comn1el'c.i.aes d e ·~ambio em addiçâo· ~ . emissão
noi·mal .
· . A emi 5sao seria feita sob a fórma de ernprestimos aos "Presiclency Banks" sob a garaptia collateral de ·effe'itos (bills) e·ndossados
pel os "Presinency Banks" e el e prazo não maior fie 90 dias . .
0
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·os juros carr.E:gados aos lrnncos por .taes adeantamcnlos não dioviam ser menores de 8 % ao anno.
· Os .adeantamentos deviam ser fón:l de quaes·q uer emprestimos
foi.tos pelos saldos governamenlaes do Th(;;souro.
· Os ' effeitos (hills) offereciclos com garnntia addicional .elevem
ser· effeitos eommerciaes · bona fide contra mercadorias de ·e xportação. eão sómente por'Crue taes el'feitos conduziriam a retirada aufom atica da emissão de cmergençia no seu vencimenlo, mas tambem
pcrqüe taes effeitos si:í·o niai·s facilmente v<::rí.fi.caveb como repres-entalí vos el e uma tran·sacção commercial verdadeira, elo que effeitos
internos que 'PO-dern ser creados para fins meramente -de favor (for
purposes of finance) ou contra mercadorias deposita·d&s parçi. fins de
açambarcame1Yl-o (goods helcl for speculati.ve transacticins).
Si a di fficuldade ·de reconhecer os effcitos internos com verifi~
cadas tra·nsacções ele -commodida.des, pud·er ser vencida, não vemos
n enhuma o!Jjecçâo Ú acceitação de taes effeitos •COl110 garantia paraUela às letras ele · exportaçáo, mas JJensamos que no iniciu ele
execução de um p.Jano, qm, é incontestavelmente uma experiencia,
~ed mais prudente ·autorizar a acceitação sómente de letras de exportação (lmt vvethink ·l hat at the inception of a scheme whi ch is
admittedly experimental it '\voulcl be wiser to aufüorise the tender
of r:xport bills oniyJ.
Eis aqui. Sr. Pre:sidente, os conselhos da prudenc!a.
Em resumo, Sr. Presidente, ·e. para ·t erminar eu direi que a&
minhn~. emendas veem firmar estes dous principios .que e11v·ol vern ·
uma relativa garantia ·para paizes nas condições do Brasil, . com urna
gralllle massa de papel em -circulação e uma p equena reserva de
ouro.
·
l .º, Que todo o 011ro q11P. . pudermos obteo<· deve ser em pi egauv
de preferenda no seu fim precípuo, 'que é o auxilio ao pagamento
t"los nossos cornprorn.issos internadonaes.
Quando essa rcserv;:i ouro no exterior, c om o progresso elo Bra»il, altingir á :C 15 mi!hôcs, então poderiamas começar a encher o
nosso s egundo resernitorio, formando o fundo de resgate ou de conver~ ã o do papel-moeda . aqui no interior.
Nesse momerito si1i1, o accunml6 de resérvas demonstrando ·que
0 Br;rsil, d e paiz devedor, passár a <1 paiz credo r , é qne ·c aberia 'a
tr:rnsfor111<1ção do Ban co do Brasil em Ban.co Emissor, adquirindo
ün1 ·eapital d e 10 a 15 milhões de libras-ouro que, r;~nnidos aos 15
milhões do fundo de garantia do padrão cambial onro, prefariam
o terço da circulação, podendo ser adopl1aido, sem mais ·ex.pedientes,
ü padrão-ouro.
··
ü ·SR. S.n fPAIO VID.\L: --- Até lá o Brasil contimwria ·p erdendo
todos .os lucros da sua producçâo .. .
li Sn. BENTO DE MmAND.-\: ·- - O Governo ·deve acompanhar com
attençiío e desYelo as r.rises da producção, soecorren d o-a com me-·
d idas de emergencia : Comecenws pelo ·r edesconto sem emis·s ão, com
emissões ele ernergencia pcio Governo .
·
O Sn. HAur. A1.vi::s : - - Mas · ha paizes qu e partiram dos banco:5
emissores para esses resulta<Jús.
O Sn . BENTO nE MrnANl>A :· - Não acredfto' .
o s~1. HAUJ . ALY ES : - .Q .Ta pão · partin ele banco.'\ e'missores t:!>~·
l>alh:ldos, propagados pelo paiz inteiro, estendidos a torlos os pontos
e fre cho<: do rcrritorio j ~1noncz.

172 O SR. BENTO DE :MmAN DA: - Já tive occasião de mostrar qual
. a situação «'lo Japao .
O SR. RAUL ALVES: - Fallo autorizatlo pela affirmação de um
Japonez illnstre, diplomata e estadista .
.Q SR. BENTO_ DE MIRANDA: - Mas o Japáo hoje é um paiz credor.
· O SR. RAUL ALVES: - Hoje é, mas eu digo que elle partiu das
émissões pelos bancos organizados por toda a parte, por uma infinidarte -r'le bancos emissores .
O Sn. SAMPAIO VIDAL: - O orador naturalmente vae faz er . c-Om
que este fmido fique em . poder de a1gum banqueiro de confiança .
.Q Sn. BENTO DE MmANDA: - A mmha emenda manda collocar
em Nova York, Londres e Paris, á disnosicão do Governo.
O Sn. SAMPAlO V1i>AL: - Agora, V . Ex . me respon.da. V. Ex.
s:·1be pP.rfeitamente que .os go\rernos do Brasil teem dissipad·o até o
ultimo ceitil todos os fundos de garan1ia e todos os fundos de resgate. E' ou não é a verdade'! V. Ex. tem esse exemplo, quer edifi.car
sobre areia, medida que reputa d e salvação da nossa economia?
ü SR. BENTO DE MrnANDA : - · E'n't/ãu V. Ex. não· leu a minha
emenda.
O SR. SAMPAI-O VIDAL: --- V. E?C. está diante de factos . Tínhamos ·
10 mHhões completos em Londres na oc·c asião em que se tratou de
alterar a taxa de 15 para 16. V. Ex. póde me dar noticia desses
milhões?
Acho a providencia de V. Ex. muito salutar ma~ inopportuna.
o SR. BENTO DE MIRANDA: -- Todos os paizes que adaptaram
este typ o de circulação. procederam mais ou menos do m esmo modo.
Adepta-se uma taxa artifticial para a estabilização e crer1-se um apparelho para a defesa desta t axa fixada, por meio de jogo combinado
de cambiaes, comportand-o saques s-obre o fundo d e reserva no ex terior em ouro e saques sobre o fundo de papel-moedn no interior.
Umn ve;,, adaptada a taxa, ella passa a ser a paridade artificial
da cil"culação e ipso facfo, estabelece-se -o gold-point em torno deHa.
Nos momentos de escassez d e letras de exportação e• cambio baixará .a té o gold-point. isto é, até o limite ·do· cambi.o par accrescido
das despezas da exporta vão elo ouro, que é ainda um raso a estudar
e. que na minha emenda eu calculo em 14 d . por mil réis, dahi o
cambio mínimo de 11 :3/4.
Nesta situação. ao negociante, necessita·do de fazei' remessas em
ouro · (would be gold exp-orter) offerece-se uma .cambial sobre· a
prar;a indicada, .c arregando-se-lhe 1/4 para as despezas que clle teria
de fazer se remettesse ouro em especie.
Vice-versa, no caso ele abundancia de lettras e tende ncia do
c"lmbio para a alta, um q vrz attingido o gold-point, seria o caso da
remessa de ouro para o Brasil; offerece-se ao ne~ociante extrangeiro
que tem pagamentos a fp.z·er no Brasil, uma cambial pagavel em pa· pel-moeda, carregando-se-lhe 2/ 8, a quanto se calcuJ.a que se elevariam .as despezas, si ellE) tivesse ·de remetter our-o em especie; ctahi
o cambio de 12 1/ 8 pi:ira compra de cambiaes ou pnra os saques
contn1 a Caixa ou contr;i o Thesourci.
Para levar a effeito essas delicadas operações carnblaes, crêa-se
um serviç.o especial q11,1e, como resa -a minha emenda, eleve ser com1'letamente independente do Thesouro Nacional.
O SR. SAMPA 10 VIDAL: - Mas não está sob as ordens do Executivo.
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BENTO DE MIRANDA: Totalmente, não.
Sn. SAMPAIO VIDAL: - E' independente do Executivo'/
O SR. BENTO DE MIRANDA·: - Apenas seria presidida pelo .Ministro da Fazenda, .que ·t omaria parte nas deliberações.
O SR. SAMPAIO VIDAL: - São os Ministros da. Fazenda que teem
dissipado os fundos de garantia e resgate e dissipado sem lei que
autorise.
·
O Sn. PAULO DE FRvNTIN: - E o Congresso depois tem acceilo
lodos ess es actos. Este é o ma:l principal.
O Sn. SAMPAIO VIDAL: - Todos os .fundos desde 1846 até hojo
teem sido dissipados a,té o . ultimo ceitil &e!n re5ponsabilidade para o
Exe_cutivo. E' lastimavel o facto, mas tomemol-o por base.
O Sü. BENTO DE MIRANDA: - A má situação financeira do Brasil. é devida .e m grande parte á desordem nas finanças publicas e á
falta de sequencia · nas administrações. Por falta de ordem fiirnnceira, um governo contracta grandes e avultados serviços, sem préviamente ter provido aos meios de pagal-os; em um momento dado
vencem-se a.g ·p restações do contracto e o Governo embaraçado J.ança
mãos dos fundos disponíveis.
Urna administração financeira adopta a política da estabilização
cambial por meio dá Caixa .de Conversão. Ainda a obra não vae em
meio, outro Ministro desmoraliza a instituição,. lançando mão dos
fundo·s para manter o cambio em a.Jta. Com taes processos não ha
plano financeiro que possa .vingar.
ü Sn. SAMPAIO VrnAL: - V. Ex . imagina que esses fundos nos
bancos emissores, .correriam algum risco?
O SR. BENTO DE MIRANDA: - Certame.n te que .sim.
O Sn. SAMJ..>AIO VIDAL: - Além do mais uma cbs funcções du1>
bancos emissores é intervir na situação cambial.
O 3n. BENTO DE JllmANDA: Perfeitamente, de accôrdo; mas
nas condições que já tive oc·c asião de expôr no prh1cipio do m eu ·
discurso, vedando ·a sabida do ouro para o exterior.
No nosso caso de p1a iz devedor. o fundo de garantia no exterior
certamente passará por muitas vicissitudes . Assim tem acontecido
em paizes semelhantes ao hosso pela sua producção e pelas suas
crises .
Os nossos saldos internadonaes são irregulares, e annos haverilt
em que o fundo ficaria muito reduzido.
F.' daro que um banco particular não poderia correr esses riscos
nem :::ssumir taes responsabilidades.
A India ,c omeçou a execução do seu plano com um fundo <lL
f'. 1O.000. 000; durante a crise de 1907, esse fundo ficou reduzido a
menos de um milhão; actualmente esse fundo se eleva a mais de 37
milhões de libras.
··
O SR. PAULO DE FRONTIN: - Permitta-me um aparte. Esse fund';
indiano elevou-se nessa proporção principalmente devido .ao grande
incremento da exportação duran·t e a guerra.
Na sua formula, no 1. membro, a parcella da exportação é :.
que tem importanci.a pr·eponderante, po1,que a reserva é da menor
significa ção.
1)
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O fundo 1k r <'Slrvn csl triu porl;1nlo r· •(luzido :i t
.OíJ(J . IJíJ!f,
cksí!tl ·nclo <h• C 1 . 000 . 00 0, nias aqui rr (;nixo de C 1 v ri1Uo ÚCVlirfa:
tr r· n os ~e u s (•ofn's 20 m il co nlos po n (• m id s 011 m ·ni:rn .qu ', á laY.~
d r ·1:~ ti.. ·orT 'sp o11rl c riu111 :r 11111 mfll1i'io d libras no cxt1tr i or:
i\l;rs ~i lom:i:sc mo. por excmrp lo o :inno d 1IJJ fl , ·uj ~t xporb1r;ão
foi. numero. redo nd os, f 57.000. 000
importaç'ci, ;C 40 . 5(J(j.(J011, ít
. d esi~11n l cln1lc sc rin , nllcn d r•nrlo a qu e c•.o. t:wamos
m /andino :

1: !í i .

ººº
'000
ou

+ 12 1o.000 . 000
r

01 . 000 . 000

Lt O.G 00.000

60 .500 . 000

+

r, 20 . 000 . 0!JO

0 fundo ele rcstrv~ cstarü1 rc·d·uzHlü a .e 6. :-uo.orio. devenrl0
Pxisfir nns a r ca~ <la Caixa d<> ConYcrsão o papel cor r espondente- à.
f :-i . !'>00 . 000 rrn n cMnb io d e 12 cl . 70. 000 ·Conto!> .
Eis a rnzão, Sr. P1jcsid.e11tc. por qu e no -prin ci pio ela execuçãri
elo plano, não se pórlc f ntrcgar ::. un~ b:rnco central. Só o Gc;verr,o.
por mE>io de urn a insliluiçãc, adequad::., pod e manejar l::i C!l o perações
com desassombre

Eis aqui o quadro das cambiaes <!e exportação para 1918:
1918 -

tlo armísticio

Cambiaes compradas (exportação)

1918

Londres:
1.º semestre. .
2.• semeslre.

·.......... .

24.530. 740-12- 3

............ . . . . ..... . . .... . . . .. . ... . .. "' ,. . .

13.677 .342-18- 8

Paris:
1.º semestre.

87. 579. O:il ,34
79. 872 .106,09

Frs.
Frs .

2.º \:cmestre. .

167.451.137,43

~:

6 .440.428-12- 1

. .

Estados Unidos:
1.• semestre. . • • . . . . .... . .. ..........•..•......•. . .... . .. . ......
2. • semestre. • .......... . .. . ...... . . . .. . . ...• . . ....... . .....•.. .

$

$

40. 661 . 894,06
27. 048. 527,68
67.710.411,74

Italia:
1.• semestre.
2.• liemestre. .

Lir .
Lir.

$ 4,76=!'. 1

·r

14. 224. 878-10-

o

60. 540 .. 7d!''.!'í2
42. 620 .166,84
301 ".,25 = t 1

103 .160. 912,46

3.410.278- 1- 7

Hespanha:
1.• semestre
2.• s·e mestre -

Pesetas ....... . ........................ ·... .. .... .
Pesetas ......... . ...... · · ... , .... . ... . .. - ....... .

1 . 928. 008,38

73. 713,40

85.179-13- 3 '

2.001. 721,78
Argentina:
1.º semestre

2.• semestre -

Pesos papel argentino. ~ . . .... . ........... . ...... .
Pesos papel argentino .... .... . ........ . ..... . ... .

3. 073. 682,07
2. 726 .176,35
544.076-16- 5

5. 799. 858,92

Uruguay:

t.• ·semestre
2.0 semestre -

Peso ouro uruguayo ......•.......... . ............ ·
Peso ouro uruguayo ..... . ..... • ... . ...........•..

2?.4. 171l.ll7

643 .349,83

867 .526.50
·i>ortugal, 1. • e 2.• semestres - Escudos . ... . . . . . ......... , ...... .
Francos suissos - 1.º e 2.0 semestres .........•...................
·Corôas austriacas - t.• e. 2. 0 semestres ... . .. ................ , .. . . .
.Florins hollandezes - t.• e 2.º semestres ........ . .......... . ..... .
.Japão, yen - t.• e 2.• semestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . . .
Argentina, peso-ouro - t.• e 2.• semestres ...... . ..... • . ._. ....... .

5. 786. 954,44
1.542.;lfl;)!)()
113 . 300.00
176. 5~4.3~
14. 708,74
1..130. 447

60',5

~~

!'.. ·.S',96

~

<1

1 •••.,30 4 .524'•., = r 1
100<•. = r 1
11u .. 5=t 1
1J•n,27d,5
1•··. = 51 4 •

21. 907- 3-11
735.425- 964.271- 11.153- O15.350-16-

2
7
O
2

1.685- 7- 6

240.220

63.992.937-18-11
Exportação de 1915 t 61.168.000.
ColT'o S·<> vê, existe uma differença a mais "'ntre as cambiaes
<le f: 3. 000. 000, numeros redondo'!.

vendidas e o vglor da exportação, segundo a estatistica commer.cial
1

\

.. .

'

.

, ·,

'

''

O SR. PAULO DE FRoNTIN: - E V. Ex. acredita nesses saldo.>?
Eu não acredito, porque a estatística co:nmcrcial que dú esses
saldos, não registra lodos os clemcnlc;>s invisi veis, o <1.Uc . é ~(ucst.ü?
muito importante. Sabe ,V. Ex. qual e um dos elc111c11los lll v1s1 vc1:;/
E' o contrabando.
O SR• .l:íENTo DE MIRANDA: - V. Ex. comprchendc que si é verdade que uma percentagem desconhecida da importação é sonegada
lio fisco federal tamlJ :.:m uma p ero..:enlagcm clesconhce1tla <.la exportação. é sonegad~ ao fisco estadual. Vamos, pois, admiltir, para poder
argumentar, que essas percentagens se equilibram .
1918 -

Qut> a estatistica commercial está proxima da realidade, nós
portemos t.:r uma confirmação na est:.ilis1 1ca lias cambiaes mandaua
organizar pelo :\1i nis! l"'l .Joüo Ribcfro cujo primeiro quadro sahiu
publil'ado no relalorio <.lesse Ministro'.
O Sn. PAULO UE FnoNTIN: - A questão não é da exportação, é
da importação .
O Su. J3F.NTo DE MIRANDA: _ Eis aqui 0 quadro das cambiaes
vendidas no mesmo anno de 1915:
. Cambio
do armisticio

Cambiaes vendidas

TOTAL

i:

Londres:

t.• se1nestre. . . ....... . . ........ .. ... . . . . ....... .. . ..... . . . ... ··
2.º sc1nestrc. . . . .... . . .. . . ·. .. ..... . .. . .... .. ..... . ........ . .. · • ·

27.843.024- 6-11
17.481.529·19- y

.1

Paris:
1.º semestre.
2.º semestre.
Estados l 1nidos:
1." semestre. . . . ...... . ..... . .. ... ...... . ....... . .. . .....• . ... ..
2 • semestre. . . . .. .... . . ... .. ............ .. . . . . . .... . . .. .. . . ... .

$
$

Italia:
1.º st>mestre. . . . . . . . ..... ... ........... . ... • .....• . ..•.••••.. .••• Lir.
2.º semestre. . . ..... . . ..... . . . ... .. ... . .... . ....... . ... . ...... . . Lir.

110.344.512,28
69.603.022, 75

79.94 7 .535,03

26''. = 1 E

6.921.059- O- 9

71.523.998,12
42.505.805,56

1j14.028.803,68

$ 4.76=1 t

23.955.631- O- 9

47.111.704,25
45.439.940,88

\92.6~1.845,13

30 11 '.25 = t 1

8.852.935,77

23P,5 =E 1

376.720-13· á

22P,5=1•
10',6 = f: 1

1.562.346-18- 2

Hespanha - Pesetás:
l.• semestre. . . . .. . .. . .... . . . ... . . ... ............. . .... . . ... . . . .
2.º semestre. . ..... . .. . . .. ...... . .. .... . ... . . . .... . . . . . . .. .. . . . .

4.574.917,95
4.278.017,82

Argentina - Peso-papel:
1.º sen1estre. . . . .... . ..... . ...... • ....... . . .. . . ... .. . . .... .. ... .
0
2 . semestre. . . ......... .. ........ .. ....... . .. . •......... .. ... ..

8.058.052,86
8.502.824,37

16.560.877,23

Uruguay - Peso-ouro:
1.• semestre. • . . ...... . . . ......................... . ......•..... .
2.º semestre. • .... . .. . ... ..... ... . ....... ......... . .......•..•...

1.597.973,75
1.097 .459,64

2.695,433,32

Portugal - Escudos:
1.º sem·e stre• •.......... .. ... . .......... . ... . ..... .. .......... ..
2.• semestre. • ...... . ............ . ........ . ...... .. ....... . .... .

13.777.700,22
12.498.508,39

26.276.217,80

Suissa - Francos:
1.º semestre. • . . ... . . .. . . . . . . .. .... .. ........... ... . .... .. .... . .
2.• semestre. • .... ·... . . . . . .... .. . . . . . . .. . . . .. .. . .. . .. ... .. .. . . . .

1.236.895,39
1.609.246,45

2.846.140,84

2.• si;mestre. . . . . . .. . .... ..... .. . . . . . ... . ... . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . .

9.371,83
47.033,35

56.374,18

Holla nda - Florins:
·1.• semestre. . . . ... . ..... . . . ... . ..... . ..... . . .. . . ... .. .. . . ... . .
2.• semestre. . . . .... .. . ..... . .. . .. . . .. .. ... . . .. .. .. .. . . . . ... . . . .

38.182,20
69.726,03

107.908,23

P·erú - Soles:
T.º sem·<.>stre. • . . . ...... . . . .. . .. , . .. . ....... . . . ..... . . ..... .. , . . .
2.• semestre. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . .. ... . . . . . .. ... .

5.881,00
3.315,00

8.196,00

.Tapão - Yen:
1. semes tre. . . . . ...... .. . . . .. ... . ... . . .. ... . . . . .. .. . . . ..... ... .
2.• semestre.. . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . .... . . ..... .. .. .. . ... . . .. ... . . .

64.964,97
44.077,03

109.042,02

2.• semestre. . .. ... .. ... . ... .. . . .... . . . .. ... ... . . ~ ....... . . .. .• ..

62.445,15
32.488,67

84.933,82

Argentina - Peso-ouro:
1.• semestre . . . .. . .. .. . . . ...... .. .... . . . . .. .. . . . . . .. . ....... ... .
2.. semestre. . ...... . . . . . ....... . . . .. ....... ,..... . .. ... . . . . . . .. .

428.927,00
1.043.851,00

1.472. 778,00

Corôas austriacas:

1." semestre. . . . ....... . ... ...... .. . . .. .. .. . ..... . . .. .. . .. .. . .. .

0

Ilhas -

Escudos:

t.• semestre. . . . ................... . ... . . . . .. . ... .. . . . . . . . .... . .

45.324.554- 6- 8

604 ,5 = lP.
3,96= 1f:

1..•, 304 ,5
7u•,9=f: 1

680.65-

o- o

3.326.103-10- ,4

=t

1

118.589- 4-

o

ooc•. ~ t

1

563-15-

o

24''.

l

3.063.102

11",5 = 1 t
1· =18 4 ,75
12,8 = t 1

17 ..,274,5

8,7

=

t 1

9.383- 6- 5

640- 6- 3

12.533- 4- 3

7••<,9 = 1: 1

10.751- 2- 4

1P = 51 4 •
5P,7 = E 1

313.357- O- O.-

----

85.676.000-15- l

Importação de 1918 -

! 52 . 817. 000 .

.. · . .

'

. .. . '

·.
.

.

1

.

,·

•

189 O Sn. BENTO DE MrnAND.-\: - Como se vê, as Ca!Y! !} iaes v e !~did'.l. ~
anelam por· f'. 86 . 000. 000, num ci'Os redondos, qu a nclo o valor ela nossa
importação foi de f'. 53. 000. 000
Não é difficil demonstrar que este resultailo está muito nroximo
da realidacle, se desdobrassemos o montante ela s ca mbiaes v~endidas,
na s . sw1~ verdadeiras parcellas, augmentando o valor da importação
de f'. 3. 000. 000 para attender ao ·COntraban dp e mantendo o al.gari.smo dos supprim entos vlsiveis ·C i nvisi veis ·em f'. 20. 000. 000, [l_Or
isso qne estavamos em fundi11g . Tt;remos:

Importação. . . . .. . ... _. .... . ............. . .. . .
Supprimento~ externos . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . .. . .
Jogo e especubção .. . .. . ..... . . . .. ........ . .. .. .

I'.

JC

56.000.000
20 . 000. 000
10.000.000

.e

86 . ooo. oon

f'.

E' a margem ·que Goschen attribue ao jogo nas op erações cambiaes ·de paizes de papel rnoeda desvalorizado - 10 %, sobre o montante das op erações.
.
O Sn. PAULO DE FnoNTI N: - .Togo, não. Princip:ilmente pagamentos que não constam da ·c stallstica.
O SR. BENTO DE MmANDA: - ~ão con stam da estatistica, porque
nuncn se tentou fazer um estud·o a este r espeito .
Eis a razão por que eu trago estes assumptos e estas idéas para
o . terreno da discussão. Estudemos .cuidadosamente esta questão. O
cambio não é um mysterio; é funcção de uma tro ca; tod-os sabemos
disto .
·
·
O SR. PAULO DE FnoNTIN: - V. Ex . sabe que ·n o commcrcio,
o s·egredo é um dos elementos e uma das parcellas está sujeita a este
segr·edo.
O SR. BENTO DE MIRANDA: - A questão é que nenhum Ministro
da Fazenda mandou proceder a taes estudos.
O Sn. PAULO DE FRONTTN: - V. Ex. aca ba ·el e citar os trabalho$
nesse sentiélo mandados proceder pelo Ministro João .Ribeiro .
O SR.. BENTO DE MmA.NDA: - O Ministro .Tioiilo Ribeiro mandou
fazer .e statísticas de camhia es . Isso não é estud a r todos os elementos
qu::> accorrem ão merca d·o .cJe cambiaes . Para f.azer taes estudos é
preci~o urocc d·er como, por <"xemplo, o Governo mexicano, quan do
emprehendeu a reforma monetaria no seu paiz .
'
Em F·evereiro de 1903, o Presidente Porphirio. Dias, por intermedio do seu celebre Ministro das Finan ças , Limantour, nomeou uma
<:'.Ommissão d e 44 m emb ros p•ara ·e studar as. condi çõ-es monetarias do
Mexico .
O Sn. PAULO DF. FRoNTIN: - Aqui , si nomeass em e ssa commiss5.o, -os 44 nada faziam.
O SR. RAUL ALVES: - Não se entenderiam . Todos teriam opinião
divergente; ·c ada um a sua, e a commissão seria improficua .
O SR. BENTO DE MIRANDA: - O Presidente ·eleito da Com missão
Geral, Sr. Pablo Macedo, nomeou quatro sub-commissões de 10 membros cada urna , e subm etteu a cada - uma o questionario, formuJado
· pelo Ministro Limantour.

-- 190 l\'o qucstionario da pl'imeira sub-commissão eslá incl~ido. o programma necessario para obter todos os ·e lementos conshtuhvos do
camhio. Eil-a:
Dados relalivos à importação de mercadorias extrangcir'as e exportações de mercadorias mexicanas; o montante do capital extran"Ciro invertido no Mexieo, quer temporariamente, quer permanente~·ente; o montante .dos lucros, juros, dividéndos, ou .outras modalidaries, que são annualmente remettidos para os paizes ex·tra:ngeiros, por
conta de inv·e rsões t.empora rias ou p ermanentes de capitaes ou braros extrangeiros no Mexico; . e o montante do balanço liquido annual
contra o Mexiro.
O SR. PAuw DE FnoNTlN: - E' muito difficil a obtenção, aqui
desses dados . Ha •differença entre a extensão áo l\tlexico e a do Hra:;il. As praças do l\foxico são duas e as do Brasil são muitas.
O SH. BENTO DE MIRANDA: - Concordo que não seja facil a
obtenção desses dados; em todo o caso este estudo deve ser tentado.
~ão sei .que difficuldade haverá para obter o montante do capital
P-Xtrang.eiro invertido em companhias aqui no Brasil. Em revistas
inglezas }á eu tenho visto a ·c ifra do capital ing1ez invertido nu
Brasil .
O S11. PAULO DE FRONTJN: - A difficu1dade não está nas companhias, nois que estas t êm n ecessida de de um decreto para poderem_
funccionar. A qu es tão das firmas particular:es.
O SR. BENTO DE MIRANDA: - Para ·e stas a d optar-se-ia um calculo
appr-oximado, de accôrdo com .o capital mencionado nos seus contractos.
O Sn. PAULJO DE FnON'fIN:-Desejaria saber qual o capital portugucz inve1•tido. Daria longo prazo para me ser fornecida a resposta.
·
.Q SR< BEN'110 DE MmANDA: - OarJital (portuguez :não existe nenhum aqui inve rtido; existem casas pol'luguezas cujo capital foi aqui
accurnulado ...
O SH . PAUJ.o DE FnoN'fIN: - Ganho ou não , é aqui invertido.
O Sn. BENTO DE MmANDA: - Ha muitos indices que no s podem
levar ao conhedmcnto approximado .desse ·C apital, como os ·contractos
!'cgistrados na .Tunta Commercial, os impostos de industrias e profissões, as decimas urb:rn ~s, etc . As estatísticas das cambiaes, se con~inua das. com padcncia ·e p erti.nacia nas differ·entes praças brasilei1·as, l evar-nos-hão ao cop.hecimento approximado ·das .remessas feitas
pelas duas m:=riores colopi.as extr:rngeiras: a portuguez:~ e a italiana .
O SR. PAULO DE FHON1'IN: - Isso é. que eu ponho ·e m duvidá;
acho impossível conhecer-se .qual O V'aJor d.essas r'emessas para O extericl', qur crrni,ialcm á importação de mercadorias. Do 2.º m embro
da s ua d·esigualdade V. Ex. não poderá determinar com segurança o
1. º termo, isto é, o val qr da importação de mercadorias, por causa
· do contrabando; .e o 2.º termo, pela impossibilidad·e de c·onhecer os
;upprimentos invisíveis.
O Sr.. BENTO DE Mu~ANDA: - O contrabando na importação á
contrabalançado p elo ·Contraba.ndo na exportação; e. os supprimentos
mvbiveis pod·em ser obtidos com uma approximação razoavel, talvez
tl.e meio milhão .esterlinps .
'
O SR. PAULO DE FRONTIN: - Não o conseguiria nem com uma
approximação de vinte milhões.
0

1

-
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O SR. BENTO DE MmANOA: - J á mostr.ei jus-lamente o contrariD
dessa exagePada affirmação, com a esta-tistica das cambiaes vendida~
('ffi 1918, dando a margem sufficiC'!1te para o jogo, ·segundo a porcenta gem ad aptada p elo mais acatado dos autores -e m malL:ria cambial.
O Sn. SAMl'AIO Coun;;;,,: --- To·da s as cambia es sac:~ das elo IJra.;ii
·c ontr a uma praça extrangeira, ou todas as -letras de importação vindas para ·se1-crn acceil::\S no nosso paiz, pagam uma taxa de dous · po!'
mil "(200/00J . Essa tax.a é cobrada entre nós .pela mesma estampilha
mum qur , serve pa.ra pagar hypothecas, escriptu ras publicas, ele ., é
11 mesm::i •estampilha _
iurlici::iria. Po r qu e não determinar um sello
especi::ll'? Esse sello não daria o movimento da estatislica·?
O Su. PAULO DE FnONT.tN: - A medida ·Üe V. Ex. .é optima,
tlará resultados explendidos, mas até ser ·COnve·nientemente empregada ha de passar muito t·empo.
O Sn. SAMPAIO CoRRÊA : - Poderei apresentar essa idéa como
~men da .ao orçamento ·da Heceita.
O Sn. BENTO DE MmANDA: - E V. Ex. t erá trazido em grande
9uxilio para desvendar o mysterio ·camMal.
Voltando. Sr. 1~re~idente, ao fio do meu discurso e para terminar
eu passarei á 2.ª thcse .
Quando as contingencias da nossa situação economica exigirem
11 intervenção elo Estado, em auxilio da producção, ·com emissões de
· ernergencia, só ha um titulo p ara lastro cl ellas, oü c:rn1biaes de ex ..
portação, warrants ou a propria mercadoria expor tavel .
Cada vez mais, Sr. Presidente, o mundo financeiro vai chegando
{1 -conclusão de que o curo, moeda fundamentalmente internacional,
:lev·e ser reservado par a o fim exclusivo de saldar as dividas .internacion::ies.
Cada vez ·rnais as -circulações _baseadas no plano do "padrão cambial Duro" (Gold Exchange Standar·d), ir-se-ão ex tendendo pelo mundo .
Ei3 o que prophetisa para ·este systema o Sr. Maynard Keynes:
"It may frtirly be sai·d, therefore, that in 1he last ten years the
Gold-Exchange Standard has h ecorue the ·p r·evailin,g monctary system
of Asia. I hav e trie·d to show that it is also closelv related to the
prcvailing tendenci.es in Europe. Spcaking as a th:e or ist, I believe
that it contains onP essential ekment the use of a che<)p local currency artifidally maintainetl at par with the int-ernational currency
or stnnd:ird of vrihw (wh::itevcr that may ultimately turn out to be)
- in the idea-l curre·ncy of the future."
""Eu ac1-edito que elle (o svstema) contém um caracteristico es:-.cncial - o uso -de uma cfrculação local barata, mantida artificialmente ao par com a circulação internacional ou padrão de valor
(qualquer ·que elle seja ou ·q ue porventura v-enha a ser) - ·como a
circulação ideal do futuro. "
A minha ·e menda contém em traç os geraes o mecanismo para pôr
em execução o · syslema. Ella está sC"J1do olhada ·C0!11 extranheza,
quiçá com indiff.ercnça .. Eu· direi como o s-eu autor, Lindsay, quando
o pr-opoz para o GoveTno iadiano e que foi rejeitado " th:ey must
::idopt my s·c heme deo.;p ite -them~elves".
O meu unico escôpo, ·t raz1•ndo estas iclé.as ao tapete da discussão,
é ch11m:ir uara ell::is a attenção dos nossos financistas e hom ~ ns de
Estado, po.is, é mi·nhn convicção, que cl1as contêm 'ª solução do problema monetario brasileiro. (Muito bem; muito bem. O orador é vinamente cumprimentado . )"

-192 O Sr. Paulo de -Fl'ontiu: - R<ipidas se:·ão, S!'. Presidente, as
consi·rleraçõ 2s que vou ·pr·oduzir, j.á pelo adeantado da hora, já porque
não desejo que os dign'°s collegas que acabam de escutar a bril:hante
oração do illustre representante clú Pará, soffram agora a fadiga de
nw onvi r por longo tempo.
Não venho repetir ·O que tive ensejo de dizer na 2" discussão do
projeclo, mas apenas declarar a causa por que intervim no debate.,
Partidario franco da emissão; consid·~Tando que o Brasil, desde
a sua independencia, é um paiz de papel-moeda; que nunca tivemos
circulnção metallica. que o que nos t-em permitticlo ·o pr-ogress•o é esse
mesmo p·a·pe1, apezar das suas osci-llações; que o recurso ás emissões
- t ~ m sido usado, desde a Monarchia até a Rep11blica, d-esde a situação
normal de paz até a situação critica 'Cle guerra, no lmperi-0 e ainda recentemente; que todos os prioblemas, do ponto de vista doutrinario, pódem ser bellissirnamentc expostos che;go a affirmar qu e ·eu subs-creveria com o maior prazer a luminosa •exposição elo .Sr. Antonio
Carlos, distincto Re lator da Receita, se não tivesse de levar em conta
que S. Ex. escreveu para mei.o compl.~ tameiit.e diverso do nosso ...•
Como exemplo, direi que S. 'Ex. apresen ta notabil.issima monographia sobr.e o typho, sobre o s.2u diagnostico e prognostico, sobre
as medidas a ad1optar contra elle, mas que apenas se illudiu, porque
não se trata de um -caso de typho, e sim de impaludismo ... (Riso.)
O Sr.. BENTO DE MIHANDA: - E impaludismo chroni co.
O SH. 'PAULO DE FnoNTIN: . - .Nestas . condições, tenho cl·e encarar
o probJ.ema como se apresenta. Ora, a situação cm que nos enc-ontramos é esta: ha urgencila ele medidas para acudir á proclucção nacional, tanto mais quanto o café, não interessa apenas a 1S. Paul-o , n·:o·m
ao Rio ele Janeiro, nem a Minas, nem ao Espirito iSànto, nem á Bahia,
nem · ao Ceará, que tamhem são procluctores, embora em menor escala, mas int2ressa ás fontes primordiaes da riqueza de nossa ,Patria,
e, piais, tem ele ser neste momento amparada. (::lpoiados . )
Não voltarei ·á s indicações que tive a honra de dar na 2ª discussão, sobre os elementos' que têm contrilmiclo para qu " haja uma campanha de baixa em d e trimento elo valor da nossa exportação ele café.
Mas, é preciso que não perdurem essas causas, para que possamos
acudir .e m tempo clevi çlo, e nã.o depois que não houver mais a que
acudir. (Muito bem; (Ipoiados.)
O Sn. SAMPAIO Vn~AL: - [)ous terços da safra estão por vender.
O Sr.. PAULO DE FijoN'l'IN: - A saifra, se agora fôr acu·clicla, d.ará
resultado satisfatorio; mas, em Dezembro ou Janeiro, pouco haverá
que salvar. P•ortanto, r1ão é o momento ele d-emo-rarmos em qu 2stões
de ordem doutrinaria. E' o ·caso de agirmos, promptarnente, agirmos,
seja ...:omo fôr . (Apoiadps.)
Sou emissionista, rpas, se o Governo quizer •emprestimo externo ;
que o faça; se quizer V·~nde-r o r-esto ·do ouro que ainda está nas arcas
da Caixa ele Amortização, que o venda; se quizer 1emittir, ql}.e emitta.
Mas, qualqu~ff que seja a fórma, acuda á defesa· da proclucção. (lt!fllitos
apoiados. J
S-oh ess·e ponto de vista, não renovarei as emendas qn~ .formulei
como emissionista.
O illüstre representante de S. Paulo, eminente lcader da maioria.
havia aberto a questão, IN essa occasiã•o é que s.e devia declarar as soluções que as doutrinas apresentam. Agora; porém, o problema é ou-
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crise politica grave.
Entretanto, a Commissão de Finanças, naturalmente, ha de ·procurar uma snlução que· h ar monize 'º modo de p ensar ·do Governo com
o nlodo d ~ pensar dos Presidentes de Minas e de S. Paulo, e .. que
desse accôrdo resulte um substitutivo qi.ie será approvado . Se i1esse
substitutivo, r esultante do accôrdo, as icléas do s emissionistas tiveram algum valor, pó de a Commissão respingal-as. iE u, porém, . não
·apresento mais emenda alguma. Não renovo, portanto, as emen das
que formuJei em 2• discussão. Apenas vou insistir em uma me dida,
po·r ser de ampla defes a da producção nacional, qualquer que seja a
solução acceita, - empr.estimo, emissão ·ou venda do fundo de garantia; e é a plena -liberd ade de export ação dos nossos pro duetos.
Não a liberdade transitoria, precaria, do momento, em que se precisa de voto ele uma bancada. (Muito bem.)
·
'O Sn . EsTACio COIMBRA: - 'L iberdad e ele favor.
v SR. PAULO DE FRONTIN: - Pre ciso é que venha a lib erdade real,
effectiva e ampla (apoiados), proposta pelo poder competent-e, que é
·
·
o Legislativo.
Restringid·o, portanto, o -caso á lib erdade real t' ampla ·ela expo rtação de toda a producção n acional, é uma das emendas que eu apresentaria.
A outra é rel çitiva ao organisnio que foi constituído para as mercadorias, de vendas a termo, pa r a o jogo -elo café papel.
E' preciso que esse jogo, desde qLk~ não pôde sú prohibido, p•orque ha elementos já constituidos e porque tambem ha cedas ·va·n tagens nessas op eraç õ 2s a t ermo, das quaes, muitas vezes, não resultam
inconvenientes, é preciso corrigir esse jogo, p ara eliminar · os seus
defeitos . . (Jl.illito bem.)
Ora, do modo que tenho indicado ha uma correcção fundamental ,
e é que . os depositos e a margem em Jogar de serem entregues ás
caixas que repres entam elementos de baixa, sejam entregues ao Banco do Brasil, isto é, ao -Governo.
Segundo: ·é prcci&o que se elimine uma duvida; e essa duvida,
sei, não é acceita por todos os honrados Deputados. Sei ., que muitos
delles pensam que nas operações . a termo, o comprador do café tem
o dir eito de exigir a entrega da mercadoria,- em -lagar da dif.fercnça.
Mas eu · reli com o maximo cuidado todos os artigos da •Caixa Liquidadora do Rio de Janeiro. Elia tem uma séri-e de· disposiçõ 2s r elativas á entrega do café vendido; e não tem uma só sobre o café comprado. S. Paulo, que é exactamente aquelle qu e ha d e intervir para
sanar os inconvcnierites desse organismo baixista, quando c-o"mo cmnprador tiver de receber a differrnça do preço, em logar d-e realmente
receber a mercadoria, póde ter um insuccesso na opcraçâ·o que tenha
planejado.
·
'Da-da portanto mesmo a hypothes.z de que alguem t enha previsto
o cas.o sobre as caixas liquidadoras. incluindo em seus regulamentos
essa disposição, que mal ha em qu e· seja reproduzida, apenas tornado
ciaro -aquillo que suscitava duvidas?
·
- .São eslas as idéas -q ue submelto á consideraç'.io da honrada Commi-ssão· de -F inanças e éllas não têm absolutamente nem incompatibilidade; nem -incongruencia· c-0m qualquer das outras sol_u ções, que _-p ó-
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dem ser acceitJ ,; no momento actual; porque, em logar de discutir
doutrinas, de lev:mtar opiniões · de caracter absoluto, improprias do
momento, devemos acceitar toda e ·q ualquer solução que seja util á
det:esa da producção nacional. (Muito bem; muito bem. O orador é

'vivamente cumprimentado.)

O Sr. Francisco Valladares: diz que, devi-do á hora, terá de limitar
as obs1::rvações que desejava fazer sobre o assum;ito em ·deabte. Preliminarmente, deixa d·e entrar no ex ame da ·campanha contra o parpelmoeda, de ' curso forçado. Est amos deante de um fa cto: não ha qu·e
discutir se é bom ou máo, se não nos é d'a do r emo vel-.o . Do p ap el
d·e curso forçado só poder emos sahir por uma política s·eguida de
ordem nas finanças, do equilibrio orçamentari·o, se, ao mesmo tempo, restabelecida por essa fórma a confiança, ç:onseguirmos augmen lar a nossa pr.oducção e exportação, alcançando saldos internaciona es
e accumulando-os.
·
Não proc·edendo assim, persev.erando na desordem administrativa e financeira de que •o arbítrio do P oder Ex ecutivo é a príncipa!
causa, não amparando e d.efend endo a producção, náo estabelecendo
facilidad es permanentes de credito e transport e 'para a lavoura e industrias - sobr etudo, o cr.edito directo ao agricultor e ao industrial,
a juro modico e prazo sufficiente .p ara não forçar a V·enda, p er mittindo assim a resistencia tanto mais eiffícaz quanto levada a effeíto
pelo product.or, individualmente, . •OU agrupamento de productor.~ s ;
vão fortalecendo a producção contr.a a especulação - no caso do
café acc e ntuad a ru e n ~e extrangeira contra o interesse nacional:
Cada dia nos distanciar.emas mais - sejam quaes forem os expedientes de que lancemos mã.o - cada vez nos distanciaremos mais
do regímen de mo edp. san ea da, a que alludem os oppositores m ais ou
me.r. os theoricos e platoni cos do p apel-moeda. Desse r.egimen - continuadas as praticas administratl vas e financ eiras cuja .r esponsabilidade cabe a quantos têm p assado pelo Governo do paiz - tanto nos
afa st ar ão as emissôel) como os empr.estimos internos, como externos,
- estes com o· incopv.e niente de avolumarem -0s nossos ·encargios no
·
· exterior.
E quanto ás emissões - em si - para condemnar mos os que
reclamam o augmentó da ·C irculação fiduciaria - p r eliminarmente
teríamos de indagar se a quantidack de p apel existente - dada a
extensão ·do paiz, S\la populaçã.o, difficuldades de transp,orte, prati cas commerciaes, vqlume de n egocios, augmento de producção agrícola e industrial correspon de ao seu fim -0u missão interna - que é
o desenvolvimento ec1on-0mico.
Ainda - sé corresponde a mass.a d·e pap el existente ao credito
-- do paiz - que é a sua garantia, sã-o questões a serem estud~d as e
resolvidas aqui - peculiares que são ao nosso paiz.
Na deipr·e ciação das cedulas que se costuma correntemente attribuir á sua quantidade - que não par.-2ce ·excessiva no caso actual d o
Brasil - entra por ;muito a esp eculação em cambio que entre n ós só
ter:i s~do passageirarp.en.te cohibida devid~ á nossa h abitual inc uria e,
.p rrnc1palmente, o cr edito do ·Estado emissor, entre nós tão c·ompromettido, por causas diversas . Este é o elemento, ou o facoor a seu
ver, prin'Ci~al .
·
'
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J:{efere-se ao jogo nas -Caixas Registradoras, a necessidad e ' . de
supprimil-os, ou fiscalizal-os, se o Governo não .p r.eferir 1offici.alizal-as. Nesse sentido ap.resenfa emendas.
~

O Sr. Presidente: - Antes de designar a ordem do dia, cumpreme informar á Camara que foram apresentadas muitas emendas. A
Mesa não tev.e opportunidade de proceder á leitura das m esµias, afim
.de estabelecer a necessaria s·elecção das que poderão ser acceitas, o
que será f.eito amanhã.

SESSÃO DE 6 DE OUTUBRO

O Sr. Sampaio Vicial: - Sr. Presii.dente, entro p<ira este debate
com certo constrangimento. Com a maxima franqueza, receio fatigar
inutilmente a attençao da Camara. (N ão apoiados.)
Este projecto tem despertado apreciações tão divergentes que é
ü,ifficil .discriminar bem os meios com que vai amparar a producção
naci·cinal.
1Entretanto, como todos os que ·conh ecem n este mom ento os negocio·s ide çaité, ~jo clara, clar.issima a solução do .problema . .M.as de
que vale, Sr. ·P residente, ver claramente os· meios de salvar a quem
está em risco ·de afogar, se n ào temos o poder de usar desses meios
para a sa:lvação'! Entretanto, como bom servidor, que sou, dos productores, achei que era de meu dever continuar a clamar. Ha mais de
um mez, tive, occa>.i ão de trazer para e:>la Casa alguns esciarec1men tos a respeito da .s~tuação dos mercados ide café. Essa situação, depo is
disso, aggravou-se .consideravelmente. !Nos tins .d·o mez .ae Agosto
quanto uve op.portunidade de trazer ·e·si!>.e s eiementos a Camara, · o
café ainda se vendia a 14 centavos por libra; hoje, está na .p raça de
Santos a 10 centavos. Ha dias amua se vendia a 11 $ e 1~$ por dez
kil.os. Hoje se vende a !!l!i e llJlji lJUU .
·
Diante da situação, que é grave, ainda ha quem duvide da necessidade .da de-fesa desse m er caao. b' um desconhecimento do s negocios de caifé. üs ·que arriscam essa opüuão vaga, argumentam ·com a
boa situação commercial do ·Caté, achando que nao se justifica uma
emissao para defes•a de um producto que está em tão boa s1tuaçáo e:statistica. A esse proposito na apreciações que devem ser, de uma
vez para sempre, varridas .da -dlscussao. Ú::; honrados oollegas t ara:)
talvez ouvido essa affi.rmativa, que nào sei se chamarei fnvola ou irritant~: ''.Café a 7$ ou 8$ ainda ·é bom negocio" ·' Caifé por 12$, 14:P a
arroba é excellente negocio" •
.Senhor·es, ·e.5·s a apreciação, em primeiro .lugar, revela completo
desconhecimento da situação do cafe, por.que uma arroba de cate
hoje, :p osta em :Santos, cmta de 10$ a l ::ll!i ; em segundo lugar, envo:lve
um despr.ez·o revoltante pelos interesses dos produc t·or es e, finalmente, é um estranho esquecimento ·do papeJ .p reponderante do café na
ex,portação ·nacional, como principal fonte· de ·o uro no inter cambio
i>rus.ileiro.
_
. ,. ,
Sr . Presidente. Por uma série de cfrcumstan.cias, o caifé oct.:Úpa
hoje um lugar priv.il'egiado no commercio mundial. Mas in.felizmeute
os brasileir10>s não têm podido tirar ·o justo partido dessa situação . .Pod~ndo v.e nder tal ;mercadoria por 80$ ·e 10U$ a sacca, ·vendem-na por
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uma safra de sete milhões de saccas.
·
Estaremos diante de uma situação natural, isto é, dentro tlos lialites de mercados consumidores· que não .permitteni mai·ores- preço s"!
Absolutamente não I E' facil comprehender que a capacidatl~ ass1mil.adora do consumo é o limite natural dos preços. Se nós procuras se mos ·e levar o caf·é, com o consumo retrahido, ·forçar.i amos uma situa. ção commercial, ·e isso não seria defon;~ avel.
·
.. O caso, porém, é absolutamente divers.o: o anno de 1920 registra
o "record" do augmento do consumo nos Estados U1lido·s, devido Pfll
grande parte ás meuidas contra o alcool. O accrescimo do ·Consumo
tlo .café naquell'e .p aiz deve aUingir a 800. 000, talvez a um milhão d e
saccas, este anno.
:p.ois bem, ba cerca .de 12 mezes vendia~rn o café cru' · a 30 centavos - e os torradores revendiam a 50 centavos, ganhando muito dinheiro. Hoje compra-se o café cru' em Santos a lU centa,vos · e continua-se a revender a 50 .centavos. São .portanto fabulosos os lucros
que os mercados compradores estão arrebatando ao.s. brasil eiros.
,S. :Paulo vende·u, de um anuo para cá o café .a Sú$ ·e a 100$ a
:;acca, e dentro desse regimen 1foi que o .oonsumo se ·dilatou, na pruporção que acabo de .indicar.
A situação do caf·é, por consequencia, é verdadeiramente privilegiada. E assim, sendo incontestavelmente leg ítimos os . .Iucro5 que
devem auferir os productores e ·deve auferir o Brasil, valorizando a
sua ex·portação, porque não cuidar da defeza do mercado'/ ·P ara o
producto nacional, p ara a Nação Brasileira, ;s•erá indif.ferente vender
7. 000. 000 de saccas, este anno a 60$, apurando o total de 420 , 000: 000 $
ou vender ·a 80$ e 100$, a sacca, apurando 600.000:000$ ou . ..... . . .
1
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1Parece pueril semelhante pergunta.
Sem ·duvida, é exceUente a situação commercial do café - . ha~endo nos dados sobre a producçâu e o consumo. E hoje es·sa situaçãc,
tem diante de si mais um elemento podernso: a i~·afra insignifcantP d e
1021 ipelas condições .precarias .do florescimento. Por to_do -o Estado
de S. Paulo reinarap1 ventos gelados que perturbaram o desenvolvimento normal ·da flqração. Quer dizer, está condemnada, ·está muito
reduzida a safra de 1921, chegando os competentes ao ponto .de avaliai-a ·em menos de sete milhõ es de saccas.
_
Dirão, pois, aiqu~lles poucos ·que querem combater ·a necessidade
àa medida: "Si ·é es:1a a situação commercial do genero, .por.que .p ropor meios de defeza, ·p orque emittir para defend e r~ o mercado d e .café'!
Essa duvida. apenasi revela o desconhecimento da situação actua.l
dos mercadros de caf1,~ . Vejamos:
Antes da guerra, talvez não houvesse no commercio · mllndial
mercado tão b em -organizado, tão 1bem apparel1iado •Como o · do café.
Mercadoria que se presta a l:ongo armazenamento (só os cafés da Valorização estiveram armazenado.~· 1 O annos), mercadoria de consumo
seguro - cujo valor· sempre teve um grande presitigit1 nos negocio ~
l1ancarios - serviu eUa sempre de base ás mais s:olidas organizaçõ es
commerciaes.
.
.
·.
. .
. ·
Os mercados •de café dk·punham de granrle cap acidade contand(J
para isso com uma p er•feita apparelha gem para ·o di s.poniv-é-J -e p·a r::i
o termo. A apparelhagein para o llis•ponivel consistia na grande fa(!ilidade de credito que os bancos p~oporcionavam ao alto ·collfuer·r . - . : '. ·~
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Os E '. fados Unidos tinham normalmente, antes da guerr? . . .
4 . 000. 000 ·de saccas de café em stock, a Allemanha tinha 2. 000. 000;
a ·F ra nça outro tanto; Antuerpia tinha de 500.000 a 1 . 000.000 d e saccas, outros pequenos -mercados tinham mais ou menos de 1. 000. 000
a 2 . 000 . 000. Quer diz-er que lodos ess·e;s, mercados
p:odiam manter slock muito ·a vultado.
E' facil imagin ar que -seria formid ave1 ~ ·a.~'s istencia financeira
nocessaria para a manutenção desses grandes stocks - 400, 500 roi1
contos da nossa moeda.
Isso, quanto ao disp.onivel. Mas, .para a man utenção desses gran des slocks er a essencial que o alto commercio pudesse assegurar uma
média -de preços e ·i sso ·e ra cons·eguid10 por meio das operações a termo, isto é, conservando e vendendo opportunamente . de modo que o
stock de cada um ficasse com uma média .garantidora dos negocios.
Para esse fim contava o alto commercio com as 10.per ações de bols·a e
caixas de liquidacão, ·onde se faziam os negocios com a maior latilud·e .
Essa era ·a situação antes· da guerr a.
Em outras palavras: Com esse apparclh amen to, a ·c apacidade de
abs1orp ção, a capacid·a d e assimiladora dos mercados de café era formidavel. A guei-ra, que foi um verdadeiro terremoto economico e .financeiro, transformou fund amentalmente essas coisas, quer pelo lado
do disponível, quer pelo do termo. ·
·
··
o.~ crcd itos bancarias foram · cons·i deravelmente r es tringidos tornando impossivel a manutenção dos grandes slocks e es:sa r estricção
tle creditas infelizmente cada -d ia se tem acce ntuado mais .
·
Quan to ás o.perações a termo - basta lembrar qu e as ,b ols-a s se
fecharam durante a . guerra ·e :>:•ó ha .p ouco recomeçaram suas operações ainda . muito .limitadas. Di ante desses factos que são reaes é
claro que a ca p acidade assimil adora dos mercados diminuiu consi·deravelm en:t~ .. O alto commercio não .p ó de actualmente manter os gran des stocks como anteriorm ente.
' Esta sim JJles exposição esclarece 1! nocsa situação de productores
e indica a necessidade de uma 'Providencia defensível para reg;ulari~
zação de offerta de nosso proclucto.
"Qut!l ·dizer, ·em o·utras palavras, que se impõe a retira.la monPtaria de rn w p-àrte da safra para regulari zação da ofterta.
'() Estado de S. Paulo, tem procurado, tanto qua nto ·posS'i vel,
regularizar as remessas : As estradas de ferro, ·e o-s proprios lavradorns o têm feito . Más isso nã'o basita porque ainda assim são ·Consi·Jeraveis as estradas . A com.pra -de: um a dous m1Jhões . de -'.•accas .pelo ·Govcrn o seria a pro vid encia ac·e rtada no momento e sem -o m enor ris co.
O Govern..., compraria um a do u~ ~dlbões de saccu~ a 8C ~ p ara
revender a 10u:$. sem forçar a 'iti ,.H ~- •.:> '1')S t'vlliiJ.·... ,inr•·.>. que tdão
apurando lucros· fab ulosos, principalmente coru o~ favores 1proporcionados pelo preço do dollar.
Com ess:,, provid encia de defeza os com pradores a.penas cediam a
terça ou q11arta parte dos Jucros que estão auferindo.
E lem en tos profundamente suggestivos estão a indicar ·e ssa providencia de defeza. Verific.:a-se neste momento um facto curioso.
Comio é natural, ás •p rovidencias para valorização de seus producto.s.,
são sempre m al recebi elos nos mercados compradores. Pois hem, n este momento, temos a nq sso üw9r nos Es1tados Unidos iun;i. :Qoa cor-
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rente de :üla_ . :Sào aauelles. que h a pouc-o tempo ó))OS c-om;praram rnuilo confiantcmente ca fé a 12$. 1:l$ e l 4$ por d-e a kilo:~1 - ·e •a ne hoj-e
estão •s urpresos de vêr o BrasH .a bandonar o mercado em tima situa, ção como ·Psfa. Toda esta 1gente -é e seria sol'idarfa para á elevação justa dos preços, como é natural.
Diante da segurança , do exilo •quasi mathematico de um~ merlida
de defeza de nosso prodncto, como póde o 1Governo do Bras1l _ ab andon:ir intere~·ses tii•o avultado~ ')Jaro:i o valor if!'I nossa ex.p?rtaçao. n.ssistindo irnuassivel á :p·erd·o:i ·d e milh õe" .p ~f erlinos .que seriam saldos
da nação. hase da nossa ·~ituac ii o cambi al? Não se comprehende ! To- .
dos o;~ Gov-P-rnos do mu nrl o Psti'ío des cPnrln 'I r e<tulamento m e.U.culosas '.n ara ::iuumP, ntar ·lJ. ex.oorto:icão " ·ori n-... ·i p<> lm·P,nt" par::i, v alori?:ar os
prorl~1ctos ex uort nvei.s. A All Pm :mh a está if esc"nrlo " f11inu ci as nnr:i
valori zar º" o r<odu ctos izerm:mi co·s. a o ponto d e estahe-lecer nreç os
p:ira o nacional e :pre<'·OS uara o P,Stra n geiro-; ·fl·o ponto rl e regu1'ar o
preço rle exuortacão .· Todo;<1 os paiz e." estifo cuidflndo. d e 11ma maneir fl vernnrl P,ir::im enfo ·frhri~it:rnte .
in <'.rP ITl enf!o n·P Sl1'1S r i rrn ezas . E
nós rrP?:o:imM os b raco s ·diante da n erd ::i ;i:J rov::ivel ·d-e 15 ou 20 mil11õ e ~
de ·l ihr,. si?I T emos n ns mãos os me.i os segnr'os d e evitar ·ess a perda e
não ::ii;rimo"?
·O '~R. °P.il!l'l'Ar.ro COTMRRA: - Mai.~1 do qu e is.to, r estrin gimos a sabida rln l'XCP""º rle no•sa produrdio.
() Sn. SAMl>A Tn Vm Ar. : - P Prf Pita m ente, ·c:ontribuin:d·o assim para
di m in11i,.. o v::il or dfl nova ex.portllriio .
O SR. E s't'ACIO IOorMnRA: --,-- Est:.l ahi uma liherdade dP. favor. com
a m1al . não nos ood Pmps conforma r, pleiteamol-a ·como um direito e
não ,.,om o um obs eauio.
O Sn . SAMPATo VI\)AJ,: - Aind ;:i hontem nonder:1va o meu pl"esan•o nrni rro i> illmtre p;irlam:entar nr. Antonio r,arJos - 'iá é um
frni.~mn rPnetir que o caf.é repres.enta a b ase fundamental da economia hr <>!dl Pira.
Tnf P'li7 111~ n t e. po riérr- rli 110 P11 . os bra "il ei.ros não têm saMõo tir <> r
d·PSSe nrodu cto nrivil e,ria rl o to do n o artido mie noderiam tirar . Os
ex tra n geiros. muito in 'l;tam ente. muit10 natur ~ lmente. tP.orn auferido as
Pnormrs vanta<tens desse nosso produ cto. Já me re"feri n essas grand es -0-nrnnizacõ.?s com:rn erri nes basPn·das no ca.f.é, nas quaes o nlto
comrnrrcio .e uron eu e ameri ca·no .g anharam sempre rios ·d~ dinheiro.
Ternos. "Porém, ne ~ t e momento. diante dos olhos urn fa cto assá-;
iITlnressionante ,p so·h rPturlo profunrlament.e snggestivo. O Brasil. com
t.nõas as su as diffi cu lc1a d es financ eiras esM empr.estando dinheiro á
Jtali a ·para est a comnra.r ü no's so ca•fé e r evendel-o, auferindo lucro ~
b em iinreci av eis. A li ção é d.e prim efra ordem.
Nã·o v ae nisto a menor i ncrepa c ão aos convenios que julgo mui ··
to uteis - nem aos \%la distas italianos que irn enas revelam .:i sua
clarivid en ci a. T enho p.ela Italia a m aior sy mpafüia. Corno brasileiro
e como p aulista, só pO $ SO V·er a maior vantagem no estreitamento cada
vez maior d e noss as ·r Ellações, taes sã o os multiplos interesses r e dprocos que nos unem.
Mas. a liçã o é b oa . Nã o quer.e mas tirar de nossa mercadoria privilegiada o grand·e p al'tido que nodfamos tirar para valorizar a nossa
exportaçã•b . Emprestamos. porém, á Halia, dinheiro para que ella
;rnfirn esses lucros ex eellentes.
O SI\ . ·E sTA.CI9 ·CDHdBI\i\. ; - 'Piiiz de pihH;rntrop<?s ,
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· prof1;mrl.amente impressionante!
Receio muito estar fatigand<> a att-i'nção da Camara ... (Não
apoiados geraes.)
O SR . MoREIRA DE R-o·CHA: - Estamos ouvindo a V. Ex. com
muit.o agrado.
O SR. SAMPAIO VIDAL: - Agradeci•do a V. Ex ... mas sã.o coisas
repisadas ...
() SR. MoRF.IBA DA RocHA: - E semp.re interessant.es .
O SR. SAMPAIO VIDAL: . .. Sinto -0 dever de dizei-as. porque
m e. identifico com essas auestões ria nroducção nacional. Nã10 entrarei na discussão d-o proiecto propriamente dito . D urojecto revela
nma preoccuoação por rlemais svstematica pelas idéas metaJlista:1.
mas em verdade e em ultima analvse. tioda a sua estruct.ura, longe de
~e apoiar em metal, apoia-se anPnas ·e m uma d•O·ce illusão .
.Praticamente. a aue ·se .redur. •e ssa oreoccUpação de emittir ~ó
:-nente sobre ouro? Para os metaUista·3 rigorosos. intra11si~entes, supPr-hum:rnos - só se admitte uma nnta - P. ::ique11a nue P, rhrorosame nte convnsivel em our<> . El"<:a nota ernittida oem v-irtnd-e do pr'-0.ie cto, é conversivel -em ou..-o? Praticamente, ess-a imaginaria relação
fie 11m nara tres. um para cinco dá alitumn va!!::i -esnerança de co'nversão? O pro;ect-0 apenas reipousa Pm uma dor:e illusã·o.
O Sn. 'M-0RmRA nA Roem\: - Sã.o not::i<: <l·ouradas.
O SR. SAMPAJ.O VmAL: - .. . P. SSP meta11i smo é um11 f::intasia periiros::i oue precisa acabar. A sabedori a dos novos de civilizaciio centen::iri.a .iá cansa.g rou outras idéas dvn11mic1.1~ que estão :i movim.e ntar
P ~ incrrmentar ns suas riquezas. O arl'pare1ho consagra·do é o 'R::inco
el e Emissão - o lastro ·é de um terço d e ouro e dous t erços de ef.feitos
r. omrni,rciaPs au e valem t anto como our-0.
·
() 'Sll. r.AHLos DR C A-'111Pos: - · Prop•orção muito leaitima.
o sl{. J.\ofoRETRA D.A ROCHA: - EssP. é o v-ernadeiro lastro.
ü SR. SAMPAIO VIDAL; - Mas. Sr. Presidente, retomo o ffo de
minhas idéas. J) e ~i!e n apresentaçiío dessP. proj.ecto - venho obseir- ·
v«n do nas confabul acões entre os D e·put:i•nos e nas mani.f estaçõ.7s do
nl !'nario - rmp todos rm. om1si todos estã•o accórdes neste pont-0: a
n Pc essida de dll defesa do c·a·fé. E' uma manifestação que honTa a ..eleva cla orientação do Congresso Nar.ional. .
E' UIJ1a ·prova ile Sllp.erioridade aue dão os renresentantes de
todos os Estados, alguns dos auaes. t f ndo. aliás~ idéas accentuadas
confra -emissões, no cas-0 vertente justiifi cam semelhante m edida, pelo
r esulta do seguro para os inter-esses nacionaes.
O SR . MOREIRA DA RocHA: - Como .i á se tem dado.
O ·Sn . SAMPAI'O VIDAL: --.,.- Tive o prazer ·de ver hontem que o illustre n ar1am entar, Sr . Antoni10 Carlos, apanhon bem essa impr•essã.o
ger11l, limitando o seu substitutivo a uma medida franca e prompta
na def.esa do café. Apenas peco licen ça para divergir ·da fórma adoptada. Que nec·essidade tem S. ·E x . de ir tocar nesse ouro que renre.senta um fundo tão religiosamente organizado mesmo com os esforÇ:os de S. Ex., quando governo?
·
O SR. MoREIRA DA Roei-IA: - Restabelecido por S. Ex.
.
O Sn. SAMPAIO VrnAL: - E' sempre m áo lançar mão dos fundos
cr eados com destino tão severamente estabelecido pela lei são
-precedentes que ·anhnl\m facilme·nt~ abusos de.ploraV'eis . '.M..;ls ~ q
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autor d·o substitutivo tem tal confiança no emprego dess~s fnnêlos. 'em
ouro _para compra do ·café. por qne não emitte igual quantia para essa'
comp-ra? Por que tocar ness·e ·Í llndo-.ouro? Emittindo, comprando o
caM ·e depositand-o depois o producto da venda no Banco de Inglater!'a, em ' ouro, não au~mentariarrios assim em 100 ou 150 . mil conto.>
os nos, os fundos -ouro? Por que fugir a essa providenci-a ? . Se S, Ex. ·
tem .·confiança absoluta no exito da ·op·e ra.ção, como prova, pela .·entrega dos fundos ouro, por que hesita em .emittir, augmentando ·os
fundos?
·
;Evi dent ?·mente S. Ex .. foge ás realidades. Além disso, se os Estados cafeeiros tomassem esse 011ro por .emprestimo, seria facil restitui.1-.os immediatamente em moeda-ouro ·como S. Ex. auer, no meio
d as oscill:içõ s· carnbiaes e além disso; com as difficuldades para a
importaçfo d o ouro ne.s ta época .. Por que t9car, pois, nesse ·rundo
ouro que tem destino tão severamente estabeleci-do por lei? P ior que
nfío emittir . para .e sse fim absolutamente seguro?
O SR. ALVAno BAPTISTA: - . Para não augmen.t ar a circulação. de .
papel moeda.
..
. .
·
. ü Sn. -RAUL CARDOSO: - Recurso usado por to.d.as as nações . .
, O Sn. AIX>\Ro BAPTISTA: - Não apoiado. As diversas naÇões que
o têm ::icloptado esfã.o reduzindo a circulação.
. ..
.
•O SR. RAUL CARDOSO: - O facto é· que foi o r~curso de todas as
nações . .
O Sn. ALVARo BAPTISTA: - T-0das ·as naçõ.2s que aclootaram o
curso forç ad·o foram ofyrigadas pelo extraordinario acontecimento da
guerra, mas d epois des ~a calamida.de. estão recluzincl-o com o maximo .
empenho a massa do papel em circulaç.ão.
O Sn. RAUL CAnnoso: - IPorcm e gastaram inutilm e nt~.
O Sn. ALVARo BAPTJSTA: - Fiz uma affirm'a ção que posso provar
com diversos livros.
·
· ·
ó SR. RAUL CARoorr n: - E' eu posso t ambem provar as ' minhas
affirmaC'.Õf>s com outros livros.
·
·
. o SR.' SAMPAIO VmAL: - R esp on do com prazer ao iUustre I"epreseritante do Rio Grand~ do Sul. ·
·
.
S . Ex. teria talvei; razão se ess·a· emissão .e ntrasse para a massa
existente de. papel moeda. Más. não entrará. Meu pensamento é converter essa emissão em' ouro. Devo, ,portanto; ter o nobre oollega a
m eu lado.
.
O SR. A1.v.\Ro BAPTISTA: - Emissão de papel moeda· em geral,
está çonclemnacla, pelo mundo inteiro.
O Sn . RAUL CARnoso: -'-.Mas que f.oi usada ·p·elo mund-o inteiro-.
ü SR. ALVARo BAPrrISTA: - ·E m caso de guerrn :eu tambem
acceitaria .
ü SR. RAUL CARDOSO: - Esse papel já se converteu em ouro aqui
para o Brasil. Nos vaPios emprestimos feitos a S. Paul-o IQ Gov·e rno
ela União receh?u em cambiaes, oll'ro, e papel que havi·a emprestado
e consumiu essas camJ::iiacs ...
UM Sn. iDEPUTAno: - Ahi é que está o erro.
O Sn. AI-VARO BAPTISTA: - Com approvação do ·Congr·e sso.
O SR. RAUL CARnos.o: - .Seja como ifôr, mas, dahi é que vem o
mal: a e.missão ·de 19H applicada em empre&timo de cem mil contos
0
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aos ban:co·s e foi recebida em sdbinas. qU"e eram .descontadas- nas··praças a ·40 ºIº e os cem mil contos que deviam ser incin ~ rados éstão. ahi.
O SR . EsTACIO CoIMBRA: - Erro palmar de . administração. ·
. O SR. RAUL CARDOSO: - Palmar, nã·o; . cri mi ri.os o . . (Apoiados.)
Isso é que faz traz er o papel moP.na tão graves males.
O SR. AI,VARo BAPTISTA: ----' VV. ·E Ex.. estão tom an do a · nuvem
por Juno. Nã10 se trata agora d e criticas ao passado .
.
O SR. SAMPAIO VmAL: - Em um paiz sem organização b an caria
regular, temos de lançar mão de remedia· empiric·o - · para salvar
grandes interesses. Oue diria o nobre iDeputado pelo IRi o Grande do
Sul, se os Srs. Drs . 'M iguel ·Couto e Antonio AustrrgesiJ.o , dous luminares -Oa tr·f·dkina, atrave~s:mdo uma zona remota de Matlo Gr.osso ou
de Go~' az, tivessem ·de examinar um do ~ nt e gr ave de impaludismo e,
ahi, só encontrassem casca ·de quina · para salvar o do P. nte ? Deviam
deix::tl-o morr er por falta do preparado de Bayer, 'POr falta de . tabloid es de ch'lorydrato de quinino? Ou ·dariam a infusão primitiva -, de
c.a sca de quin a? Não . temos ·organi·zação ·b an ca ria rom as valvulas· e
recursos para acudir as emergencias da economia .. . T emos de recorrer
á emissã-0, criteriosame nte, com ·todas as cautelas ~
Tiv esse ·o Brasil uma or!lanizaç·ã o ba ncaria com capacid ade ·e elasterio e não estari amas a p edir auxílios á União para defesa da producção. (r1poiados . )
O SR. Ar.VARO BAPTISTA: - 'Então ·desde o .anno .'Passad o que se
devia .Pedir esse auxilio para -0 café. · ·
O SR. RAUL CARDOSO: - QuPremos uma 'Onrnnização bancaria -p ara
defend er a producç'ã a cornmercial e indu strial.' Estamos completa m ente · d esappa"relhados' e, se temos d e !'ecorrer ·ao ·Governo . é porque,
infelizmente, temos· financistas de fancari a. O que- devemo s é observar ·
•os factos e obj-edal-os. IPorau e os estadistas moclerno.s devem ser .
opportunistas; ' t êm ele attender á prati ca.
· 'O SR. ALvAho ·BAPTISTA:· - R espeitando os prin cinios, porque a
pratica que não ' se firmar na b ase dos prin cipi as, é falha.
O SR. SAMPAJ.o VIDAL: - Aproveito a -op portunid arl e que t eve a
·bondade de me facultar o nobre Deputado, para lêr alguns dados a ·
r espeHo a.a situação mundial e mostrar como estamos lon ge d essa situação. E' um trabalho feito pelo chefe da esta ti slica .d-o · 1 ati onal
City· Bank'', Sir Austin, (calculo em ·d.oll ars a 4$250 e em moed::t ·naciom1]). A d r culacão total do mundo (fóra .a Russia dos Soviets) era
de 7. 000 . 000 . 000 de dollars. P asrn u depois da gu err a a 56. 000.0 <J0 .000
d e d•ollars. Em nossa moeda: Antes d a guerra: 27 mi1hões. setecentos
e cincoenta mil contos ·de r éis; e depois da guerr a, cluzent os e trinta
e oito mifüões de contos de réis. O las tro ouro antes ·da guerra estava .
para a circulação em 1913 na r azão de 70 ºI º . Baixou hoj e .á .razão d e
12 º /º em relaçã·o ao papel circulante.
E' essa a circulaçã·o m-onetaria do mundo. E pond ér c V . Ex. sobre o lastro metallico, á razão d e 12 ºI º.
·
';Q SR . ALVARo B.o\PTISTA: Tenho os mesmos dados, tirados <lo
Jornal do Commercio .
O Sn. SAMPAIO VmAL: - Compare V. IEx. essa formidavel cir<'ulaçã-o aue vae pelo mundo que não póde servir d e exemplo, porque
é fantastica .
O Sn. ALVAnQ BAPTIST,\: - Corresponde á época excepcional em
Q \.l ~ vivemos ,
0
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O Sn . .SAMPAIO VrnAL: - ·Compare V. Ex. essa circulação com: a
nossa de um milhão e setecentos mil contos. Posso affirmar a V. IEx.,
baseado nas mai.ores competencias bancarias, que não temos, talvez,
T"O Brasil, setecentos mil contos effectivamente circulantes. As caixas
dos ·b anoos têm setecentos mit contos. sómente os colonos pauHstas e
mineiros têm cento e cincoenta 'ª duzentos mil contos em suas malas;
negociantes d e Jogares longínquos, de estradas, compradores de gado.
criadores. quantias immobilizadas em cada familia desse vasto Brasil
.- eis ahi tantos páramos de immobilização de numerado.
B:ista refl ectir um pouco nesses f:ictos para vêr que o Brasil não
tem 700. 000: 000$ em effectiva circulação, sem ter os succedaneibs.
Agora, veja V . Ex. os valores expressos na producção e que reclamam
meios circulantes. ·Só a nossa exnortaçã·o passou de 800 contos a dous
milhões. fóra os valoTes consumid1os no interior que r zpresen tam segurnmente l'.\ metade ria exportação .
O Sn. BENTO DE 'MIRANDA: - ·Foi um anno extraordinario.
ri Sn. Ar,vARo BAPTISTA: - A rnF>d ia não é essa.
O Sn·. 'S.•l\1'PATO VmAr. : - .\. média será um pouco menor,' mas o
incremento da n ·o~sa nroducção é facto incontestavel. Deante disso,
como f~llar em in'flaccionismo neste paiz?
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - A emissão ainda não attingiu a·o
limite .
O SR. ·ALVARo BAPTISTA: - Acho que o orador aponta os factos, .
mns não fn?. n ::inalyse ç.ornnletii dPfles. Diz, nor exemplo. mie nós t emos 700. 000 :000$ Pm circnlari1o eiffectiva. mas não r.onsidera qu.e essa
quantia está Teduzidii de 150 ºIº no seu valor acrruisitivo.
O SR. SAMr>.u o VmAT,: - Tanto p<>or para V. Ex. IE esta auestão
de valor ::icquisitivo, é muito metaphysica. As •crises de retrahimento,
de falta de numeraria alfi Pstfo ·a se succeder com o seu cortejo de
consequencias lament avei ~ . Si V. Ex ... por exemplo, soubesse qual foi
no comrnercio ·b an caria p pr.odhdo de r esistencia, de bom senso. de
solid ariedade cru e salvou a nraca de S. 1Paufo em Setembro u'ltitno.
seria. UJTI COTIVÍ>CtO d·a faJta de rlUinPrario e da premente necessidade
de dar solu cão prompta a esse nroblem::i .
O SR . ALVAHO BAPTIS~rA: - A quaJi.dade é que não presta; nãu é a
quantidade que falta .
·
·
O .SR. SAMPAIO VrnAL: - Em termos, estou de accôrdo com V. !Ex.
Nã·o jul~aria propriamente insufficiente 1. 700: 000$000 se, tivessem os
:ippareJho automatico para servir ·ás necessidades.
ü SR. ALVARo BAPTISTA: - Acato a opinião de V. Ex.
O Sn. SAMPll.Io VIDAf-: - Neste regímen, ·é insufficiente. porque
não temos apparelho bançario capaz de movimentar, de mobilizar .e sse
nanel para o Rio ·GrnndP. do Norte, para Pernambuco, em:fim, para os
Estados na emergencia d ~ suas n ecessid ades.
O Sn. ALvARo iBAPTISTA: - Neste caso devemos teT, não um, mas
muitos apparelhos.
.
O SR . SAMPAIO VIDAL.: - Um apparelho central que ·f.ará irradfar
o numeraria para -0nde fôr preciso.
!Esta falta, é o grande peccad.o dos pod eres publicas da União.
!Os productores têm sacrificado a sua vida, têm levado uma existencia de tragedia. perdendo fortunas no caJé e na •Canna, para enri·
quecer a collectividade. O ·q ue dep ende d-0.s productores tem siqQ
feito em larga escala .
·
·

_,_. 203 Mas ha uma ·c ousa que eHes não pódem fazer , porque é crime
punido peJ.o codigo penal - a moeda. Isto - é a obrigação dos. poderes pubiicos, só estes pódem 1organizar a -circulação monetana do
paiz, só estes pódem legislar pára uma organização •b anca-ria !11-0d.e ~
na .q ue satisfaça as prementes necessidades da nossa economia boJe
em franca expansão r garroteada frequentemente por crimes de numera-rio. ·
O SR . .Ar.VAI10 ·BAPTfSTA: - Nã•o é numeraria: são moed·as representativas, ·de·p reciadas e,. por isso, insignificantes.
·
O SR. SAMPAIO VIOAL: - A moeda não é ou não deve s·er outra
eausa senão um siano represenhltivo da condensaçã•o dos valores
crearlos pelo tra'ha'1·h o. E -é isso que não temos.
.
.
Temos creado os valor·el': em nro.fusão. :1ffas não temos os meio~
drcnfo!ltes '" orrespondenl Ps. De 191 ~ a esta parte. o café passon de !'í
a 20!1l, o assucar, o a'l.!!oílifo. 0 ~ co11l'OS. o arroz. o ~'Ido . etc. quadrupllrararn .ae valor e ·o numeraria ficou P.Stacionario. Deante disso, os infJaccfo.nistas acham que temos nainc1 de mais, hpje qu e só a somma dos
va!ores Pxport:idos >é muito m?ior?
O SR. RAU!, CARnoso: - E segura é a taxa ·de .iurn de 8 a 10 •J•
na faH::i de nume-rario.
O SR. 'SAM'PAJio VrnAr.: - Só um Banco ele Brnissiio noded resolver
P~sr irr.nnrtante ;problPma el as twx as rn"is moclic 9~ íl e inros. Tr.::it i> rno~
de funcfal-o ·com o Jastr·o cl P. um ti>rl'.o de ouro P. dous terços d e eff~ itos
commerciaes. DeixPmos esse .fan::itismn met::i•l lista .
o 'SR. ALVAR;O BAPTISTA: - !Não faço questã-0 d e ouro e sim . d~
merc::idn-ria.
O Sn. ·sAMPATO VrnAr:: __:__ Precisamos nor •<'obro " esse f Ptichism·n
do ouro . J\!f.::111ric:e B'lrrés em sua recPnfe obra de 1919. "(Prohleme !Monetaire .e Ficlnciaire". poncforq o seguinte:
"Our-0 exi .otentP. :in mirndo ho>ie e mais n 011rn prnrluziclo el1rrant"
3l<nms 11nnos não clari: mais nar;:i ·l::istrenr mriis ·dP. !l a 10 °1° ela circul::icão actua.J. De dua~ urn a : ou nós temos d e cruzar os braços e não
nroduzir mais. não 'Doel en;lo -crear estab : leciment os bancarios, nu
rJP:mte ela forte TPalid::ide dos contos temos de faz er outra organização
nos P~tabelPJ{'imento~ .rle credito .
Mns. só os mPtallist.as clesh terrn é ·que vivem :i crear diffículdarles. O pr·o blema í·á foi rPso·l vido lia fon!!'os :.innos . A on>:anio:ação ban·r .2rh ·enroné::i j:\ tem 100 annos eh~ exi~tencia. O 'Ban<'.o de lFranc:i
rnj fund11·do ha. 100 annos. IQ Reirlhsbank 'ha mais d•: 50 annos com
1::!~.f1'0• c'le 11m terço ·ouro e dous trrcos de e'ffeif.os 'C ommerciaes.
O SR. AI.VARO BAPTJSTA: ,__:_ A fórma nova será o pap ·~l; mas ha d e
ser em consrcmencia de uma ·c·o nvenção internacional.
O ~R. TIAUL CARDoso: - 'Então, nunca o far.emos .
O SR. SAMPAIO VIDAL: - Nós o rrne não queremos é r .;tudar e pôr
em pratica anuillo aue .i á está s ~·cu larmente experimentado .
O apparPlho aut·omatico não precisa de ouro para o seu funccionamento, senão como lastro.
Funccionará em larga escala prestando os maioTes serviços, com
as notas circulantes em um t erço e dous terços em ·titulas.
O Sn. Ar.VARO BAP·rrsTA: - Se V. 'Ex. se refere a mim. dewi dizer
qn<! não tenho este feti chismo do ouro e vou ao ponto de declarar qu e
f'. moed·a internarional ha de ser o papel. Para lá march amos.
O Sn . RAP~ ÇAnpos9 : - ·Es~ç ~ o faeal , p•orque n.ão custa p.ada ..
0

· ·.o ·sn: ·s~MPA10 . VrnAi: _:_A mo~da não póde deixar de sú considerada pelos que encaram ·esse problema economico coú1 senso pratico, senão C.PmO Uffi sigr.-J que repr.e senta a condemnação da va]OI;C'S
creadqs pelo trabalho. rNão signHka cousa alguma a moeda e·s t-ainpacb
ou ·I ithographada - essa que o Govern-0 emitte. Só compreh ·~'nde hoje
uma moeda: a c-J.o banco de emissão·· - · que representa uma · r ealidade
monetaria, isto é, ella nasce, emerge de um fundo de valores reae~,
isto é·.....:_ ot1ro e effeitos . commcrcfaes :que ourn valem.
·
-Retomo o fio das 'minhas considerações.
O _SR Ar.vAn'o BAPTISTA: - O n·o·bre Deputado desculpe ·os apartes
q1ie lhe tenho dado, aliás com ·o intuito de me orientar, de aprender
com V. Ex.
O Sn. S_AMPAio VrnAL: · - iSó tenho que agradecer os •a partes : ··Eu
é que' aprendo ·sempre com V. Ex; ·
·Todos os outrõs povos de civilização .centenaria, portant-0, mais
praticos. tên:i ·tirado o maior partido · dessa mercadoria. Por que não
seguiremos · o seu exemplo? LembTei-me então; e este é o motivo· do ·
m eu substitutivo, o motivo que me faz estar aqui cansando a attenção
ela "Camara ·.. .'·
,
O Sn. ALVARo BAPTISTA: - V. Ex. está sendo ouvido com o <maximo ··prazer p·or todos nos. (Apoiados.)
_
·
O Sn. SAMPAIO · VrnAL: - ü caf<é . encorra em ·si proprio as for •.
~· as ·vivas, ·as re,~istencias naturaes para sua ·· propria defesa. · A sua ·
prompta conversibilidade •.em ·ouro é exactamente essa .força v.i va s.o bre
a qual fundaremos a sua defesa.
.
.·
O Poder Executivo enhittiria. digamos, 150. 000 contos, para a defesa do · meYcad·o. Essa de;fesa consistiria na •compra de dous mi'lhões
de sa·ccas . para r Pgu.JarizaJT a ·offerta, deante da situação que ha pouco
clescrP.vi, isto é, deant ~ da diminuição c.onsiderave·l da capacidad e assimil a dora d.os mercados c pmnradores·.... 1Essa retenção do ca:[é seria
muito .br.e ve . .Uma vez V€ndido o stock, o liquido das. vendas, rec;e.bid.o .
em ca rnbia r. s, -se.ria de'})osita do em poder .d·os nossos. banqueiros em
Londres. em . contá especial. em 01,ll'O . Ess·~ fundo ficaria destinado -- ao
lastro do -B anco Emissor çle accôrdo com a -lei que . regula essa e.missão. SP- ,juntarmos •os 57 11jil contos ouro que possuimos, e. obtendo se" .
guramente 150 mil em opro do producto .do .ca.fé, . fund::iri.amos ..um
banco de emissão com urr1 lastro ouro de : 200 mil ·contos de réis ,......- . o
m afor ·l astro ouro de todo \') os .ban.c os fundados . até hoje, fóra o .dos
E s tados Unidos.
. .
,
Organizan.do o Banco de Emi ssão teremos organizado a defesa p e,r;mane.nte do café e de tod1J. a producção na ~ional. Assim, das proprias
forças vivas tiranmos os ~ !ementa s p ara incrementar e. d efen_qer toda
a proclucção brasil eira .
. ,. . . . ...
.O Sn. ALYAno BA.PTIS'l'A: - A questão é muito .cqrriplexa.
o Sn. SAMPAIO VrnAL l - ·A c;h o .a operação commercial . simplis- .
sima.
. ·
. · ..
O SR. ALvARo BAPTIS'I'A: - Os Governos não de.vem fazer :operaçõ.e.> .commerdaes. A questão •é simplissima, do ponto- de vista commercial . Sob o ponto .d e vista cloutrinario é muito diversa. . .
.
O Sn. SAMPAIO VrnAL: - DentPO do proprio rigor doutrinaria
taml.Jem.
.
, ...
O stock de 3. 000. 000 de saccas. liquidado ·p elo Governo de São .
Paulo, produziu 230.000 :000$ ;·o Estado que tomara emprestadq .á União
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110.000: 000$, em restituição entregou á União 170.000 :000$, do que,
s 2ja dilo de passagem, resultou a escassez de numerario que soffremos
em .S. Paulo ultimamente. Esses 230 . 000 :000$ pagos em ·cambiae'>
ouro pelos ~ompradofes foram reduzidos a papel e gastos nas despezas Ol'àinar i ás. En t..reta-n lb, p erdi o meu t : mpo a clawar que o preço
desse grande slock, vendido ein oul'o, fosse d epositado em · Londres · e s·obre esse deposito se emittissem aqui 'notas correspondentes, q'Ue com
esse lastro importante se fund as.se o Banco ele Emissão. Que importava
que esse la s tro estivess e n a Europa? São mui tos •Os ban c os -de emissão
que tem p arte de · seu lastro no"· Banco de Inglaterra ou no Banco de
Frnnça. (Apoiados.)
· :Pois · brm. Pôr absoluta indifferença ou cousa qu J melhor nom·e tenha, deixamos passar essa opportunidade extraordinaria para ·Júndar
o Banco de Emissão.
_.
Foi a geada que trouxe essa calamidade para a lavoura, mas lambem es.5a opportunidadc qu l! perdemos para fundar o banco .
O Sr... ALVAP..O BAPTISTA: - Abençoada geada!
O SR. SAMPAIO VrnAL: - Para o Governo da União, para o Governo elo Estado, sim; mas tristiss ima cousa para os lavradores ele São
Paulo, que, aliás, tinham agora com os preços altos a opportunidade
de resa reir os seus . prejuízos .e assistem desolados o arrastamento lamcntavel destas medidas de defesa. (Apoiados.)
O Sn. VEIGA MmANDA: - O auxilio', agora, seria uma verdadeira
restituição á lavoura de .S. Paulo, da ·qual f.oi .extorquido esse lucro.
O Sn. ALvAno BAl'TISTA: - IPerdoem VV. EEx.: ningu em nega e
o proprió orador, no seu discurso, insistiu, sem contestação alguma,
rm qu e era ponto incontroverso esse, de nada recusar it favoura de
São· J>aulo.
O Sn. RAu1. •CARDOSO: - E é para isso - sómente para isso que. es tamos pleiteando a em issão .
O Sn. ALYARo BAPTISTA: - Por mini., sou contrario á emissã·O, sa'1vo
nas hypoth eses d 2 luta externa ou interna, unicas em que julgo que
ella se justifica.
·o SR . SAMPAIO VmAL: - Sr. Presidente, resumindo e terminando,
o meu s ubstitutivo visa d·ous fins - retirar do mercado 1.500.000 a
2.000.000 de saccas d e café para regularização da offerta e crear -0 lastro cm ouro p a ra. fundar o Banco . d e Emissão e .Redescontos - q.ue é
huje a mflior aspiração ele tod a a nação brasileira que trabalha e nã-o
. pótle ·absolutamente continu ar suff.ocada pelas ..cris : s e pelas exp lorações - qu ~ lhes rO"ubam a toda a hora o ·fructo do seu trabalho, os lucros l egítimos da sua pro d ucção .
.O illustre parlamentar, Sr. Antonio Carlos lembrou -que se po. · diam .applicar a este ultimo fim os. 57.000 :000$, ouro, ·que pos.5uimos.
Por meu l ado, entendo .affirmar, sem medo de errar, que, se o Brasil
retirar do mercado, neste mommto, 1. 600. 000 saccas de café,. teremos
de vendel-o mathematicamente por mais ·de 80$ a sacca, cedend o os
. compradores apenas a quarta p arte do que ·esfão ganhando. .
O Sn. CAR.Los DE ·CAMJ>os: - Realmente é mu~to grande a margem
de lucr.a dos compradores.
O SR. SAMPAIO Vrn..\L: .- .Ret.irando d '° ssa .. operação .. cerca de
150. 000: 000$, em ouro, e adclicionando os 57. 000 :000$; lem.brados pel()
: D.r. Antonio Carlos, teremos UIT! capital.de 200 .000 :000$ e; fundaremos
um dos mais solidos bancos de emissão entre todos os que ex·istem,
.. .. - ,. . . . ' . ; : . . ~

.P~t·doem-me
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·os Srs. Deputados o ·a buso da sua preciosa attençâo.

(Não apoiados geraes.)

Sou um fanatioco pela causa dos productores. Mas, acima disso,
v,ej-0 claro, oomo todos os 1Srs. Deputados, que ·s obre o ·augmento da
producção, sobre o incremento .do seu valor, repousará a grandeza, o
poder do BrasH. (Muito bem; muito bem. O omdor . é vivamente cumprimentado.)

1

a 3" discussã10 do proJecto n. ill, de 1920, autorizando
a emissão de papel-moeda nas bases que estabelece, e adiada a votação
até que a Commissão de Finanças dê parecer sobre as emendas of.fe. recidas.
Encerrad~

SESSÃO DE 7 DE OUTUBRO

O 81·. Vicente Ph-gibe: ( ') (mbre a acta) - Sr. Presidente, antes
de formular meu protesto contra o acto vi<>lento e arbitraria de V. !Ex.,
recusand•o quasi todas as emendas por mim apresentadas ao projecto
de emissão, devo uma· explicação .á Gamara para que cess~m as injustiças que estão sendo :f eitas aos !Deputados que collaboraram no Regimento em vigor.
A requerimento meu, foi nomeada, o anno passado, uma .Commissão composta d·o humiI4e orador e dos Srs. Bento de Miranda e José
Maria Tourinho para fo~· mular projecto de Regimento Interno.
Dentro de poucos dias foi esse trabalho apresentado. A .Mesa, presidida, então, pelo nossp s·a udoso collega, Sr. Astolpho Dutra, entencteu convidar essa Gommissão e varias outros 'Deputados, afim ·de ser
' organizado um substituUvo.
Todos nós ficámos pa convicçã<> de que viria a plenario esse substitutivo organizado pela gran.d e 1Gommissão. Por isso m esmo, talvez,
nenhum de nós reclamo* contra as novas disposições ahi introduzidas.
Com s·orpreza, porém, verificou agora que o proje.cto trazido a plenario e approvado .p ela Gamara, não é ·O mesmo da grande Commissão .
Tive, então noticia, ' por um alto funccionario da Gamara, de que
o saudoso Presidente, cioso de suas funcções, tivera esta phrase: " A
Gomn;issão. organi~ou u~ Regi,mento para a Gamara; nós vamos agora
orgamzar um Reg1me11tp para a Mesa."
·
Dahi, 'Sr. 'Pr,e siden~e, esse monstrengo que para ser completo, só
falta ter uma . disposiçãp dizendo: "fica pr-oihibida a entrada no Palac1o Monroe aos representantes · da Nação " .
.
V. Ex. recus·ou mir1hás emendas declarando que não tinham refa·
ção com o projecto.
Esse gesto ·de V. E;x. vem eonfirmar o que por toda a parte se
diz, isto é, que o proje qto .de emissão é exclusivamente para 'º Estad-0
·
de S. Paulo.
O Sn. GAnws DE qAMPos: -Não apoi·ado; nesse ponto V . Ex .
não tem razão.
O Sn. VICENTE PIRA.GIBE: - A prova está no seiuinte : vario s
(O) ,Não foi revisto ,Jif'l'lo o)\'a.dbr.
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apr.esentaram emendas favorece1~do o car'"• ctefenuenuo-o, e
todas cHas foram acceitas por V. Ex.
Apresentei uma emenda deifendendo o arroz, V. Ex. deplorou que
o arroz não é producto nacional; apresentei outra sobre o milho e
V. :E x. recus•ou-a.
O SR. MAumcro DE LACERDA: - E o mifho é até producção parlamentar. (Risos.)
ü SR. VICENTE IPmAGIBE: - Penso, Sr. Presidente, que V. Ex.,
,naturalmente, se sentiu muito bem recusando as emendas do humilde
representante do IDistricto Federal e acceitando a menda . que estah.elece liberdade de exportação, porque é assignada por 60 e tantos
Deputados. ·
V. :Ex. dirá, naturalmente, que essas emendas acce.i tas agora o
foram porque já tfoham sido ·e msegunda discussão, mas V. Ex., não
me mostra nenhuma disposição do .f-l.egimento determinando que as
emendas apresentadas em segunda discussão devam ser acceitas em
terceira.
Digo que .V. Ex. se sentiu muito bem, teve razão em recusar as
minhas emendas p1orque V. Ex. é hoje Grão Cruz da Ordem de Leo.poldo, é príncipe, e .eu simplesmente plebeu. Não é de mais que me
pronuncie nestes termos em relação a V. Ex'. porque nesta Republica
democratica, ainda ha poucos dias, um outro príncipe, o Sr. 1J. João
Pand.iá Calogeras; reunm no Quartel Gen êral tod•os os g.eneraes do
Exercito, e, solemnei;nente, ao som do hymno da bandeira, ào som do
hymno naóonal, ao som do hymno da Republica, c·onferiu a cada um
deHes condecorações de um paiz extrangeiro.
O SR. MAuRrcro DE LACERDA: - Ist.o não perturba o commercio das
nações e não traz commoções intestinas. Entretanbo o prindpe dos
Cajueiros continua a ser vaiado em S. Paulo.
O ·sn. VICENTE PmAGIBE: - Não vou discutir com V. Ex. Não
subo da minha humildade á posição em que se enoontra Sua Alteza,
para discutir .cada uma das emendas por mim apresentadas. E não o
faç·o por tres motivos. Em primeiro lagar, porque seria um bate-booca
inutll, que viria desprestigiar ainda mais .e,ste rao do ·P oder Legislativo; em segundo lagar, porque, naturalmente, estão inscriptos outros
collegas no expediente, e não clesejo tomar-lhes tempo; em terceiro
l1ogar, por fim, porque substitutivos, emendas, protestos, allegações,
discussões, tudo isso não passa de inutilidade, de uma grande pilheria.
· - .O SR. LAMOUNIER GonoFREDO: - Porque então apresentou V. Ex.
.
suas 300 emendas?
O SR. VICENTE P!RAGIBE: - Teremos que approvar em tercei'ra
discussão o substitutivo organizado pelos paulistas, e que está neste
momento sendo estu·dado ...
· O SR. MAuc1c10 DE !LACERDA: - Não é dos paulistas; é até contra
os paulistas·; é. d.o Sr. Epitacio. Basta isso para ser contra.
O SR. V:ICENTE PmAGIBE: - ... pelo unico legislador desta Re.
' publica, ·a Chefe do 'E stado.
o SR. MAURICIO DE LACERDA: -- Está visto: ' é o pae e mãe da lei.
,.
o Sn. VICEN1'E PIRAGIBE: ~E', portanto, uma inutilidade . .
Pergunta o illl}.stre coHega por Minas, meu distincto amigo c!he.fe.
sub-leaaer, a razão P·Or .q ue apresentei tão grande numero de errÍendas ...
O SR. LAMOU.l'.'IEii Gon(JFREDO: ~V. Ex. disse que eram uma inutilidade emendas, substitutivos, discussões .••
De.i,.u~adios
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O SR. LAMOUNIER ·GonoFRED'O: . . . pilheria, e eu perguntei:
neste caso, por que apres~ntou tre·z entas e tantas emendas'!
O SR. ·VICENTE PIRAGIBE: - Não insisto, Sr . .Presidente, como
disse; nas minhas reclamações contra a recusa que V. Ex. decretou.
summariamente, das minhas emendas. Fica di! pe o meu p1' otesto; e
cada um dos · Srs. representantes da Nação, sé não se conJornial'. com
as disposições do ·actual Regimento, que se trate de pNparar, para não
poder, em absoluto, ·collaborar nas leis da Republica. lMuiio bem.)
O Sr. Presidente: - A •Mesa não praticou um acto de prepotencia
recusando grande numero de emendas apresentadas pelo nobre Deputado pefo lJistricto Federal; usol!, sim, de uma attribuição expressamente oon sagrada no Regimento, art. 263, § 5º, que deti!rmina, de
modo imperativ-0, não sejam recebidas emendas que se não relacionem
directa e immediatamente com o projecto.
O Sn. VICENTE íPmAGJBE: - As minhas não se referem á produ. cção nacional?
O SR. l'RESIDENTE: - .As emendas não acceitas ·pela uvlesa o foram sob ·O aspecto de não terem relação directa e immediata oom o
prnjecto.
..
A reforma do Regimento Interno teve inicio por uma indicação
· do Sr. \Ticente Piragibe, que a suggeriu, em agosto de 1919. O Sr.
Collares. Moreira, no exercicio da presidencia, nomeo u uma commissâo composta do.s Srs. Vicente Piragibe, Bento de Miranda e José Maria, que apresentou a ;&8 daquelle mez, a indicação n. 6, do mesmo
anno, com as modifir.aç:.!íes que aconselhava .
A indicaç-âo . n. 6 'foi á Commissão de Poiicia, que apresentou a
25 de rN ovembro o seu parecer, com um substitutivo ao projecto· da. ' q1iella 1Commissão·. O s bstitutivo ficou sobre a mesa o praz.o regimental, recebendo emendas .até o dia 4 de Dezembro, em numero de 101.
· A's emendas a Mesa apresentou, porém, e.s te anno, em 13 de Julho,
emendas qu:e foram a 'imprimir, tendo o parec~.t o n. 9.
A redacção final fpi approvada a 29 de Julho .
.Como se vê, a materia teve uma elaboração lenta 1e amplamente
divul gada . .
A censura, portantp, do nobre Deputado pelo Dish:icto F ederal é
absolutamente infunda1Ja, quer quanto á confecção e· votação do R egimento', quer quanto á não acceitação das emendas que apresentou.
· As emendas acceitas pela M ~ sa têm todas relaça.o immediata e
directa com o projecto. A emenda n. 1 dispõe sobre a situação monetaria nacional.
.
O SR. VICENTE Pm,AGIBE: - A emenda n. 8 é igual á minha, que,
.
'éiilretanto;· não foi a ceei ta.
O SR. PRESIDENTE: - A M2sa, pelo Regimento, não póde entr.eter
·· ·uialogos 'com -0s sr·s·. Deputados. .A emenda do Sr . Antonio Carlos
trata e..'Xactamente da situação .monetaria do paiz; a do Sr. Paulo de
Frontih :da que's tão de numeraria; a d.e n. 4 diz respeito á emissão
pelo Banco d'o Brasil; a de n. 5 r ~ fere-se aos depositas da União; a
· de ~ n. 6 é relativa á : C3rixa registradora, que diz directa. e· immediatamentê, com a ·producç~o nacional;, a _de n. 7 é da mesma natureza; a
de n. · 8 cogita do art 1 2º da em1ssao ...
.. o·SR. VICENTE
·PmA.<,lIBE: - E o ar'tigo primeiro?
. '.:" .. -· ..

ô SR. PRESIDENTE: - a de n. 9 é da mesma natureza; as de nti•
meros 10 e 11 autorizam emissões; a Cie n. 13 refere-se á creação bancaria .e á emissão; a de n. 14,. da mesma maneira; a Cie n. lv estan<:1ece á borracha, e a ae n. lti ·a utoriza a emittir.
·11.gora, relativamente as emendas d·o nonre Deputado que não for~m accenas peia il'l.esa; estas não ·estao p-osü1vamt:1ue 1rns c:o11u1.,:0es<1e ter cle·s pa•ono favio·rave1, por infringü»tm, clara, posrn.vameute, o
artigo do li.t:g1mento que em t:orneço citei. Como todas O'Jh!Uecen1 a um
systema, a uma orientação certa, eu, ap enas para 3us11f1car o proceu1- •
mento aa Mesa, ex empnlican-qo, cll:amaria a attençao da ·L.arnara e Cio
notbre. Deputado para as emendas de numeros: lil'l, lilo, ljô, 1·1 ::!, llSU,
1151, 186, Hl1, 2Uõ, 209, 215, 220. 2:54. 2iHI. 254. 2til. 2·1l-i. 288 e ~t:i;J .
O ~H. VlCiiN'l'E J:'IHAGIBE: - V. Ex. não r ecusou so essas .

O ~fl. f'HEsrnENTE; - As outras toram sujeitas &o mesmo plano,
ao mesmo processo, a mesma or1entaçao. A iY1esa julga ter c_umpnC1'.)
o seu dever, Jlllg\l ter obedecido á expressa dek.riuinaçao a•o Hegunen:.
IQ, não ac•ccitanuo as emenuas do nobr e Veputaelo pe10 JJ1str1c10 !Feu,eral, e confe&':ja que o fez com grande pezar. AppeUo para todos os
~rs. Deputados que têm a!)rescntaClo emendas nes ta_ Casa. SS. ~x.
hao· de conürmar que a Mesa nmltas vezes os chama a fuu de concHiar
os termos das suas propostas com os d1spos1tivos do Hegunento, attenoei1do sempr.e que e passivei •á s r eclamações feitas e nao se demorando em ·reformar seus despacheis, quando se convence oe que assisté '
razão regimental ao redamant~.
· ·
Em relação ás emendas do nobre /Deputado pelo Distrido Federal,
a Mesa não póde .deixar d-e manter a sua deliberação, porque está de
accúrao com o. Jlegimento.

O Sr. Carlos de Campos : (*) (sobre a acla) - Sr. Presidente;
depois llas claras e com·p •Jetas explicações que V, · Ex. açaba de dar á
v<ü11ara, ac e-rca oa mant ira por que, obedecendo ao ·nosso Regimento,
llo u ve p or be1J1 ll ec1úír das emendas formuladas p elo nobre Deputado .
pelo lhstricto Federal, julgo-me dispensado de aelduzir quaesquer ouirris ponderaçõ es a esse r espeito. Apenas, em um ponto, pediria a-o
nobre representante _que fizesse justiça aos Deputados por S. Paulo,
no sentido de nã'O affirmar que só nos preoociwamos, no desempenho
ele nosso mandato, com o que possa interessar a nossa terra, comquanto ella bem o mereça do Padamento Nacional. , A propria questão do
café f.oi tratada, nesta Casa, ainda hontem, em. brilhante . discussão,
como um ponto pacifico e respeitavel, quanto á defesa da producção
nacionaL E isso ainda mais corrobora que as minhas ponderações
possam ser perfeHamente acoihidas por S. Ex., debaixo d·este p·onto
de vist·a .
S. Ex. foi, portanto, injusto, dizendo que a iniciativa paulis,t a só
cogitou, no projecto de emissão, da defesa do café.
O Sn. VrcENTE IPIRAGIBE: - Pe-rdão; não foi isso que a,fifirmei ·
disse que -o Pr.esidente da Mesa, recusando ~s minhas ·e mendas, qu~
amparavam outros prciduc1os, mos trava que a Mesa ju'lgava só dever
amparar -o café .
'
'Ü Sn. :CARLOS DE CAMPOS: - Mesmo deante desta ultiina affirmação
eu invocarei a preciosa attenção do nobre Deputa-do para -o seguinte
0

(•) NiLo ,f-Oi .revisto pelo orad'or.

faclo: o primeiro projecto de emissão, · apresentad<. á Gamara dos
D<!putados, aliás, em nome do Governo, no s ~ u art. ::i·, cogitava já de
toda a producção nacional, sem excluir este ou aquelle artigo, não visando, portanto, beneficiar tão sómente o grand.e producto paulista. O
segundo, da mesma origem e que chegou a ser discutido na Commissão
de Finanças, generalizava mais claramente, a medida de defesa não só
á pr-oducção, como ao c·omrnercio, e por uma fórma ainda mais ampla,
porque dizia que seria igualmente merecedores do auxilio que a lei
·pudesse dar, para sua defesa, toqos os productos. nacionaes exportaveis e que não fossem sujeüos a avarias ou a perdas, uma vez ajudadoi:
de seguro contra riscos.
Vê. portanto, o nobre Deputado, que nos dous ultimas actos, em
que houve intervenção do l eader paulista e antes como leader da maioria, do que se cogitou foi da d efesa da producção em geral e não exclusiv amente da producção de S. Paulo.
Eu devia esta explicação, porque as palavras do meu illustre collega terão éco fóra daqui e com inJustiça poderiam emprestar ao meu
ll::.'. stado um espirilo restl'icto que e11e não tem e nunca teve, menos ainda nos proj =ctos apresentados á Camal'a, por um nobre e elevado objectlvo de ordem co1Jecl1va e ass1111 por todos entendido.
Ningnem cuioou de regionalismo e tão sómente da grande e indistincla riqu eza productiva do BrasJ..1. (Muilo bem; muito bem.)
E;.n seguida, é approvada a acla -da sessão anterior.

SES~ÃO

DE 9 DE OUTUBRO

O Sr. Alvaro Baptista ( •) : - Sr. Presidente, ha tres dias, o
distinclo Deputado por S. Paulo, Sr. Sampaio V1dal, muito iilustre
' de:tensor elas niedidas conc·ernentes á defesa ela producção do café,
pronunciou aqui, um discurso interessante, que a todos nós 'agradou
extremamente, embora, a meu ver, não esteja S. Ex. com a bôa
doutrina.
·
Não é este, porém, o momento de r·ebater a these do digno collega, que lastimo não se ache present.~; quero apenas dizer duas p alavras, com o intuito d ~ esclarec-er uma passagem que se acha um
tanto lacuno~a no discqrso, conforme foi publieado, pela circumstancrn, naturalmente, de que os numerosos apartes, em certos trechos.
impediam o perfeito apanhamento de todos, havendo um, que considero_ da ~axi~na impprtancia, e foi. in.teiramente omittido.
Nao vai mslo ceDrsura alguma a 1llustre corporação tachygraphica, lia qual formo o ~iais alto conceito, reputando-a companheira
dos nossos trabalhos, p0is é por iniermedio ào lapis do stenographo
qu ~ o paiz tem conhecimento do que aqui dizemos. O facto, entretanto, é que instantes ·J1a, . neste recinto, em que, não tanto a fluencia
do orador~ corno, sobretudo, a simultaneidade das interrupções, inhil>em o registro de todo ~ os apartes, pois que começ,a pr impedir sejam
todos elles ouvidos.
O digno representante de S. Paulo - cuja ausencia mais uma
vez d·eploro, porque e~tou certo de que, si presente, S. · Ex. confir1

(') Não foi revisto ;pelo ora.dor. Pro.ferido na hora do

ex~dlen~e.

-2timaria a minha asserção - referiu-se ao abandono '"U que dec·l arava
estar a producç~o, na hora actual, e dizia;
"Temos, porém, neste momento, diante áos olhos, um
facto assás impressionante e sobretudo profundamente suggestivo. O Brasil, com todas as suas dif~iculdades financeiras, está emprestando dinheiro á ltalia para esta comprar
o nosso café e reve1idel-o, auferindo iucros bem apreci.a v..:is.
A lição é de primeira ordem.
i~ao vai a1s w a m enor increpação aos con venios que
julgo muito uteis - nem aos e sta u1stas italianos que apenas
revelam a sua rlarividencia . Tenho pela ltalia a maior sympathia. Como ·brasileiro e como paulista, só posso ver a
maior vantagem no estreilamento cada vez maior lle nossas
relações, taes são os multiplos interesses recíprocos que nos
unem.
Mas, a lição é boa. Não queremos tirar de nossa mercadoria privilegiada o grande partido que podiamas tirar
para valorizar a nossa exportação. Emprestamos, porém, á
ltalia, dinheiro para que tHla auüra esses lucros excel1entes."
Foi ahi que pedi a attenção do nobre orador, para a importancia
da declaração que fazia á Camara, e que importa, visi vel e razoavelmente, em accusação ao Governo.
V. Ex. sabe que não morro de amores pelo Governo actual ... ·
O SR. l.\'.1AuR1c10 DE LACERDA: - Idem.
O SR. ALVARO BAP1'ISTA: - •.. e nem por Governo nenhum.
o SR. MAURICIO DE LACERDA; - Idem.
O SR. ALVARO BAI"l'ISTA; - Sr. !:-'residente; sabe V. Ex. e sabe
a Camara que a minha cor1ducta se traça por uma snbmissão consciente, com conhecimento proprio, ·em -que eu perscruto a verdade
das cousas, ·e, sempre que e possível, me conservo dentro da disciplin., partidaria. h t.:omo, no m eu estado, o chefe é de ordem su·
perior e as suas solJçôes estão sempre d e -accórdu, pois são tiratlas
de uma doutrina, succt:de que eu, que acceito a mesma doutrina, me
encontro em todos os momentos com S. Ex., como até agora, no
maior c::ccõrdo
Supponho assim será sempre, mas, quando não o fô:, póde V. Ex.
e póde a Camara ter certeza, que eu preferirei d eixar esta cadeira,
onde aliás não farei falta (não apoiados geraes) porque ella será
occupada por pessoa mais capaz e mais competente. l.Yão upoiudos
geraes.)
O SR. MAURICIO DE LACERDA: - Deus nos livre que V. Ex. seja
subs~ituido por· "pessoa"; de "pessoas", basta o Presidente.
O SR. ALVARO BAP1'ISTA: - Sr. Presidente, a gravidade da de.
claração do illustre Deputado por S. P.aulo, resalta, aos olhos de
todos, da propria affirmativa.
Si não temos dinheiro para defender a nossa pr'>ducção, com•,
estamos emprestando a uma nação extrangeira, para que faça com
o nosso. dinheiro o seu commercio?!
Achei e acho summamente grave essa ' declaração; entretanto,
para não tomar tempo á Casa ·e porque prometti ser breve, e ~so
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il~o é ruais que uma explicação .pessoal, aliás ·uma explicação.: fav.C.···.
ra vel ao Governo, v enho dizer a V . Ex . que n ão · é bem assim.
.. ..•
Eu dissera em aparte, chamava para o caso a attençã o da C ;1.
mara, estou, ·per conseguinte, obrigado a dizer . por qu_e cham ava i..
sua altenç?w pum ·est r, declaração.
·
O Brasil não emprestou e n em emprestaria .dinhei ro á Iiaiia, neru
a qualque:· ·outra nação, pa ra e·om elle fazer commercio.
' ü Brasil fez um convenio com a Italia pan1 compras. '. .
O SR. FnA::-:crsco VALLADARES : - Com pras aqui.
U Sn. AlXA"fW BAPTISTA : Compras aqui . Tenh o em mãos <>
Convenio, em cujo art. 1: st> ·lê (1) s·egu!nte:

"O Gc-v·e rno · brasileiro, por intermeüio ·do Banco do

·abre · ao ·Go vc:rno italiauo um c redito até cem mii
conto s de réü; (100. 000 :000$000 ), •e m p apel-mo eda, para ser
utilizado de accôrdo com as leis brasil eiras de · e xportação
n·t ·compra de cereaes, carnes congeladas, ou r esfria das, b a.
nhas, café, borracha, ·c&cáo, algodão, assu c'ar e o u tr os pro·
duetos do !Brasil, necessarios ao 1abastedmento d a Italia,
·compra que se e ffectuará · por partid as, á prop orção das
necessidades deste ultimo p,aiz e a juizo do seu governo. "
Bra:;1il~

1>11.qru iesu1ta que C• pfü'1samento do Go':ern o nã0 foi de facto
uux1líar a producção c;;.feeira, mas a pro d.ucção nacional. Creio que .
e esse . o pensamento de 1toda a ·Gamara... (.Apoiado s . )
.
O SR. SA:i!PAIO VIDAL: - Mas ningu em aocusou o Govel'.nD. A.,,
providen.cLts sao exceHeh·t·es.
...
.
O Su. ALVARO BAPTisrA: - ... si hem que na p artilha d !)va caber
m ais ao produr.:.t o mais y alioso e a o m esm o t empo de m aior p eso na
no,,sa exportaçao .. .
O SR. SAMPAIO VIDAL: - O convenio fo i provi den cia d·e prim ei.pi.~
ordem, que ninguem co r testou. Sou o primeiro .a ap plau dir o. conveni 1) . Apenas iernbrei que a ltaJia está ganhando _drnheiro com '-'
noss1> cafe, e nós :não ganham·os.
.
(1 SR. ALvARo BAETISTA: V . Ex. v ai ouvir o r esto. Então a
1ta1Lt, p ela doutrina de · V. Ex., fí carla . impeçlida de comprar · banha·
e. outros generos, porqur iria gan h ar con;i o nosso dinhe~ro, º1:ia . ?i:i.i~'.
mã:j du nobre Deputado . .
.
O Sll. SAMPAIO VIDAf- : - Absolutam ente, n ã o.
· ·
()°SR. ALVARO BAPTI TA: - v: E x . sab e que à Italia n ão faz COlu· '
ip~rcio de . éaf~ .
·
O Governo feckral tião inter vém absolutam ente nas coi:npr:is . P.o i'
çmtt:i. do Convenio Italo .. Brasileiro . Est as são feit as odirectamente p eh1·
embaixada· italiana, a q11al r equisita do Ban co d o Br asil, o··p agam ento
i:·e spcctivo em fa ce · d e fa cturas ·visadas p elo emb.aixad or . E' o que
ficou esti).h elecido naqueUe convenio .. A emb aixada italia na conip rou direc tamente em S. P aulo qua-'
troc entas mil sa ccas de café e r equisitou p ara -0 p agament o d as mêsmas a somma ·de 32 . 85? :600$000 .
· · Cada sacca de cafo cústou, portanto 82$149 ou cada arroba de
café 20$537.
'.
·
·
.-.. O · SR. FRANCISGO f ALLADARES : .Em virtude desse convenio,
houYe emprcstimo.

..
O SR . .ALvARo BAPTISTA: - A'. proporção qu e o Govern<! italiano
-' · refrb~ 1as mercadorias, o Governo do Brasil paga-as.
.
0 Sn. FRANCiscci VALLADARES: - E o Governo italiano f ie-a d evendo ao do Brasil.
O SR . .ALvARo BAPTISTA: - O em prestimo é pago em mercador ias.
O Governo brasileiro entrega mercadorias.
O SR. SAMPAIO VrnAL : - O Governo brasileiro dá dinlieiro a o
Govérno italiano para comprar mercadorias aqui, e a q.ue mais ·e ste
comprou foi o café.
.
O SH . ·.ALVARO BAP'rIS'rA: -- V. Ex. não quer vend er o café e
vender bem?
O SH . SAMPAIO VwAL: - Absolulamente não fui contrario ao co;:i venio.
O Srr. A.LYAno BAPTISTA: -- Mas V. Ex. deve :ah~r <Hte o Governo
tem int ~ rrsse em vender bem o café. Todos nós qu :Temos v·~ nd er
a m er cadoria brasileira, e vendel-a bem.
Como accusar, pois, o Governo que promove os meios, não tl e
vender exclusivamente o café, sinãci de vender todos os cere aes e
productos ·da .Javoura?
O SR. Mo REIRA . IÍA RocHA : - Mas quem paga ?
O Sn. ALVAHo BAPTISTA: - Quem paga é a prop r i a Italia .
o SR. MAURICIO DE LACERDA : - Quem paga é a Ital1a, mas quem
hufa é V. Ex. (Risos . )
•
O SH. ALVAR O BAPTISTA: - V . Ex. sabe qu e o n osso p ap el e sta
com uma depreciação de 60 %, recebe o juro desta quanti a, á r azão
'..le 6 % e em -0uro.
o SR. FRANCISCO VALLADARES: - A moeda brasilei ra, não obsta nte
. "' desvalorização oue o nobre D·e.puta clo assignala, ·está mais v alorizada do que a itali a na.
O Su. AT,YARO BAPTISTA: - Não sei. Neste mom en to, não tenho
dad.os sufficientcs pnra o affirmar; mas si h ouver differ en çà, não
·hll de ser muito gran de.
O SR. FRANcrsco VALLADAREs: - A lyra está a 23 0?
O SR. AI.VARO BAPTT'lTA: - E tanto é verdad,e q u ,~ se tivessemos
a possibilicl a rlc d :> fa 7.:>r novo convenio nessas condições, asseguraria.mos, não resfa rlnvida, o i>reço maiór ·de nossos productos to dos,
porriuP teri am os a procura de tod a~ as nacões.
O SR. MOREIRA DA RocHA: - V . E x. está confirman do o que disse
o nobre D eputad·o .
O SR. SAMPAIO VIDAL: - Não censurei; ao co ntr.ari.o, ap plaudi o
convcnio, o acto do Govern o .
O Sn. ALVA no BAPTISTA: - - Não ·e stou dizendo que V. Ex. ccn .
surasse; mas affirmou que emprestavamos ·d inheiro a uma n ação ,
para fazer negocio com os nossos productos, e verifica-se que essa
nação comprou, em S. Paulo. 400 . 000 saccas de café á razão d·e 80
mil e tantos e que não está emprestado esse dinheir o, si não a jur os
E\ p ara conversão futura em Nova Cork , em dinheiro ouro, justamente
providencia esta que V. Ex. pr.opunha, de.positan do-se, porém, o
ouro na Inglaterra .
. Depositando-se o <>tiro na Inglaterra ou em Nova York, p a r a o
Brasil import.a na mesma cousa, si não em n ego cio ai n d a m elhor .
ü Sn. VEIGA MIRANDA : - Eis al1i a emissão de papel-m oe da d11 nd.q
em re.s lJ]tad9 our9 ,
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ô Sn. Ai:;vARo BAPTISTA: - Mas as emissões passaaas, ll.ão as que
VV. EExs. querem. Este é um · dos processos da valorizaçao das
emissôes, cuja depreciação é pelo menos de 60 %, sendo por cons~
guinle um meio lia valorização. Não acredito, entretanto, que se1a
.sempre assim, desde que continuem as emissões a se reproduzir.
Sr. Presidente, o que desejava ficasse bem patente é que o Governo brasileiro não está emprestando sinão com vantagens para o
Brasil sinão com o intuito de fornecer sabida a toda a nossa mercadoi-Ía isto é de assegurar mais ou menos, o productor, ao passo
que na~ emissÕes anteriores, nos processos anteriores, não se tem
cuidado do productor, que tem sido pago ·pelo mínimo do valor de
.>eus productos, ganhando, entretanto, os intermediarios.
O Governo brasileiro está seguindo, agora, uma norma, sem duvidi:. nrni:. m(Jraltzadora
·
O Sn. MAun1c10 ni,: LA.CERDA: Não dá ganho a ninguem.
O S11. ALvAnu BAPTISTA: . . . po1· s-er a compra feita directamente pelos interesasdos, que podem ir aos fazendeiros, aonde quizerem . Não é, portanto, o que se tem feito. Si acontecer que o Brasil
faça com outras nações conveni o semelhante, de uma vez para sempre, Sr . Presidente, é possível que o productor passe a ganhar, diminuindo os lucros avantajados dos intermediarios.
Tenho dito. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Sampaio Vidal: - Sr. Presidente, chegando hoje um pouco
mai<> tarde não tive opp1ortunidade de ouvir p.arte da 0ração do meu
nobre collega, representante do Rio Grande do Sul, Dr. Alvaro Baptista. Pel:Js poucas palavras que ouvi de S. Ex . não posso deixar
de vir esclarecer o me17 pensamento, hontem ·expresso nesta Cas.a, a
propo~i lo <las compras de café, feitas pela ltalia.
J\'unca foi contrario aos convenios. Ao contrario, s·empre os
applaudi calorosamente. Depois desse verd.addro tel'remoto economic-o e financeiro produzido pela guerra, desorgan1zador de toda
a estructm·a economica e principalmente perturbadoni da maravilhosa organização do commercio internacional, s·empre achei que os
convenios entre as naçiies para a permuta de seus productos, sem
perturbar o cambio, se111 prejuízo de suas situações moretarias, eram
nm app:irelhc provisorio muito habilmente ideado pnra supprir a
organiz::ição anterior ai~ que o mundo dos negocios se normalize.
~ão sô pensei semprl! isso, como collaborei, ·embora obscuramente com outros amigps, p ara se obter todos os dados do convenio
que a Argentina já havia feito com a França e a Inglaterra e que
poderiam ·elucidar e facilitar o trabalho que se projectava no Brasil.
O Sn. ALYAno BAPTI~>TA: -·Eu não disse que S. Ex. era contrario
aos convenios.
o s~. FRANCISCO V,J.LLADATIES: - ü orador quer apenas explicar
a sua aff1rmação sobre f1 compra do café pela Italia.
O Sn. SAMPAIO VIDl\l.: - P erfeHamente. Nunca fui contrario aos
convf'nios e nem comb~ti o que tem feito a Italia ness·~ sentido. Apenas accentuei este facto que me pareceu impressionante:
Emquanto nós he~ itamos em tomar uma providencia decisiva
para ~efesa do °!losso c~fé, salvand? assim o interesse dos productores
e ma1s d_? que isso. - os grandes rnteresses ligados ao valor de nossa
cxportaçao - arnsc+i ~a ~ perder miUiõ~s esterlü1os com a quéd~
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prazo de 24 mezes, compra o nosso café e ganha bom dinheiro com
essa transacção. Não vai nisso increpação algum.a á Italia, que assim
procede com toda a clarivii:lencia administrativa.
O Sn. Ar.VARO BAPTJSTA .: - Li um artigo do Convenio em que a
Italfa se obriga a comprar ao Brasil diversos gener.:>s de abastecimento. cereaes, café, etc.
o sn: SAMPAIO VrnAL: - Perfeitamente. A Italfa ·está dentro rio
Convcnio r. tem comprsd o cereaes e principalm ente café, e, segundo
me consta, tem auferirlo bnns lu cros.
O Sn. Ar.VARO BAPTTSTA: - E' um Convenio de 100. 000 :000$0011
que favorrre a nossa producc;ão.
O SR. FRANCISf'.o VALr.AT>ARES: - Mas desorg;ani7.anilo nosso orçamento. Nfio <>e <>ah<> de ond e o Governo tira o dinheiro para esse
C:onv<>nio c-om a Ttalia .
O Sn. MAUIIICIO DE LACERDA: - Está tirand0 de Santo Antonio
dos Pobres.
O ~R . S.\MP,\ Jo Vrn.u , : -- Em snmma . desejo apenas que fique
hem as <;i1:malarlo m1e appfaudi e applaudo os Convenios. Apenas
constatei o fac-to rla hesitacão do Brasil em defend er :1 sua precios;;
nrnr,..arloria. f~cilitando. P11tretanto. meios para que outra nação tiI't
partirlo (13 no<>idin. m::i!!nifica rlo café.
O SR. Ar,vAno RAPTTSTA: - Devo rlizer que em doutrina sou co11··
trarin :'i el -~ vacão forcada dos ur"COs das merc::idorias .
O SR. SAMPATO VrnAT, : - Aqui. no r::iso . não h<i ·elevação forcada:
ba defesa de preços absolutam ente legitimas. tendo rlirinte de si 11m
. con~umo em plena expansfio. preços m:iis que ]f',gitimos, one estão
seprln forc:oirlos por um wo vim ento injustific avr.l de haixa. O crne <>e
está forc:rnrlo /> !1 haixa. niante do des::imparo do mercarlo nrofluctor.
Nós m1er r mo~ rlefp·nil"r o nosso prorlucto c-ontra o arrebatamento
de lucros que sfío legitim::imPnfe nossos. oneremos imõJ erlir a pernn
.JP. aminti::i<> Pnormes crue. se não viio fazer falta no nos so intercambio,
vão ernnohrP,..er a nossa exuort::icão.
En:retanto, é esse o esforço de todos os estarlistas mundiaes.
Sinto que em loi:rnr deste se11 h11milrle colle!!::i não esteja Llovci
GeorttC' p::ira nrel<'ccionar a resneito de tudo quanto os governos n evem fa7nr hoje para elevar o valor de sua exportação lÍ~ mais vas.tas
proporções.
O SR. ATNA no HAP'T'TST:\: -- Não era preciso oue Llo~'rl G-eor!{e
nqui estivesse. Ouco c-om prazer as mrsmas coPsid"rações de V. Ex.
O SR. SAMPAIO VmAL: Nem comprehendendo como se póde
Psonn,..er e~t::i f::ire rlo nrobl ema - isto é. a valoriz:içiio d.a nossa exportarão. ouándo temos necessicfad e de uma situa çã o cambial que
nos bahilite a importar tant::is cousas essenciaes material para refrirma rle tod::is as noss as e.<trad.as de ferro. m::ichinas. artigos cte fa !:lrir::i\ão f')(frangeira ess Pnci.a es para as industrias, ·e tc., serviço da
rlivirl::i pnhlica externa. etc .. etc.
. Terminando , Sr . Presi dente, este esclarecimento, apenas lamento
que niio ~e tirP da nossa preciosa mercadoria todas as vantagens de
que ella é c-annz.
() SR. FnÁNmsco VALLADARES: - Perfeitamente.
O Sn. SAMPAIO Vm,i.J,• - Sr. Presidente, aprov~ito a opport4·
J1idfli1~ de estar n11 tribqna p11ra o segqi ntc :
·
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V. Ex. sabe que se reuniu hà pouco .u ma confere ncia financeira
em Bruxellas, onde tomou parte o escol dos financ.i stas de todos os
. naizes civilizados.
·
O objectivo da conferencia foi o ··à eha te e elucidação dos problemas fundam~ ntaes , cu.ia solução s-e torna essencial para a reconstruccão economica e finan ceira do mundo.
Pois bem - com a mais grata satisfação - digo .que urna das
.mas conclusões aronselha "que as n ações que ainda não têm um
Banco Central à e Emissão, para ser ·O supremo regulador de sua circulação moneta ria -e narn ser o alimentador de sua expansão economica, devem tratar de fun dal-o sem perda de tempo."
.
Esta eonclusão é de tão relevante importanda .que levanto 11.
pedir a V . Ex. e á Camara que se jam consignados em nossos Annaes
essas conclusões d::i conferencia d·e Bruxellas.
DIVERSOS SRs. DEPUTADOS: - Conclusões ·da maior .imp.ortancia .
(.4.poiados geraes. )' (0 orador é vivamente cumprimeátqdo.)
"TELEGRAMMAS

A situação finrmc eirn A. naz - As resoluções da Conferencia
Financ eira d e Bruxellas - Pormenores:
Br1rx:el1as, 7. - A Conferencia Financeira I11f·ernacional acaba
çie publicar li~ resoluções tomadns após vari0s dias de discussã o.
A re .o oludio concef11 <'nte ás finanças pul>li.cas recommenda que
Sf remincie a tod a ·~ mp lquer destJeza exb"aorninaria não produdivn.
preconiza a reducção dos armamento~ . de11tro dos limit.E\s comnativeis
com a maDutencifo da ;rninirança nadonal e lP.mbra. : .i nroposito, aue
a Confprenci a pófl e certific11r-se pefas ·exposições feitas p elos delep:ados de varios paizes. ,que vinte por cento dos orçamentos são consa- ·
gradas aos armamentos.
A resoli1ção affirnrn ai1e as nações sómente poderão voltar a
11ozar d a anti~a prnsnerifl acle graças .a uma nolitica de c:ollaboração
franca e comnleta. e convida a Liga das Nações a entender-se o m:oiis
hreve nossivel com as Nacões inter essadas, afim de obter a reducção
rteral dos armamentos e tomar medidas energicas que levem a este
fim.
.
Uma outra resolução. a proposito da situação camhial. salienta
a importancia e :i. ner ·e~sidade que ha de pôr termo á inflação actual
e .concita os v::.irios -Governos a regular as despezas pelas. receitas,.
com .e xcepção rla perpetuação cambial, s.alienta a importancia e as
regié'1> s devastadas pei'1 guerra .
· Acarescenta essn r esolução que tanto os Governos nacion~es
r emo as municinalid ac1es devem ahs ter-se de augmenlllr as divid:is
fluctnant·es e c0rnPçar n consolidal-as ou a reembolsal~a s grarlualmente. Depois de insistir ·Pm riuc não deve ser conce<Jido .c redito . a
Nação algum:i si não quanrln ·destinado a satisfazer verdadeiras n ei',essidades . economic;i .~, a Confer·encia pronuncia-se pela rapitla libertarão dQ commerciq internacional e pPl o regresso ao regirnen· do
padrão ouro, observanpo aur a desinflação d eve ser ernpr-ehendida
nrogressivarnente e com prudencia.. .
·
,
A resolução ·diz ~ind a que não :póde recommendar nenhuma
trntativa de est;iliilizaç.i.io do valor ourei, ' não julga de utilidade o es0

,
i<:tb elecimen to d e uma mo eda internaci omil e consider a inju sto qnc
se de ao s ex tra ngeiro.:; d ete ntores de - bilhetes 0;1 haver es em con-ta
um tratam ento -diverso do d ispensa do a os n a ci -onfü~s . Por fim r ecommenda a crea ção de um Banco eenfral de emis são nns p aizes q ne
ainda o n ão possuam e aconselha rr in .çtm.zição de uma commissão
. é11carregad <i de coorc1P'1 ar a~ estnfr:t icas fin an ceiras e proseguir n os
estud os relntivos á circul ação rno n etaria.
A commissão d·c commrr cio internacio nal rla Co nf ~ r e nci a chegot1
1:1 var ias co nclusões -expr essas nos seguintes vo·t os : p rimeiro, a comrnissão d erlara -que o r est abelecimento . do com m ercio interna cion [ll
rstá ligad o ao res t ab elecim en to de u ma paz verda deira e á seguran ça
interna de ca cb pa iz, e confi a n a acçã o da Liga das Nações para reimpl:rn tar e m :rn t er r~ ssa p.az.
Segun d o voto affirm ;J qu e a m elhoria ela situa ção financeira
depen d·e em larga escn1a de um en tendimenfo entre a;; n ações e ac crescenta cnrn a cornm issão se associa á ·dccfara-ç ão fe ita pe1o Con selho Sup erior a 8 de Mar ço do corrente an no, mostrando 'a necessi·
cl acle d e r estabelecer ::.i cooperação e a p ermuta illimitada de m erca d orias, afim d e qu '" a u nir1ade rb viela economica européa não seja
compromettida por barr eiras ar tificiaes .
Conforme o terc eiro voto a ·c ommissão m anife sta a espe ranca cb
crue cada paiz se -esforcará por conseguir gradu almente a antiga liber dade de r ommrr cio. tal eamo existi a an tes da guerrn. e o quarto
con stata qn e a instab iFd ::i cfo do camhio prejudica o r eatamento normal d as r elações comm ercia-es .
O qnint o diz que a conferencia acolheri8 dB bom grado qualqu er
me did a l:rnçadf! pela imp r ensa e apoi ad a ·D ? l fl Sociedac1e das Nações
com o fi m de ' fo r ne-c er aos paizes n ecessitados os credita s ne cess::irios p ar ::i a sua r·econstru cção. desd e que p or si sós não possam
faz el-o . Fina lm ente, o sext o voto cl cclarR cme o desenvolvime nto cln ;
meios d e t ransp or tes mu ncl iaes, sob r etu do "110s n aizes attingidos pela
guerra, P. de ünportan cia vital para o restab ekci m ento do commercio
intern acional .
No au 0 respeita a -creditos i nternnci onf!es, a commissão prop õe
que s·e instíi ua um a or~a n izaciio ffl1 corno a preconizada na sess i:"
de 2 do corrente, p elo d elegad o h ollan dez, Sr. Dormelen. - Havas:'
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Autori:w rr. f' m issão d (' prmel-moeda, com 1mbsti lutivo

·da Ccmmis".;;,-.,,
de F ü:1ru1ças ao pro.lecto e ás emendas crprescn tadas em 3• dis czzssão

iDe. accô rdo com o vencklo, em r eumao d:os seus m embr os, acer ca do pro.i ect o n. 361. cleste a n•n!o, autorizando u m.a ·emissão · de n ap-e 1 •no eda e ·da n elo outrn:< n r ovi den cias; e ni." o es tud:o visou, pr.in ci1p almente e CTt13 nto possível, esfabelecer u ma l.in ha concili atoria entr e 8'
varias op iniões sob r e o· a•ssnmptn , a b em d n attenrler , com a u r.~e ur i 1
arguida, a crise ·em crue se .encontram varios gen eros de .pr od uc~~ão
J!aqional, a Com mi ssão d e Finanças, consoos1tancian.do as.· compa~iveis
1

1

idéas contidas no projecto e nas emendas a elle olrf .erecidas vem tra·
<.> seg.uii1·le;

zc•· a cvu<>•Ui:l'aç;:;.o c.i.u Cunrnl'a

Subslitulivi-

Art. 1 º. Ao fundo de garantia, instituído :pelo art. 2" da lei n. 581,
de 20 de J uli10 de lciô~, aiem do ouro <1lhtieúauu e em barra que o 'l'ne:>oUio !JU~::.ue e for atiqu1nudo, seruo inC.O!'p. ora~.o:;· :
.
U) a üuportancia l!Ue se apurar na üquu.iaçao
dos conven1os internacíouaes ce11.:bracios e .que o Gover110 cel eLrar com :0 oi)jecio de
.
com1H'a e v-cnua ou venuuta lie m ercat..iorías;
u J a m1po rtanc1a dos Juros dos tüuios da divida externa nacional
que o Lioveruo po::>-'Ue e for adquirindo, ate que seja couswu1uacio o
re.specti vo r esgate, nos ten11os cios .c:o nlraclos vigenles.
~ 1". J.J.o saiLio que annuaimente se verificar na arrecadação
dos
impo:.tos em ouro, ueduzida a quota dada em gar antia ·de :o,p eraçoes
de cn:<lho (art. 4°) , metade sera incorporaoa ao fundo de .g arant.a, e
me1atie ap;pl,caáa á incineração do papei-moeda.
~ 2". ·1 oda e qualquer renda ouro extra-orçamentar.i a que Jõr arrecadaáa sera inc:orpurada ao fundo de garantia.
§ 3°. Desde que o .papel-moetia circulante importe em um milhão
e quinhentos mil contos de reis, a quota .que e destinada à sua incineração, será a.pplicada, como reiorço, ao !undo de garantia.
§ 4". O our:o amoedaúo ou .e m barra a que se refere ·O art. 1º não
poderá ser retirado do fuud:o de garantia, sob pena de responsai.Jiüda<.lc do .Pres1deHte d3i He.pubiica e uo Mmisteno da l<'azenda que .a contrario . ·dete~·minaren}, e s·o b . .pena de demicsão e processo -criminal d•i
funcc10nano ou fugoc10nanos que o executarem.
Art. 2". Poderá o Govern.o applicar a cunhagem de moedas
de
quinhentos, mil e d,ous mit réis a prata que .possuir e fór adquirindo; este serviço ser ~ feito na Casa da Moeda.
§ 1". A de.-·p eza correspondente ao custo da .prata será escripturada sob o titulo "(~ onversão de esrpecie".
§ 2". A moeda subsidiaria que fór ·cunhada só será ,p osta em circulaçã:o depors que tiver sido incinerada igual quantia ·e m pa.pelmoeda.
.
Àrt. 3º. Para accudir ·á s necessidades urgentes do ,;vu1mercio e
tia producção, por motivo de crise excepcional, poderá o Governo
emittir, nos termos da lei n. 3. 54·6, de 2 de Outubro de 1918, e empregar até a quant~a de 50. 000 contos de réü., em em.pres<timos aos
Estados, por intermediu do Banco do -Brasil ou mediante redesconto,
por carteira especial que fôr eo•tabelecida ou por fórma que j-ulgar
<:onveniente.
§ 1°. Não excep·erã•o de um anno os praz;os desses emprestimos,
nem de 8 º!" os re~pectivos juros e s·erào .-;arantido.~·, na forma usual,
com apolices da d~vicda publica federal, bilhetes do Thesouro Nacional e outros meios que se reputem sufficientes e seguros. A importancia dos juros, cpnvertida em -especie, reforçar·á o fundo de garan·
tia e a do ca.p.ita ~ sierã incinerada á medida que forem solvidos os
l!mprestimos.
.
§ 2º Si o fundo de garantia nã:o bastar para a emissão poderá o
Governo re.forçal'-o com titulas-ouro da ·divida externa nacional até
que s·eja consumma,do o respectivo res·g ate nos termo.s- dos contr~ctos
_vigentes e com ou~ros titµlos-·o uro que lhe forem da cio~ em g.aran~i ;i
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coru o abatimento nao menor de lu "I" do respect1 vo valor nowiual.
ArL 4". l<ica o Governo autonzauo a avvlicar · tamiJem o valor
t.otal ou parcial das operações úe creliito que r ealizar, em virtude da
autorizaçã o <IUe já se comt!m na lei n. ~. 979, de 31 ue .LJezem.Oro de
191 \1, al'l. 5õ:
· UJ em beneficio da producçã o nacional, sob a fórma que entender
mais eidicaz · e
b) na c~nstituição em Londres e Nova York, de um fundo espe·
cial, afuu .ue serem uelle utwzauos até 5U. UOU contos na comvrn e
venda àe cambiaes, conforme instrucções que expedir, para at[<:J.lder
as necessidâues do commercio l egituno ao caml.Ho e conter a:. bru ~ cas
oscü!açoes ue::.Le.
·
Art. 8°. O Governo instituirá a fisca l'ização dos bancos e .casas
bancarias, para o lim tle prevemr e coh1bir o JOgo soure o cawbio,
asseguranuo apena.., as operaçoes legüimas, ()bservaào o seguinte:
lº, no coULraclo ae comp ra e v~ntl.a nas camu1aes d.everão sempre ficar declarauos os nomes uo compradur e do ven<.ieaor;
2'', :,ão proJÜJJiuas as 1il1uidaçoes por uüierença lias operações sobre letras de cambio e moeda mdallica:
:s•,' os Danco..:. e in.sliluiçoes t1ue 01J erem com cambio deverã o realizar, no lne::;ouro 1'iacionai, um deposito de áuu :UUü:j; em dinheiro ou
em liLulú:,, a ju1:.:o do ·LIOVCU!O.
~ l ' i, ouera :o
iviüusu·o da ,Fazenda, <J.Uando a conveniencia o
indicar:
u) exigir as provas .de que as operações
de compra e venda de ·
eami>,':J.es """º reacs e iegauuas, v roi.ulnnuu-as em caso contra1·10:
b) illlpur ruulias cun"'"1Juuuc:11 L.:.;,
uo 111ax11110, ao uoLro da
·transacção, e ílO Jlliilllliú, uc ;) ; VuU ij), as pe::;soas, UU ás ÍllSiÜUl<;Óes <J.Ue
rnfriugü em os .v1 ecciios ueste ar ligo e as iu.;iruq:ões Lio di.m,,lro Lia
l'azrutia Lenuenltl> a Loa execuçtio ua presente lei:
bJ ::1,3 cul!ct,,sucs v ara iu n c.;~onam"tnio de novos bancos -ou casas
bancarias, bem cu1110 as rel!o vaçües Lie concessoes ja exislenles, d epcuderâo da obrigação c.le co1Hr!ÍJUir com uma <J.Uola <.ie üscalizaçaQ
a ser Iixatia pelo llo vcrno.
§ 2". ,eica auLufiza uo a reorganizar os ,serviço:,, a cargo da Camara Syudical cíe Con 0Lu1 bS, .p or llll'llla a melhor assegura.1· a ef1fic1cn:-.ii. úo que t.l.i:,p õe este artl.go.
~ ;) ·. F1.;a o Governu autorizado a expedir os r eg ulam en l~
ne·
cessul'ius .va1 a a exccuçito 1..k::.le ar ligo, abrinuo .os neces::.anos creu1tos .
.rtn. _(J''. h ' o l.io verno a uLoniauu, a l>elll úa regu.ianaaue ela:; opc. rações a terruo, a revér e moúuica1-, de acconio com os Estados, os
que lhes d1s:,,er rc:,peüo, a lcg1-lao;au cm v1~or :,oDre .bo1:,as ue Me1·cl>.·
u.orias e Caixas c.le Liquiúaçao.
Art. í ". Sao suppnmi:ú&s as act uaes restricções ao commercio e
á exportação Cios generos aluuenuc1os de prune1ra necessidade, ficanuo t:UL! claní.o o lluverüo autur , iaú.v, em caso uc ca1·-ei1cia ú e <J.Ual<J.uei· d e~~·.:: s ge11el'oS, a iúlcrvu· iws iuercauos ,p ara ionuaçao àO!)
.swcirs que, iorem .indi:'.Pt:l!sa vt:is au aJJasLe1.ame1Hu rnteruu ao pa1z,
:J1H"lüd:o j)<>.í a lsso os ncces~an o:, c1·.;uüu::..
AJ:l. o". f're.siara o lioverHu au 1...ougresso Nacional completa informaçues elo uso que ii:t.er úas auiol'!:t.ct1,:u.:S' úa pr esc:nle lei, rcv-0gaúas
as d1;,po;,1çues elli cont1 ario .
;'\o:::,sas conuiçües, l!<.:l!sa a l;olillmssào - e la.l o .requer - devem

ser ~ónsidérà·d o s · prejudicados o projecto -e as emend"as· a elle à-presentadas, bem como o proj.e-eto n . 454, sobre o mesmo a-ssumpto, cYffer eci do pelo :Sr . . Deputad o Antonio Aguirre .
Quanto á emenda n. 12, firmad a :pelo Sr. ;ne-p utado ·O scar Soares
e r elativa a Bancos estr angeiros que, pela relevancia do assumpto,
merece p'onderado -exame, .p ropõe seja d e.stacada, afim -de constituir
prO'jecto independente, 1que deverá fogo voltar 'ª esta Commissão, ,p arn
o seu novo -es-t udo e p are cer.
Sala das Commis:ciões, 15 de 10ntubr-o de 1920. _.,. Carlos de Cam.pos, Presidente e Refato r . - Oscm· Soares. - Celso Baymn. - Jos in~
de Araujo, ·com r estri cções. - Pacheco Men des . - Octavio Rocha. Antonio ·carlos. - vencido quanto ás dis posições que autorizani
emissões de ,p apel-m'oeda, no s, termos da exposição que apresentou n:i
•· 3ª discussão do .pi·ojeeto, ·embora reconheça que a eriüss1ão está -lançada em termos r estrictos. - Octavio Manga beira, com restricções. Gêncinato Braga, com res tri cções. - A lb erto Maranhão, com restr.icções. - Carlds· Maximiliano, com restricçôes - Sampaio. Cori'eu,
vencido quanto .ás m edidas referentes á protecção e defosa da pro'ducção, .porque as julga insuf.f.i cientes e imprecisas.
"Divirj.o da orientação -que o proj-ec_to -consagra - -emissões id1~
papel-moeda - e 1peço licença para ex-pôr os motirvos ·da minha divergencia, fund 1amentando o -substitutiv!o que tenho a h onra d·e a~re
sentar a-o a.Uo criteri:o da Camara:
Em 1914, relator da Commis.~·ão de !Fmanças, opinei ·contrari amente ao projecto que r.einiciou, no IJ3rasi1, o regímen de emi~sões,
Em 1915, .pres-i d·entel da commissão e "leader" da Gamara, minha atHtude f.oi a mesma em face do. pr'oj.ecto governamental naqu êlle momento a·p resentado. E, se em 1917 e 1918, tra·n sigi com a medida, eu 'º
fiz assignalando que' agia forçado ·pelas imposições da guerra, mas.
que ces1~ 1a cl a esta, out ro, .e muito op·posto, deveria s·er o rumo da .polilica que oonvinha adaptar. A guerrn reduzir-a de quasi. 50 ºIº a r eceita ·publica, creara d-e,spezas novas e avultadas, f echara a porta á 'POS·si bilidade de -em,pr-estjmos. . O p ap·el~mo-eda, embora as consequencia:;
desastrosas, fi C!o.u· Se\1do o recurso unico, e, pcir i:siso, teve ·ele ser praticado por t antas .outras nações -de riqueza .cons-olidad;:i. r-ecurs os· amplos e -p olítica moneta·r ia tradicion almente metaliica. .Mas, finda u
:~onflagração, a-s emissões ficaram sem ju:~ rf:i-f.icativa ·e . constituem,
a
meu ver, que -ex-ponho com ·devi-da venia, .gr ave err.u, cuja 1funesta r eproducção -t erá de acarr-etar, quer para as finanças publicas, quer
para a .economia 'Pr~vada, as mais desastr-osas e angusti.osas conseguencia1s.
Neste momento, - é minha -im:pr-essão ipessoa l, - não ha mo-tiv•os que legitimem o empr-ego do recurso -e xtremo que ·é a emissão de
papel-moeda. A ten -~e nc ia para tal dire.ctriz eu a explico, pois, - e o
facto dom o . acatamento d-evi do ás opiniões contrarias,. - como um
ph_enomeno inteiramente n ormal . em o ambiente -dos povo-s stu.rados . de
.pap-el-moeda; annualm-ente é iprec:i;sio emittir, 1con•vem emittir, -0 T'.hesom,o · Nacional o i r eclama, o;si intere·ss.e s '. da producçã-o nacional 0
e:x;igem .
· EMISSÃO PARA O THESOURO

Mas, é -c·erto que, ne·st e instant e, o .Thesour.o Nacion al precisa .·dt
.. .. pap.el~moeda .para satisfazer p.eçesl)idad-es pr-emenJes ? E'. -certo1 ainda
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que, na p.re;;são . de. taes, necessiidades, .lhe faltam !outros. m~ios . para a
satisfação d·e compromissos?
Desconheço declai-ações 1officiaes autorizadas affirmand.o que T•
Thesouro este}a iprcmido por ne cessidades u rge nte.s• de dinhefro. A
1riformação ciue tenho é a de ·que as rendas, estão em franca ascenção,
devendo exceder, no corrente .ann o, d·e· mais de 150 mil co ntos, o
'·sup eravH" entre a receita anecadada e a do anno f indo. Sei lam ·
]Jem que a c;l:cspeza vai excedendo de muilo á autorizada no orçamen to ; mas, além d.e que ha recursos ainda não .u tiliz.ados, como ·o fr ete,
llurante, doüs annos, d.os na vi os arrendados á Fran ça, tenho 'P!Or cer to
que será cor nada 'de .exito 1quaJq;ucr tenta.t iva para empr esti.mo extern o
em 1os Estados Unidos . A .Subsa acaba de empenhar-se al1i ·e m op eração .des sa natureza, 1ançando com :mcces·so emprestimo de dollars
50. 000 . 000, embora a ,p razo curto e juro excedente de 9 "!". A França,
igualmente, ;para a avultada somma <le dollars 140. 000. 000. Na emergencia d.e cerias diff;culd a des será essa, a m eu. ver, a dir-ectriz q ue ·
nos cumpre seguir, convencidos, de que, ainda e·m altas taxas de juros, ·
o empr.es1imo será menos ·nocivo ao nome do J3rasi1: e, á.s f.inanças publicas e á economia privada . .do que uma nova -·em is.sã.o de papel-moetla. procer;so consíderadc.. sempre como e expot:nle maxurn: do descredito financeiro ·daE naç:ões
Devo reconhecer, entretanto, que se a ori entação parlamentar e
~(imi nistr ativa persistir •em .despender além das r·endas . nonµaes,
obse,rvando as regras p erigosas de franca expa nsão dos gastos publi- .
cos, o pap el-moeda terá de . s.er o epilogó de semelhante politica .: Só
uma dir·e ctriz de restricção de d·espezas, praticada com antecip~ção .
e confinuidade, poderá evitar a insistencia nesse desastre. E a observ,ancia dessa directriz é u m dever elementar, sobretudó quando ella
p,ó de vigorar s·e m desorganização. de serviços,' como .é o n osso caso,
10rtalecidos que estamos .coni receitas normaes em franca e anima,
uora ascenção. quasi retomado já o alto nível em que cllas se ·expressaram n o am1Ó ue 1913, iminedi.atanien te anterior ao da guerra.
·
l\fas neste instante, o voto do Congresso por emissões pa~·a o·
Tbcsouro, não . se legitima. Será inutil e prejudicial. Aguarde-se a
ueclar ação official, que não pódc vir, de .que o erario publico está ,
exhausto, e de que está fechada a porta das operações de ·cr·e dito, 'no ,
extrangeiro, o que absolutamente não se dá, nem se dará. ·
EMISSÃO . P,o\RA CONVENIOS .

A celebração de convenios commerci<!'es com outras naç_ões justificará emissões? Entendo que só nos convém uma especie d e convenio, de parte os que se possam r eferir a tarifas aduaneiras; é . o de
adfan tarmos fundos para compras aqui mediante o prompto p agarúen lo, no ex tran geiro, das sommas que anteciparmos. O pag.a;rnento
demorad o, · mesmo converliào préviamente em letras a prazo longo,
não nos convém . Nossa producção, pelo menos a que foi obje.cto do
ultimo Convenio, c onstituída por generos de primei ra nec·essidacle,
encontra c 0llocação e sahida promptas e faceis , inde'Pendente de
qnaesqner convenios. Aquella que assim se collocar e sahir, conv.e rte-se logo em ·cambia-es negociaveis o que amparará nosso fragilim o
mer.cado de cambio. O pagamento clemor.ado, embora em letras não
rlescontav·eis, differe para prazps ·afastados o saque . contra as·.somma$
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tempo relativamente remoto, valores de que não deve ser desfalcado
o nosso actualmente fraco· activo no balanço de contas internacionaes. Emittir par.a preparar situação de ·p rejuizo, qual a d escripla,
é, pois, errar duplamente em detrimenlo da nação.
Mas, está em execução o conve nio italiano. Certo os recurso >
p ;tra el!e estã o provindo da lei de 2 de Outubro de HJJ 8, n. 3. 456 .
A proposição que suggiro, no final desta exposição, p ermiltirá m o\'imen tal-o att- ao fim, sem novas emi ssõ es, mesmo as d ecorrentes
dessa lei. Como já fiz publico perante a Commissão, esse decre to
legislali vo foi lei de pura emergencia, que n ão corporifica plano fi rranc ri ro algtim, e n a qual, de d·efinit1vo só h a uma disposição: a
t!Ue mandou passasse a constituir fundo de garantia de todo o meio
circulante o ouro existente no Thesouro e na Caixa tle Amortizaçã<>.
t que: havia sido arltI!l \rido com o troco da" nolas da Caixa de Conversão, compradas pelo Governo em 1917 e 1918; e mais aquelle ouro
de producçáo nacional que fosse adquirido . ~alvo esse dispositi vo,
a lei deve ser r evogada .
EMISSÃO P ARA A I'RODUCÇÃO

Emittir em amparo da producção nacional? Admittido que o
papel-moeda, instrumento fraquíssimo para os fins da troca internaciorrai, possa amparar procluctos em crise, ainda assim não con·
sidero justificavel a emt.ssão, porque divirjo da exten.;ão e da gravidade da crise que se dá como sendo a actual, se, na im111inencia della,
indi caria outros alvitr e~ que melhormente a combateriam .
·
Nossa prodncção n \J.O está 'cm crise, e n ad a faz prever . Temo!>
em d f pressao d e preços dois dos nossos m ais impol'tantes producws :
o café e & borracha. q s demais alcançam preços r eh1tivamente r cm u uer a dores,, não. r ecla111am, e o de que precisam é d e circular sem
as peias d e m edida!> vio1en tas, com o a prohib1ção de exportação, e
de ia r.ilídade nos tran!>I.lortes mternos. Ass egur em-!>e-llles a suppressà o ch:qucllas p eias, o ~ ranspo r te facil, e barato, e, - o que e da
inaior relevancia, - bqwos em quantidade, por um serviço regular
e continuo de immigra ~ ão, e ella, em expansão exuberante, só ·se
lembrará dos poderes pubiicos para lhes trazer, em proporções crescentes, a v:lliosa contribµiçã o dos impo;;;tos. Assim, ha para consider ar apenas a qu.éd a dos preços do café e a crise da borracha.
Penso que a quéda dos p r eços daquelle producto d ecorre, principalmen Le, ele um lado, da s m edi das tend·en tes á d efiacção do crecfüo postas em pratic.a no s E sta dos Unidos, visando todas a baixa
dos preços da s mercadorias, e, de outro, do jogo alimentado p elas
operações a termo e dp m áo funccionamenlo das caixas registradoras de taes operações, uma das quaes - a desta capital - m aneja da por um dos grap. d·es interessados no commercio exportador
desse genero. Tenho por transitoria a primeira das causas, e reputo
·:le possi vel remoção, ou p elo menos, de fac1l attenuação a segunda .
.Para .esta cumpre dirijam promptam ent·e suas vistas os Estados dircdamente interessados na producção do café, visto depender mais
delles que da União, a a dopção de medidas que a combatam e d estruam . O imposto pesado sobr·e as operações a termo - as.mmpto
rle que o orçamento da r eceita para 1921, terá de cogitar e a su-
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r.egistradoras, são, no geral, indicadas como providencias capazes
para cohibir o jogo, cuja t·e ndencia "baixista'', nos nllimos tempos,
tem sido continuamente denunciada.
· Mas, transitarias embora as causas da depressão de preços, ha
conveni·encia uotoria em que os govrrnos se appareJh3m para o
fl!!Jparo do producto, c.?.so a quéda se accentue ou persista. Para
1!sta hypothese, a providencia realmente efficaz é um:< só: a intervenção directa no mercado para -a compra do genero, como se praticou em 1918. Dada a exc·e llente posição do c.afé no commcrcio do
mundo, sendo evidente que as exigencias do consumo excedem o
vulto da producção offerecida, pequena resistencia, constituida pela
formação de •·stock", b em m enor do que o formado naqueHe anno,
restaurará os preços em ·O niv·e l -de que o deslocaram causas notoriamente ephemeras.
O plano :i executar, nessa conjunctura, não póde, nem deve t·e r
a base das emissões de papel-moeda. Valeria isso por querer conctemnar .r.os males, que essa medida distribue, toda a ·e conomia publica e privada, em beneficio exclusivo, e muito passageiro, do café.
Além do que é illusão suppor, na luta .com o ouro, que, no caso,
f: o clollar, possa o fragilimo pap el-moeda constituir o instrumento
de luta. O emprego desse recurso teria inevitavelme11te, como perc
sistencia que é na politica emissora, de valorizar um pouco mais, pe1a
~aixa do cambio, aquella moeda, de modo que, talvez com uma quantidade menor de ouro, o dollar pudesse comprar a mesma quantidade
de pap1.:1, embora pagando ao proc..luctor, p elo preço, um pouco mais
lle papl:!l-rnoeua, representativo, de facto, de um valor me.nor .
Lembro a esse fim alvllre de execução prompLa, segura, e sem
o <:oroHario dos males alludidos.
A União, utilizando-se do íundo de garantia do papel-moecLa,
fundo que altinge, em metaes, neste momento, a 57 . 249 :~lti $ 9lü, ao
cambio de 27, empresta ao .J:.stado de S . .Paulo, a iuro de 3 %, para
compra da café, e na propol'ção ·em que esta se fôr realizanao, até
30. UUU ;OUO!_;;OOO, ouro (em moeda m etallica), equivalentes, em papel,
~

92.220:UU0$000.

O café comprado ficará, como aconteceu no contracto de 1917,
em garnntia pig11oraticia á União, devendo o pagamento da quantia
emprcstad<t ser feito, no paiz, ou no extrangeiro, tambem em moeua
mt'talhca, que voltará a r eintegrar-se no fundo de garantia, dep ositado na Caixa de Amortização.
Estou convencido de que e:s:sa c.p eração escapa a qualquer critica. O fundu de garantia não se desfalca dos valores que o consli··
tµem. O ouro em moeda, que o compõe, transfigura-se passageiramenk em outros valores que o representam, para voltar ao estado
anterior, pouco depois, tambem cm moedas, afim de servir ao destino
qne a lei lhe deu.
A União não póde perder porque não se •e ngaja 110 exito ou no
in .~mccesso das operaçõ t s, as qu aes correrão por conta unica elo Estado de S. Paulo, responsavel, em qualquer hypothese, pelas som mas
emprf'stad:is, C'Om a clausula do pagamento em moeda ouro, terá de
lucrar, poi!: receberá o juro de 3 o/o sobre um capital qt:e está improdnctivo.
Convém rememorar, em justificativa desse 'alvitr·e, o que tem sido
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t;Sse fundo e as vicissitudes por que tem pass ado .. Instituido em 1899.
pela iniciativa ·de Murtinho, deHe foi retirada em 1900, por acto ·desse
m.esmo Ministro, a somma de um milhão esterlino par.a .ser empre.stado
ao Banco do Brasil e d estinado a. op·e rações de cambio. E•sa operaçao estava autorizada p ela l ei- d e sua organização, em cujo art. 6.º
~e permiüia ao Governo, .na occurrencia de crise excepcional, destin,ar vinte mil contos para emprestimos ao .ccimmercio, por intermedio
daquelle Banco . P.ouco apó s, ·e m virtude de lei, foram destacados
ainda, do m esmc fundo, dois milhões de esterlinos, destinados ao
pagamento de vido ·á Bolivia, ,pelo tratado d e 1-'etropolis. As sommas
que o constituiram por muito pouco tempo mais tiveram representação em valor·es. Os "clef.i cits" financeiros, accumu1ados annualmente, os sorveram,. e, seguramente ·d esde 1912, só na .e scripturação
do .Thesouro elle , exiltia, não tendo absolutamente expressão material. O Governo do 1-'residenle \Vencesláo Braz não encontrou delle
valor algum. E' facto sabido e consta de do cumentos officiaes. A
partir de 1915, .o fundo de garantia ficou, por lei, virtualmente e'xi.incto . As leis orçamentarias desse anno aulorizaram o Governo ·e ·a autoriz:ação tem si do r eproduzida - a despender na despesa
annual as rendas de tod:os os fundos especiaes.
Em 1917, o Presidente Wen cesláo Braz, a ·cujo grande descortino
cúmo homem ·de Estado terá de ser .feita, cada dia mais, a .devida
justiça, delib erou a realização de .compra de notas da Caixa de Con~
ve rsão, tendo em vista a acquisição de um "stock" ouro, com o
qual. podesse fazer frente, - em a hypothese bastante provavel de
quéda do cambio a ta:x1as baixas em consequencia de longa internrpção ·do commercio ü tternacional, - ao serviço da ·divida externa
removendo a esse fim, para o .e xtrangeiro, aquelle valor . A acquisição do "stock" foi r ealizada no ·decurso de 1917 e 1918, vindo a
augrnental-o, a partir tlt': sse anno, a compr a do ouro de pro ducção
rnacional, tambem deliherada pelo mesmo Presidente e cohstante de
contracto até hoje renov ado. Esse é .o "stock" qne existe, e que, ·
augmentado d,e muito .p ouco a contar de 1019, se ,e leva neste momento, a 5-7. 780 :000$00U em moeda metalica, que, com o agid actua.l
do- ouro, valem 173. 975 :220$000. Em 1.918, esboçada mais clara a
situação do commercio mundial, e, pois, d o cambio, o que permittia
afastar a p er spe etiva de ser necessaria a remessa d.e metaes para o
extrangeiro, ao fim . r eferido, planejou aquelle eminente estadista d estinar o ouro ,adquirido ao fundo · d·e garantia . Em execução desse
pensamento foi votada a lei de 1918, ·a ·que me tenho rderido.
E', assim, de data recentíssima a existencia desse ouro. Sua ·
conservação precisa .ser defen didn., para que elle se mantenha em
cspeci·e ou em valores que o representem. Mas, as ·e missões de papelmoeda valt:m, d.e facto, ~Jela sua destruição paulatina, no fim a· que '
se destina de gar antir q meio circulante. A cada emissão · terá de
c.orresponder. urna diminuição . no valor ct·a garantia. Não só pO'r·
isso, como p elos males çl.as emissões, m eu ponto de vista - é irredu-.
ctivel em consi c1erar menos inconveniente ao paiz a utilização desse
ourn, cujo "stock" ajudei a formar, do que as emissões, ·des de que se
lhe dê um d·es tino, no CJlW·l, como no alvitre proposto, elle não , se
destróe, mas npenas se trans.f.orma, ephemerarnente, em valores equivalentes .e · que, por sua vez, dentro · 'e m pouco t empo · terão de se
tra!>sformar de novo .e:i;n ouro, accr.escidos do juro resp.ectivo, para ··
c·o ntinuar: a valer c-0rno n ar.cel1a do fundo .d·e garantia,··

22'5 Sou elos que procl amam e só não o proclama r á quem ignorar
e lementos ela econ omia nacional ·que sem o café, o.u com elle em
crise, terem os de ver nosso pa iz desapparecido, ou qu asi isso, no
interc:-irnhio commercial das nações . Em a imminen cb desse desastrP t., riamos de prever a qu éda assombrosa de nossas importações,
poT'"!p1e o ca fé é a nossa quasi unica moeda na tro ca internac ional.
Sem pJl.e_ ou rom elle cm crise, a União ficará sem rend as ou com
estas excessiv:.imente diminuidas, e toda a economia nacional, não
~wenas aquella que é restricta á exploração desse produc to, haverá
de passar pelos mai s angustiosos transes. Ja é um "truisrno '', mas
convém r·epeti!-o; os interesses pr·esos ao café niiío são relativos a
urna determinacla r egião, mas, sim, e precipuamente, ctizem r espeito
~ ponio vital ela exi.stencia econom i ca e financeira do Br:asil. A
acção pois, da União, ·em favor delle , des de que não corra o risco
ele !)re,iuizos e nem acarret.e. com a fórma por que intr:: rvém, o ·mais
insignifiçante rlmnno sequer, .aos interesses ela collerlividad.e ou á
e conCJ'.11Üt privacla, é inteiramente legitima, valendo, em summa; pela
defesa de seu proprio patrlmonio .
Qne a horracha está em crise, e crise grave, é fa cto in contro- ·
verso. l\fas, nã·o se trata de cri se commercial, a ser ".Ombatirla por
medidas de emergenc:-.la, senão de crise economica .fundamental.
~P.ste momen to, o auxilio á horracha, pela compra directa, s~ria,
par:-. ~ União e !)ara os Estados ·q ue nella se empenhass .:m, uma aven tur:i de ef.feilos inevihavel:uente d-esastrosos. Taes effeitos se verifiC'lr:un, ·de r est0 , nas op erações em que, ha tempos, se interessou a
Uniiio. O emprestimo, com a garantia do gen·e ro depositado ou em
ww·rnnls ,' seria lambem p erigoso e não attentleria ,a os interesses da
prnnucção, cujo reclamo é ·· pela valorização desse producto . Ora,
-es~a valorização é impo ssivel porque não a permitt~ a c.on correncL.1
Yiri«'l1·iosa da producção do Oriente . A ·esse respeito o que h a por
faz t.< 1' P. a adopção e a pratica de ·umas tantas mel.l idas, já co nl:iecidas
~ preconizad11s, (leia-se o p;arecer do Deputado Carlos Peixoto Filho
a rroposito da r.eccita .p ara 1915), e não a compra pela União, que
ser á prejuízo certo, nem o em·prestimo, que serâ prejnizo provavel,
e pouco adiantará ao .pr odur.tor, ·cujo i.nter·e sse está ~m icamente em
preços mais altos do que os actua.es .
EMISSÕ E S -
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Mas, a observação e o exame dos reclamos que, por emissões
de papel-moeda, surgem ele tantos pontos e fontes .• r evela que e lles
têm o cunho indefectivel de todos ·OS brados d·e ssa natureza, em o
nosso paiz e nos outros, na actualid:ade e ·em todos os tempos, desde
11ue pnra me servir da phrase de Arthur Raffalowitch "se
forma o estado d'alma car acteristico do emissionismo, ou d·o i nflacdon ismo" . Esse cunho é o ele que ell as s·e fazem n ecess;arias
parn - r epetindo Soub ercasaux, no seu celebr·e livro
"El Papel
Mon eda", "attender l as necessidades legitimas del eomercio y -de J<:1.
indnstria". Tudo que não seja emissão de papel-moeda - e nesse
e.aso estão os alvitres expostos - nã"o S<erve. O citado Ra!!_alowitch,
que é eco nomist a de nomeada universal, divisa, em situações taes,
cre3das ao influxo ·da "mentalidade inflaccionista'', um "estado de
psycopathia ", que se tr·a cl uz, frequentes vezes, · pelos mais ex trava-

pnijeclos emissores e· accrescenta: "Toute cette pbarmaeopée
est dangereuse. Elle prouve que le poison du papier-monnaie com- :
meiace a infecter le c·erveau. On se l)]aint de ·Ce qu 'il y .a disette de
crédit, absence de fadlités .pour le r.ommerce et !'industrie" (Le
marché flnancier - 1920') .
Em 1914, quando, a propocHtJ de projecto emissor, elaborei parecer ·como refator da cornrnissão .de 1Finanças, pude exemplificar as
<!GnS·equencias inevitavefa ela transigencia com ·os reclamos por ·
emissões. A' primei ra emissão segue-se a scgun•da, a terceira, e outras
m:iis e o cre·dito coi11inua a escassear, 1o meio ·circulante, emibóra
ampliado, a retrahir-se, p êrsi.stinclo os redam os pOT providencias
que atten uem a crise, e qu e, em tudos os brados, se r esum em sempre ·
uuma só -- mais emissão de pa·pel moeda. O cita•d·ó Soubercasaux
p·onti.fi.ca, a esse respeito, com inteirn justeza : "•Cada crisis r emediada _com las nu evas ernission es engendra las crisis siguie1ü: s y exige
en scgnida mas hi.lie·les, '! Si <:orno .~uc ede a los morfinomanos qut;
provo ca.o. sus er isis con el nai.,cotico y encuentram tambi"ê n en el su
~U'ntes

alivio,,.
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1'cm mais, 11 ern men.cs,' est1á oc correncl·o na phase actuaI do p apel
m ot: da, abert a para nós em 1914; nem mais, n em menos .occor1"2 n cm
p eriodos ant 2riores da nossn vida economica financ eira, de 1853 a
1866, de 1'889 a 1897, dominados p elo papelismo, .e a qu " a energia de
Campos Sanes e M'L111:inho que o poz ·cobro com o celebre lemma deste
ultimo : "Es,postej.2m -me, nrns não emittirei papeJ_moeda".
Em 1914, cmittiu-·se para .os bancos. Emprestaram-se-lhes 100.000 .
cont·os, á vista da escas.sef elo meio circulante .
Em 1915 ernHtiu-se
•b meficio da pro,d ucção, e p.ara op erações .
de descon to e redes1ionto por intermed io do Banco do Brasil. Per8istiam as queixas d ? f~H \~ de num eraria. Em 1917, taJ11l.b.em para a .
producção ·e ainda para r f desc·ontos no Banco elo BrasH. As queixas
continuavam . 1Em 1918, ~inda paTa a producçãu e especiaJmentEt
para a d efesa da borrach a. Em 1919, para emprestimos a fabricas d·)
t ecidos. Em 1914 - 250.qoo contos; em 1915 - 350 mil co.nlos; em
1917 - 300.000 contias, Qm 1918 - 190.000 contos; e em 1919 50. 000 cont·os, no total, ·err 5 annos de 1.140. 000 contos, qHasi duas
v ezes o meio circulante anterior a 1914, que se elevou, assim, ao triplo. Pois tal somma ·ainda é d efici ente, no juizo das r eclamações
annuaes por mais papel 11102da, "vi.sto haver falta de numerario" quando entretanto, ·O volu ~ne das transacções não cresceu na mesma
pr·oporção (os algarismos da importação e expor tação, o mostram)
"e a moeda ou o seu · signa~ repr.es ~ ntativo", no conceito irrcfutavel
d0s ec onomistas, "·circula· muito mais rapidamente que as m ercadorias, ele modo que, quando esta,s fazem ·duas 'OU tr es evoluçÕ•·2 s, a mesma moeda que as 1rngou move-se em veloci dade d·ecu'pla, para ir
servir de int2rme.d-iario e1p. outras transa0çõ.es" .
To·rlo. o anno, em •c erp epoca, pouco após a abertura das Camaras, inicia-se a propagan·da, reproduzem-se O·S mesmíssimos racio ci1Ji.os e a engrenagem emissora, salvo r esistencii;i pnr parte do gov e""no, como se ooeron no anno pa ssa do, por este mesmo t empo, reencrla os sr ns rnovim i> ntos para satisfazer á "insaciavel" sêde de p apr!
mo eda .• 1 0 emtanto, as caixas d·os b ancos estão 1surticlas (leiam -se os
qu adros da Estatistica Corp merdal e os balanc etes ultimos, de 30 ele
Agosto), e o juro não se çxprim1c em taxas baixas. E a scriaç.ão de ·
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emissõ'es terá .de persi,stiT', .ein obediencia ás m esmas vo:ees e aos
me·s.m os moti:vos, todos ·os• annos, até que lh2s ponha termo, ou a ener-.
gia de home.ns. como aq ud le,s famosos esta·distas, ou a .evidencia ctos·
males, fe!'indo -de modo directo, inconte,stavel, visiv2l, ao interesse
privad'D;_ uma: v~z · que a off.ensa ao interesse c·o llectivo, já notoria, a
1•i-oucos impress10na.
Sab e -alguern. de oper,ação de compra . e venda que não se h aja
realizado; em qualquer parte do paiz, po-r .falta de instrum ento d a
troca , no caso, o papel-moeda? Aquillo que muito:s imforma ção é que
sabem de op erações d•2 ·e mprestimo pretendidas perante .ban cos ou
p articuL1r es, mas não realizadas. Pois e,sse ultimo fa cto é que p ára
muitos caracteriza a d 2ficren ci a d e num erari•o, quando d'o qu e ell.e é
a ex pr c s ~ ão_ é de falLt de Cá]Jital ou de falta de. cr edito. E, em r egra,
é, ·d 2ssa inteq Jr etação errada que promanam os r ecla mos por m ais
papel mo eda, no prcsup·p osto de que dle, por si, ·é capital, é riqueza.
(ju anto niais pap el se lanç .'.l em circulação, mais falta; é o principio que nem todos querem ver e que, no emtan to, é a resultante do s
fa cto s r ela tados, cons agrado pela experien cia d.os povos que já soffr eram as prova.ç ões do emissionismo. "Entre ].os mal2s dei p apel
mon ecla debe contar -se su inc•ontin en cia, que lo ü.ace t anto mas escaso, quanto más abundante ... " -- diz o economista Ireguy (Curso
de E conomia Politica) da Columb.ia, p_aiz que tem · sido flag.ella do
p elo papel-moeda e no qual, por força de emissões continuas, um par
de botinas jJl. custou 3 :000$000, da nos.sa moeda, e um ovo 17$5 00.
Nem por o utro motivo tinha razão Joaquim Murtü1ho ciuand·o, defendeu-do a queima do pap·2l-moecla, em 1!100, então, como hoJe, sup erabundante, dizia~ "o que se tem queimado é apenas ·o ve;hiculo; o valor a elle incorporado antes da incin eração passa, depois della, para
o pap·::·I que fica ·circulando;" accrescentando, como exemplo: " ao·
cambio el e 7 a nos,sa1 cirr,çulaçã;a de 788. 000 contos de réis valia
19. 700 . 000 esterlinos, e ao cambio de 1 O os 703. 000 contos da circulação. actual já valiam 29 . 290 .. 000" esterlinos; o que quer dizer mais
9. 500 . 000 esterlinos na cfoculação n acional (Helatoriú d e 1!:100) " .
Anteriormente disse Salles orres Homem, tambern grande
economista ·e homem d'e E.s tarlo: "Uma das leis da circulação é que
quando , o numeraria , diminue em quantidade, comparativamente á
massa dos procluctos ·o u d as transacções, o seu valor augm enta, ·as.s im
aomo diminuü:á se a quantidade é exc 2ssiva "; assim como pou co
antes, procurando destruir uma confusão em que muitos ainda agora
mesmo Í!Jcid ern, qual a de con-sid erar que instrumento de circula ção
é capital dizia.: " aonfundindo-se capital, com o instrum·znto da
çircu.l ação, imagino.u-.se que, por isso, o papel ficluciario, qu e preenche até certo ponto, as funcçõ e:s da moda, era tambem capital, e
que as emissõ·::s teriam assim a virtude maravi1hosa de augmentar o>
i;ei::ursos da industria até onde eUes fossem pr ecisos . . . " ,exclamandri
com absoluta ver-dacle: "os capitaes são o frnct·o exdu,sivo do trabalho e da econonüa, qu·2 os accumulam para empregai-os na cr eação
de · novos valores . Tiras d e p apel não ·possu em a qu alida de mag iea
,de improvi sar riqueza s;· na sciencia d·o -credito n ão ha l.a mp a da de
A.l adino ... " Rapha e1 Georges Levy, escrevendo agora ("iRevue des
· Deux. Mon d es" - fac . de 15 d e Outub'ro de 191 9), repet e o mesm o
principio, que, de re~to, é quasi tão velho como a Economia P·oHti ca:
"·C'est la plus danger euse des erreurs que d e s'im agine r qu'ae mettr e
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Homem, qnasi dictando para a actualidade, reaf1firma outro principio
que a sciencia cconomica nunca cessou d 2 ,c·onsagrar como uma das
suas verd sdes: "A multiplicação cl·os signaes repre,sentativos da moeda augmenta as arterias da circulação sem augmentar ao mesmo t-: mpo a quantid a·de dos. valores cir·cuJ.antes ; e, neste caso, o reflux0 -é
ignal á emissão. Os que pretend2m, p·or semelhante meio, prover a
escass ez de ·C3pitaes, assem elham-se ;á quelles que na d e.ficicnci:: · ' ªl
de artigos ê de gen2ros de producção, propuzes·sem como r em ed ia o
d nplicar-se o numero dos carros p·a ra transportal:os ao mercalo".
(Anna es da Camara, d e 1857).
Vem a propo sito citar tambem !Stanley J ev·ons, economista não
ap ena s theorico , mas )1om : m d-e acção e senso pratico, de quem e u
s eguinte conceito que esfad:i,stas e fogisiadores nunca devem perder
de attenção:
"Não ha paiz on·d e, por vezes, não se tenham levantado as mais
vivas queix as contr a a rarfelade da mo eda em circulação e sobre a
urgente n ecessidade -el e a augmentar. Tod·os os males em evid : ncia,
diminuição de commercio, baixa de preços, diminuição de r endas
p ublic as, pobreza do povo, falta d e trabalho, fallencias, p.a·n ico, t êm
s ido attril:Íuido á falt a -da mo eda; o rem edia que se pPopunha antigamente era fazer· tr abalhar os b atedore,s de mo e-da; boje é uma novn
emissãp de pap-el-mo eda". E accresceJ1ta: "N ª 'da convém menos ao
hom em de Estado do que tentar r egular a quantidade de mo eda;
quasi sempre a raridade r esulta . de -especulações illegitimas _o u de
qu alquer ·mal estar do co·fmn ercio, que seria ainda aggravado por um
r1ngm ent'o novo da circnla,ção em papel. "La 'l\fonnaie et _le méchanisme
d e l"E change".
· .
1
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Mas será preciso insistir na demonstraçã·o, jrá tantas vezes e por
tantas fórmas ad d uz ·i ela , dos males -das emissõ 2s de pap el-moeda?
iü eclino da tarefa para n ~fo r epizar lagares communs" .. Ser-á possivel
cont e ~t a r que e,ll as encarecem a vida e que o exces.so do meio cir.cul ante se ajusta aos pT eços das m ercad·orias? Em pai.z no qual, como
o nosso, a proclucção elo Si generos de primeira n 2cessidael e e de outros m ais, não r egre dia, q e que fórma explicar, senão prin~ipalmente
pela C'O ntinuiclade cl ellas, a ,proporção ele 100, 200 e 300 ºIº com que
tantos de ta es artigo.s en c'.')r ecem? '"Em França, obs·erva Ernest [Elwyck
- "Revue Economique I p tern aeionale" - fase. cit.) avec mie circ ulation ele 1 O milli ar,ds em 1914, les prix indices était 100 · en Février 1918, a ve c un e cirq1lation de 28 · rnilli-ards ils montent à 260 et
nous savons qu'ils étaient, en Fiévrier 1919, à 393, aJ.ors que la ~ir
cu!aüon avait atteipt. 33 :tnilliarcl,s. Il ets si vrai que l'inflation monsta.1re est le plus I' ecloutab/ e facteur de la hausse, que les pi err-es préc1lfu ~1e's i't IT es· :r·eriJ es, ·don 'f ~·e c'.barté i_i'est certainement pas influencée
par la pr·oelu ct10n , ont atfernt eles pnx fabnleux .. . Dans un clis-c-ours
à la ChaI!l:bre eles Gommµnes, en Diécembre ·dernier, lord Aberdon
r emarqu art que clans les pays comme la France et l'Italie ou les émissions ont atteint les chiffr es les plus é lévés. l·es prix ' 0 nt été les plus
gravement frappé-s par 1a haus>e, tandis qu"aux E'tats-Unis la hausse
est restée considerablement au des·s,o us de ce1Je qui a s-érvi sur le
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continent. Il n e résulte, donc, que fo premier souci du gove1-ne10en t
aurai.t du être d'assainir la cir-c ulation monétaire, coute qui c·oúle " .
Havená quem ignore que -0 .en carecim ento da vida t eroá de forçar
o Estado .a augmentar os vencime ntos dos funccionarios e a pagar
mais caro o material d-e que precisa, clle, o Estad·o, que já tem di11ünui do a receita publi ca, porque est:i. é paga em moeda corrente e essa
se d r svaloriza ·com as . emiss5es? Eis o cir c ulo vicioso: emitte porq1,1e
as despezas crescem com a car estia da vida e a receita se desvaloriza,
com a cl epressã'O do valor a·cquisitivo da moeda . . . e a despcza 'c res ce
e a receita :S•E desvaloriza poT cau sa das emissões . E' possível cont-esiar, com bons fundamentos, que a emissão infilue par.a a quéda do
cambio? :Pois não é notorio que ella influ e para a eloevação doos pr eços
(bs mercadorias, incluída em o numero d·=stas, a mercadoria denoi11i.nacl.a "ca mibial " ou "letra de cambio"'? E que é o ·encerramento da
camb ial", senão o ouro em agio e o declinio do cambio?
O citado \Rap1hael Geoi·ges Ixvy, no trabalho referido, escripto
apó s a guerra, diz a esse r esp eito: " L'operation clu chan.g e -es t cdle
à'un transpo rt de · monnaie n ec 2s:Sité par un écha,n ge de merchan disc
qui ~;'eff.e ctuc par delà les fr-0nctier-cs,. en tr-e n aci ona ux de p ays· difr éren ts. ll faut clone examin er d'abord la po siti-on r·éciproque d'1·mdcttci1Íent les d eux pays que l'on considere, ensuite la n ature de
la m onnaL de chacun d'eux. " E, mais adiante, referindo-se· ao- pap el. n10c-t!:.'. : "l r papier, ·n'inspira nt plus la même co n1fi ance ao publique,
s'éch a nge contre des qu antités de plus -e n plus faibles de métal ou
d'au ti-e s marchanclises, c'e,st à clir 2 que l'unité mo nalaire se d éprecie",
assigna lanrlo em linhas que, pouco após, 'l essas su cc-e dem, -coam a citação do nosso caso e o de outras Republicas s ul-am eri ca nas: "Les
mo r. na i e's de plusieurs Hépubliqu : s sud-ainericaine!>, tell<:. que ] e: mit
fiéi s brésili en ou la piastre chiJ.én e, n'étant représentée que par eles
b ill e t·, a cours forcés, subi.ss ent d epréciation parfoi-s énormes en raison de mnltipli ca tion ·de l eur quantité ... '', para co"ncl uir com 'o ca:;o
fr a ncez, dizendo: "1La circula tion eles biH ets, qui a;pprochc d e R6
mHliarr1s, a plus .augm enté au eours des dix derniers mo.is. . . C'cst
là le gra nel mal et la cause la plus ccrtaine de la clé tél"ioration de no tl·e cbange, _qui se confond ici avec celle d e notre monnaie."
Antes da guerra o principio qu 2 o p apel-mo eda influe sobre o
cambio ,s·e·rnpre foi incontroverso. Os factos, após a gu erra, t erão <le
provai: qu e elle continúà de pé . "ILes !ois monétair-es r éclameront lcur
sanction, nrnlgré tout ~ ·s les pr-otestation s de ceux qui -croi ent que la
guerre a suspendu ou supprimé les rélations e.ntre les phénornénes'',
di z Inglis -P algrave, o ",de cano dos .escri•ptores financeiros da Inglaterra, que é. c erca do por um Ns peito univer,sal, na phrase d e Haffalowitch, (kc. cit.)
·
Em importa nte estudo sobre -o cambio n a Belgica, ·o·bserva Pierre
Forthomme ("Revue e·c onomique interna-cionale" - Fase. d e Julho
<le 1920) :
· ":LA mal a clon e une cause. plus profoncle. plus étendu
Si
nos hillets ont perdu leur valem· d'antan, c' est qu'il y en a h~ op , Si .no n ~
p ay ons si chf'r pour no~ florins et nos dollars, c'est que l \~tr ang e r a ·
fini par m esnrer l'inflation . L es effects de l'inflation sur la valeur d e
la monnaie nationale se Np ro-duisent, pourtant, en Be1giaue. avec un e
logiqu 2 et un e clarté qui cl evrai ent ·écarter le moindre doul e."
A situação nossa, para comprovação do exp·osto, ja é bastante
0
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expr 2ssiv.a. Estamos em 'condição d e par.idade ·em fa:ce de todas .as
n ações como nós em .curso for ca do de emissões excessivas. Vemonos em situaçã·o de francl() dedÍnio para com as nações ainda em
circulação ·metallica, como os E stados Unidos, deant ~ d e cuja moeda
a nossa quasi toca ás cotações mais baixas por que, pelo tempo a ·fóra,
se tem expressado - ·3 112. Entretanto, nossa balança commercial
nunca assignalou, deante das outr as nações, - os Estad·os Unid·os,
i nclusive, - saldos tão avultad os. Tudo faz crer que se as circums tancias não nos . houvessem lançado ·de n ovo em o regimen emissioni sta, em > qual quer emos persistir, rlelle, entretanto, podendo sahir,
poderíamos estar, á vista dos sald·o.s alludidos .e do manifesto. declinio das "exportaçõ es invisiveis" que sempre tivemos de realizar
p ara as grandes na ções -capitalistas da Europa, em situação de paridad-e para com os proprios Esta-do-s Unidos, como têm estado, em o
n osso continente, a Arge ntina e_ o Uruguay. iE estes dois, provavelmente, só se firmaram n a vantajosa posiçã·o, qu e, a esse r·esp eito, d·: sfrutam, porque resistir am á avalanche emi sso r a. A Argentina, para
evitar nova quéda até o papel-mo :da, tem man tido, p or annos seguirlos; avultada divida fl uctuan te, em b ilhete,s des·contad-os nos Bancos,
e a jurn maior de 5 ºIº, de som ma que ex ce de d e 700. 000 co ntos de
.nossa mo ed.a. Quem ignora, por fim, que o p apel -moeda ~ nca
rc cendo a vida em to dos os as>p ecfos, p óde tran sfornnar -se em
factor i m p ortante de p erturbações s<ociaes, sobrt tudo em quadras imp regnadas de fermentos anarchicos? "J'attire 1'attention
de ceux que les r evendications s·ocia1isL:·s effraien t pour ·l 'avenir,
sur tm ·côté de l'in fl atidn et de la hausse des ·p rix", escTeve Haffalowitch no artigo citado. E' evid enteme nte con traclictoria a política
q11 e objcctiva u ma baix2f d ~ preço de generos e em itte pap el-moeda;
como o será o que eleva, .com emissões, ·os .aluguei,s ele casas e cura de
leis de inquililJato, tentand o b ar ateal-o ; o rumo ·c erto está no pro curar um e outro fins e;m a cond~~rrrnaçã.o ·das emi~,sões . ":Emissã o" e
"preç·os" baixos con s titu em furnnila qu e, ao menos até agora, aindn
não poud.:a ser realiz ada, nem m esmo admittid.a , no governo das
nações .
POLITICA MONETARIA

Quem ·obser va a t endencia que .se opera em t antas outras naçõe5,
co mo a n1ossa, op eTa da pelas emissões, tená de receiar v enhamos a
qnasi nos singularizar n fl p·ersistencia em u sar desse expe·diente, ho.je
.e sempre r eputado· exppente d e descTedito ,f inanceiro. A tendeneia
gera'! é p ela r educção dp p ap el emittido, objectiva o resgate, o ·com b ate á inflacção, para q fim de restaurar, tantb quanto p·ossivel, o
nivel antigo de preços «~ valoriZar o meio circulante. E' a politica
qu e está norteamlo o.s homens de Estado na Ing laterra, na Italia, na
França, p ara só me r eferir ás na ções cuja vida finan ceira nã'o temo;;
c rssado ele investigar e ~eguir. E as bases dessa poilitica foram firmada s logo após a 'gue.rra.
ü Stlpremo Conselhp da P.az, em S'l.las tle clarnções de 8 cle Março
•do corrente anno com r r1ação ás .r,o ndiçõc,s ec·onomicas d·o mundo,
fürma esse rumo .e o acpnselha a todos os povos .
"Pour nourr ir et équip er les nafrons en gagiés dans cette lutte, lei>
1gouven;iements ont •du l~ y, pothé.qu er ]'a ricb.ess 2 f.uture •de leurs .pays,
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.sous forme de cr·édits ou de p apierr monnaie . La c-réation excessive
de ces gages de richesse futu re, compa!'ée à Ia rnasse de la riobesse
reeUe, a -p onr indice la hausse des pr.ix. Seules l es ·dures nécessité.,.
<le la guerre pouvai.2 nt justifier o u cxc user cctte pro·cedure. Ses dang er s s·o nt manifestes. La croyance, dans l e public, d e la nécessité dé
maintenir une balance ég.ale ·~ ntre les récettes ·n01'Tna1c,s et les dépenS (' S normales e,st alfafüile; l'individu moyen, abusé par l'illusion de
prosperité qu'il co n stante, est porté á croire qu'il exis t ~ une augmen tation réelle d e la richesse et une ahondance de ressourc €s disponibles; il est ainsi encouragé elans ses hahitudes de ga.s.pi ll ag e ."
Eis como, - além de outrns argumen tos, - - fundam enta elle ~
o Supremo Conselho - o rumo que dá a todas as nações. E e s s -~ rumo
e JJe o concretiz a em um dos ilens de suas conclusões assim escripto :
"J.l est essen ti el qu e eles me s ures soient pris cs immédiatement pour
asrnr.er l.a cléfla cti on du crédit et de la circillation fi.du cia ire :
a) par la réductio n cl'es dépenses publiques dans les limites des .
recetL'.5;
h) par llétahlissernent "des impôts supplcmcnta ires nécessaires
pour obtenir ce r esulta t;
c) par l a con,s oliclation ·des obligations a court lerme au moyen
d' cmprunts ,s<ous-cripts avec J. s -épargnes du pcuplcet ;
d) p ar la lirnHation i.mmédiate et la diminution gra-d u elle ele la
.circulation eles bifü ts."
P·ouco ;rntes desse no tavel " memoranclum" elo Supremo ·Conselho
da Paz, mu itos econ omistas de varias na ções, que particip aram dos
t rab alhos da Confer en cin da Paz, após varias r e uni õ ~ s, . d el ib eraram
d irigir a todos os pai zes " m emoria" financeii'a e 0conom i ca, o que
fr7.e ram effec ti vo cn1 15 de J anciro -d 2 1920. Nesse do cum ento ha vari os e important es lrechos ele inteira actuali d ade para nós, d'entre os
«1uaes d c·stacarei, em apoio ela ori entaçã o descripta:
"La gu err-2 a impo s.é aux vainqu eurs com-me a ux vaincus l e p roblcme ele trouver les· moyens d'arrête r et ele eombatr e l'augme ntation
cc,i1stante eles em .issions d e p apicr et eles detles d'Etat et l' augmen t alion constante eles prix qni en decoule. La I'éduction des consomrnations exc essives et l'augmentation de la production et eles impôts
s ont r ec onnues comrne l es reméd es Ies plus efficaces sinon, les se ul es.
S' ils n e sont nas appliqués pr.omptement, iJ -e:St á craindre q ue la
(ibpréciation de l''arge nt nc continue en faisa nt clisparaitre les r es_
somc ~ s ace umulé es elans l e pa ssé et en étendant p eu ·á .peu, mais sans,
2.nêt; l a h a nqueroute. e t l'anar-ch ie . . . " e, a seguir : "Jl ne peut pas y
ayofr cl'avenir, au point ele vue s·ociel ou économ:i:que, pour un payr;,
d-ont la politique p erma n ente e~ t de couvrir ses hésoins co urants en
migmentant sans casse sa circul ation fiduciaire d sa d ctte publique ... "
A Ingl aterra, a serviço ·d esse programma, que, pócle ,sér conside rado vencedor n a .Confer : n cia Finan·ceira de Bruxellas, retirou jlá ·da
circula cão Lhs. 30. 000. 000 de cedul as divisionarias, elas emitticlas
p el o Thcsouro. A Italia, cm observancia á orü;ntação de ?>l"itti, r e tirou, quando governo u es se grande finan ci sta, c erca d e 40. 01}0. 000 de
li ras . A França, na lei ulti ma re lativa á prorogação de contratos com
e Banco de Frn n ç~1, estip uJou o pagam en to preferencial da divida ao
Banco de França, p;:1r.a o fim da reducção elo m eio circulante; ·e, em
os cla·dos recentemen te fqrneciclos p elo Mi1üstro das F inan ças, divulgados por telegramma de 24 do corrent ~ , verifica-se que o governo
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·pôde reembolsar, no semestre findo, o Banco de França, da alta som~ ma de frs. 450. 000. 000. Em os ·E stados Unidos, tamhem a braço::; com
a infracção monetaria e c·om os pr eços altos, o governo, por intermedi10 dos Gontrolers dos Federal Res erve Banks, determinou, n ã·o hai
muito, a suspensão de redes·coi1tos e cios adian ta1111211tos sobre ''warrants ", entre ·outros motivos pela nec-essidad e ele pôr termo ao açambarcamen to, ele generos pelo commercio, pro-cesso em que esle triumpha, apen as disponha ele facilidade de creditas.
Minha convieção firme é a ele que o nosso caso, isto é, -o do Brasil, se enq uadra totalmente d entro dos termos ·d essa orientação e que
nos cumpre observal-a e segui! -a com firmeza e -tenacidade.
Ao envez de alargar, por novas emissões, o m eio circulante, ternos de prom-over sua reslri-cção, ou pelo meno.s, de praticar politiea
. econorn ica ·e financeira que o valorfae . E', assim, a direclriz que ~ m
situaçõrs identicas, em -face do papel moeda, realizou o imperi'o púos
seus pro-homens e a Republica, por iuterinedio dos s-eus mais notay,eis es tadistas.
E' erro s uppor que es.sa clirectriz é à z·structiva. Muito ao contrario eJ.Ia é conslruct:ora, pois o seu resulta·do será a valorização p·a ul a tina d.a nossa m·oe cla, das maiores obras que nos cumpre edifi·car.
Destruidora é a das emissões de curso forçado, qualquer que seja a
fórma porque op-e re, ainda qne a das carteiras de rede.s,conto e dos
banc os de emi ssão, engrenagens qu e. mal en cobrirão verdadeir.as " fa bricas de p:i.pel-moeda ", para me se.rvir da phrase de Itaborahy e · d~
Souza Franco, quando, em 1866, puz eram r emate ás emissões bancarias, ele que elles, em 18q3, um, e em 1857, outro, se haviam feito os
princip·a es paladinos.
.
.
AfÚrnra -se -me que uma é a polii'ica do,s exp edientes, outra, a do5
prln-cip!os. Aqu ell a vive ·ele ave ntura s, arro1ja-se a:o des·conheddo,,
tu do espera do acaso. Esta preconiza regimen j-á conheci do e pratica-do, hontem e hoje, - p ~ las mais cultas e bem governadas nações.
Aquella move-se ao influxo de aspirações e r eclamos ·o cc asio n aes,
esta, ao· impulso do.s inter esses permanentes da nação.
Penetrado das idéas que -acabo de exp ôr, ·convencido de que
eom ellas est-á o 11ue mais 1 senão unicame nte, convrém a·o Br.asil, t-enho
d e divergir ·de qualqu-e r directriz financeira que pr·epar.e o adv·2nt()
de nov as emissões, como ele quae sq uer proj ectos que as consagrem .
Ao projecto em debay2 apresento, por isso, o ,se:g uinte
SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional r esolve :
A~·t. 1.º Caso se verffiqne, no corrente exercido, desequilibrio
entre receita e d espez.a autorizada, poderá ·o governo:
a) desp ender as sommas que 'forem pagas como fretes pelo arrendamento dos navios á Fqrnça e as qu e pos;sam provir de quaesquer
op-erações sobre os m'esmps navi·o·s . Si fôr insufficiente;
b) contra-hir, no extH1ngeiro, operação de cred ito .até ao maxime>
de- trinta mil contos ouro, pelo prazo e ao . juro que a seu juízo parecerem acceitaveis .
·
Art. 2.º Caso persista a crise d·os preços do ca:tié, é autlorizad-0 <>
gover no a emprestar ao Esta-do de S. Paulo, para c·ompra d esse prorlucto, até 30.000 :000$ ouro (em moeda metamca ), utilizando-se para
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esse fim do ouro cm deposito na Caixa ele AmOJ·tização ·e con's titutivo
cio fundo de garantia elo meio .circulante em p apel. Serã-o condições
do emprestimo:
a) juro ·de 3 ºIº ao anno ·e p enhor do caf.é que fôr a!dquirido,
observado, quanto a essa garantia, iá·s prestações elo emprestimo e ao
regímen de contas, o que está determinado no co ntrato ·rb 19'17; celebrado com ·o rhesmo Esta.do e para fim identi co;
b) o pagamento da somma emprestada se fará á medida qu ·~ o
café fôr sendo vendido, nunca ex·cedendo de dois annos, e se fará
em moeda m 2tallica de ouro no p.aiz ou no ex trangeiro, .devendo ser
promtamente r ecolhida essa moeda á Caixa de Amortizaç ão p ara
t ei n oorporar-se ao citado fundo de garantia.
Art. 3.º Par.a o fim ·de servir ao convenio co rrúnercial com a Ita1ia pod i:Tá o governo utilizar-se de até 10 . 000 :000$ ouro (moe·da metallica ) elo fundo de garan tia, obs erva do ·o seguinte: quan do se ven ceren as letras de que trata o mesmo convenio, o ouro em que, nos
t 21'mos d elle, eleve ser feito o pagamento; se1'á promptamente reco'llüclo á Caixa ·de Amortizaçã.o para incorporar-se ao fundo de garan tia, do meio circulante.
·
·A rt . 4.º Fi ca revogado o decreto legislativo n. 3.456, de 2 de
Outubro de 1918 na parte em que autoriza ~missão el e papel mo eda.
Arl. 5.º Re\'ogam-se as disposiçõ es em contrario - Sala das Sessões, 4 de Outubro ele 1920. - Antonio Ca rlo s.
EMEND/ 5 ·

N. 2 -

Ao art. 1º -

Accrescente-se:

•§ 7°. Para regularizar a situação rnonetaria n aciorial, altrahind o
o .ourq em troca de nossos .proeluctos, ficam supprimidas touas as
r.estricções á livre exportação, manternl!o-se em s1ua plenitude a liberdade do comrr~rdo.

Sala das ;Sensões, 1 O ·de iSetembro ele 1920. - Andrade Bezerrq..
- Eslacio Coimbra. - L. Con'êa ide Br/.lo . - Julio de Mel/.o. - A.
Pereira de Lyra. _:_ A. Austreges·ilo. - Pedro Corrêa. - Turiano
Campello . - Geruasio Fioravanle. - Gonzaga Maranhão. - A lexandrino Rocha. - Eduardo Tauares. - Aristarcho Lopes. - Arnaldo
Bastos. - João Elysio . - Bcdthazar 1Pereira. - Ramiro Braga.
João Guimarães. - Lengnib er Fill~o. - Themislocles de Almei.da.
Ve.r íssimo de Mello. - rizeuedo Sodré, - Buarque de Nazareth .
111ario .de Paula. - Manoel Reis.- Pereira Brcmdão.- Rib,eiro Junqueira.
---Fr.ancisco Ma rco1JJdes. - Raul A lu·eis. - Eu.qenio Toiirinlw. - L eoncio Galrão . - SeabI'a Filho. - J. Mangabeira. - Manoel Villaboim.
--- João Mendes. - :R. A. Sampaio Corrêa. - Ocl'auio Mangabeira. --- Rodrigues Lima. - A.rlindo L eoni. - Alfredo Rll!J. Ma.no el
1\'obre. Francisco Paolíello, '--- José . Aug11sto. ____: Wald.omiro de Magalhães. - Pacheco M endl~s.. - Paulo de Frontin. - Dionysio Rentes.
-- Bento de Mimnda. - Souza Cast<J·d. - Ephigenio de Salles. - Ma·
l'iamw de Andrade. - A.bel Chermont. - Ildefonso Albano. -- Os.o ..
riu de Paiva. - Thomaz Rodrigues . - Torquató Moreira. -- Luiz
Silveira. - Jos é Barreto. - Costa Re,qo. - Cincinato Braga. - Vicente Saboya. - Domingos Mascarenhas. - Carlos Penafiel. - Sal-
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.[es Pereim. -Macedo Soares. -

Jlfan.oel lvlonjarcf.im. - Pnidente ·d e
Moraes . ~Heitor de Souza. - F. Va llada.res. - S imeão Leal. - Deo·
'l a.lo Maia. - José Mari a. - Elpidío de Mesquita. - Píre'.si Rebello. N. Camboi m. - Barbosa Gonçalv es. - Cunha Lhna. - F. Ayres da
Silva. - Tullo Jlfiosti lio Jayme. - Pire s de Cw,valho. - João .Pernetta.
-- Aluara Bapl'ista. - .Octavio Rocha. _:____ Veiga Miranda, - José Roberto . - A.f<berlo Baplisila. - Paclleco Guedes. - Ma ria Hermes.
Mal'çal de Escobar. - Odilon de Andrade. - F . Bressane. - José A lves. - Vaz de Mello . - Landizlplw da Silva. Emíli o Jardim, - Honorato Alves. - Prado Lyra. - Joaquim Os orio. - Antonio Noglleira.
N. 3 · Accrescente-se os seguintes artigos additivos :
Ar t.
E' livre. a exportação de todos ·OS productos nacicmaes,
excepto o ouro.
·a
Art.
Nas o:p·erações a term'o sobre mercadorias é obr-igatoria:
a) a col1ocação no Bane.o do .Brasil ·OU em suas agencias, elas im portancias dos de.positos e margens, que serão exclusivamente em
nurn·erario e que não vencerão juros, c'orn a r esp ecti'Va indicação nominativa da s O'.Perações r ealizadas;
pi b) a entrega da mercti,doria desde que seja recl amada pelo comµrarlor, não sendo n esta h ypoth e:· e permittida a liquidação por dif-

.
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.

Rio. de Jan efr.~, 5 de .Outubro de 1920. :_ Paul.o de Fl'ontin.

N._§º - Art.
O ·Governo Brasi1e.fro, na qualidade de maior accionista do Banco do Bljasil, .promover-á a elev ação elo seu ca·pital a
12 0 .000 : 0000 ~ 000.

§

Par.a as entrad as deste augmen to de cap ital serão acceitas:

a) n'otas do Thesouro Nacioirnl;

b) titulas da divida publica intenrn ao ty,po entre 85 e 95, confopme as cond·i cões do meneado e . á juizo elas dirccto rias do Hanco
e ·da Caixa de Conver.:·ão;
e) títulos da divida -r'xlcrna ao .par, calcul'ad.o 10 seu valor em
pap el á tax•a de 12 d.;
,
§
A . Caixa de Conversão ,fornecerá ao ·B anco notas do Theso·ui'o u, em tro ca destes titulas ao .t ypo· e tax:i acima mencionad:o.s, guardanel·o-os nos seus co fr es;
Ar!.
O Govenio Brn.sileiro ,pro.moverá t amhem á creação n o
Banco do .Brasil ela cartl:lira el e redes1conto.
§
Fica o Governo autorizado, em caso <le crise agudil'·sima, a
ir em soocorro elo -Banco elo •B rasil. emittindo s.obre as cambiae.s de
·•x1rnrta çã 0 ·e os warrants de ·m er·cacltoriqs da ·sua carteira de ·r -úlescont~>, guardando os respectivos tilnlos nos cofres da Caixa de Con~
0

yer·~ ao.

Ar_t.
eEm ·ernergencia opoort11na. a cornmcissão especial 1r(l
la'nçandto kntamente no mercad-0 os tilnlos ·d e divi.da enthesourados
e retirand o o mon tante Çl.a sna venda ·da circul ação. 'Do .me·s mo modo
procederá eri.1 ·relação ás cambiaes warrants nas· da tas1 d e venchTI:ento.
Art.
A ·Caixa d e. Conversão. a juizo do G.overno, 1p!od.erá t am~
-bem fazer operações di nectas, emittindo solne mcrcador:ia;~. ·exporlaveis, nã-0 suj eitas á deterior.ação e conservadas sob a sua fiscaliza.
ção em arrnazens adecru~d!Os e por .praz·o não sup·erior a ·seis mezes.
A rt. . •Revogam-se a:c• ·disp.osi ções em co11'trario.
Sala da·s Sessões, 5 çle üutu:J:Jro ele 1920. - Be·11Jlo ele Miranda.
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Art.

iFica o Executivo autorizado:
nos cofres do "Federal Reserve
Board", nos Estad os Unidos da America do Norte, todo o ouro amoedad:o -ou em barras ·existente •na Caixa d·c Amortização no The.~·ouro Nacional, c·ujo v aJ.o r
em 31 de Agosto do corrente anno era
de 57. 084 :867 $3 03, !OL. 1() }
SÇ ..
b) a l:evant ãr um eni;prestimo na m esma Hep.ublica, na impo~·1ancia liqu1da de $30 . 000. 000, nas melhores condições possíveis, 0
fer.ecend-o como garantia as estradas de ferr.o da União, ainda nã o
oneradas com hy·potheca .
§
.Do total tias slomrns ·obtid as pela,~:· lettras a e b, o. Executivo
transferirá a importancia de lHwas 5 . 000. 000, o u a pproxim.a damen te $20. 000. 000, e depositar á sua ordem n.o Banco de l nglatcrra, e
libras 2.500.000, nas mesrúas cond.ições ·no Banco d e Fr:rn ça.
Art.
Es1tas duas importancias e mais ($10. 000. 000) de dol. lar'8 depositad·os no "1Fecleral Rese r ve B'oar d", em um tolal ap proxirn'aelo ele libras (f'. 10. 000. 000), constituirão o "F.undo ele Garantia do •Pa drão Cambi al O·uro ".
§
ü r e~ta nte das- elosponi bilid adcs, cm um valor approxlmado
ele $21 . 250. 000, ficarão nos !Es ta dos Unidos á disposição do Governo brasileiro, .para acquisição d e material ferro -viario, s1obresujenarnentf
tes, comhustive·l, etc .
§
ü GQyerno po d el'á empregar , a j uizo e cri te rio ·da com.m b.'são especial adiante menci<onada, até 50 °1" das suas disponibilidades
-em N•ova York, Londres e Par is. em ti.Lulas d e divid a, amer icanos,
in glezes e fran c·ezes, a cur to prazo de vencime nto.
Art.
O '"Fu n clo de Garantia do Padrão Cambial Ou·ro" será
cmprngado na de•fesa d a ta x a carri.bial d e 12 ·d., o uro, q ue o Governo
bra sil eiro a daptará, quando as c ir.,c umslan..:ia.:1 o p erm itti rem, para
a estabWz açã!o do valor da nova mo·eda-.papel nas transacções intcrn acio naes .
e
§
A dir ecção _do "1F u ndo de Garantia d·o ·Padrão Cambi al ouro"
e das operações ca mbia e·s con ce rnentes á defesa da tax a fixada , con&li Luirá um ·ser·viço es.pecial e com:plelamenlc indepen dente d o Thc~ouro F ederal.
Art.
Fica crea da , p ara este fim, uma comm. i.: 1sifo es p ec ial,
composta do dkec lor da Caixa de Co nversão, de um direclor dos
serviços de Ca mbias, ele nn.n'.<:ação do 'Governo, e de um repres en tante das cfa3ses .c.onservadioras: commercio . industria, agricu1turn,
eleito, s·eg;.rn·Go pr0cesso r egu.lamentado .pelo Gover no. c-ommissão essa
presi·dida n a.s suas ckliberaçõe., sem.anaes p elo :.Vlinistro da ·F arn nda.
§
A commi ssão fune cionara no edif ici'i o da Caixa el e Conver~ã o, ·qu e sel'á r.caberta volvendo ás suas funcçõ e"' anter iores e ás n ovas que lh e advirão dos n.ovos serviç:o s, tendo como r epartições an 11.exas e inl'ormati vas a da Estatística Comm ercial e a Fiscalizadora
dos Cambias.
Art.
ü meca nfr·mo da defesa da taxa fixada co ns is ti rá, em
Lraços gernes, em occasião ele escassez de J.clras de exportação t
ícndencia .pa ra baixa .cam bi al, na venda de s~qu e s sobre o fun do d e
.garantia a 11 314; e em O·cc1v •ião de abun dan cia de letra s e tendencia para a alta. na com.pra d e cm11bi aes de ex.portação a 12 1 j8.
§
Em !occasião o.p·portuna, determinada. p ela commissão e o
Min·i stro da Fazenda, par.á aux iliar a defesa, o Tl:rn·'o uro Federal e
e Caixa de Co-nversão, por interm edi.o da D elegacia do Theso uro em
. a) a transif·erir e depositar
1
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236 Londres e de agentes especiaes em Nova York e Paris, venderão saques contra o Thesiouro e a Caixa á taxas dentro dos limites estabe Jecidos.
§
A Caixa de Conversão exercerá tamhem a1s1 1funcções nor, maes, if,orne·cendo. notas .e m tro ca de o·uro . amoedaçl.o ou em barra, á
taxa de 12 d., ouro e de icambi.aes de ·explo.rtaçã o á taxa de '12 1 J8, ouro
Art.
Entra novamente em .vigor a lei n. 581, de 20 de Julüo
de 1899, que crcou ·os f:und·os de garantia e de r·esgate do papel-moeda, na parte applicavel no momenfa actual, e ,applicado o seu producto no serviço de juros e amo·r tização do emprestimo ora autorizado
e o exce dente que bouver, assim como todo.s osi lucros de operações
commerciaes, ind-m:itriaes ou bancarias, émpreb endi·clas .p elo Governo, ao r eforçio do "Fund-o de Garantia do Padrão Cambial Ouro".
§
Para· o mesmo fim fica tamlbem a'l.1torizada a creação do
mono:polio da extracção e manipulação das areias monaziticas em
lodo 'º territorio brasileiro .
V
§ O Gov erno brasile·i ro contractaPá com quem melhor vantag.ens offere.cer, associando-se a elle e aos. E.stados interessados. a
montagem de usinas para o b eneficiamento e ex.t racçã10 dos· ·p roduclos mais .raros e precioso-s.
Art.
Os dous membros da commissão directora do "Fundo de
Gar antia do Padrã·o Cambial Ouro", um de nlomeação do Governo,
outro el'eito .pe.Jas class1es conser vad oras, perceiberão vencimentos
que lhe permittiam dedicar-se exclusivamente ás suasi funccõ es.
Art.
A commissão diredora ficará autorizada a saldar o compromisso de vinte mil qontos á descoberto da Caixa de Conver são,
já adquirin·do directameI}le as notas, j á chamando ao troco em .p ap el,
á nova-taxa de 12 d. asi yestan tes em circulação .
Art. Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Sei!'.•sões,
Outubro de 1920. - Bento Miranda .
1

N. 6. - ün<Qe convier:
.
E' autorizacip o Gov.e·rno Federal a crear mna Caixa OfArt.
ficial i. Registradora - ,p ara registrn das operações a.e café a termo,
nesta Capital.
.
·
Art.
E~~as opera~; ões fica~ sujeitas ao imposto federal
de
scllo de 500 re is, por sa oca de cafie.
1Paragrapho unico. 4 este imposfo ifi.cam su~eita;si as operações
das Caixas existentes nos E s1tacl10.s .
T
Sala das Sessões, 5 ·ele Outubro de 1920. - Francisco Valladares.
N. 7. - Onde con"vier. - Art.
E' o Governo autorizado ·a fechar as Caixas 'L iqui·dadora•!'.' e Registrad.oras, até quancto jul'gar r:onveniente 'Prohibin do as operações a termo .sobr-e o café. .
.Sala das Sessões. 5 ~e Ü'lllnbro de 1920. - Francisco Valladares.
N. 8. -

Art. 1°. E' o IFoder Executivo autorizado:

1 º. ·p ermanentemente, a intervir nos mercados, como comprador

e vended:or, como entender, directa ou indir-ectamente:
a) adquirindo qua.esqucr .productos nadonaes e dep.ositando-os
no .paiz. vendendo-os, ·qu ,an do 'º'p portuno:
·
b) fazendo empresti .moeo ·a os pJ1oductores. mediante a &"a·r anlia
dos pr-oductos , em c]eposito, mesmo nos proprios estabelec1mento~
agricolas e in dustriaes.
·

-
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2º, a organizar o credito hyp.b lhecario, agricola. e industrial a
uma taxa de juros nunca excedente de 6 º[º por conll'acto com o
Banco do Brasil e ou'lr-0s institutos que jnlgue idon eos, ou .pela ·funci.açã·o de um ·e,~ itabP.il<"cimento official, de credito bypothecario, agrícola e industrial·.
.
Art. 2°, Pani os ob)ectivos <'O!}l>lantes des la lei, é o Poder Executivo autorizado a emí tt ir por s1 cl i re ctamcnte ou por contracto
.para os fins desta lei pelo Banco d·o Bras.il, si lh e .fôr dada a faculdade emissora; ou a faz er operações de credito inter nas ou externas,
conforme jnl'gar conveniente, attendendo ás co ndições da circufaçâo, situação dos mercados de tit1üos intenl'Os e externo:~·, até um milhão de contos1 de ré.is .
Art. 3º. Das o.perações a qüe é autorizado .por esta lei e de cruaes quer actos que •com ellas se relacionem - indepen d·ente de publicidade prévia , crue fica ex·pressaimente ·dispc n~acl a, em razão· ela natureza das mesmas, o 1P.oder Executivo dará con tas ao Congresso;.
a) quando julgar co nveni ent e;
b) obrigatoriamente, ·e m mens:igem, antes ·de deixar o Governo,
cada Presidente, ·quanto ás -0pet~a ções e actos que tenha praticado.
Art. 4.º Liquidadas quaesquer operações de que cogita esta lei,
é o Poder Executivo autoriza do a r-ealizar novas com os recursos
nella c-onsignados e ·dentro dos seus limites .
Art. 5.º Todas :~s operações praticadas em vir tud e rlesta lei terão
no Thesouro escripluração á parte e serão levados a d-eposito especial no mesmo Thesouro os recursos della provenientes.
Art . 6.0 Os lucr_os das operações ele oue cogita esta lei serão
obrigatoriamente em.pregados pelo Poder Executivo:
a) na compra par,a .deposito no Thesouro de todo o ouro proc.edente elas minas brasileiras, cuja exportação continuará prohibida;
b) na compra para o mesmo fim de ouro amoedado ou em barra,
ele qualquer proceden eia:
e) na amortização da rlivirla externa, ou interna, preferidos os
títulos cu.i a cotação seja mais baixa.
Art. 7.º Contra o rJ eposito das a.polices da divida p<Jblica interna,
tituloE. da ·divída ex~erna, ·da União , é a Caixa el e Amortização >aulorirnda a emitlír a quantia necessaria para empresti:no .aos deposilantes.
Art. 8.º Para ·esses ·emprestimos tomará por base a ·cotação do
dia com 1ahatimento de 10 %, não excedendo nunca o par.
' Art. 9.º O prazo des tes emp r estimos será no maximo de um anno;
podendo ser renovado annualmente. .
Art. 10. A taxa de juros de 5 %, pagos .por semestre qndos.
Art.' 11. Resgatado ou .pago qua ]quer emprcstimo será incinerada 1a importancia .respectiva, pena de responsabilidade elos funccionarios encarre!!ados destas operações, ·que o não fizerem.
Art. 12. Não pago qualquer destes emprestimos, e não solicitada
sua reform a, considera-se ·a ue o d epositante abandonou á Nação a
propriedade das apolices depositadas, sendo incineradas, dando-se
baixa no livro respectivo.
Art. 13 . Para o serviço destes em Dres li mos S·erá crearla uma
secção especial na Caixa de Amortização com funccionarios da

m·esma; retirados de outras secções, ou do Thesouru, podendo ser
aproveitados addidos de qualquer ministerio. a juizo do Gov.ern0.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrario.
Sala elas sessões, 5 de Outubro de 1920 . - Francisco Valladares,.
N. 9. -

Ond·e convier:

Art.
Além da ·emissão de que tratam ·OS anteriores artigos, o
Governo Federal ·emittirá até o rnaximo -de cem mil contos, destina.dos
C'xclusivarnente aos dous seguintes fins:
1.º, liquidar as dividas contrahidas pelos funccionurios publicos,
civis e militnr,e s, e diaristas da Uni ão, em estabelecimentos bancarios,
associações de classe ou particulares ·e p:ara pagamento dos ·q uaes t enham sido feitas consignações, reembolsando-se o Thesouro Nacional, das somrnas que houver adeantado, em 60 prestaçõ es, que serão
d escontac11as nas folhas de pa ga mento, accrescidas dos juros de 6 %
annuaes sobre o saldo devedor;
2.º, restituir aos interessados ou aos seus herdeiros o imposto
de vencimentos arrecad a do nos exer.cicios ·de · l 915 a 1918.
Art.
Não serão mais aclmitticlas no Thesouro, p ara recebin.r nnto de v.encimentos, as procurações ·em causa propria e as consignações em folhas só o serão cmanc10 sq tratar:·
1:.º, de conjuge, p ae, mãe, filho ou irmão;
2.º, .de m etho·clo de credito garantido pelo Governo, des.de que Bijo .
•.·-obr e juro superioi: a 12. % ao a.uno, e a amortização mensal não. seja
superior :a um terço ·do 1 vencin1ento;
3.º, de credor p.o r. obrigação co1,tr,act1.1al devidamente eomprovada, para a cquisição ou construcção de predio, ünica hypothes.e em
que ª' consignação pod·erá comprehender até dous terços do vencimento mensal;
4.º, de associação d ~ classe. registrada na fórma da lei, quando
:i. consignação tiver por fim:
q) pagamento de 1rnmsalidade ou de aluguel de .casa cle que seja·
fiadora a .associação; '
b) liquidação . ele aqeantamento sobre o . vencimento de um m ez,
não, pod endo a som ma adeantad'a ex.ceder, ele um terço;
.
c) amortização d e 'e mprestimo. contrahido para funer.al e lutq,
·não podendo a parc ella descontada exceder de um quinto do. v·enci111ento· men.sal.
Art.
O dinheirp récolhido ao Thesouro Nacional em pagamento das prestaçõ es e. dos juros ·a qi;te se ref.ere o artigo será mensalmente incinerado.
Art.
Todos os pag ~uneBtos effectuados pelo Tlresouro Nacio"
nal soffrerão da data d~ nresept.e lei em d eante o d esconfo de 300
r éis a titulo de sello de recibo . O producto desse imposto. será no ..
fün ele cada anno igu.almente in cin erado.
·
Sala das sessões, 5 fie Outubro de 1920.
Vicente Piragibe.
1

N. 10. -

Ao art. 1 1º -

Accrescente-se:

§ ·7, As emissões a que se refere a l ettra e não poderão exced·er
Q.e 200. 000 con tos em cJrculaçãp para todo o paiz,. ·e só poderão ser
apulicadas em. defes a qa producção agricola exportuvel, por m eio
0
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de emprestimos. aos govern·os dos Estados e a bancos ~obre conhecimentos de wan:anls, a juros de 3 % ao anno ·e prazo não maior de
12 mezes; ajud~. dos ·que sejam com seguros .contra fogo e outros risco'S ·em companhias de primeira ordem ou por meio de direcla interv.cr{ção do Governo Federal nos mercados para regularização das
o.ffertas.
§ 8. 0 Tant0 os productos dos emprestimos, como o capital e lu!'ros da dita intervenção, s·erão recebidos ou con ver li d-os em cambiaes-ouro ao cambio do dia, as qua-es serão r emetti dm; aos banqu ei ros do Brasil em Londres p ar a constituirem um fundo permanente
1le defe sa da producção nacional .
.
§ 9.º O Govcrn o Federal pod.e rá utiliza r-se desse fundo ouro
uui ca e exclasivamentc para defesa da pro d ucção nacional, mediante
empr estimos a juros de 3 % ao an no e prazo não maior de 12 mezes,
:ios governos dos Estados e .a banco s, sempre sobre warranls de productos d e difficil de terioração e destinados á exportação , de modo
;rue não seja mutuada quantia superior a 80 % da cotaçã-o corrente
Llus pr-oductos, e que sejam os emprestirnos liquidados sernpr·e por
r;1eio de cambia·e s ouro, ao ·c ambio do dia -do pagame nt-o, p:ira de
novo ser o pro dueto dessas cambi:ies recolhido ao fundo r eferido.
~ 1 O. Os contractos de emprestimos, d·e que trata o § 9.º, serão
registra.dos. no Tribunal de Contas den tro de 15 dias contados da data
eh sua assignatura, e os saques sobr-e o fundo ouro creado nos termos
flo § 8.º, não terão valid:ide sem o visto do mesmo tribunal referente
ao r-espectivo contracto devidamente registrado.
Sala das sessões; 4 ele Outubro de 1920 . - Cincinalo Braga.
N. 11. -

Substi.tua-se o. art. 5.º, pelo seguinte:

Art. 5.º Para attender ás necessidades do commer cio por motivo
d.'e crise excepcional, fic;i o Governo autorizado a ernittir notas do
'thesour.o sobre caução de titulas commerciaes de primeira ordem,
n:;signanos por du as firmas :icr·editad:a s, endossados por ban co solido,
titulas qu e não tenham mais de 90 dias de prazo a decorrer até seu
vencimento.
~ 1.º Esta emissão se far.á em qmu1tia igual a dous terços do v.alor
nominal desses titulos e ser:\ destinada a emprestimos aos bancos
cndossantf's ao juro -de até 5 % ao anno e prazo m.aximo rl e 90 dias.
·§ 2.º Parn ban cos eu.ia séd c seja situada· a distancia não vencivel
orclinarii1mente em viagem ferro-viaria menor d·e 24 horas, podrrá
o Governo realizar esses emprestimos por intérmeclio ·das agencias
!ornes do B:rnco do Br:i5il. á~ quaes os mutuarias pagarão Gommi s~iío
que fôr convendonacia, i;ão maior d e me io por cento sobre o capital
mutuacto.
§ 3.º Esta ·e missão será f.eita para attende rern-se estabelecimentos
lrnncarios· nos Estados e no Distri c to Federal, na proprirção do va~or
approximado da exportacão de cada um, no anno ::intcTior, segundo
as melhore~ estati.sticas, dentro ·elo maximo de 250 . 000 contos emis•iveis para 1o do o paiz .
§ 4.º Para a r c:ilização d estoes emprestirnos tPrão prefcrenci a ns
coop c r a tiv ~s de custeio rural , que forneçam capitaes a juros salvo
raso de mora, não exceden tes de % ao a nno.
'
§ 5.º O capital e juros cJos -emprestimos, por oc casião de sua
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liquidação. serrio medi:mte guia do Thesouro Nacional rec.o!hidos
direct'.lmenle á Caixa de Amortização para serem ahi semanalmente
incinera d.os.
·
§ 6.º Estes emprestimos serão realizados em favor- de bancos
nad0naes, ·e só -o serão ·em favor de bancos extrangeiros que mostrar·f'':n h ave r effectiva!nente empregado no paiz dous terços pelo
menos elo ~eu capital e haver empregad,o ~rn titulas da cJivida publica
da União 1 O s~, pelo menos do seu fnndo de reserva.
Sala das segsões, 4 de Outubro de 1920. - Cincinalo Braga.
I\. 12. -

Onde couber:

Art. 1. As pessoas jd:ridicas ·e xtrangeiras de direito privado,
sua s succursaes ou caixas fili.aes que se destinarem a exercer o commercio bancario deverão:
1.º, realizar em especie. mo a. da corrente da Repnbli ca, títulos
eh divida nacional externa ou interna, pela cotação da praça, todo
o capital destinado a operação no paiz;
·
2.º, ter sua denominação, estatutos, compromissos e a escripturação d·e seus livros n:a língu a veinacula;
'5 º, não receber em deposito ou para reembolso de prornpto paµamento on a nrazo fixo, .quantias ·c ujas sommas ·excedam o dobro
do .capital reaHzado;
4.º. não r <;cehn rleppsito e.m c0nta corrente ·d e movimento quantias inferi ores a 5: ooo*qoG.
·
§ 1.º Um terço elo f apital, a que se refere o n. 1 deste artigo,
será em ouro, depositarlp em ·especie, titulas-ouro da divida publica,
ou em cednhs da Caixa c'l e .Conversão, na Caixa de Amorlizaç5.o,
cl ele1:4acia s fiscaes nos E.: stados ou na . Del egacia Fiscal do Thesouro
Nadonal em Londres.
§ 2.º A.'s pess.oas juridi~as extrangeiras d·e direito privado que
já estefam pr:::ticando qperaçõ~s bancarias, m arcará1 o Governo o
prazo de seis .mezes, sf estiverem funccion:ando ha mais de .dou~
annos, ou o tempo .que faltar para completar dous annos e me10, s1
inão !tiverem c',ornplf~~a~o 'aquell:e :pr:al1o,- para q:ue lsatiisfaçam as
prescri11ções constantes da presente lei, sob penà de caducarem a~
autorizações em <'n.io gozo S·e acharem .
~ 3.º Não serão autorizada s a funccionar as .s ociedades anonymas 'extrangeiras au e prohibarn brasileiros d e fazer parte de suas
geren cias ou conselhos de administração e exerc.er qualquer emprego
TJO respectivo estabeleci;mento.
§ .4.• As socie·dade~ anonymas nacionaes deverão t.er em su as
clirr.ctorbs, conselhos aclministr:ativos e qua dro de empregados dous
lerç0s, pelo menos, de picladãos brasileiros .
§ 5,º As autorisaçi)e.s as sociedades anonymas extrangeiras para
funccion'.l.r no paiz sE> r ifo danas pelo prazo m:aximo de dez annos,
podcnrlo ser prorogadf!s poi· prazos de cinco· annos.
Art. 2.º o~ cstribeJ~>c!~nentos banca.rios, filiaes ou agencias nacic.naes ot ~ extrangeir'.as, que negociarem em cambio e moeda metallica são obrigados, al,óm elo disposto no § 1.º do art. 1.º, a depo~~tar, ·e m especie-ouro, na Caix a de .Amortização, ou nas deJ.egaci w;
fiscnes nos Estados, l111j! terço do montante de suas operações, cal0

-

"•

241 -

culado pelo sEmestre anterior ao seu inicio ou sequencia, si as ot>érações excederem a importancia do capital r ealizado .
S i.• No contracto de compra e venda de cambiaes d everão sempre fic:ar declarados os nomes do comprador e vendedor .
. - S 2.• Poderá o Ministro da Fazenda, .ein .caso el e convenienciu
publica:
1.6, exigir que nenhuma operação cambial se re;Jlize sem . sU/.I
autorização prévia ou de um agente -especial para este fim designado ;
2.•, prohíbir:
a) operações cambiaes -de banco a banco;
b) compra e venda de cambiaes a prazo;
e) liquidações por differença das operações sobre letras de cambio e moeda metallica;
J) expedição de ordens bancarias po staes ou telegr ap hicas, sem
o visto do agente do Ministro - com multa contra o in frac tor tle
50 % do valor da ordem, multa que será adjudicada, p or in teiro, ao
clE-nunciante, si houver.
.
Art. 3.º O Presidente da Republica fica autorizado a p ôr em
pratica todas as medidas convenientes á fiscalização das op er ações
bancarias1 expedindo para tal fim os actos necessario s, pod endo abrir
os cretiítos precisos, crear registros, impôr multas, cassar autorizações para funccionarem as mesmas pessoas jurídicas nacionaes ou
extrangeiras e estabelecer uma quota de fi scalização p r oporcional a
cada estabelecimento.
Art. 4.º Sem prejuízo do disposto no art. 2.º, ali nea 8.', da ·lei
n. 3. 979, d-e iil de Dezembro de l!H.9, que continúa em vigor, fica o
Governo autorizado a consolidar as disposições da legislação vigente
.s obre sociedades anonymas e bancos; r evogadas as disp osições em
contrario.
.
Sala das sessõesi- 6 de Outubro <le 1920 . - Oscar Soares. "
N . 13. -

Onde convier:

O Congresso Nacional resolve :
Art.
Fica o Poder Exe cutivo autorizado:
a) a emittir notas do Thesouro tanto quanto exigir ca da Estado
da União, desde que o Estado solicitante se obrigue a sobre taxar
seus productos de exportação e ven das de terra da seguinte fó rma :
b) mil réis-ouro ao cambio de doze dinheiros sobre cin coenta
kilogramrnos do producto a exportar ; dous mil réis, ouro, sobre cada
hectare de terra vencida.
Art.
O ·produ'cto destas sobretaxas será re_c olhido immediatamente á Caixa de Conversão e não po der á ser emp regado sinão
-i;:om9 fundo de garantia á emissão feita.
Art.
No fim -de sete an nos si as_r ese rvas do fun do de garan,tia. corresponderem a trinta por ce nto da emissão feita segun do este
decreto, será começado o resgate de dez por cento soh rn o fu ndo de
garantia existente, operação que continuará durante um s eptenn ario,
sob a m:e sma base, dez por cento - .f indo o scptenn ario, sendo verificarlo si possível é, augmentar a base sobre os trinta p or cento
existentes no fm1do de garantia.
Art.
O Districto Federal actual p oderá solicitar a emissão
proposta sujeit ando-se a sobretaxar os pre dios existentes e que forem

sérttlo" construidos, exceptuado-s sómêi:ite os nacioíiat., e municipaes
e_ as legações __ extr.angeiras, da ~eguiÍlte fórma:
_
· a) a cidade do Rio _d e Janeiro · será dividida eni tr'es 'zorias, a
jui.zo .do Conselho A1unicipal;
·
· .· ·
' · · · · ··
.· Primeir'a zona - Cincb mil réis ouro·--'- ·cambio ·doze dilllieiros
annualmente sobre cada predio;
_
_ ..
.
Segunda zona - Tr-es mil réis ouro ·:- c~mbio' doze dinheiros
a·nnualmente sobre cada predio; ·
·
.
' '
Terceira zona - mil e quinhentos réis - ouro - cambio ·doze
dinheiros annu:i.lmente sobre cada predio. ·
·, .
Art.
Quando, porventura, o Districto F-ederal entrar ho regimen de Estado da União, continuará a vigorar a sobretaxa P.redial
e entrará no n :gimen commum dos outros Estados sobre as sohrec
taxas decretadas.
·
·
Art. O imposto de .sobretaxa predial será cobra-do pela ·Recebedoria Geral do Thesouro Nacional, em époc.a pr efixada, diarite
de mappa apresentado pela Prefeitura do Districto, com discriminação das zonas, sendo as outras sobretaxas · cobradas -p elas alfandegas
·nas collectorias federaes.
·
Art.
Quando a União -emittir por -sua conta será obrigada a
entrar para o fundo de · garantia com vinte e cinco por cento do
producto do imposto ouro cobr ado -até final resgate.
·- Art.
Nenhum Estado que houver solicitado da · em1ssao proi;osta pod~rá contrahir emprestimo -q uer . externo quer interno, assim
como o Districto Feder~.
· · ··
:.
.
Art.
Quando qualquer Estado ou o Districto Federal desejar
resgatas emprestimos e1-ternos pouerá solicitar da União emissão
para tal fim, mas obriff.a-se a entrar nas épocas prefixadas p elo:;
seus conti;-actos com trinta por cento dos _juros _e amortização, na
cspecie a · pagar ·- até final am·ortização.
-·
Paragrapho unico. ,Esta op eração será feita,_ precedendo prévio
acc'o rdo entre a União 1~ o Estado solicHãnte- : : .· . ·
Cada Estad q ou o Districto F i; deral, splicitando _da emis' Art.
~ão proposta, será obrigado a t-er escripturação esp ecial s'ob1'e a operaç~o. registrando diariiimente o imposto_ cbbr.ado das . sobretaxas e
)mblicando semestralmente um balanço geral _. do -emitti-do, do pro11ucto das sobretaxas .
·
.
:
:
Paragrapho unicn. A União será obrigada a publicar semestral:nente, um · balanÇo ·gera t do emittido, segundo o artigo primeiro, _do
·p roducto das sob!'etaxas e das responsabilidades internas e externas
dos Estados, da União e do Districto Federal.
Art.
Até o exercício de · 1923. o Executivo pod_e rá faz.er as
emissões solicitadas, mas dabi em diante quando hollver solicitação
de qualquer Estado ou do Distri.cto Federa], o Executivo · mandara
::io Congresso mensagem,, de terminando o quantum .a emittir e qual
·o fim; da mesma fórma procederá a União, só depois da approvação
·do Congresso é que se ·fará a emissão.
'
·
Art.
Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões, 2 de Outtibr? de 1920. - Antonio. Aguii:re.
N. 14. :-- Accrescepte-se como 'artigo addHivo:

... Art.
Para a ·d-ef13sa da producção-·da 'borracha -" ó . Poder· Executivo, por intermedio do Banco do Brasil, pelas su~s agencias de

Manáos ·e do Pará, fará emprestimos sob a base de dous mil reis
por kilo de borracha bruta, ao juro de 6 % ao ann:> é por prazo
<le seis mezes, reformaveis por igual prazo, sobre a borracha em
bruto depositada nos armazens das companhias dos portos de Ma'uúos ·e do Pará, com as . quaes entrará em accôrdo p ara reduzü: ao
minimo ,a taxa dessa armazenagem e realizará convenios comm erciaes
com paizes europeus, aos quaes abrirá creditos, para comp ra da
borracha de producção nacional.
Rio de Janeiro, (),de Outubro de 1920 . - Paulo de F'rontin.
N. 15. -

Substitutivo ao projecto n. 361, de 1920.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1." Fica o Governo Federal autorizado a emittir papel- _
moeda até a importancia de cento e cincoenta mil contos de réis
par.à defesa do mercado . de café.
Art. 2.º Es&a defesa consistirá na compra dess·e producto até
dous milhões de saccàs de sessenta kilogrammas, feita directamente
pelo Governo Federal ou p elos Estados productores, por accôrdo com
os seus Governos.
Art. 3.º O producto liquido da venda de todo o café -adquirido,
recebido_ em cambiaes, será depositado em poder dos banqueiros do
Brasil, em Londres e no Federal Reserve Bord, dos Estados Unidos
da America do Norte, em conta especial, nos termos expressos desta lei.
Art. 41º A importancia desse deposito em ouro será destinada a
constituir l:lstro de um banco de emissão e redescontos de accôrdo
com a lei que regular essa instituição.
Art. 5.º Emquanfo · não funccionar o banco, o Governo Federal
poderá saccar sobre esse fundo, unicamente ·p ara deresa da produrção nacional, l)endo os saques visados pelo · Tribunal de Contas .
·Sala das sessões da Camara dos Deputados, 6 de Outubro de 1920.

o

-- _Sampaio Vidal.

PROJECTO

N:· 61,

DE

1920

O Congresso Nacional resolve:
Art. l.º Fica o Poder Executivo autorizado:
a)' a emittir notas do. Thesouro até tres vezes o valor, ao cambio
Je 27 dinheiros por mil réis, de ouro amoedado e em barra que possuir e fôr adquirindo, com exclusão do que já tiver tido semelhante
applicação em virtude -dos decretos ns. 12 ..963, de 10 de Abril; .e
3. 546, de 2 de Outubro, ambos de 1918;
b) a emittir na mesma proporção e ao mesmo cambio sobre o
outro depositado no extrangeiro á conta do Thesouro;
e) a emittir, na mesma proporção e ao mesmo cambio, sobre o
valor nominal de titulos-ouro da divida externa da Nação, que possuir e fôr adquirindo, e, bem assim, sobre títulos-ouro da divida
publica da Inglaterra, França, Estados Unidos da America do Norte
.e Italia, que possuir -e fôr ·adquirindo, por conta propria ou· lhe
forem dados em garantia de pagamentos que realizar por conta dos
gpvernos das referidas nações.
§ l.º Si essa garantia cessar pela solução da operação, a import:mcia dabi resultante, que será em especie, ficará incorpor.ada ao
fundo de garantia como lastro da emissão feita .

§ 2.º Da importancia dos juros-ouro . que vencerem os tilulosouro a que s·e refere a lettra e, um terço será incorporado. ao {undo
de garantia, um t·erço applicado á incineraÇão de papel-moeda e uo:i
terço á compra de títulos-ouro da divida publica.
. ,
.
§ 3.º Sempre que forem feitos saques contra os fun.dos constantes
da lettra b, i;erão incineradas notas no trip1o do valor correspondenta
no saque.
.
.
.
.
.
.
·§ 4.º Da importanciii. çlo ·saido. que annualmente se verificar na
arrecadação dos impostos ·em ouro, deduzida a qµantia precisa para
resgate das notas da Caixa de Conversão e . para uniformização das
emissões sobre Jastro-o.uro na prop_orção ora estabelecida, - um terço
s·erá tambem incorporado ao fundo de garantia, rim terço appHcado
á incineração do papel-moeda e ·um terÇo á compra de titulos-ouro
da tliviqa publica.
·
··
·
.
§ ·5• To.da e qualquer re·nda-<YUro extra·- orçamentaria, que fôr ar.rerarlada será incorporada ao fundo de garantia.
§ 6.º Desde que o papel moeda circulante corresponda ao triplo
do seu lastro metallico, as quotas que são destinadas á sua incineração - §§ 2º· e ·1º - serão ·applica'das, como reforço, ao mesm-0
l1astro.
. .
Art. 2.º O ouro amoedado ou em barra, existente no paiz; que
·servir de lastro á emissão d ·z notas do Thesouro, não poderá ter ou. tra applicaçã·o, sob pena de · responsabilidade do Presidente da Re. publica e Ministro a ·Fazenda que a detf.rminarem e sob pena de
demissào ·C processo criminal do funccionario ou funcc.ionario;s que
a executarem.
· ·. · Art. 3.º Serão convF~iveis em ·e speci~ as notas do Thes9m~.
quanf1o o fund-0 de gar:mhas ·c orresponder a terça parte da em1ssao
·circtrfantc, ou antes, si ~sim o determinar o Governo. ·
Art. 4.º P·od-e rá o . overno applicar .á cunhagem de moedas. de
quinhentos, mil e. dous n: il réi,s a prata que possuir e· .f ôr adquirindo,
·~endo o se:rviço feito na ·Casa da ·Moeda.
·
·
§ 1 . • A despesa com acquisição de prata par.a ésse
seria escripturada sob o titulo " C9nv·ersã:Q- çle espec;ie".
§ 2.º A moeda subsidiaria que fôr cunhada só será po-sta em circulação, depois que tiv(!r ..,id-0 incinel'ada igual quantia em papelmoeda.
.
Art. 5.º P·oderá o Governo, com os recursos advindos ·da pres·ente
lei, autorizar emprrstimos a~é a quantia de cincoenta mil con~o~ d.~
. réfs, papel, para, por intermedio do. Banco do Brasil, acudir ás necessidad es do. commerciq, por motivo de crise excepcional. ·
1

·

·

fim

. SES~.iiO DE 18 DE OUTUBRO

A·cha-se sobre a Mesa o seguinte requel'imenurgencia:
Requeiro urgencfa Pflra immediata discus.são. i: votação do pr.,oir- ·
cto n. 361-B, de 1920.
Sala dns Sessõ:>s, 18 de Outubro de
fEtP'los de. C<fmpos .
Approvado. ·
_"
,

to

O Sr. Presidente: -

d~

rnao: :-

~
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····o Sr. Pre:itden«:: - Em consequencia de v•oto ·da Camara, vou
i;ubmetter á d1scussa•o o p·a recer o parecer ·da •Commissão d e Fin·anças sobre a.,: emendas offerecidas na 3ª discussãu ·do proj ecto numero
361-A, de 1920, autorizando a emissão de papel-moeda.
Está em discussão unica o parec·er .

. ·o Sr. Sampaio Corrêa

(*) começou dedarando es·perar a benevo.tensens ·. collegas ·para a impertinencia de perturbar a marcha
que se · anmmcfava victoriosa ·do ultimo substitutivo ao projecto da
emissãn, snhstitutivo mie traz -o. apoio da maioria a.a Commissão de
Finanças : 11\fas é que foi obdgad·o a· d eclarar-se vencido na discussão
e isto porque discordou .de muitas ·das disposições contidas no projecto ultimo que a ·Camara vae ·votar em br. ~ ve. . .
.
A•ssim- ent<'n de de seu dever moral, apezar do muito que vae fatigar ·o•s .seus. c·ollegas, justificar da· tribuna os motivos .crue o conduziram a· negar a sua ·assignatura ao trab alho da· .commissão de Finanças. Com eHe não concorda porque lh e parecem impredsas varias
de· suas · disposioões, possivelmente insufficit"ntes os recurso.s offerecidos 6 .defesa da prMlucçã•o. -e .por certo nocivas aos altos interesses
d.o. 'paiz, muitas das. di~posir-ões n elle co·n signadas ..
Quanto á imprecisão , dos , termos que :foi · red igid.a basta dizer
qu(l manda .na Jetra .a µo. arL l° i•n cluir. no Fundo de Garantia, institui<'lo pela lei de Julhg de 1889, a imp·ortancia que se ap u rar nas liquidações dos ronvenios i.ntern acionaes celebrados e. que o Governo
ceJebrar, com o o·b .iecf.i;vo de compra .e vend,a, ou permuta de m erca 1loria.s .· Qu e . se po<lerá .ente·n der corno res·u ltado a apurar da liquidação dos convenios internacionaes, celébraílos e a celebrar ainda?
O lucro liquido d.as operações d e comrpra . e venda qu e o Guverno tenha realizado ou venha a realizar em consequencia de taés conve·nios?
Ou •o total da importa,ncia das v·e ndas e~fe ctuadas a·os paizes extrangeiros, por conta das exigencias dos m ~'S mos convenios?
Nad·a .esclarece o ·substitátivo a r es·peito, nem mesmo fomos nós
oufros
representantes da Naçifo inform a·dos. com segurança sobre
:'! importanria a quf poderão attingir as liquidações a fazer. D e OU·
tro lado. dispõe a l etr.a b do mesmo art. 1° que ao Fundo de Garantia se .addicion.e mais os juros. do.s titulas rla divida ext ern a nacional,
que o Governo já pos.s ue e mais o daquelles que fôr adquirido.
. Quantos, são os titulas .i á adaui.ridos ? - p ~ rgunta o orad·or. Quaes
eis que 'p retend e aínda ·adquirir? T anto s qua ntos bastem para qu e
possa attingir a emis.são de 50.00.0 contos de crua tr ata o art. 5º ? E'
isto; pelo menos, o que parece indicar o .§ 2º d este artigo, sem
que, no emtanto, se tenha precisado, qua.J a differença a accrescer,
pela fórma. indicada, no substitutivo, ao ouro amoedad o em barra
que o Thesouro já possue .
Ha .mais ainda. O § 1~ do art. 1º, determina que do saldo anr.ualmente verecicfado na arrecad ação dos impostos ouro, metade
seja incorpora·da ao Fun·do d e Gqrai:Itia e a outra m eta:de applicada
á incineração do papel-moed a; dep·ois de .de·duzida daquelle sald-0
a quota a dar em garantia ·d as operações ·de credito de que trata o
art. 4°. Mas saldo significa differ-ença entre duas quantid.ad es e nin. guem sa'be diante da imprecisão de lin guagem do substitutivo quaes
cia

do~

os

(~) ~ Jornal do 'Brasil <l<> 19 -Oe 'Setembro rle 19i0 , O discurso não . fo!
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- 246 se.iam as duas quanti-dai:les a considerar . Será, .P orventura, a dif•ferença, entr·e a · arrecadação em ouro e a despeza em ouro dos orç.amentos? Se a~.sim é, cabe nerguntar: - Como cobi-ir o "deficit", que
M não é coherto. C·Om a 11tilizacao intPgral da receita 9µro nas despe~
:r.as do naiz? 'Será o saldo a anurar dP.pois de cobertas às d ·~snP.zas?
Se assim é. na hora presente. ·i fentro do orcam nto em vigor, dentro
da nroposta pára o anno oroximo. crnem noder:ci encontrar ·esse sald10
a não s er pretPncl endo elevar ainda rnáis os impostos?
·
·
O snhsfitutivo r ·P·f Pre-se .ainda mais á. ;:inulicaç_ão .em defesa ela
prodncç~fo n;:irional. sobre a fórma cme o Governo i.ulgar mals e.ffic·a z ifo nro.à11rto de opPr::icõrs de crPàito que forem reali;r.ad;:is no
eyfr"n""iro. Nifo n11er enh'flr na anfllvs da conveniPncia o'n onrn.ortnnlrlnrle np PmnrPdirnos J'1-0V10S. n11<1nr'fo nfl<; "PCOntr!lmO<; em f11n.r1in(f,
fT1l::>PdO ~ãn roip '1H:>,< as f:>y<>s dP inros P b::iixos ns tvnos ,fio Pmnrestimo . nnP só º" Est,,rl!n<; TTniifos p{lifi>m f::izPr nos temno<; <me rorrem.
mas sempre if e ::ic<'lirdo ·c·om os seus processos tradicionaes de emprestar .a nrazo curto.
Arlmitte nue todas pssf!,<; circi.1m~t::inri::is haiam sirln consic'leraàas
pelos nue tiverPm a ·g ranrl " rP<no11sabllid::Jcle r'l::i m 0 dicl<1 e CTUº p]les
prnredPm, SP!Hmc'lo as . ininnccÕP< ílo seu nntri 1ofh:mo. Nem por isso
pórlP. ~ilPnriar snhro a imprrcis?ín n as ifi<,oosid'íes . c•ontida,<; nes.s':'
proiPrtn. jVa vPrcfoilP. não se nprl;:ir.a nu::il ;:i fr::irção ílo .o roifudo
do ernnresHmo a ;:innli<'::ir n::i ifef Ps::i il::i . nrniluccão. n17.-<P, ::in"nas,
ClU e 11ma n"rtP rl;:irmoJlp p1•or'lndo sPrR .<J·nolfr::i.rla PT" heneíirio rla nrocin<'~ão. sob f!irma que .
Governo inlgar m::iis effic.a z, quanifo tudo
inifiravn acceitar para o cas•o as mesmas disposições ·contidas no
artigo 5º.
A mesma imnr-ecisãq d e Jin.g uaaem · dá-se na fórma por que foi
redigi cio o art. 7º . . nue manda supprimir as ::Jctuaes restrir.ções ao
r.ommercio e á export;:icã,o dos generos alim~nficios. Esse disnositivo
rleix11 O' Gnver:no :rntorizaifo a intervir no m~rcaifo para a formação
CJo.~ "stocks" CTPe forem jpifjspensaveis ao abflsf.ecimenfo inferno do
oaiz. mas não diz qual a fórma pela qual · o Governo deve fazer essa
intervenção.
A intervenção do · G\)verno );:\ deu lógar ao não apparecimento
no mercado de cambio das cambiaes de exportação do assucar, retidos em nossos portos -0-0m prejuízo para todo o paiz.
Trata-se de simples m edidas .de emergencia p.ara acudir <ti producção em sua defesa e ppr isso o orador admitte d'esde o começo votado .a emi,ssão para o simples, afim de complicar o remedio essencial a'o doente, dissolven10-o ·e m quantidades excessivas de vehicufos '
inuteis, .com que se pretende res·olver ··o problema da moeda no Brasil . Mas fallar em emiss ~o de papel-mo eda entre nós, após Joaquim
Murtinho , é escolher precisamente a força ·em que se d eve ser pendurado por todos aquell es que se impressionam com a coinciden~ia
absurda ao tempo do grande !Ministro da alta cambial com queima de
riciiculos milhares · de contos de papel-moeda, quando reduzidas eram
as nossas remessas de º!iro para o extrangeiro em consequencia do.
primeiro f unding.
· ·
·
.·
Ninguem contesta Ql\'e as perm11tas · só são possíveis quando
e.x iste determinada relação quantitativa entre a somma do.s productos a trocar e a moeda·, instrumento que permitt.e realizar a troc11
~r..!lirecfa desses :pr9duct9 ~, Est!l quanticlaçi~ de mo.e!fa niio póde se·;'
0

0

p

Jj;x:ada · a··prior.i, .como. o subst-itutiv-0 a fixa em um milhão e quinhe_n~P~ :· n1il, con.t os, ·-p ók que depende de um conjunto de circumstancias

:vàriavds,_· oxa rium :Sentido; . ora em sentido contrario. Para attender
ás necessidades dessa varia ção as nações cultas procuram crear os
báilco-s ·de ·ernissã"o. ·pois é e.ssa uma d as fórmas de dar ao m eio circülarite a ela.s ticidade de qu e carece.
;'.' .. Em: qualquer hypothese. porém, o ponto bo_ie controverso é que
quaesquer que sejam as- circumstancias ou condições modificadoras
do phenom en-0, a quantid ad e da moeda necessaria ás trocas indirectas -rlo ·producto,· varia·· na razão inversa da velocidade da sua circulaçífo ·. e tnmbem na relação inversa das forças de liquidação por
compensação, quer se trate dos cheques, que vão ter aos clearing
Jwuse: cmér se trate ·das ·cambiaes, que circulam no commercio in.t erriacionaL
·
.O orndor 'incfaga se augrn°nfou de 189·1 para cá a v P!o cidade de
circufacão d::i nossa ' m'o Pda. Tudo prlova cru e não. De 1903 ª· 1917 a
nossa imnortacão em valor crp~rru anenfls de nouco mais de 24 ºIº,
-áo ." pas'so · aue · os numeras indic 8. relativos á expor.tacão. evid ~ n
cfam ·Jim srrrrscimo SllPerfor a 213 °1º no Valor de mercarlorÍflS "X• prirtada:.;. Ni·n~nPm Í2'!ior::i aue a "xnortacão nté de muit.os nrorluéfos aui" imflJortav:\m os á1it s il P. 191~ . e mie boi e norl emos frflnr-aírirrifp · ·Pnvi a·r em · Jar,Q'as mrnntl il a ni>s flOS nortos extran ir i ro,. r etf. m
o' c'linliriJ-ln para · a ~na nrorl11rcão duninte p·ra:rn mnito mai, lonqo rlo
·atir ~n:n f>'lfo ·qlie cotninurnment z .. se ' exige· ipara a liquidação das im porf::tcões.
·
Sabe bem que theoria quantifativa creada por Hume. desenvo'lvida . em . sei:t.uicla . p elo eroricimisfa iiii:rlez P.icardó. restringida posteribrmfmte por Siqu P.i·r·Mm . .que ~dmitte crue a quantidade de moeda
'\raria·s-s e · na ·razão ·invPr.sa da velocfcfarl e de circulação. c'onstitu e a
fortaleza a·m1'e se abri'!!'ám torlos · ns def.ensores rlo ·anti-emissionismo.
E isto pormie segundo o~ princinios da doutrina quantitativa.· p ela
qual a· moeda -Í'em "tÚn val'or imri!!'in il rfo. o accrescimo do ID Pio ciréularite trflz como -consrquencia · in evitavel a e'1ev::ição .ireral dos preP.ós e nuérla dos camhios 110 movimento dP, trocas internaciona es.
Taes 'allegações ·s ão hoje desmentidas pelos factos e pela· razã•o scientifica.
Na ·vrrdade referem-se torlos os economi8tas a estatísticas vari as
que mostram o crescer dos preços com o augmento' do m eio circnl ante. Em prim ~ ir1c) loirar cnmnre obi ectar ser n ecessari-o p ara in duiir
uma lei ronsidrrflr lon!!o perioc'lo e -p rP.ços rle ·grande numero ele artivos. F.m srmmdo loaar é nr f>c i~o ·n"nito cnic'lac'ln na escoll1a c'l <1~ médfc'fos dos precos. nois qu e tafl' medidas tflnto pórlem ser as aritbmeticas. ou as ttl"ometriras. 011 ainrl::i <1s simnlPs ni.o rlfanas. sendo d e notar (ln-e. ronForrnr> a bvnoth"SP. ronforme o resultfldo . Vei::i mos o caso
noc: Esfailns TTnirlos. Á'Pres·enta o orador um quadro cooiad•o de e~ta
ti~tir!ls offirfa es do iroverno ArnP rir,,no. no "ual se vP. nn e a mas<;a
total rl-e moec'la crP•C·PU alTi rl e 26 . 500 . ono doll::irs Pm 1 ROO. continnamente haven rl 10 attini;rido a mais de 4 1 12 bilhões rl e c'loTTns em 1917
r CrPSCéll SPmprP de anno n ara anno, rá no P·eriodo da circulacão fi.
dur.iaria. iá na nhase rl a circuTadin m etallir-a. No iir.crescimo de circuladío pPr capifn !!Sr-endr1~ de ~ !!!) em 11!0() 3 4!).74 em 1917.
Pois bem , Horacio · -h1te, citando Sarah Mac-L,,an . mostra nue
ppqueUe paiz, ao pass!) qµe ·~ mpeqa cresceu de ~57 % n() perLo~q
0
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decorr.i do d e J 861 a 1893, os preços baixaram de cerca de 8 ~· Que
de 1878 a 1884, quando após a lei da cunhag'=m . da prata, a _ci_r-cul,?·
ção monetaria nos Estados Unidos recebia annualmente uma rnJecçao
ele 25 milhões de dollars, e que elevou de mais de 50 % o total dó
meio circulante, os preços crescentes apenas de 96,6 a 99,4. De 18~9
a 1891, cresceram o meio circulante e a população na mesma relaçao
percentual de 20 %, baixando de 7 % os pr·eço,s medios das cousas
ou. utilidades, quando' pela the'oria quantitativa deviam elles ficar es•
tacionarios.
. Não deseja o orador prolongar a sua exposição para demonstrar
que a taxa cambial é uma resultante do balanço econorriico, e não uma
foncção da quantidade da mo : da em circulação.
O Sr. Sampaio 'C orrêa conclue o s·eu discurso exhibindo alguma·s
observacões constantes elos relatori1os ·ultimas relativos dos conselhos
d•e a dmÍniStrr.c-ão do Corriptoir Desconts e do Banco de França. O
primeiro diz · que a França t em o imperioso dev·er de estabelecer ·a
~l:la balança comm ercial, causa primaria da depreciação de seus cambias; 'O s·egunclo affirma que o mercado de cambio têm estado entregue aos seu,~ unicos recursos depois que cessaram os auxílios dos ··g·O·
vemos inglez e am ericano: que as n'ossas balanças externas lhes ·têm ·
sido d esfavoraveis, deixando com enorme "d eficit": Que mais accres-:
centar? - pergunta o orador . . Nã.o cômmenta. Pede a Deus que não
errem os responsaveis p elo substitutivo que sinceramente dese.i a se.ia
util á producÇão nacional, d·e cuia exportação franca e livre depende
a posiç~o favoravel á no p a balanÇa.
O Sr. JlndJrade Bezerr/l: -

Sr. Presidente, sendo ·o primeiro d·os
da emenda ,sq~r·e libe1:dade do ~ommercio, ligeiramente
mnd1f1cada P.ela _Con;m1s~ao de Frnanças, sinto-me no dever de d.ar
algumas exphcaçoes a Ca\nara, uma vez que o parecer des.sa Comm1s'
i;ão nada diz sobre a me ~; ma medida,
· Com grande prazer verificamos nós, Sr. Presidente, os 'c·em
Deputados signatarios da·q uella 'Proposição, que o accrescimo . ·aa
i!lnstre Commissão de !'irianças man_teve intacto o principio· da plena
hberdade . do comm erc10 f exportaçao. que · ella ·o usou restabelecer.
'E para que a Camara possa avaliar ·a diff.erença entre o regímen
1le Hvres transacções e o adoptarlo em virtude da lei vigente, de 12
de Jan eiro do corrente a11no, basta referir que até hem pouco tempo,
no c'o mmrrcio de assuc1:1r, em Recife, principalmente visado pefa3
medidas de exc·epção ...
O Sn. EsTACIO ·CoIMEIHA: _:_ O 'bóde expiatotio .
O SR. ANDRADE BEZERRA: - .... para que um determinado com-·
merciante podesse · exp·o rtar aque11e gf nero, .p recisava soffrer toda
esta serie cl e restricções: primeiro , tinha que obter da Sup·erintenden cia do Abastecimento, uma licença especial, para ·c ada embarque;
segundo, e,ssa licença estava suh'ordinada ás seguintes .condições: manuten ção de um d eterminado stock na praça exportadora; ·não ·el•e vaÇão do preço do 'assucar no commereio ·atacadista do· Rio; além de
certo preço p•o r · kilo; ·e s·e rem 'as médias de entrada de assucar ·<lo interior do Estado na praça de Recife, st1perior de 30 % a 40 ·% ás sabid as permittidas.
Ora, Sr. Presidente, em serríel'hante.·régimen, assim incerto· e · instavel eram inteiramente i·tn possiveis os negocios serio~. ~ó çis .espe·
sign~t~1·ios
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O SR. RAMIRO BRAG~: - Basta a incerteza para impedir a exportação .
O SR. ANDRADE BEZERRA: - R esultado concreto dessa insupportavel situação é o facto tef'erido d esta tribuna, ha algumas semanas,
pelo meu · distincto . companheiro d e ban ca da, Sr, Corrêa de Brito.
!Em Mafo e Junho, a praça do Recife re.ce·b ia propostas d e comprado. r es americanos, a preços altamente .remuneradores, .. para . cerca de
um milhão e quinhentos mil saccos de assucar, da safra a iniciar em
Setembro ultimo. Essas transacções. aos preços então conentes nos
Estados Unidos, davam margem á liquid ação de mais de duzentos mil
e.ante,~ ouro, os quaes s r houvr ssem entrado .P ara a nossa economia,
havrrfam evitado a quéda cambial . Pois bem . Só e exclusivamente
d evido á acção da Superintend en cia esses negocios d eixaram d e ser
ncr eitos. Os a mericanos procuraram oiltr,os centros ex portadores e
nclles f ~ char a m s eus n egocios. Tres m ezes depois accentuava-se a
baixa d10 a .~sucar no ·extran geiro , en contrando n ós os princ'foaes m ercados abasteddos. offerecendo precos b em pouco c·ô mp ensa·clarcs . A
Argentina uqe, durante largo ·peri'o•do, compra nosso asstlcar para
reex·portar. compra-o hoi e, na baix a. p ar a abastecer s·eus m er c.ados
intc>rnos . Cus ta acre·cJitar no que acabo d·e referir; n :ia s é a triste verdade .
·· ·
·
Des ejo ainda r·espond e1· a uma in.i u sti.ssim a increp acão feita por
certa imprensa d esta. Canital ás cl Rss es assu careiras. all egànilo que
eli as se ouer·?m ex imir do aha stedmento inJ.erno fio p·aiz . E' es·sa,
Sr . Presid ente. um a clamorosa in:iusti ç11 . Aouellas clli.sses nun ca procura1·am esquivar-se a•o ·c umprim e nto .de tal obri irnção; ple ite ~vam
ap.en as cumpril-a denh:·o dos principia s da lfü ?rdade de commercio
,qaranticlos p ela Constituição. O qu e ellas p ediam é que lhes não
fixass.e m preços arbitrarias e ruinosos, nem lhe .entorpecessem discricionariamente as transacções para o extrangeiro, compen sad\oras,
até hem pouco tempo.
E é por iss·o. Sr, Presidente, qur em nome dos 100 D eputa dos. si•
i:!nata rios da emrnda,. r u' m e co ngratulo com o Govern1o, esquecendo
inju,stiça·s pass2das . .pela RCertacla orient11ção que vae se~'llh:. restal)'e,
l ecendo a inteira liberrl9d e rl e <'Omm er cio . uma, v-e.z que o subsHtu~
tivo da honrada ·C om.missão ele Fin a nças supprime· ·á s actuaes r~ stric
ções el a lei vigente ao comni er cilo e á exp ortação dos gen eros alimentícios d e prim~ira necessida'd e. ass egurando ao Governo. no caso de
escassez d·e,ss es gPneros com o bf'm avi sado nr.o nosito de garantir· o
consumo interno do paiz. 2 fa culdad e ·rl e intervir, nos mercailos p ara
forma cão rle stnr.k, agindo. porém, o Governo de ntro dos · principias
de plen a lihe-r dade d e commercio ·e el e exportação. ass ·?·l;(urados p elo
supstitutivo. E' este ·o pensam ento da honrada Commissão <le · Fina nç·as .. autora do substitutivo .
.
.
..
· ·O SR .- CARLOS DE CAMJ>os : - Mnito bem! V . Ex. t em toda .a razão.
·
O SR. ANDRADE BEzEnnA: - !E' por isso. Sr. · Presidente que, .em
·~od a jus tiça, posso conpratular-m e c om o Governo e Congresso, pefo
r.estabeJecimlento elos sãos p r incioios d a liberdade economka, JameT)tanno sóme·nte que esse restabelectmento· seja tão tardio, cruand.o
avultadi ssimJos .males foram •causa<los pelo regimen de intervenção, jã
~ gor ::i

írreme diavei s . ·
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Aliás, é uma rei vindicação.
Depois de gravissinws prejuízos.
o SR. ANDilADE ·BEZERRA; - Esperem1os que o ·futuro possa res:
tabelecer nas classes productoras a indispen.savel confiança, · :para
de's erivolvimenfo das ci.rlturas e industrias e a expansão: de negocios,
·b ase de nossa prosperidade economica. Era O· que tiniha a. dizer;
explicando ·os fundamentos de nosso voto. (Muito bem; muito bem.)
ESTACI-0

C<JJMBnA; -

O SR. PAULO DE FRoNTIN: -

o . Sr. Carlos de Campos: - Sr. Pi'esidente, o adeantado da hora
e da discussão não comportará uma longa replica, detalhada e pro~
furtàa, a tudo quanto se tem dito ácerca da materia em debate.
Isto desde logo justifica que não ha ·d:a minha parte,. como · apr'esen~
tante do assumpto a esta Casa dú Parlamento NacwnaI, nenhum intúito ·de deixar de lado tanfos dos importantes commentarios e ele~
mentos com que os oradores; que trataram desta magna causa; ill•sc
traram a sua discussão, na Camara dos Deputados.
Mas a ·materia por si só apresentada, com c.aracter de utgenCia,
em bem da defesa da producção nacional, marchando por entre ·duas
correntes, tão formalmente ·c ontrarias, nos meiOs de prover a· e·ssa
defesa, para sua efficaz manifesta·ç ão; tal ·ma teria; assim encami~
nhada, precisava buscar, e buscou de facto, üma linha conciliatoria,
que foi' a que o substitutivo. acceito na . ·Commis ~ão de Fin anças,
embora com r·estricções .de alguns dos seus membros, logrou conseguir;
..
. .
. . .
.
Essa, mesma linha co'nciliatoda,. Sr-. Presid·e nte, está indicando,
que, foi pensamento g~ral procurar uma homenagem a todas as .opiniões. O 3;Ssumpto, porérT\ , precisava ser _resolvi~o - ~ · resolvido dl!
uma maneira prompta ,- para que a acçao almeJa·da nao se tornasse
.tardia, a bem dos effeitos por ella visados.
.
Vou. por isso, Sr. Presidente, .consubstanciar em poucas pala:vras uma resp.õsta gener~ca : ás doutas considerações que .. sobre . o
ca~o acabo dr. ouvir. Na linha de tolerancia que o substitutivo pro~
curou, é cl aro, Sr . Presidente, que pelo lado do alcance da medida,
o CTUP. mais de perfo se ~ mpunha era traçar-lhe a effectiva ·capacidade. E assim, pode-se pizer que no estado :ictual da · producção
nncional cnrecedora de defesa, o mínimo que o substitutivo em dehnte permittc é ·a ·emissão de emergencia até cincoenta .m il .contos,
com lastro ouro oli de titulos que ouro valham. E' uma emissão que
vem fignrn em lei c·om caracter permanente, porque ella se destina
a servir ·de defrsa a tod iis as crises excepcionaes do commercio e
d'.l producção . E' preciso dizer: :attender a essas crises, em seu inicio, de .prompto, com um dispositivo para applicação dos cin cqenta
mil conto;; em providencias acertadas, com esse caracter estave}
e seguro, é medida p erfeitamente recommendavel, e que poderá produzir _os mais salutares resultados. No momentq actual, porém, ella
representa o mínimo, vistp como além della, precisamente porq.u e a
crisr se tornou mais aecentuada, ha o dispositivo que permitte applicarem-se ·á producção, no todo ou em parte, as op eraçõe s de credito,
,QUE. ·C. Governo realiZ!ll' no exterior; sendo de esperar que, muito
breve, tenhn dellas pleno conhecimen.to o paiz . Ness~u: condições, .e
çJ.adas as ope1'. ações a serem applicadas, no . todo ou. em parte, como
o Governo julgar. maiS efficaz á defesa da producção - mais efücaz;
:ittente-se bem - a censura de insufficiencia, feita pPlo nobre colJega a· c~Sfl pieçligfl, pecça pel;i p;ise . ~j, ~e lJID l;idp temos! C()mO Cfl•
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modo geral, contra taes imprevistos; e si, por putro lado, no actual
momento podemos .ir além dessa quantia, '])Or haver a faculc:Jade de
emprestimos, cu.ia . Jimite maximo nem está marcado, para o auxilio
que se tornar necessar.i o, parer.e-me qpe a medida por si . mesma se
imnõe. desde .logo, como ampla e .c ompleta , nos seus übjectivos e
effeitos.
.
.
. ..
,
O SR·· FRANCISCO ·VALLADARES: - A que typo será esse ~mprestirno? ·
·
.
.
O SR. r.Am,os m<: CAMPOS: - Pernôe-me o nohre DPnuta·d.o: não
porlerei exnôr as minn<'ii>s d·e uma oueração rr11e ni'io c-·onhP.co e que;
pelo seu nroprio mrlindre, não deveria SPr jamais clivuldada, emquantn nilo o .entrnrlr-rem r.onvenient,. · o~ nue n~lla intervêm. . .
() ~R. Ff1~Nrr<:ro VAJ.f,AnAJ'lFS: R' CTUP ell CTUPria chfii:!ar a esta
conr.lusão: si n Govf'rno offerecf'r á suhsr.rinção um emprestimo in~
teFno. nas mPsmas condicões dPsse. PXterno. ·1fo oue se fala. terá
".';f'l!llramentE tom aflores dentro dG paiz. Ü recurso U(I emprestimo
exff'rno n inro<: rlP 9 "/o e a uni 1ypo inconvenientíssimo, ~ o que póde
h3ver rle rlrtestavel.
· O SR, CAm,os DE r.AMPos: '- Só nnsso dizer aue o mercado intern.o não comnorta emprcstimos avultados
a longo prazo. Haja
vista a lenta coilocação das apolices federaes .
O SR. SAMPAIO Com1ÊA: - Peço a attenção do digno orador para
n.s tl'rmos em que se acha redigido o dispositivo a que allude, e que
são os seguintes:

e

"Art . 3.• Prtra ·acudir ás necessidades urgentes do commercio e fia producção. por motivo da crise excepcionai,
poderá o Governo emittir, nos termos da lei n. 3. 546, de
2 de Outubro rlc 1918. e empregar até a quantia de. 50. 000
contos ele réis, em emprestimos aos Estados, por íntermediú
do Banco do Brasil on mediante redesconto> por carteira
esiwei::il que fôr estabelecida ou por fórma qne julgar conveniente.
~ 1.º Não excederão de ui:n anno os prazos desses emprestimos, nem de 8 % os rcsp P.divos juros, e serão garan·
tidos, n:t fórma usual, com :ipclices da divida publica federal. bilhetf's fio Thesouro Nacional e outros meios que se
reputem sufficientes e seguros . A importancia dos juros.
converti na cm especie, reforçará o fundo de garantia e a
do capital será incinerada á medida que forem solvidqs ·os
emprestimos."
·
·

.o Sn. CAm,os DE · CAMPOS: - O lastro ouro progride. s~mpré ·n<.;
seu volume e no seu valor . .Tá .tivemos occasião de · saber, por informações trazirlas a esta .Camara, ·q ue na . base de oito mil contos
nor anno, esse lastro cresce sempr·e pelas acquisições do Governo
Federal. A~sim, teremos, tambem, .um deposito . maior, para sobre
elle fazer a emissão que, depois fie nroduzir os seüs resultados, será
incinerana. nos termos do substitutivo.
·
. · ·
Voltando ao ponto em . que me achava, direi, ainda', Sr. Presi~ente: si temos a certeza d.e dispôr, para providencias promptas e

até. á somma· de- cincoenta. mil confo.s, em todas .as .çrlses
de coti;i,mcrcio f; de producção, podererrios estar tranquillo:S, . porque
e.s sa .medida, uma vez posta em pratica, imp.edirá, pelo menos, que
tenhamos esse longo debate, essa Ioni;(a espectativa, que agora se
verificaram, prestando-se a com.m entarios. ou a reparos que, muita,S
-YP.zP.s, inflnem para nre.iudicar ainda mais a .defesa da producção .
Fstou certo mesmo dP. que. si ta·I dispositivo já estivesse em vigor,
taJvpz · a vir'fa acluaJ. não se houvesse ·verificado.
. . .
.
· O SR. PAUJ;o DE FRoNTTN: - V '. F'.x. dá Iicenç·a para um aparte? .
A (lf>mora já deu um preiuizo extraordinar.io .· ...
. .
.
O SR. CARLOS DF. CAMPOS: - Ahi está o henP.ficio da . m~dida
permnnP.ntP na IeL E' prPcisarnente o .que esto1,1 .. dií>:e~do.. Agradeço
o auxilio de V. -Ex., confirmando as :rnin has ohsP.r.vações.
Por outro lado. parece que alargar tal foculrlQne •i 50. QOO :00.0$,
crnando. hn b,,m poueo. era aoen::is de 25. 000 :000$, a pr.ovidencia
ii!r>riti~a, em lei :rnterior, já · sign.i fica que . bem se . nttende :ao .. desdobramento rzspectivo e que ·o momento aconselha .. 'rnmbem não. se
nóde dizn que é imprecisa a fórma do :rnxilio. Quando se iniciaram
os debates no s<'io ·d a Commissão <le . Finanças, .foram .apr·e sentaclos
7nrios · meios pelos quaes o . auxilio á producção se d»veria realizar;·
o.0ffreram elJes ob.iec~ões, das quaes a mais importante. era a que
frisava não haver conveniencia em ~numerar. para que não · se )..nterprrtasse com caracter taxativo· essa nomenclatura de taes meios pelos
quaes a producção ·devesse ser auxiliada, e .nem, tão pouco, das .garaPti~s ··o_ffe_:ecidas ~os r~cursos dr>sti:iad?s a. esse .auxlh~>. Por is~o
'.l . Cornml!'!$ao de Fmanças, no . substitutivo ·erri .d1scussao, preferm
::idoptar i;ia-neir:i ~ais aii1:phi,. abrangen~o todos · os .que . o Governo
J ulga1· eff1cazes. N ao restrmgm, generahzou.
· ·
· .: O Sn.: SAMPAIO OoR'Rl~ti\ : - . Ahi. está .uma imprecisão.
.
O SR;. CARLOS · OE CAMPOS: - Não ha imprecisão; ha latitude, ha
largueza. ha .ampliaçã9. Plfra fudo comprchender.
.
.
· · O SR. PAULo · DE FRo;NTIN: - Acho ·que a lei neste sentido é
rnnito ·hem ·, estabelecida, vorque mostra que o P-oder Legislativo dá
ao · Governo tudos os meiqs para defender a producção.
.
O SR. CARLOS DE CA'.1'.Pos: - Mais uma . vez, agrad.e ço ao nobre
Depntado a sua valiosa interferencia em favor dó qué vou dizendo.
Sr. Presidente; ·penso qu,e, collocada a·· questão · nestes termos, tã.o
claros, tão , singelos, ~ !iÓ . me . cabe ponderar .á Camara, que .a tlefesa
d:r producção · n::iciom1l, afIUi entrou des·ejosa . de ·se apparelhar, para
hem exercer o seu mjstér, e tem encontrado, para · sahir .desta Casa.
p~a··· Unica porta ·que lhe é .dada, a de , uma providencia legal _:
v.·e rda.d·e ira luta ·de doutrinas, entre emissioni.s tas e anti-emissionistas,
que -ema si lhe tolhem os :qi.ovimentos. . .
. .
.
O SR. PAULO DE FRONTIN: - Como · erhissio.ni.s ta, .devo declarar
rme ao pedir a retirada d?s emendas, acceHtuei ·que era preéiso agir,
(osse .. corno .fosse; . acceita;ri do até a ·entrega . .de .lastro. ouro.
.
O SR.· SAMPAIO · CoRRÊA: - ·Por mim, devo .dizer que nessa· luta
apenas, ·o,.. que • fiz foi assignar vencido. ·
·.
· '
o SR .. CAllLOS DE CAMiPOS: - Essa luta cloµtl'inaria deve cessar,
pelo . menos. . .
.
·
.
. . . ,
.
.
.
.· ó . SR. "SALLES JUNIOR ·:~ Mesmo · p·orque ha accôrdo quanto.. ·á
necessidade ele defender p. producção,
.. .
,
·
O SR: • ÇARL~s DE CAMPOS: - ·:. para que a defesa ela pmducção
possa daqu~ s;_a hlr, . Sl:não completamente apparelhada, .ele a)~m m9.da
imp.1-e. dia~a,s,

apta a entrar na outra Casa do Congresso, afim úe que lei .s~ t<Jrne,
e mais depressa possivel, para produzir os urgentes beneflc10s que
uella se esperam.
O SR. .P AULo DE FRoNTI~: - Peço a V. Ex., apenas, uma informação: no art. 4.º se .diz: "Fica o Governo autorizado a app.ucar
tambem o valor total on pardal das operaçoes de crenito que r·Jalizar em virtude da autorização que ja se contém na lei n, 3. 979, de
31 'cte Dezembro de 1919, art. 58: b "na constituição em Londres e
Nova York, de um fundo . especial, afim de serem ·delles utilizados até
50. 000 :000$, na compra e venda de cambiaes ...
Si é em Nova York, é em ouro ou em papel?
O SR. CARLOS DE CAMPOS: - O fundo será em -0uro.
O SR. PAULO DE FRoNTIN: Conviria que a redacçãci fosse.
clara, porque <JS 50 . 000: 000$ do começo são em papel, e os daq.u \
seriam em ouro.
·
O SR. SAMPAIO CoRRÊA: - Mais um caso <la imprecisão da lei.
O SR. CARLOS DE CAMPOS: - Não ha imprecüião . O caso é claro
e positivo: o fundo ouro comportará a ·compra de cambiaes, ouro,
.tambem, embora a operação aqui se faça em moeda-papel, como é
!1atural.
O SR. SAMPAIO CoRRÊA: - Isso não vale nada. Si são 50.000 :000$,
papel, representam, ·apenas 8. 000. 000 de dollars, o que nã<J sustenta
·cambio; não serve para cousa alguma.
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Apenas prova a nossa incapacidade.
.
O SR.. CARLOS DE CAMPOS: - O nobre Deputado por Minas teve,
ha pouco, um aparte feliz, ao discurs-0 do Sr. Deputado Sampaio
Cori:êa, ·dizeh·do que fixar a nossa emissão em 1. 500. 000 contos era
providencia que º· Legislativo poderia sempre modificar, até mesmo
por suggestões do G<lverno,. sempre que a situação economica do pa~z
o exigisse •
. Pois bem: no · ca!!-O de que se trata, a mesma cousa se dá.
Vai-se iniciar novo instituto; vai-se pôr em pratica nova medida.
Aconselham aquelles que a estudaram, que C·O mecemos por estes
50. OOU :OU0$00U. Mas isso não quer diz·e r que esLeJamos Uihibi.dos,
verificado o acerto das. providencias, de melhoralca, de amplial-.a, df::
compOl ·u, muis larde, por -Outras fórma'S, e, então, já com uma regular
~xperieucia.
·
·
Volto ao meu appello· á Gamara.
O SR. PAULO DE FRONTIN: - V . Ex. permitta: a minha observação não é s-0bre a quantia, é sobre o ouro. Desde que o instituto
é. destinad.o a estab~lisar o cambio, pó~e ser maior ou menor; não
discuto a importancia, mesmo porque -nao tenho a responsabilidade·
mas acho que a moeda deve ser ouro. Si não quer.em 50. 000 contos'
papel, votem · 20'. 000 contos, ouro.
'
SR. CARLOS DE CAMPOS: - - O fundo ha de ser ourq, tive já
. o:cca.siao de accentuar. E sobre elle o Governo operará até réis
50 .. 000: 000$, ·para comprar cambiaes. Parece claro.
Nestas c-0ndições, Sr. Pre.sidente, só me resta, '~ Onfirmando
as .te_rmos do parecer ,de .q,ue fm Relator na Commissão de -Finanças,
s?he1ta~ .da Cama.r:,a qn~ nao .de~.enha a marcha do projecto, por cons1deraçoes que nao- s·e iam" smao aquellas que mais depressa mais
de accôrdo com a urgencia do assumpto, possam attender .á.' def.esa
da producção nacional. .
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;:qúi proferidas pelo .illustre Deputado, Sr. Andrade Bezerra, e que
traduzem positivamente qual foi o espírito do parec.e r, quando se redigiu a emenda na Commissâo. Portanto, n?da hâ a adduzir a esse
resp·eito. Os demais aspectos. do problema ficaram assentados na
Comrnissão de Finanças, sempre com o intuito conc1Jiatorio que a
tudo tem presidido, no estudo de tãtJi palpitante e in::i.diavel necessidade.
E, assim, termino agradeeend·o a valiosa collabor ~i ção, prestac1a
pelos dignos collegas, a tão importante assumpto, por mim trazido
a. esta Camara, no intuilo, sinào -dever, de provúcar a prompta adopção de medidas que, no aclual e angustioso momento da nossa .riqueza productiva, possam salval-a de uma rui11a immi.nente . (Muito
'iein; muito bem. O orador é. vivamente cumprimentado.)
O Sr. Nicanor Nasoimento ( •) : - Sr. Presidente, a inutilidade
completa do proJecto ·e stá perfeitamente denwnstrada, não só pelas
declarações dos oradorPs que me precederam, como pelas explicaç5es· .dadas pelo nobre leader, que confessou essa: inefficiencia toda.
O SH. CARLOS DE CAMPOS: - Não apoiado.
O SR. NICANOR NASCIMENTO: - Eu poderia, Sr. Presidente, discutir por mais algum tempo o projecto, mostrando que o unico objectivo que elle vai r·e alizar é a consolid&ção da autoriz>.1.çâo ao Presidente da Republica para .contrahir emprestimos ruinosos no extran~ eiro, emprestimos que ter ão como consequencia unica contractos infelizes de construcções, rvaliwções caríssimas, em que os lucros avul<ados e escandalosos terãp logar.
Eu, porém, não queJ•'O, pbr fórma nenhuma, assumir a minima
responsabilidade nas delpngas desse projecto. As delongas havidas
até hoj e partiram · unicamente d.o Poder Ex·ecutivo; e, .a,gora, os
grandes interessados, corp.o S. Paulo, e os prodl,lctores de assucar,
acceitam, depois do des ~ stre e dos prejuizos absolutamente insanaveis, o · projecto do Governo.
A responsabllidade f'cará sobre elles; perante seus committentes
e rPpresentados elles prestarão contas do des·erviço, que, neste momento, fazem ás zonas prpductoras do paiz e n:o progresso econonlico
Jo Brasil.
Lavrado assim -0 meu protesto contra o projecto, que só vai dai·
a prov.a no extrangeiro dp. nossa incapacidade, pois que, entre outras
medidas, essa ridicula de constituir um funclu de oito milhoes de
dollars no extra.n geiro, para ·com elles resistir á pressão cambial do
mundo inteiro. só póde 1ar a este orbe terraqueo o exemplo, a mostra, o documento da a:.>s<.) luta "falta Cle concepçào ao momento h1sto· l'ico; do momento econofllico por .que passa o Brasil.
Dada a luta commercial, estudada, hoje, com o maior cuidad>0,
em todo o mundo, technicamente, só essa affirmação do projecto é
bastante para nvelar a in.c:wacidade do estadista que pleiteia por
elle ante o Congresso.
l!m paiz como este1. q11e, tendo uma producção colossal que
supera de muitos milhõ~s de libras a sua importação, nos uÚimos
annos, e que deixa, pela ~ncompetencia dos poderes que o dirigem,
,. ) Nã-o

roo

revisto oelC!/ orac<or.

o , cµmb:lo chegar a 7 7/S, como . foi o cambio real de sanoado ultimo.
tgrn doçumentado por completo a situação de seus estadii,tas .- ·,
·Nós, que combatemos, desde -0 inicio, o proj.ecto, que suscitaJilOS.
medidas que pt•deriam concorrer para mel)lorar a situação internacional do Brasil. não temos nenhuma responsabilidade no que se está
f,a zendo; · e não quer·emos ter responsabilidade ele qualquer delonga.
A responsabilidade toda fique aos dirigentes· do Executivo e aos dirigente.s do Legislativo. .
.
· Era ·o q~é ~u tin.h a a dizér. (Muito bem.)

o Sr; Fralic'isco Valladares: (*) - Sr. Presidente, opinando pela
intervenção do Goyerno Federal em favor da producç.ã 0, não retardarei a passagem do projedó; desejo ap enas explicar meu aparte ao
illustre leader.
·
A crise que ·assoberba à lavoura, nomeadamente a de café, impõe
a interven.Ção d.o· poder publico . . Esta, no caso presente, tem o inconveniente de vir muito demorada.
· !Ja mezes a producção reclama amparo e auxilios que só pód·em ·
vir d•o poder publico, em um paiz, como o nosso, sem apparélhos ou
instituições ·de resistencia. No sentido do.s auxílios á produqção sé
declara toda a representação nacional; todos os orgãos da opinião o
reclamam.
·
Urge a organizaçãlo do credito, d·evendo-se considerar qµe á
Republica se impõe, ao menos, seguir nessa materia, ao menos, -0 exem·p lo do lmperio. O Imperio por vezes amparou .a producção, indo ein
seu auxilio: a Republica encontrou no Banco do Brasil uma car:tei~
r.a de emprestimos agrícolas, com o·p eraçõ es na importancia de 50.000.
contos. Liquidou-a de modo . precipitado e inconveniente; o poder
federal parece desconhecer a . existencia da agricultura; sendio · ceffo
qi:Ie · o -Banco dó Brasil riscou, .d.e seus estatutos, a p'ossibHidade
operar com ella.
·
Estamos confundidos, complicand-0 inutilmente a qu·e stão.
Dado. o $Ystema monetariio do Brasil, para amparar . e auxiliar de·
moment-0 a producção, não ·ha outro recurso senão o do papel-moeda:
Não temo,s outr'o. Não vale discutir se é bom ou máo o systema-. Se
é má-0, como opinam muitos, o problema dev e .s er enfrentado de um
it!odo corajoso ou decisivo, estudando-se uma reforma monetaria.
·
Em quanto a não fizermos, ·nestas crises que se.r ãó fataes e periodicas, o recurso ser;á sempre a emissão de curs·o forçado. Ernittir
para. produzir e não perder o que se produziu. Na actual emergencia, teria sido preferível que os Estados pwductores, e entre elles
São Paulo, positivassem sua pretenção p·erante o poder fed eral, Se
S, Paulo, por exemplo, deseja um emprestimo, não lhe póde ser re~
cusado, pois além da garantia · do credito do Estado, que por si basta~
tia, o café adquirido reforçaria essa garantia de si sufficiente.
Mas, Sr. Presidente, d·evo resumir.
·o proje,cto consigna a faculdade de ernittir .sobre títulos da divl"
da publica nacional externa que tenha o Gov.erno adquirido ou ainda
venha a adquirir.
,
Essa acquisição obriga o Governo a comprar camhiaes, o qu·e é
d-e todo o ponto inconveniente e ooncorrer para depressão das taxas.
1
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Nã o é só e perguntaria ao nobre leader como se encontra o Go,
\•erno Federal na posse de titulos da divida externa que não sejam
de resgate e sobre os quaes possa emittir.
O SR : CAru.os DE CAMP.os: - ,P or iima autorização legal, que o
permitte .
o SR. FRANCISCO VALLADARES: - Para que os adquíriu? Quand-0
os adquiriu? Se os fez no momento, em que tem escassez de recursos,
como tudo o pr-0va, concorreu ainda mais para a depressão do cambio: que para a acquisição desses lituios dev.e intervir como comprador de cambio no mercad·o e ter,á de intervir ainda nessa qualidade
se os quizer adquirir.
o . SR. BENTO DE MIRANDA: ~ !Mas não póde comprai• aqui com .
papel-moeda?
· O .SR. FRANCISCO V.u.LADARES: - São dá ·divida externa, ouro;
para adquiril-os t em de tomar cam'bio, francos ou esterlinos.
UM SR. · DEPUTADO: ~ Tivemos grande quantidade de cambiaes
com o resgate do empr·estimo feito por S. Paulo.
· ·
· O SR. F.RANCISCo VALLADARES: - Outra providencia de que cogita ·o prlojecto é a do emprestimo externo; contra elle formalmente me
pronuncio.
.
· O SR. CARLOS DE CAMPOS: - E' uma autorização anf.etior . Está
no orçamento da Receita deste anno. ·
·
o SR. FRANCISCO VALLADARES: - Pouco importa: este regímen
de ernprestiri1-0s externos vem ciorroborando para a desastrada situa\:ão ~iz:anceira em que l(lOS encon_tramos; s.ó o conseguiriamos. oop
c~nd1çoes clesastros~s papt o Brasil, a um Juro ali? e typo. preJud1cial. A . uma folgá irnsopa, momentanea, succedenam d1.ff1culdades
marores.
U ::ll:i. CARLOS DE CAMJ>QS : ~ Não apoiado. V. Ex. verá ma:is
tar·de que não será assitn.
· O SR. FRANCISCO VAI.LADARES: - Estou certo, Sr . .Presidente, df.
que o íllustre Chefe da Nação antes . de appellar para este recurs&
contlemnave.l c1ue tem ug11rnvalio a uos:;a slluaçào financeira, tentará
ainda um. e:nprestimo· i~ fe1:no, sem duvida tn.ernos nociv.o: nas tn.esrnas · cond1çoes em que . tnrer de ser lançado um ,empre.shmo externo,
t'eTia exito um interno. Como brasileiro estou certo de que a Naç'ão
corrésponderá ao appellp; si tlorem ·aos brasilefros offerecidos tifnJ.os nas m esmas con.diç(iies que vão ser o.fferecidos aàs extrangeiros
s eus correspondentes oq intertnediarios elles serão aqui subscriptós,
encontrarão tomadores nas mesmas condições, senão melhore.s.
·
Tiveram aqui r elativ p exito o emprestimo francez e o italiano.
Não terá um brasileiro? fla a obs,ervar que os titulos externos estão
em maior baixa do que os internos, as apoiices de 5 % cons.e rvam-se
acima de 850$000. E' um índice .sufficiente para que o Governo antes
de se lançar a uma aventura externa a typo baixo e juro alto ...
O Su. AI.VAllo B..i.PTIS 'l 'A: - Os jornaes já annunciaram o ty'1;10 e
o· juro do empreslimo?
·
O SR. ·CARLOS DE CAMPOS: ~ O orador estiá conjecturándo.
O SR. FRANCISCO VALjLADAREs: - ....recorra ao mercado inteTno,
·antes' de perseverar o Thesour-0 do Brasil na detestavel pratica que
rnas -conduziu aos fundinps, faça uma tentativa no mercado interior
nas mesmas condições em que tiver de appcllar para ·0 ex·t erior , . .
UM SR . DEPUTADO: -- Não dará resultados .
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: ú SR.° FRANCISCO VALÚi.D;.rnEs.: - E' certo, Sr. Presidente, que
nenh um se tratou .. de -collocar, e tem"se agido nesse assumpt<> .dB mod<> inconveniente, mantend-0 a autol'ização . para . op·erações externas,
exercendo ·uma influencia doepressiva sobre a cotação de. titulos, sem
uma resolução deifiniti va do . lançamento de emprestim-0. . .
.
O SR. PAuI.o DE FnoNTIN: ~ Lanç-Q'll-se, não iioi coiberto . ·cem
mil contos foram lançados pelo Ministerio da Fazenda.
O Sn. F~Nc.1sco . VALL~DAREs: - Nada constOu publicamente a
~·espeito; e i!Q•m o :qQer que ,s eja ·O que é ·c,erto' é que a ultima n16ticia
official que temos i1uanto a-0 mercado i11terilo é .a da operação realizada p.elo ex-MinisJro da F:·ªzenda, .Dr ., Joã-0 Ribeiro, nesta praça d'o
Rio d e -Janeiro, de. 30 . 000 contos de_ letras do 'fihesouro, _ao par .
· . O Sn. \PAULO . DE FRQN,Tp~: - .Mas a , curto _prazo.
..
o SR. FRANCISCO VALLADARES: - Pó-de-se. r epetir a opera'ção para
t-'Sta emer·g encia do .café, poder-se-hia lançar mão do ·m esmo ·r ecurso,
com a gaqrntia do T·h esouro Fede1,al.
O SR. PAULO 1rn· FnoNTIN: - A emergencia impede esse l.'ecurso;
é justamente quando nã-0 ha: quem subscreva.
O SR. FRANCISCO VAi.LADARES : - Em V·ez do.s emprestilllfo.S externos, em cóndições de juro superi-0r aos auteriore·s, concorrendo
ain da mais para a d epreciação dos respectivos títulos.
O Su. PAULO DE FnoNTIN: - Se tives·semos a p'ossibilida:de de fa~e r um emprestimo externo ao typo de 85 e 6 %· de juro, em ouro
americano, seria esplendido.
· O !SR. FRANCISCO VALJ.ADARES: - Para um serviço d e juros a que
camlbi-0 do clóllar, dentro em pouco'! A es.se typo e juro, wn emrprestinio interno - sem possibilidade de aggravar a·- nossa situação cambial - teria exito tambern aqui. Em todo o caso, não deve ser i:epelJido : os titul-Os internos ·d'o Brasil têm cotação superi11r aos ex·ternos
e, consi·d·erando que o Thesouro mesmó já realizou operação, embora
a curto .p razo, :a 8 %, ao par, o que faz igualmente .o Estado de São
Paul-O, o r ecurso não deve ,s:er desprezado.
As emissões tão malsinadas, puras e simples, para fim reproductivO's, são preferivds aos emprestimos externos; de qualquer fórma, ant•es do appeHó aos mercados externo,s, nas condições desastrosas da actualidade, devem ser tenta·das operações internas - . embóra
a. curto prazo!
O Su. CAnL'o s l'>E CAMPOS: - A nossa praça não C•O mporta emprestimos internos a cürto praz-0.
·
O SR. FRANCISCO VALLADARES: - O r ecurso â emis.são é um arp- ·
pcllo ao credito, que não t em os inconvenientes das diHerenças de
!ypos e juros, cornmissões, etc., que oneram ainda mais a Nação.
P ara terminar, Sr. Pr esidente, com uma orientação ·comm1e·r d:H,
i!n.põe-se a intervenção do Governo em auxilio da pr:oducção do café,
neste momento , ·seja como fôr . De uma fórm a d-efinitiva e permanente, quanto á producção em geral, organizando-se o credito hypoth ecario agri.c.ola e industrial.
·
Quanto ao Estadlo de S. P•aulo, qualquer appello que faça á União
el eve ser immediatamenle aUendido pelo seu cre:dito e garantia,s: o
que é ésfranhavel é que esse appello •não tenha si<lo atten:dido hnm&diatamente, e stando srni·eito a estas delongas que não de-s ejo aggravar,
conservand-o-me na ti'ibuna por mais tempo. (!"lfoito bem; m1cito bem.
O ·o·rodor é muito crzmprimP.ntado . )
1
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d~ Prontin: Sr. Presideri te, só uma O'b~ervação
faz.er; a h<.1ra e.stlá adeantada, a mate:ria é urgente e não qµero
em absolufo d·emorar a solução.
Vell'ho apena•s chamar a attenção elo illustre leader da maio ria
para a disposição do i 4º, do art. 1•, que diz:

O Sr. Paulo

V-Ou

"Da importan"Cia do saldo que annualmente se verifi ca
·Se se quer manter a di•sposiçãio p.ara o fundo de garantia, quami o
precisa para resgate d·as notas da Caixa de Conversão e pa r a
uniformização das emissões sobre la.stro-our<> na proporção
ora e'Stabelecila - um terço será tamhem inc:orpor-ado ao
fundo de garantia, um terço applicado á incin·eração do
papel-moeda e um terço á compra de títulos-ouro da divida
publica."
Isto é contra a lei da receita. Esta manda que o exce'dente do s.
impostos em ouro sobre a .d espeza our.o seja transformada em papel.
·se se quer manter a disp'O.sição parn o fund<> de garantia, quando
hoj.e ap·enas 5 ºIº .são destinados aos impostos de importação, ao <fundo de garantia, vamos aggravar a situação d os contribuintes, fazendo
com que toda essa parte, que é destinada a se tran.s.formar em p ap -el
exrja p.ara o equilibrio orçamentario novos imp·o stos-pap.e l.
Se a disposiçã-0 fôr approvada (creio mesmo que agora não será
rejeitada, ap·ezar de me parecer que deveria ser eliminada), quando
chegar a receita, apresentarei medidas, reduzindo os impostos-ouro,
em beneficio dos contribuintes que vão ser onerados com ·o augme nto
dos impostos-papel.
Era o que cu tinha a dizer . (Muito bem.)
1

Encerrada a discussã.o unica do parecer da Commissão de Finanças sobre as emendas offereci'd as na 3ª discussifü do projecto
n . 361-A, de 1920, autori~ando a ernlissão de pap·el-moeda; com substitutivo d·a Commissão d~i Finanças ao projecto e ás' emendas apresentadas (vide projecto n , 361-B, de 1920), é annunciada a votaçao;
O Sr. Presidente: - A este projecto e ás emendas de ns. 1, 2, 3, 4,.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 14 \l 1 5. oflfer·eci:das na 3ª discussã•o- n Commi.ssão de 'Finanças apresent-pu o seguinte
1

Substitutivo
Art. 1.º Ao fundo de garantia, instituido pelo art. 2º, da lei numero 581 , de 20 --de Julho de 1889, além do ouro amoedado e ·em bar~
ra que o Thesourto possue e fôr adquirindo, serão incorporados:
a) a inrportancia que se a•p urar na liquidação dos convenios internacionaes celebrados e que o Governo celebrar com o objecto d.e
compra e venda ou permuta de merc·ad'orias;
,
b) a importa ncia dos juros dos titulas da divida ·ex•t erna nacional que o Governo possue e fôr adquirindo, até que se.ia consm:nmado o -respectivo resgate, ~os term<o·s dos . c~n.tratos vigentes. _ . .
·§ 1.º Do sald-0 que annua'1mente se venf1car . na arr·,ecadaçao . dos·
impostos em ouro. dednzipa a quota dada em garanti.a ele oper aç ?es~
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de Úcdito (art. 4º)' metad·e será incorporada
fund·o de garantia, e
metade applicada á inciner.ação do pap eI ~moeda .
§ 2.º To.da e qualquer rell'da ouro extra--0rçamentaria que fôr
arrecadada será incorporada ao fundo d·e g9rantia.
§ 3.º Desde que o papel -moeda circulante importe .e m um milhã·o
e quin'l1entos mil contos de réis, a quota que é destinada 'li sua incineração, s·e rá ap·plicada, como r~f.orço, ao fundo . de garantia .
S 4. • O ouro amoedado ·ou em barra a que se refere o art. 1 • não
poderá ser retirado do fundo de garantia, sob pena d.e responsabHidade d'o Presidente da Republica e do Ministro da Fazenda que o con·
tra:rio determinarem, e sob p·e na de demissão e· processo criminal do
funccionario ou funccionarios que o executarem.
· Art. 2.º P.oderá o Gove·r no applicar á cunhagem de mo·e das de
quinibento·s, mil e dous mil réis a prata que possuir e fôr adquirindo;
e.·t~ .s.erviço será feito na Casa da Moeda.
S 1.º A despez.a corre·sp:o ndente a'o custo da prata será escrirptura·da sob o titulo "Conv·ersão de especie.
§ 2.º A moeda subsidiaria que fôr cunhada só .>erá ·posta ·em
r.ircuiação depois que tiver sido incinerada igual quantia em papelmoerln.
Art. 3.º Para accudir ás ne-cessidades urgentes do commercio
e da producção, por motivo de crise excepci-0nal, podErá o Governo
emittir, nos termos da lei 3 . 546, de 2 de Outubro de 1918, e e mpregar
até a quantia de 50. 000 contos de réis, em emprestimo.s aos Estados,
por intermedi-0 :do Banco d·o Brasil ou mediante redescontas por carteira especial que fôr estabelecida ou por forma que julgar conveniente.
· ··
S L' Não .excederão .de um anno os prazos rlesses ·emprestimos,
nem de 8 % os respectivos .iuros e s·e rão garantidos, na fórma usual,
com ap-01ices da divida public,a federal, bilhetes do Thesouro Nacional e. outros meios ·q ue se reputem sufficientes e seguros . A importan cia dos juros, conYertida em especie. reforÇ·a rá o fundo ·de
garantia e a do capital s·erâ incinerada á medida que forem solvidos
os ~mpreslimos .
·
· § 2.º Si o fundo ·de garantia não b;ist.ar par-a a emissão, poderá
o , Governo reforçal-o · com títulos-ouro da divirla ext~rna nacional,
até que seja· consumrnado o respecl.ivo resgate nos termos dos c·On·
tractos vig1mtes e com ontros Htulos-ouro que lhe forem dados em
garantia ou pagamento de convenios intern.acionaes, na relação d~
1 para 1 e com o abatimento não menor de 10 % do respectivo valor
· '~
nominal.
Art. 4.º Fica o Governo autorizado a applicar ta mbem o valiit
total ou pardal das operações de credito que realizar. em virtude
da auforização oue já se contem na lei 11 . 3 . 979, de 31 de. Dezembro
de 1919, .art , 58:
a) em bene.fi.cio da pro·du cção nacional, sob a fórma que entender .mais efficaz: e
b 1 na constituição em Londr·es e Nova York de um fundo especial, afim de s~rem delle utili~ados at~ 50. 000 'contos na compra
~ . ve~da, d:~ ca_mbraes, conforme i·~struc9?es que expe~ir, para ·atten.ler. as net.; P.~ .~1d n d e,, do commerc10 leg1tJmo de camb10 e conter as
bruscas oscilla ções deste.
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Àrt. ·8.° O Gove1'Iio instituirá a fiscalização dos bancos e c~sas
bancarias, para o fim de prevenir e c-0hibir o jogo sobre o cambio,
·ássegÚrando ·a penas as Qp er!lÇÕes ]egitimft·S, observado O seguinte;
. 1.º, no contracto de- compra e venda nas cambi:aes deverão sempre ficar .dedarml-os os nomes d-o comprador e d-o vend·e dor;
_
···· · 2.º, são ·prohibi'das · as liqtii:d'ações por ·differenÇa das operaçoe.s
sobre lefras de cambiô e móyda meta.Jlica;
· ·3:, os .banc·os e instituições que operem com cambio· deverão
realizar, no Thesouro Nacional, um deposito de 500: 000$ em dinheiro ou em títulos a. juízo do Gov·erno.
'
§ 1.° Poderá ·o Minisfro da Fazenda, quando a convcnicncia. O·· ~n1"P'I
dicar:
· a) exigir .às ·p rovas ele que as operações ~l e compra e venda de
,~ ambiaes s~o ·reaes e legitimas, prohibind-ocas em caso contrario·;
b) impôr multas correspond·entes, no maximo, ao dobro da tr;msacção, ·e no mínimo, de .5: 000$, ás pessoas -0u ás institnições que "infringirem os pre.ceitos des.te artigo e as instrucções elo Ministr-0 . da
.F·a zPnda tendentes á boa ex·e cução da presente lei;
b) as concessões para .funccionamento de novos bancos ou e.asas
bancarias, bem como as renovações de concessões já° existentes, de.Penderão da obrigação de contribuir com uma quota de fiscalização
a. .ser fixada. pelo Gov·e rno.
·
. § 2.~ Fica autciriz.a do a .r eorganizai· os serviços a cargo <la Camara Syndkal ele Corretores por fórma a melhor assegurar a efficienc.ia do que dispõe este artigo: .
3.° Fica o Governo l autorizado a expedir {)S r egulamentos neNlSSarios para- a execução desfo artigo, abrindo os necessarios creditos.
Art. 6. E' o Governo autorizado, a bem da re~ularidade das
·.operações a tc;nno, rev·er e modificar, de accôr.do com os Estados ,
no que lhes disser respeito, a . legislação em vigor sobre Bolsas de
,Mercadoria~ e Caixas ele Liqui·daÇão.
.
.
Art. 7.• São snpprimidas ·as actuaes restricções ao . commercio
e á exportação . dos gcneros alimenticios de primeira IliCC·e ssidade,
ficando entretanto o Governo autor-i.z·ado, em caso de carencia de
qualquer desses generos, :l/ intervir nos ·. mer·Cados para formação elos
stocks que forem indispe;nsaveis ao abastecimento inte,rno rfo rpaiz,
:ibrindo par.a isso os necessarios creditos .
Art. 8.º Prestar.á -0 p:overno ao Congresso Nacional compieta
.··
. informação do uso que fi ;r nr da autorizaçã-o da presente lei, revogadas a s disposições em coqtrario.
.
Nessas condições pen ~a a Commissão - e tal o requer - - devem
ser considera.dos prejudicados -0 proj.ecto e as· emendas a clle apre. se-ntaelos. hem como o projecto n. 454, sobre o mesmo. ,a ssumpto,
ol'ferecido pelo Sr . Depqtado Antonio Aguirre .
.
Quanto á eme'n da n . ,~ , firmada pelo Sr. Deputa elo Oscar Soares
e relativa a Bancos ·e xtrapgeiros que, pela relevanciã do assumpto,
merece ponderado ·e xame, propõe seja destacada, afim de constituir
·proJe.cto independente, que deverá logo v-oltar ·a esta Commissão,
para o seu novo ·estudo e parecer.
·
A' seguinte ernend·a, sob n. 12, do Sr Oscar Soares, a Commissão de Finanç.as ·deu par·~cer para que seja approvaela e constitua
projecto em separado .

s
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~61 .-EMENDA

:\'. 12. -

Onde coL1her:

: ;:e. Art. . 1'.- As. pessofü> jurid1~:ú extrangeiras de tlireito · privado,
suas ·~imcursaes oú. caixas filiaes .qJie se desti narern a exercer o cpmmercio bancario deverão:
'
1. 1 realizar ·em es.pecie, rnoeda corrente da Republica, titulos
iJa divida nacfonal externa ou interna, pela' cotação da praça, todo o
caP,ital destinado ·a -Operações no paiz; · · · ..... ·
.
· 2.º, ter sna denominação, estatutos, co1npromissos e a escriplui'aç-ão d~ seus livros na lingua vernacula;
.
· 3.º, não receber 1~111 d·cposito ou pnra reembe·l so · de promp!o pagamento ou a prazo fixo, quantias cujas sommas excedam o . dobro
do ·Cap ital re:ilizadc;
.
í 4.º, não receber deposito en~ çonta corrente ile movimento quan!ias inferiores à 5:000$000~
· · ·
·
· ~ 1.º ' nm terÇo· do · capital, a que se refere o n, 1 deste artigo,
'.'erá cm ouro. d·ep·ositado em especie, titulos-ouro {la divida publica;
ou em ceduias rla Caixa de Con;versão, n:a Caixa de Amortização,
delegacias fiscaes nos Estados· ou na Delegacia Fiscal do Thesouro
Nacional em Londr·e s.
··
. ·
·.
·
§ 2.º A's pessoas jurídicas extrangeiras de direito priv.aclo que
já estejam · praticando operações l:>an-carias, marcará . o . Governo o
prazo de seis mez.es, ·si estiverem funccionaudo ha mais .de dous
annos, ou o trmpo ·que faltar para completar d·otts annos e meio, si
i1ão tiverem completado aquelle prazo, para que . sati~façam as prescripções constantes d·a presente· lei , sob pena de caducarem as au~
torizações em cujo goz.a se acharem.
· ·
:: · § 3.º Não s·e rão autorizadas a funccionar as sociedades anonymas
e)Úl'angeíras que ºprohibam brasileiros de fazer parte de SUlólS gerencias ou con selhos de administração e exercer qualquer emprego
!IO respectivo estabelecimento.
§ 4.º As sociedades anonym·a s nacionaes deverão ter em · suas
dir·e ctorias, conselhos administr.ativos e quadro de ·empregados dous
terços, pelo menos, .de cidadão's brasileiros.
§ 5.º As autorisações ás saciedades anonymas extrangeiras para
fonccionar no paiz serão da.das pelo prazo maximo de dez annos,
podendo ser prorogadas por prazos ele cinco annos.
.
.
.
Art. 2.º Os estabelecin1·entos hancarios, filiaes ou agencias naci-0naes ou extr:mgeira:s, flUe riegociarem em cambio · e moeda metallica são obrigados, além do disposto ·n o § 1.º do art. 1.º, a depositar,
em especie-ouro, na Caixa de Amortização, ou nas delegacias fiscaes
nos Estados, um terço d-o · montante de suas -operações, calculado pelo
semestre anterior ao seu inicio ou sequencia, .si as ..operações exce!1.~rem a importancia 'do capital t'ealiz·ado.
§ 1.º. No contracto de compra e venda de .cambiaes deverão
sempre ficar d·eclarados ·os nomes do comprador e vendedor ·. .
S 2.º Poderá o Ministro da Fazenda, em caso de convenienci·a
publica:
.
·
.
·
. ·
·
, : ' 1.º, e:x;igir, que nenhuma . operação cambial se 'r ealize sem sua
:mtorização prévia ou ele um agente especial par.a este fhn designado:
: 2:.., prohibir:
. .
:; ·' 0a) operações caml)iacs .de banco a banco; ·
0
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b) compra e v·e nda de cambia:es a prazo;
e) liquidações por differença das operações sobre letras de can1hio e moeda merallica;
d) expediçã-0 de -0rdens bancarias postaes ou teleg.raphicas, sem
o visto do agente do Minis1-ro - c-0m multa con-tra o infractor de
50 % do valor da ordem, multa que será adjudicada, por intt>iro, a·o
denunciante, si houver.
Arl. 3.º O Presidente da Republica fica a utoriz ndo a PÔf em
pratica todas as medidas convenientes á fiscalização das operações
bancarias expedindo para tal fim os actos necessarios, podendo abrfr
os credi tos precisos, -crear registros, impôr multas, cass·a r autorizaç.ões para funccionarem as mesmas p-essoas juridic·as nacionaes o:u
extrangeiras e estabelecer uma quota de fiscalização proporcional a
cada estabelecimento .
.
Art. 4.º Sem prejuízo do disposto no arl . 2.º, ali-nea 8', da lei
n. 3. 979, d e 31 de Dezembro de 1919, ·q ue continiúa ·em vigor, fica
o Governo auto!'izado a consolidar as disposições da legislação vigente sob"re sociedades anonymas e bancos ; revogadas · as disposições
em contrario.
Sala das. sessões, 6 de Outubro de 1920. - Os.car Soares.
Appr.ovado em 3.• discussão o ref.erido substitutivo da Commisproje clo n . 261 A, de 1920,
são de Fin'anças, ficando prejudicado
e as l4 emendas offer.e cicla s.
Approvada a referirlft emenda sob n . 12, do Sr . Oscar Soares,
para ser dPstacada ·e con 1tituir proje.cto em separado.

o

O Sr. Pl'esidente: de Redacção .

p substitutivo

a'])provaclo vae á Commissão
·

O Sr. Nica.nor Nascim~nto (pela 01·dem) requer e obtem dispensa
de impr·essão da redacção final do projecto n . 361 e, ele 1920, afim
de ser immediatamente vptada .
E' lida e, sem observ;:w ões, approvada a seguinte
REDACÇÃO

r-f.

361

e-

1920

Redacção final do · ]Jl'OÍeclo n. 361. de 1920, q11.e ç.LZtol'iza a emissào
de papel-moeda

O Congresso

Naciona~

resolve:

Art. 1.º Ao fundo d.ç garant ia, inslituido p elo art. 2.", -da lei
n. 581. de 20 de Julho de 1889, além do ouro amoedado e em barra
que o Thesouro possu e e fôr adquirindo, serão incorporados:
. · a) ~ importaucia qu\! se apurar na liquid·ação dos e onvenios
mterm1.c10na es c-elebrad os e que o Governo cel-ebrar com o obj-ecto
de ~ompra e venda 0 11 permuta de mercadorias;
·
b) a importancia dos jm·os dos titulas .da divida externa nacional
qu e o ~overno JJO%Ue e f{)r ·a dquirind'O, até que seja ·c onsummado o
r~spechvo r esgate, nos term"Os dos contractos vigentes .
.
§ L º Do saldo que a:inualmente se v·e rifiear na arreeadação dos
imposlos em ouro, deduz1~a a· quota dada erp garantia de operaçõ,~s
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de c;redito (art . 4.º), metade será incorporada ao fundo de garantia.
e metnde applicada á incineração do papel-moeda.
S 2.º Toda e qualquer renda ouro extra-orçamentaria que fôr
arreca rlada . será incorporada ao fundo de garantia.
3.º Desde que o papel-moeda cir.culante importt> em um milhão
e quinhentos mil' c<mtos de réis, a quota que é destinada á sua inci:ieraç.ão, S(lrá applicad:a, como reforço, a o fundo de garantia.
§ 4.º O oure; amoe rl ado ou eru barra a que se refere o art. 1.º não
pod·erá ser retirado .elo fundo de garantia, sob pena de responsabilida d e do Presid ente da Republica e do Ministro d:a Fazenda que o
contrario determinarem, e sob pena de demissão ·e processo criminal
d.o funccionario ou funccionarios que o executarem. .
Art . 2.º Poderá o . Governo ·applicar á cunhagem d.e moedas de
quinhentos, mil e dous mil réis a prata que possuir e fôr adquirindo;
este serviço será feito na Casa da Moeda.
§ 1.º A <lespeza correspqndente ao custo da praia será escripturada sob o titulo "Conversão de especie" .
S 2.º A moeda subsidiaria que fôr cunhada só será posta em
eirculação depois que tiver sido incinerada igual quanfüt em papelrnoeda .
Art. 3.º Para accudir ás necessidades urgentes do commercio
e da producção por motivo de ·crise ·e xcepcional, poderá o Governo
emittir, nos termos da lei n. 3 . 546·, de 2 de Outubro de 1918, e empregar até a quantia de 50 . 000 •Contos de réis, em emprestirnos aos Estados, por intermedio do Banco elo Brasil ou mediante redescontos
por .carteira espe·c ial qu~ fôr estabeleci<da ou por fórma que julgar
<·onvenliente.
S 1.º Não excederão de um anno os prazos desses emprestirnos,
nem de 8 % os rcspectiv<Js jurns e serão garantidos, na fórma usual, ·
co m ·apolices . da .divida publica fecl,eral, bilhetes do Thesouro Nacional e outros meios que se reputem suffide.ntes e seguros . A irnporiancia dos juros, <Converti.da . e m especie, reforçará o fund<J de
gara n tia e a do capital será in cin eracla á medida que forem solvidos
os c mprestimos.
§ 2.0 Si o fundo de garantia não bn stár para a emissão, poderá
'O Governo r·eforçal-o com títulos-ouro da divida externa nacional,
até. que seja .consummado o respectivo r esgate nos termos dos eontractos vigentes e com outros títulos-ouro que lhe forem dados em
garan tia ou pagamento de convenios internacic>naes, na relação . de t
para 1 e com o abatimenfo não menor d·e 10 % do respectivo valor
nominal.
Art. 4.° Fica o Governo autorizado a applicar lambem o valor
tola] ou parc-ial das operações de credito que realizar, em virtude da
rmlorização que Já se contém na lei. n . 3 . 979, de 31 de Dezembro de
1919, art . 58:
a) em beneficio da producção nacional, sob a forma que entender mais efficaz; e
b) na .constituição em Londres e Nova York de um fundo especial, afim de serem delle utilizados até 50. OO!J contos na compra
l' ve11da d;; cambia-cs, conforme instrncções que expedir, para attender ás necessid ade s do cpmmercio legitimo de cambio e conter as
bruscas oscillações deste.
·
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· · Art. 8.º O Governo instituirá a fiscalização .dos bancos e casas
bancarias, para o fim de prevenir e cohibir o jogo sobre o cambio,
assegur.a ndo apenas as operações legitimas, observado ::> seguinte :
1.º, no contracto de compra e venda das camhiaes devérão sem:
pre·. ficar declarados ós nomes do comprador e do vendedor;
2.º, são prol!_ibidas as liquid ações por differença das operaçõ es
sobre letras de cambio e moeda metallica;
·
. ·
3.º, os bancos ·e instituições que operem com c'.lmbio de ver ão
realizar, no Thesouro Nacional, um deposito de 500 :000$ em di'nht)iro
· ou em titulos a juizo do .Governo.
.
. S 1.º Poderá o Ministro da Fazenda, quando ·a convenien c ia o
indicar:
.
·
. a) exigir. as provas de que ·a s operações de compi·a e vend a de
camhiaes são reaes .e legitimas, prohibindo-as em caso C·O ntrario·;
b) impôr multas cor!"espol).dentes, n·ó maximo, ao dobro da tran sacção, e, no minímo, de 5 :000$, ás p·essoas ou ás instittüçõns ou t: in fringirem os preceitos deste artigo e as instrucções do Ministro da
Fazenda tendentes á boa execução da presente lei;
e) as .concessões pàra funccionamento de novos bancos ou casa s
bancarias, bem como as renovações de ·c oncessões já existentes, d ependerão ·da obrig·a ção de contribuir com uma quota de fiscaliz ação
n ·ser fixada p·e lo Governo.
~ 2.º Fica autorizado a reo>;ganizar os serviços a cargo d a Camara Syndical de Corretores, por fórma a melhor assegurar a effidencia do cju'e dispõe este artigo .
· S 3.º Fka o Governo 1autorizado a expedir os regulamentos ne~
cessarios para a execuçã9 deste artigo, abrindo os nccessarios c re~
ditos.
. ·
·
Art . 6.• E' o Govern,o autorizado, a bem da regularidade d as
operãções a termo, .a: rever e modific;ir, de ac côrdo com os Estados,
.:io que ' lhes disser re~pei ·~o , a· leitisJ.ação em vigor sobre ·Bolsas de
Mercaa-0rias e Çaixa!< de Liquidação.
·
.
Art 7.º S~o supprim:idas as ~ctuaes restricções ao comme rc~o
e A exportação -dos gener os .; iJimentidos de primeira necessid a de,
ficando ~ntretanto o Gov-~rso autorizado, em ·c aso de carenda <le
qualquer de:>~es generos, a intervir nos mercados para formaçiio dos
stocks ·r;ue forem indis-pepsaveis ao . abastecimento interno do paiz ,
abrindo para isso os nece ~ sarios creditos.
. .
. .
Art. 8.• Prestará o Governo ao Congresso Nacional complef:it
i.n formação do uso m~e q z.e r .da autorização da presente lei. re vogadas as disposições em cp ntrario.
Sala das Comrnissões, 6 de Outubro el e 1920. - Dorual Pw to .
- . Prado Lopes. - Deodato Maia.
·
O . Sr. Pt~.:;i~li>nte: .- . ü proje·c to vai ser remeUido ao Senado .

FEDERAL

SESS:\

o

DE 29 })E OFrulnto

A Comin.issão de Finanças é de parecer que s eja a.p·provada a
propo's ição da Camara n. 29, de 1920, consignando medidas tendentes"á defesa da pro·ducçãó nacional e dand'o outras "providencias, at·
<tendente a urge11c1a com que são tae:s medidas re clamadas pela situa·
ção' dó paiz.
·
Essa mesma urgencia imped e de se fazerem as emen das que um
estudo mais detido do assumpto dete.r minaria.
Sala elas Com:missões, 29 de Outubro de 1920 . -- A lfredo Ellis,
Relator; Vice~Presi'dent e. - J.oão Lyra, de accôr-cfo com as d·e clara ·
çõ~s feitas p eran te a Commissão e abaixo transcriptas . José Eusebio, acceito as emencl·a s do Sr. Franciosco Sá, com r es lricção, sobre a
da carteira de re.descontos. - Soares dos Santos, c-0m restricções, de
accôrdo c'om ·a seguinte .cte-c.Jaração de vot-0 e wbaixo h'anscri·p ta. P.elip.j1e Scl1midt. -- Gonzaga J.Jayme. - Justo Chermont, com restri·
cções. - flrancisco Sá, vcnCido, com o seguinte voto .em separado.
Ao começar de ser .e xportada a safra d ~ ste anno, verificou-se nos
prcros do cafié baixa desoPdena·da, tanto mais estranha, quanto, em
contradicção flagdlnte com a s1tuaçã-0 estatística daqueHe producto,
:ipresentava as appa rencias· de um paradoxo economico.
Era natural que se procurasse p ara o facto a explicaÇão mais
simples e mrais ca·p az de poupar ao nosm patriotismo a penosa confissã'o de suas pro•p rias fraquezas. E facil foi enc1rntra•l -a em causas
externas, qual .a especulação dos ·C ompradores amtricanos .
.Sem desconhecer a inHuencia daqudle factor, não é licito contestar que elle seria imbelle contra uma organiz·a çá•o penilanente de
defesa da producção .e contra as caus as que determinassem a estabili·
zcação do valror do m eio circulante.
•P-0ude~se, com effeito, notar, ·quanto a esse uhimo ponto, a coincidencia . entre o aviltamento do.s preços do caf.é e as oscillações do
cam'bi•o no sentido da baixa. Phenomeno estranho tambem esse, que
co ntraria ·a observação superficial dos f.actos e desconcerta as re1,'TR:'\l derivadas desta.
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BaS'taria, entretanto, para .moslral-·o, o que occorreu 1w mer cado.
em dias recentes.
Até ha pouco, êmquanto o cambi10 -baixava de 18 a 12, cahiu o
café de 25$ a 10$, os 15 kilos. Posteriormente, elevando-•s e o cambio
de 11 314 frouxo até ás proximidades de 13, subiu o ca<fé de 10$ a
12$ aqui, tend-0 em Nova York uma alça d e 39 a 50 p:o ntos por dia, ~
no Ha vr e de 3 a õ francos. O facto, .que as estatisticas d emon~tram ,
resulta ~aturalmente da evolucão da s -o.ffertas .
E1stas são feitas pelo ·e xp:ortador, ·em moeda extrangeira. As
oscillações do cambio n'o seatido d.a baix a permittem diminuir o
preço da mercadoria offerecida, porque esle abatimento será r.ecuperado na venda -Oa inoeda. Dahi o se avolumarem rapidamente as off·erta.s, para que possam os saques recebidos em pagamento ser negociad!os a um C·a mbio mais baixo, produzindo maior somma em papelmoe·da nacional. O grande af.fluxo das offex;tas determina a baixa do
preço nas bol.sas extrangeiras, e a consequente d·eipressão dos preço s
em mil réis. Por outro Jado, o. escasseiar dos negoeí'o ~ de care diminue a offerta d·e l ~tra:; de oambio; novamente, o cambio desce; . e r eenceta-se o cyclo fatal cujos termos definitivos são a ruina do pro<luctor e o empobrecimento do paiz.
Desses fa ctos deduz.-siõ uma conclusão que ,seriá preci,so ter em
vista, sempre que se houver de adopta:r uma politica .finauceira tendente á d.e fe sa da pr1o'du.cção : - toda P.r ovidencia que determina a
compressão e instabilidade do cambio desvaloriza os fruct.os do tra,
balho agrícola .
1

Qua.esqu er que sej am :is causas a que se atlribua a pres·e.n te desvalorização do café, o f.acto irr·e cusavel é o grande mal que 'della está
resultando para a econ1omia n::icio·n al. T estemunhos . dos 1rn).is autorizados calcularam o prejt:/izo soffrido p·ela ·lavoura e pelo commercio
brasileiro em algarismos cujo vulto não pód e deixar de causar a m aioi
penosa impressão.
·
Já em 31 d e .Julho . d·e.ste anuo, o Sr. Alfredo Ellis, dando no Senado, o primeiro alarma, estimava o desfalque, sómente até então,
em mais de duzentos mil contos. Na Camara dos Srs. [}e.p uta.dos, a
25 de Agosto, o Sr. Samfaio Vhlal apr esentava os s·eguintz·s dado11;
abrangendo toda a safra:
·
··
"O prejuizlo de '.A.gostei de 1919 até hoje importa, com o doI1ar a
5$, em 99 $ a sacca e c-0m o dollar a 4$ em 79$, .p.orque os americanos
lambem actualrnente ganham na grande di1fferença entre o preço -do
dollar e da libra, que Ih.reli está custando $3. 60.
Calculemos agora o grande prejuízo que soffremos .nestes · dous
ultim•os mezes, de Junho ~té hoje . O café crú em Juniho de 920 pasS-Ou a custar fr4 ~entavos ilOr libra . O café n? varejo continuou a 50
centavos por )i'bra.
O prejuízo nesses doui; ultimos m eze:s é de 66$ por sacca , com o
·
clollar a 5$, e 52$ c1om o <'f o Bar a 4$000.
Este é o grande prejuízo que est1á soHrendo a economia na.cional,
Mas, levante.m os . um poucq mais a nossa apreciação. Ve.jamos o prejnizo colosgaJ que s1offre o Brasil com a .sua safra estimada em . . .. . .
14.000.000 de saccas.
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O .Pl'·CJmzo em relação ás cotações de Agosto d e 191!:.l serú de _: .
217. 000 . 000 dollars, ou sejam 868. 000 :000$000 . ·
· O ·,prejuizo pela baixa de 10 cents nos dous ultimos mez es isto é.
de J unho d e 1920 até hoje, se11á d e U5. 200. 000 d'ollars, ou réis . .. ·. :
580 . 800 :000$ de nossa moed a, <:orn o doJ.lar a 4$ e 726.600 :000$ de
nossa moeda, com o dollar a 5$000 . ·E stamos portanto deante d-e uma
rútuação de summa gravidade. "
· '
'
O Sr. Deputado Cincinato Braga, na sessãio de 11 de Setembro;
a-ccentuava o relevo d·aqueHes algarismos · e dizia :
·
"O prejuízo do Brasil, na corrente c~mpanha annual vae ser de
217 . 80 0. 000 .Uollars. Serão 60 milhões esler1inGs qu·e dei~arão de- entrar em nosso vaiz. "
_ Toda a reser_v-a q_ue. se possa fazer sohrn os t erm!os de compai'aç.a~ . ad optados nao d1mmue a oerteza do facto, traduza-se este pelo
d etw1t apura do entre os preços actuaes e os do anuo anterior, ·ou 1>elo
confronto entre aqueUes e o custo d 'a ip_roducção .
Ora, o ca'fé repre.sent11., eH e só, quasi a metade da exportação
1otal d-o Brasil . No ultimo quinqucnnio, as quantidades de rima e d e
oulra foram as seguintes:·
An no s -

Exportação· total (contos de r éis) -

1915 ....... .. . ... . ..... ,., . . .. .. . ... . . .
1916: ... . . .. . . . ..... . . . . . . . . .. . . . .. . . .

E xportação do

caf~

1 . 04-2 . 298

HH8 .. . . . .. . . . . .... . . . .. . ... . .. . · · · ·
191 9 .. .. ......... . .. . . ... ....... . ' . .. .

1.136.888
1.192.176
1.137.100
2 . 178 . 719

620.489
589.200
440.258
352.727
1 . 220 .46~..

Total . . . . .. . . .. . . . . . .

6.687 . 131

3 . 229 . 136_

19'17 .. . .. . .. .. .. . . .. . . ..... .. . . . .... . .

He prescn1a :issim o café mais de 4S ºIº da exportação geraJ . E ,
se se lembrar, aJém disso, .a n 1ossa situação privilegiada em relação
it quel! e proclucto e as tenden cias, que agora mais se accenituam, para
a ex pansão de seu consumo, não se ter-á por ·exagerardo •diz-e r que clle
é a ch ave da ab-O'bada de nosso edificio economico. Os problemas que
lhe interessam são, 'J)Orhm'lo, dos que to c·a m ·á riquez,a publiéa, OS que
m·ais interes sam a to.do o p·a iz; as crises que elle sof1fra a doecem todo ·
o orga nismo nadonal.
Aos pode1'es 'J)Uhlicos, impunrba -se o ide.ver impr.escriptivel d e
acud ir, com a intervenção que lhe,s coubesse, ás di!fficuldades com·
ql'le esfá lulancfü aquelle ramo d -e nossa producção .

·P ressurosos foram -em faz el-o . Na sessão de J, de Setembro ultimo
da Ca mara dos -Deputados. o seu lea1der e Presidente da iCommissão de
Finanças. Sr . Carlos d e 1Campos. a·p rese.ntou um projecto de lei, ·cui'<> .
intui lo ·era · segundo S . Ex. ~ntão expoz, "in:stitui.r um plano de acção
que r€sol~endo a crise momentanea. represente tam1h em adoução de
um 'r egímen oue de um mod\o p ermane-n t•e e uniforme regularize. a si tu ac:'io monetaria nacitinál.
'Excusado fôra ]embr11r, tão r ecente é. a evofoção .p arlamentar <l:i queB a l[)to:oosta. A sua 'SÓ apresentação exprimiu ibero o sentimento
qm• t inham o GoYerno !l os· ·o rgã os da direcção voliti cn da gravid.ad·e .
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da crise e o seu ·p roposito üe conseguir. da colla·J)Qrnção leg~slati \'il as
iuedidas capazes de solveI-al
O debate e a . critica levaram a exame mais detilló e. pJ:udente do
assumpto. E da!hi resultou o pr'ojecto substitutivo · ;ippt'ovado pela G.:rc :
mar a e trazido á deliberação d o Senado.
.· , .. . , ·. ·
. .
.
. . 'Deste são medidas capitaes:
. · 1", a q.ue pretende augmentar o fui1·do ele garantia .do papel-u1 oeda ,
mc.~rporando-lhe o pro'ducto <la . liquid.açãlo dos convenios commercia·es internacionaes, os juros ele títulos da divida externa brasileira ·
q.ue o Governo pos,sue e for adquiri.o.do, os. saldos .elos imposto.s em
ouro .e toda renda . extra-orçamentaria da mesma especie;
:
_ 2 '· a que perm1tte soccorrer a ·pro'ducção por. meio: de uma emissa•o ate 50. 000 contos e das operações de .credito que a Jei da · receita.
eri. vigor, autoriza e limita a.o p·a gamento' de compromissos do 'rhesouro.
.
,
. . .
. . ··._. . ·
As providencias que ahi se suggerem não frazem a solnc<'ío dns
p.r.oblemns <Ill" n crise actual suscita. , .
;
A' emissão levará ao clommei··c io ·e á - producção um allivio pas- ·
sageiro e enganador; mas os deixaná. par.a o futúro , no · mesmo .desamparo do crua] proceclrrn as angustias em que s.e · debatem. D-esarm<idos . de .u ma organização estavel de .defesa continuarão á mercê .dac;
influencias perturbadoras qm. trnhindo as leis economicas, fües
a;vultam . n p·Jl es, .drgra,rfam e desmoralizam os fructo.s -de seu trahal~o. Oi,.1. !erão de soli~cit.ar de novo e reiteradament·e o soccorro official, medi do pelo . arb1tno do •p oder publlco.
'. . A emissão augmentará o meio circulante sem remover as c.au!i<à:oi:
rme à estão imp~clindo de acudir aos reclamos da economia nacio11al,
deixando-o esterir e morto ·n os the.s .ouros dos bancos, cujas caixas m)
praça .ao HiD de Janeiro sommavam em 30 de Setembro deste anno
401 mil contos .
1

E!1contrani·éH10s· em s<ffuação analoua á · dos Estados Unidos. · en1
HH3. e por isso mesmo n'o·s póde ser util a lição elo que alli se praticou . T:mto é verdade que em assumptos de.sta natur·eza ·fl prudetreía..
:iconselha fugir dó · nov·o e do · original ·e appli car o resultado da alheia
,ixp~ri· ~ncia, modif!cando"q sómente
naouillo ' o.uc as t;ondiçõê>:· p~,
rn.m1flrlf!S tornem · rnada.pt~tvel. Naquella Republica havia a em1ssao
de bil:h etes de bancio com rigidez com1par.avel. mas não Igual · .a que
apresentam as· nàssas ·emiS'i'iÕes do The.s.ouro. Era ella .feità nelas ha·ncos naeionaes,. cufo numerro ·· naqueHe aimo se eJ.evava a _ 7, 071 . .. A
cfrculação era garnntida pe.Jo deposHo ,.de titulos ela . naçao, ua pro.- _
porcão de um terco. ou de um quarto rio capital de cada banco. Fazenêfo a critica dêste systoma. dizia o Sr. Arnauné: "E' um systema
imperfei~o. Os b~ncos não pócl~m reguhi_r .suas. .emissões p elos J?C'didos
do publico. Obrigados a .,c iobnr sens J?ilihetes_com um ~le.pos1to de
ohrigações ·feclenes-, têm oue attender a c.otaçao . .desses !1tulos._ desde
ql1e ·o ~e~·efido ·da· · emiss~o .augmenta . qu~nclo elles estilo" aha1~0 ··. do
par e dutunnem quando o í1tbngem. ·ou ·e.X'ced-em;. (.l':.e.~ Jnllet-s d"s ..banques .aux Etats-Uinis, em Les grmides banques d enn.sswn, em 1_914 ) .
,, E acc1'escent<ava: "O rit·gimen funcci:~na. mal..çm temoo. ol'drnano.:
a cfrculacão não se adapta .exactamente. '8S ' nec·e~~1cla·des das . permuta~ .,
não se dilata e não se contrae alternativamente . .á ,medida. ,qu e..a,ugm~p :tc: nn· ·diminua a acti:vida·dfl dos, ·negoch;>s-."
. . . ., .
. : . ·
, , . Por isso . não pôde ·ene . impedir . o .panico de. J 9.0 7; o qupJ ,se ,P ~9. .
t·etia' pP.odÍ.1zido, .-segund'o, ,d.e claron o ·su11erinteri,dentc ·da circ~tl '\çiH>;..
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se ·os b:incos houvessem podido co n t:.ir com a assislencia el e um· g1'an-

de -estabelecimento central de emissão .
.. '{) retrahimentG do credito: a P, steriliza~'.ão do nnmernrio morto
ml. · caixas ban ca ri·as, a imprestabilidade daqnelles estabelecimentos
para satisfazer ás exigencias da pro-ducção e do commercio creavám
uma situação de angustias 'da qual, a em que nos encontramos, s·e afigura uma copia. Leiam-se as palavras c•om que a reco rdou em Maio
de 1915, no Primeiro ··congresso •Financeiro Pan,AmeJ·icano, l'~ müdo
em \Vashington, o Sr. Charles S. 'Hamlin, -p residente do cons elho de
-reservas federa es, e vêr-se-ha .descriipto nellas o c·aso · brasileiro .
Transcr·evrmol-as do inter essante 1opusculo Critica a la polilica bmicaria en la. R epublica Argenti1Jia, d·e F. Augustin P.inedo, publicado cm
Buenos Aires, em 1017;
.
.
·
· '' Frequentem.ente ·os conimcrciailtes e os agricultores viam re·CUsadas SL)as. solicitações ·cte credito, condição essencial d3 vida do·s
n;e;gocios, ao .p asso que ,sa.Jiiam guard a.das as reservas bastantes para
lhes d ar ·o auxilio . de que pre cisavam e que lhes em negado systema.ticamente .
Estavam na situ açã·o ·do homem qu e de sfallec e de fome, emquanto
cont empla afravez do ci·yslaI .de um aparador todos 01S alimentos que
lhe seriam b en eJi.cos .
. ·"E m consequ encia disso, cm tempo de aperturas finan ceiras, c ada
banco tinha d e proteger-se a si m esm:o, sem se interess~r pela situa.Ção dos outro s bancos, e precisava de fazer-se forte para acudir ás suas
ohrigações, atcumulando reserv.a s em quantidade muito superior ao
liri:iftc previsto .
.P:ira CO)'rigi l- o via -se forçado a r e trahir o credito, recusar-se a
reformar emprestimos e a fazer empres timos novos durante a crise.
O resultado necessario desse proceditnento era aggravar cada vez
maís ·a situação, a accumulação d e re cursos rea.J.izada pelos ibancos
c·onduzia à accumulação de recursos r ealizada p elos individuas, trazendo, desse modo, a desordem a todo o :;ystema bancaria e a ruína
a milhares d e commerciantes.
Nos ultimas dias do panico de 1907, verfficou-s·e que alguns bancos, embora por lei não precisassem d e guardar mais de 15 p 1or ·cento
de reservas, tinham-nas de facto elevadas a 40 ou 50 por cento d e
seus de positas: e ban·cos houve, em 1914, em qu e ellas subiam :.i 70
por cC:n to. E' la!nbem facto de grand e significaçã·o que, no momento
mais agudo do panico , os bnncos cons·erv·avam em suas caixa5 ou em
p·od·e r d e seus ager..tes mals de 200 milhões de dollar·s, a·lém de suas
.r eser\'as le.gaes . Se esses milhões hou vessem podido ser utilizadlos em
b .n efieio commum , jiitmais a cr~sc t eria ch egado áqu ella intensidade .
Com o nos1so antigo systema de Bancos cios E·stad-os Unidos nas
condi ções· de LUn Exerd to que ·e ntra em combate corno um
corpo
organizado de indivíduos sem um só .official, sem uma só companhi a, scru batalhão , nem re·g imenlo, ·n em brigad a . E' a dm is=sdvel que
os panicos frequentes 1que ·então occorri am, n ào bouves·s em condu:ád.o á rnin a, maior numero ·de banqu eir-o.s e de seus clientes; é ess1a
'uma manifesüi ção maravilhosa .d .a capac-idacle · r ec uperativa e dos
immensos recurso:'' de nosso pov-0 .
Com ·o noss-o antigo sysite.ma, ou. a ntes, cmn a noss& antiga falta
de systema lf.inan.ceiro. todo <lol1a r emp resta·do por um b anqueiro sobre p a·p el merca ntil era uma inver são morta domo se e=~: tivera se.pul-
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tada no solo até o dia do vencimento. Quando ·u m . papel era des cunt.ado, levavam-no ás caixas do banco com uma ceremonia quasi funebre. O!s bancos nacionaes não eram, de facto, senão mausüléos de
papel mercantil _mor.to. E si o ·p residente de um banco chegasse a
abrir, gu1'0!mmente, as caixas e procurasse dis·por de parte do papel
:irmazenad·o nellas. ante'S ·da resurreição deste no dia <lo vencimento,
seu acto 1eria levantado toda esrpeóe de suspeitas. Oomo consequen cia de tudo isso, ·quando mn banco.havia 'feito todos os emprestimos
lfUe pudes~'C, cessava em abso1uto a sua ·a:pU.dão ,para auxiliar a seus
dientes ; e muitos commerciantes de btoa reputação e credito solido
chegavam a encontrar-S!e sem nenhum auxHio ulterior, com gr ave
prejuízo e frequentes .p ossibilidades de desastre".
Foi essa situação que levou os financeiros americanos a procurarem approximar~E1e, ·quanto permittisse a indlole das instituiçõ e~
politi cas. do r egímen ·h ancarfo praticado com experienda siecular e
o mais completo exHo, nos p·r incipaes :paiz:es da Europa.
Sob 'a pressã.o do .panico de 1907, durante io qual soffreram os
Estados Unidos a "humilhação " de ver o Banco de França declar.a r
que emprestaria de bom grado aos banqueiros amer.icanos, si dispuze.ssem estes 1de uma instituiçãc; capaz d·e lhes garantir os emprestimos, res1olveu o Congresso crear uma com·m issão monetaria nacional incumbida de estudar os systemas de emis.s ão praticados na Europa. Do longo inquerito feito por ella e do :proj-ecto que apresen tou.
l'·e sultou a lei sobre a cfr.culaçã:o (CuI'rency BUl) de 13 de Novembro
de 1918, que creou o regímen d·e emisS\Õe!'l e redesconto aetua1me nte
em vigor.
1
Foi o :p aiz dividido em d.oze districtos bancarios, em cada .um
dos quaes .op·era um iBanço de iReserva F·e deral, que é um IBanco de
Bancio.s, tendo o seu capital suibscri<pto obrigatoriamente· ,p elos b ancos nacimiaes -de circum ~ cripções e facultativamente p elos Bancos
Bstadoaes (Stal es B(J]lks) , pelas Trusts Commercis, e pelo publico.
Sua funcçã.o principal .é r edescontar os papeis commerciaes
que
co~st.it.u·e.n~ a ·carteira _d ps :Ban·cos
asso~iados (Member Banks)
e
emithr bilhetes garanhd ps por esses e,ff'Cltos e ·p or uma reserva de
de ouro, equivalente a 40 ºI º da dr.c ulação.
·
Só é red escontado g papel emittido com •fil)s agricolas industriaes ou mercantis, exclpi do o papel d·e esp ecula ções, ou que pro·
ceda de op erações sobre pens d·e raiz.
A concentração, cuj31S 'Vantagens são amplamente patenteadas
1iela experiencia da Inglaterra e <la França e para a ·qual evoluem to·dos os outros paiz.es, não ponde ser .conseguida, imm ediatamente, !por
sua inadaptação aos1 habitoSJ e ·á mentalidade creados pelo regímen
p·ol'itic!O. Todavia, a unid ft de da emisi~ 1ão e ~ uniforn:id~d e ·das i:_e,,,<Yr:rs,
que presidem no funccionamento dos In.shtutos n1stricta es, sao assegurados vor um orgão especial, o Con selho d·e Res erva
Federal
(Federal Reserve Boal'ld), do qual fazem parte o ;Ministrn da Fazen da. o sup·erintendente d·a, •Circulação e mais cinco membros, escolhidos entre ·OS igrand·es l:J anqueiro.s, nomeados pelo Goverrno, com a
approvação do Senado. Ij:ssa junta de vigHancia e d·e direcção geral.
fiscaliza as opernções de redesconto, ·determinando ·OS htul'os .qt~e .a
este podem 1s•er admittidos1; ·e entregam as notas a ser em em1tt1das
pelos bancos. sati sfeita as condições de cobertura (efifeitos redesconta.dos).

Os outros realizados têm a segLlintc a·J )plicação: · 1º. um dividen do accumuJavel. d~ seis :po1· cento para o capital acções; 20, 50, por
100 · para .consihtmr um if.und-0 de res·erva, até attingir a 40 por cento do capital dei,:ernlbolsado ; 3º, o r·esgate para o Governo, afim de
augmentar a reserva de ouro, destinada a garantir os bilhetes do Estad<J e a amortizar a divida nac~onal.
Quaes teem sido os resultados dessa refol'ma fundamental?
p ·eUes .pod~~l da_r uma id·é a .e xacta os segnintesi dados expostos
no livro de Em1J10 Mrnana e .J. A . Gaivarriato. Los Bancos de Emision mites de la guerra, en la guerra e depués dé la gu erra, 1918;
"Da comparação entre os balanços d·e 1911 e 1917 resulta que o o-uro augmentou sete v·ezes entre as duas datas
extremas, a moeda J.egal quasi duplicou. O ·a ccrescimo de -Oescontos, que já ·e m 191<6 era quas-i 15 v.ezes· maior, ainda ·;vai
ao s-extupl'o no ex·e rcido de 1917; .o d-e adfantamento augmenta mais de 200 p:o-r 100 em 1915-19·16, e torna quasi a clu"plica1: no exercício seguinte .
Os ·bilhetes em circulação. au~mentam em proporções1 ex traordinarias: mais de 17 'V·ez;esi ·e m 1915 e 1916, e ainda quadruplicaram em 1917. Assim as garantias em ouro em relação
com as -Obrigações, deseem de 88, 7, em fins de 1911 , a 79 em
Dezem1bro de 1916, e a 63,2 por 1.00 em Dez·e mbro de 1917 ".
Poude-se, por .isiso, dizer que a J.ei da Res·e rva "Federal marcou,
para os Estados Unidos, !O advento da sua independencia financeira .
Aliás. a lição americana nã-0 faz sinão confirmar os exemplos europeus -que a inspiraram, os quaes todos ·s·e reduz·em ao regimen da
emissão bancaria.
·
Esta é sem duvida, garantida, em regra, por tuna existencia meíallica equivalente. !Desse systema rígido S·C a!fasto-u o Banco Imperial
da Allemanha. A lei que o -cr·e ou, .perrnittiu a :e missão de bilhetes, <los
quaes sómente um terço é garantido por um contra-valor em e:species,
isto é, moedas aàlemãs conentes, notas. da Caixa do Imperio, ouro ·e m
harras ou moedas •estrangeiras; os outros ·dous terços d·evem ser cobertos ' por eiff-ei'tos cornmerciaes, havenclo ainda uni certo contin.gen.le de bilhetes', a ·p rindpio fixado em 250 milhões. 'e mittidos a. des1coberto'. O desenvolvimento da circulação acompanha, portanto, ao dos
descontos .
. "Não é a vontade ·do Banco, mas a situaçã_o ·do mercado do credito, o que condiciona e ire.gula, a emissão
bilhetes. !Sem duvida,
a. direcção :póde deixar-se arrastar por pedidos de ·especulad.ores, o .que é symptoma .precursnr de crise .proxima; mas o Heichisbank, ·n a
sua política de desconlxls, se conforma sómente com o interess·e_ ecoaomico geral, e a elevação da taxa as:,'l!me o caracter de um av1s·o em
caso de tensão do mercado monetario. (Maurice Lair, La Banq11e d' AI-
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/emanlie). A emissão bancaria é a regra em todos os ·paizes cio mundo,
dotad-0s d·e uma boa organização economica e financeira.
Entre nós, a viciosa organização a.os bancos emissores nas· diversas 'Phas1es dessa instituição, desde 1808 quando · foi _creado -0 primeiro
Banco elo Brasil, o criteiio arbitrari10 a que obedecia o desenvolvimento da circulação: as estreitas ligaçõ·es daiquella instituição com o
Thesouro, cujas necessidad•es ·e e:xigencia tinham sobre a vida. della
iufluencia preponderante, levaram não a corrigir os defdtos1 verificados, ma•s> ás substituições reiteradas '.d o 'PªP·el bancario ·pelo :papel
do Governo.
Para demonstrar -os males .creaclos :por ess·e aibomfoavel instrumento de circulação, não é necessario invocar doutrinas economicas.,
láo incornmodos áquelle cuj as aspirações e preconceitos ellas contrariam . .Bm:ita ver1'fic.a r as ·C ondusões de nossa propria experiencia e
observar o que passa diante ·de nos1sos olhos.
·
Creado o augmento pelo arbitrio do poder publico sem correlação certa .com as legitimas solicitações da .p·roducção e do commercio,
t mpregado antes com10 recurso financeiro do ·q ue como recurso eco'nomico, applicado a satisfazer aos compromi1sis.os .r esultantes da expansão ela despeza do 1:Paiz, elle tem si·do um estimulante desta, um
factor do desiperdicio, um excitante d·e 'Il'ecessidades -reaes ou i1~nagina
rias, tão faceis de appareceT ·quanro é prompto o ·m eio ·de lhes dar satisfação. Rernedio rapidq para as cri2es commerciaes ou financeiras ,
ataca~as em suas manifiestações supe11ficiaes, sem lhes attingir ás causas, sem constituir .para ellas uma cura 'Physiologica, antes tornando
tanto maÍ!s faceis suas no vas irrupções, quanto if.aciJ é meio illusorio
de com:batel-as. Lançado na circulação em jactos torrenciaes, sob os
pretextos mais es,pedo.sO'S, como occorreu nos ultimo01Y ánnos, ;perturba
a influencia .•que sobre a sua ;pro-pria valorização déveriam ter os ~e
:m ltaclos fa"._oravei!>' da b ~ l'ança de ·p agamentos internacionaes,, e produz todos os maJ.es co·nh\!cidos da inflacção, a -qual resulta menos. cta
quantidade absoluta da moeda, ou mesmo de sua qualidade, do que· da
sua desproporção com as exigiencias d,a situaç:ã,o economica.
flahi o encare·c imento de todos os preço·~'. as difficuldaclesi da vida ,
e as ·CJOnsequentes mani1fei;itações de desequilíbrio social, a •que já nos
não é l.icito ·c·e rrar os olhos . .A tt-ribue-se .a Lenine o •conceito de que o
melhor meio de ·destruir 'º capitalismo era. çprromper a circulação. E
Keynes, em .seu admirav·el e ruidoso .Jivro The economic consequences
of ilie •peace, ·cornmenta ~ssim aquella affirmação: "Lenine tinha razão. Não ha meio mais subtil e mais seguro de subverter a base actual
da oociedacle do que c·orrom.p·er a circulaçã'O monetaria. Esse proc.esso co0lloca ao lado da destruição todas ais<forças o0ccultas. das leis economicas, e ·o 1faz por :i.Hnq fórrna ·que nenhum homem em um milhão
pôde prever".
O quacko segt~inte.• nl ostrando a c~rresponclend~,_ anuo por anno,
desde 1889, do mern circulante e das d1fferenças verificadas ila balança do · commer cio .interna pional com o cambio mé-dio, torna patente ·a
influencia depressiva q.u e aque·U-e tem exercido, .peTturibando o et1feito
!Jenefico :do desenvolvirn1mto das exportações: ·
1
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Annos
:,·

30-11-1889
31-12-1889
.1890
18.91
1892
1893 ' :
1894 '
1895
1896
1897 .
'1898 '
1899
1900
1901
1902 _'
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
'1915
1916
1917
1918
1919

1
l.J)iffe1·ença da exportação sobre
a importação
1

+
.+
+
+
+

37 . 979:792$
31..573:341$
92.367:485$
194. 887 :516$
.53.156:422$
15.647 :102$
+ 37.476:455$
20 . 106 :665$ ,.
+ 164.916:241$
+ 77 . 978:946$
+ 89.857:560$
+ 205.400 :280$
+ 412.473:341$
+ 264.826:005$
+ 256 .1~3 >334$
+ 263.770:529$
+ 230.162 :032$
+ 300.383 :319$
+ 215.953:138$
.1 + 138.518 :975$
.1 + 423 . 714:343$
.11 + 225.550:306$
+ 210.208:290$
· I
. I + 168.367:622$
34.764 :884$
.1 ' 189 .126 :577$
: 1 + 439.638:009$
. 1 + 326 . 129:000$
+ 354.437:000$
+ 147.695:000$
: 1
, •
+ 844 . 3fü:OOO$
1

..

1
:P(lpel-rp.oed·a :e m 1 Média
1
'1 do ca11JJb'io
circuiação
1
1

ll
179 .36.4:995$1 r
195. 485:538$/j
170 ..564:972$
l65.380:678$ f
215 .111.:964.$.I
285. 744 :750$1
367.358:652$1
', 337. 3'51 : 527$ I
' 371 . 641 :023$1
754.958 :606$ 1
' 779. 9155 :423$ I
733. 727 :153$ 1
crno . 631:749$ 1
680. 451 :078$1
675. 536 :784$1
674.978:942$1
673' 739 : 908$ 1
669.492:608$1
6164. 798 :960$1
M3.531:727$
• 634.682:852$ 1
6·28. 452 :732$1
621.005:255$ 1
fi12.5·1 9:626$I
607.025:525$1
601 . 438 :308$1'
822. 496 :048 $1
982.089:527$ 1
J . 102. 559 :760$ 1
1.389.414 :967 $1
l .·679 . 176 :058$ 1
1. 729. 061 :523$1
·-1
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1116

22 9/ 16
14 29/32
12 1/32
'11 19/ 32
10 3/32
9 '15/16
9 1116
7 23/32
7 3/1•6
7 7/16
. 9 112
11 ' 3/8
11 31/32
12
12 7/ 32
15 57/64
6 11/64
15 5/16
15 5/32
15 9/64
16 13/64
16 7/ ·64
1'6 5/ 32
1{j 7/64
14 51/64
12 9/16
12 1/ '16
12 53/'64
13
14 17/32

Têm-se procurado, é certo, e procm:a-se ·ainda agora eom . patriotico esif1orç.o, resguardar a valorização ·do pap·e l moeda com r·o bustec·e r o
fundo metallico destinado a garantir-o : Mas ás tentações emis1sio·nistas
é fa.cil quebrar o .frei que se expansão daquelle impõe a proporção
que qeve guardar .com 1este. Sendo ·u ma regra empirica a relação esta. belecida ·p or Gilibart e que se torna classica, de um terço da existencia
metallica para a somma da ciroulação, nada impede que aqueHa s1e
aUer·e, para ·que se p·o·s~.,a conseguir o augmento desta .. Assim, a relação de ·1 para 3 jlá •é ho~e de ·1 :para 5; e o denomina·dor crescerá arbitrariamente, desde que não é fixado p·el'a in'Variabilidade de uma lei
economica.
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A evidencia dos males causados pela iuflação da. pa;pel moeda do
Thesouoo gerou a convicção, hoje dominante nos meios financeiro·s ,
tle ser necessario adoptar111os, como o mundo inleiro o faz, o regímen da emissão bancar.ia.
'Üs de,s•astres em que sossobraram as tentativas anlel'iores, mC>stram sómente o erno das condições li llUe eslas obedeceram -e
:que
ninguem cogila agora de repelir.
A emissão sobre effeitos commerdaes, ap.proximada dos modelos
allemão e americano, foi reclamada, insistenteme·nte, com a dupla autoridade ·de sua grande .competencia e d!o .c argo que exercia, pelQ
act.uaJ .Ministro ua .Fazenda, Sr. 1Dr. Homero Baptisla, quando Presidente do Hauco do ·llr11sil, em 1!!17 e 1!H8 . .I.e1ubr11remos algumas das
palavras ,por S. Ex. então ·escriptas no primeiro e re.p elidas-·n o segundo de seus relalorios. Elles valem um compromi~o a que o homem
de Governo não podia .fal1ar ·e não está faltando:
"A que se ape·g am com justa causa, os impugnadores da emissão
bancaria para trans·igirem, com acceitarern e :prat.i.carem a emissão
inconversível?
Tão sómenle á consideraçã.o de que só a podem admittir co~ o
correspondente lastr.o ouro: .e ·c·o mo, aocrescentam, .n ão possuimos .o
metal sufficien te para a necessaria reserya, ·é 1pr·e fer.i do o papel sem
nenhuma garantia re.presentativa:

O absurdo ~·esse illogismo ·a berra d.e todos os vrincipios. Mas então entre a nota que represente qualquer valor
- e tal é a nota emittida pelo Estado - •e uma outra que
nada represente ~ e tal é a emittida pelo Estado - a pref er·e ncia deve vqltar-se para esta?
Não me de·\ enho em patentear tamanho di!>pauterio.
Apenas limitar-m,e-hei a demonstrar que o principio victorioso, · robústecid p pelas licções da experiencia e imposto
pelas ·C ondições ele cada paiz, é .que o bilhete bancario, para ·
satisfazer a todos os seus fins, não pre.cisa ter correspondente igual em r~s.erva metallica.
O misoneismo aferrado dos metallistas. contra a restricção ·do lastro ni)o •e ncontra apoio nem na doutrina nem na
ex·p ·eriencia.
Paiz novo e que só tem vivido da moeda fiduciaria inconversível, é inadmissi vel ·e sperar nelle a substituição do
seu regimen por ~mtró que de momento se forme pela re~ei-va
metalli.ca correspondente -a toda a cir.culação de papel-moeda
existente . Tal ·sµbstituição é in exequivel entre nós. como
inexequível foi ·e tem sido ·e ntre as .demais nações . O papelismo retrae-se ou substitue-se pelo -processo lento, mas prudente, da organi;rnção do stock ouro. Para ella concorrer:'!
a crit.eriosa emis~ão dos bilhetes bancarios, que, desde logo ·
conversíveis em valores. se tornam conversíveis em especie
metallica; e entãp verificar-se-ha uma relação indirecta en- ·
tre e1les e a moefl.a fiduciaria. A' medida que as notas conversiveh entram em ci!rculação. diminue forçosamente a
inflação. E mai~ segure, meio não ha para ele todo substituil-a ..
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Outra vantagem immcdiata é a concentração em um só,
banco das reservas metallicas, desde que áqnelle seja conferido o privilegio emissor . "
E assim concluía:
"E' momento conveniente para dar ao grande banco brasileiro a organização .de instituto central de .e missão, adaptando-lhe, tanto quanto possiv·el, ·attentas as condiçõ.es
que nos são peculiar·es, o me.canis~o funccional d~ Ban,c,~o
Imperial da Allemanha, eom as mais amplas garantias, c~m
a mais severa fiscalização. para <1ue possa coordenar a CJr:
culação monetaria .alargando-a ou restringindo-a segundo as
necessidades, redescontar títulos eommercia·es, de primeira
ord-em, mobilisando 'os encaixes, ·e aviventar o cre·dito, com
o regular a sua .distribuição e emprego. "
Destinada ao redesconto de ·ef.feitos -commerciaes, endossados poc
bancos jdoneos, a emissão terá esta dupla vantagem . immediata; 1.".
terá a mais segura garantia, ·em documentos representativos de va lores, objecto das transacções mercantis que clles traduzem: 2.", dará ·
elasticidade ao meio circulante, faz·endo-o expandir-se, ou contrahirc
!>e, á mediõa das necessidad·e s reaes do mercado.
Resuscita.rá d-os "mausoléos de papel mercantil " a que se referia
o Sr. Hamlin, os titulas alli sepultados; e das caixas dos bancos, o
dinheiro ne-llas ·enthesourado p elo retrahimento dos descontos . Bas1ará a .facilidade offerecida pelo banco dos bancos a estes seus clientes para des·o bstruir os canaes da circulação. De tal sorte que a nov9.
instituição produzirá S·eus effeitos heneficos, em graildc parte pela
simples ·a cção dP presençw que o Sr. Pinedo attribuiu á lei de redescont-0 da Republica Argentina.
A faciliclade proporcionada aos bancos se reflectirá na que estes
ficarão habilita·dos a -0fferecer aos productores e aos commerciantes,
removendo assim os perig:os das crises periodi:cas, assegurando uma
defesa permanente no trabalho nacional, 'e, p·e la expi-msão deste e
eonsequente desenvolvime·n to das expO'rtações, lprepr.rando a base·
Ja.rga e segura do saneamento do meio circulante.
· Aliás,. desde logo, os lucros da carteira de redesconto coni:rihuiriio para formar ü lastro metallico que o irá valorizando.
Adiar uma providencia ·da qual se esperam taes resultados, adiai-a
quando p-ara ella volvem todas as ·e sper·anças de quantos eollaboram
11a. ert·ação
da riqueza publica, seria crime irresgatav·d . E' a hora
d'ls -crises qur. depara a melhor oppnrtunidarle para as soluções rlerInít!.vas . Só ellas podem aguilhoar a acUvidade dos povos irresolutos
·r d.ebeis. Si as deixamos passar, graças a um allivio ·e phemero de-·
pressa ficarão esquecidos ·e insolutos os graves problemas por 'ellas
~uscitados .

E' por isso que apreseulamos uma emenda additiva á proposição
•h Camara, creando no Ilanco do Brasil uma carteira de rerl:escontns
r· de ·e missões, completamente separada e independente das outras
rarteiras. Nãci a fazemos dep·e nder de recursos financeiros em notas
rio Thesouro, com lJm Jimifo fixado, s·egundo o systema da Jei de i!t'
rle Dezr.mbro d·c 1918. art. 90 ; porque isso renovaria o mal das emissões officiaes ·que procuram evitar e deturparia o fim da instituição,

276 qüe é servir, àutomaticamente, ás necessidades do commercio, nas
·1 uaes terá a sl\a limitação natural.
.
Em ·b eneficio d·e ssa providencia ca pital e para lhe assegurar o
exilo, não hesitamos em transigir com as disposições ·do p rojec to,
com as quaes estivessem os em desaccôrdo .
Urna dellas, em c ontradicção com os principias que aqui tem os
exposto, é a ·do art. 3.", que autoriza .uma emissão do Thesouro, para
soccorrer a producção. A circumstancia indicada impede-nos de r ecusal-a. E aliás, temos a firme esp erança de que o rapido funccion :l mento do novo apparelbo instituído no Banco do Brasii tornará desnecessaria a exe cução ·daquella medida ·e afastará os incon v·enientes
temidos,
Quiz·e ramos tàmbem manter para a rec·e ita ouro da Republica a
applicaçâo integral que ·lhe dá a lei vigente, de ser convertida p ara
occorrer ás a.~~spezas em papel. Muito receiamos que o novo destino
que lhe dá, com o proposito d·e augmentar a capacidade do fun do q ue
deve preparar a regeneração do meio circulante, virá comprome.Uer
o equilíbrio do orçamento, que é a prime.i ra condição par a se chegar
ao saneamento da moeda. Isso, aliás, tornará mais imperioso o de.v.er
que ao Congresso e ao Governo se imp õe, de reduzir, inflexivelmen te,
o programma de ·rigorosa restricção . da uespeza e creação de novas
fontes ·de renda .
·

As ·eonsiderae,:Õl' S exP;ostas ievam-me a 1lar o meu vot0 á pr o'p(,~ ..
ção da Camara, sem outras modificações além das que constam das
emendas que aqui f01•múlo :.
Art . 1 .'', § 1.°, substitr1a-se pelo seguinte:
§ '1. Do saldo · que annualm entc se verificar na. al're cad aç~o dG.!
impostos , em our-0, pagqs as despezas nessa esp eci e e deduzi.d.a a
quota. dada em garantia de operações de credito (art. 5.") , metade
será applicacla ao pagan1en to das ·despczas em papel (art. 2.°, ri. III
da lei n. 3. 979, de 31 cl f! Dezembro de 1919) , e a outra metad e será
destinada, em partes iguaes, ao fundo de garantia e ·á -inciner ação
do p ap el-moeda." ·
Depois do art. 3". da propo sição, accrescente-se, alteran elo· a
numeração dos arti gos s,e guintes:
0

' > : · ·.. Art.
Fi ca institqid a no ...Banco do Brasll, sob a snp erintcn.dencia do Presid ente d.Qsse instituto e a cargo de um .diredor.. de
nome.açã.o do P.r·esidente da Republica. uma ·carteira de Emiss.ão e
Redes·conto. •Com ·caixa ~ contabilidad e proprias .
§ Lº Só serão admitlidos a . redesconto effeitos de commercio
letras de cambio e saqu,es e rnittido's em moeda nacional á o.relem'
cl~ . valor não i:rlferior a 5: 000$, d evidamente senados e 'garantidos'.
pelo menos, P?r duas firmas c~mmerciaes ou bancarias, plenamente
i<foneas,, e mais o Bancq que for portador, cujos fundos de r eserva
e /-!,aranfi a ?everão •Corresponder a· Um 'terço. no mi.nimo, do S~!l
·c apital. r·e ahzado ·ou . d e l!tinad~. a operações bancarias no paiz,. e
p_aga,,e1s p or sacado, co1nmerciante ou Banco, pl enamente .iclo ilep.s .
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dos titulas redescontados não eAcederá de quatro mezes e
de redesconto de 6 % ao anuo.
.
.
,§ 2." Contra o valor integral dos titulos redescontados, o fü~nc~
dg ,Brasil -e ntr,e gará bilhetes que terão pleno podei: liberatorio e cujo
mon lant,e será estrictamente limitado ao total elas .operações.
§ 3.• Os bilhetes que pod,e rão ser identicos aos do Thcsouro
Nacional, eom a inscripção do numero, data da pre&ente lei e carimbo do .Banco,_ poderão ser fornécidos pela Caixa de Amortizaçilo,
pelo custq, e exclusivamente ·q estinados . a redescontas; a respectiva
irnpqrtancia será retirada da circulação por occasião do resgate do.~
títulos, no dia immediato ao do pagamento impror()gavel.
"§. 4.º A importancia dos juros, nas operações de redesconto, será
cscripturada ·em conta cspedal, e, deduzindo o ·c ush dos bilhet~ll·
será destinada: 50 % ao Banco do Brasil, 10 % ao 'U1esouro Nacion al e os restantes 40 %, convertidos em ouro, ao Fundo de Garanti~
do p·apel-moeda.
§ 5.º A Carteira de Emissão e Hedescontos poderá operar dentro
das . condições acima estabelecidas, com .firnias eornmercíaes e Bancos dos Estados.
.
·§ 6.º O Preside·nte do Banco ·cto Brasil, o Dir.edor da Carteir;i
e o Thesoureir-o serão responsaveis, pessoal e ·criminalmente, peb·:a
infracções, por excesso ou negligencia, dos clisposit1vos concerne1~.
tcs á~ operações. de redesconto e emissão ·dos respectivos bilhete:s.
· § 7.• O Governo ajustará .com o Banco do Brasil as condiçoc:s.
par'a o regular movimento ela Carteira, correndo por conta des~e
insHtuto todas as de-spezas .
.
§ 8: Serà expedido o regulamento dispondo. sobre o funcdonamento e fiscalização da Carteira, instituição -do registro de bancos .
e firmas, incineração d,e bilhetes de retirada d estes da ·c irculação e
sobre tudo que se referfr ao apparelho de que trata este artigo.
tax~

Ao art. 5." c}a proposlçâo, .que passará ,a ser art. 6.º, n. 3 • ·
.Substituam-se as palavras d e.pois de "d·e.posito", até ao fim, pelas seguintes: " que será f1xado p elo Governo, tendo em vista a impnrlan c1a da s -operações" .

Ao art. 5: clà proposição, § 1.º, in fine ; a-ccrescente.
<1 ) estahelecer ·outras condições e .cautelas que forem nec.essar ias para tegularizar· as operações cambiae!!l;
e) fixar uma quota de fiscalização lJoancaJ"i,a , de cujo pagamento
depend·erão . o .fnnc c.fonamento ·de ·n ovos ban cos e ca.5H~ bancarias e
a rcno vnçao de concessões já existentes.

Ao art. 5: da pro-p osição, § 3.", ·accresccnte-se: "e hc:n assim
a consolidar, harmonizando-as quanto possivel, as disposições vigentes so1bre soeledades anonymas e hancos."

No art . 6." da proposiçao substituam-se as palavras ''a legislac;:ã-0, cm vigor", pelas seguintes: "os regulam entos em viga;·."
Sala das Com missões, 29 de 011h1bro de 1920. - Francisco Sá,
Relalor.

278 Considero desnec.essarlas as m edidas co nsignadas na prD !JO:'!ll-Ção para ser amparada a producção nacional, pois o Governo esfa
inU.orizado, pelo ~rt. 58 da le~ Tl . 3 . 974, de 31 de Dezembro de
1919, a faze"r operações de credito e a empregar o producto n a 11quidaçao dos ··c ompromisws do Thesouro, agináo de accôrcio .pom
'as neces,s,idades do paiz, e tambem a ·emittir papel na eonformi!lacle
da lei n . 3.546, de 2 de Outubro de 1918.
Quanto á autorização para reorgamzar os serviços a cargo da
Camara ~yndtcal tle Corretores ·t: para rtscallzaçáo de banco:>, aquella ·mesma lei, no art . 2.•, S ·6.", n. VIH, textualmente, autoriza o Sr.
Presidente da Hepublica a regulamentar o servIÇ-O de que tra ta o
decreto n. 13.110, d ·e 19 de Julho de 1918, podendo instituir flscalizi1Çao l1anc:lria permanente e rernoddar a Camara d e Conetores,
abrindo os nocessarios cr·e ditos .para a execução de 1aes provi'd encias .
. ·
Quanto á antorizaçào ·que .se pretend.e tambem dar ao lxov(~rn<~
para rever e modificar a leg1slaçao ·em vigor sobre Bolsas de Me rcadorias e Caixas .de Liquidação, isto é, quanto á · a utor1zaçao que
o P.oder L egislativo assim fa c ultará ao 1-'oder E xec utivo para revo·gar actos cio Congresso Nacional , dispõe ainda o orçamento da Kc·ceita deste exercício que o Sr . Presidente da Re·p ubllca fica autor1:zaclo a providenciar sobr-c o funccionamento ·dos refe;·iclos ser vi\:os.
Portanto, as provid en cias em favor da producçti:o nacion al fo
·poderiam ·e star sendo praticadas em virtude de dispositivos legacs
'ti!dstentes e as outras, constantes ·d a proposiçáo, nào estão reclamadas com a mesma urgenc ~ a, além . d.e alludltem a pre>bJ.cmas que e xlgem solução definitiva e ·comp.'a!ta, devendo por isso ser assumpto
··de leis ·especfaes.
·
Entretanto, conhecida a origem official da pro.posição, que se
affirma ser o resultado de combinações entre o Govei·no Federal
e os Esfados que mais ÍffS·l .stentemente pedem algumas d as mcdidai:
que ella contém, não con,tribuirei para r etardar o voto do Senado.
Não apoiarei, todavia 1 a creação da ·carteira de r ectescontos, annexa ao Banco do Brasil, opinando, de prefer encia, pela instituição
de nm Banc o Nacfonal dii Red.escontos .
A ri;>levancia da questão aconselha, porém, que seja resolvid a em
lei especial e não em sirrtples emenda á propos!çao de que se trata.
sendo assim impedida a colla,h oração da ·onti-a Casa do ·Con gresso
Nac ional cm materia de · semelhante tran s cenden.ci a.
, S ~·il a das Co11111tissões, 29 d e Outubro de 1920. - João Lura

:·

O Sr . ·Jo s~ Eusehio a:cceila :i s emend:.is apresentadas pelo ~i· .

Sen~dor Franc1s.co Sá, te r, do, JJOrél!l, uma restdc~áo ·relativa á qut

inshtu e a -carteira de repes·contos. Pi::nsa qu<> nao se d eve d·a r o
direito de emlssão sem ~arantia mio:lalli.ca e por isso o pina n ue o
·Governo forneça a quantia destinada a:os redescontos até o limite
l'le 100 . 000 :000$, emittindo para ·esse fim á proporção que fo~em
~endo reclamados r ecursos pela carteira. Quando
Banco dispuzer
i:e fundo metalli~o, t er á então. o direito de emissão; o fundo serú
preparado pela forma estabelec1·da na emenda, isto é. com os lucros
1~os redes c o1~tos . Emissãq sem lastro ·Ouro e limitarl a apenas · ·pelos
Jitu)os mencton ados na emenda acarretm·á provavelmente a i nflação d o pap el, prejudicialiss ima ao paiz. - ' Jos é Ellzebio. '
·

o
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Para accudir ús necessidades urgentes do comrnercio e da pr". ducção nacfonal, sou de opinião que o Governo não precisa de outra providencia legislativa, além da que se acha contida no art. 3.º
da proposição da Camara, podendo ser eleva.da· a quantia a ser emittida, como emprestimos aos Estados, para lU0.000 :0008, afim de que
sejam attendidos os reclamos das praças do inter.ior do paiz .
. A questão de momento consiste, de facto, em remover a crise
proveniente da escassez do numerario, que tem reduzido o volun1e
das nossas transacções commerdaes, trazcnd.o o desalénlo ás classes
prod1ictoras, que são as que mais soffrem com a retracção do capital.
Tã-o sensível tem sido o desequilibrio determinado pela insufficiencia de nossa 'circulação fidnciarla que os Estados exportadore.J
leem~se visto em sérias difficuldades pata movimentar ·a s suas mercadorias, em consequenc1a do retrahimento cio credi to, visto nâ'.>
serem faceis os descontos de saques nos estabelecimentos bancados,
que só acceitam operações a prazos com juros elevados, o que mo~
tra a escassez de numerado com que luctam os me'.>mos institutos
ou então, a .f alta de confiança com que estão ope:·ando, retendo
quanto possivel os seus capitaes disponíveis, emquanto as mercadorias estacionam nos drpositos ou são vendidas com prejuizo, sem
lucros remuneradores para os productores nacionaes .
. A mei1 ver, a providencia a que acima allud·o, 0fficiente para
produzir a defesa da nossa economia, desde que o Governo se limit~
::i emprestar aos bancos nacionacs, com as garantias que forem juigadas necessarias e a juros modicos os r ecursos reclamados para
operar o descong·estionamento de nossa producção, servindo assim
para· affastar as causas que têm influi-do para o escoamento do meio
drcu!ante, com a compra de cambiaei'l, não obstante a clesvalorização actual de noss·o papel-moeda.
p ·a ra obter os recursos sufficientes e tornar eff.ectivos os referidos empvestimos, o Governo está autorizado a emittir, de accordo
com . :i lei n . 3. 546, de 2 de Outubro de 1918, tendo em vista ::is
possibilidades do augmento dos depositos de ouro, p ertencentes ao
Thesouro, desde que seja converti-da em moeda metallica a importancia dos vales-ouro, r ecebi dos pelo Banco do Brasil em pagamento
dos dir-eitos alfanclegarros.
·
Aliá.s, eu sou de opinião que esse privilegio de qu e goza o reterido· banco ·deverá cessar com a devida opportunidade, porquanto
esta faculdade só tem servido para aggravar a situação do Thesouro Nacional, tornanrlo dispensavel a procura da moeda metallica ,
que se retrahiu. do nosso mercado e passou sem nenhuma restricção
dos deposito·s dos .b ancos ex1rangeiros para as caixas matrizes dos
mesmos institutos, no inicio da conflagração europea.
Nenhuma restricção legal foi opposta a este exoclo, sendo isso
uma das causas ·da crise a.ctuaJ e ·nem siquer nos lemb1~amos de al''itres que regu1adzassem a circuT!ação · do ouro, cli1fficul1tadia no
presente por phenomenos decorrentes da situação mundial.
Não agimos a este respeito com a previsão que a Republica Argentina teve, impedindo a sabida do ouro amoedado do seu territorio, logo que se desenhou a crise financeira de aspecto generalizado.
Nã·o sentimos a mesma necessida·de ele accumular reservas sem
duvida por confiarmos que a op eração do fwuling, que realizamoi;
cm .Agosto de J 914, nos d esobrigara de compromissos exteriores, du-

- 286rimte um periodo de teJJJf'º ·julgado sufficiente vara ·1·.estabelecer o
.e quilibrio orçarneutario, conl de$.e hvolvirnento · gradativo · das forças
productoras do paiz.
..,
.
"
· Creou-se, deste modo 'uma ·situação dé facto~ na qual no's ..telho:-.·•
embalado, vÍYendo. de expediehte~ máhs, que só ·teen1 .s ervid'o como.'
remedios pará evitar um màt ·maior, ' at'é chegarmos · â ··crise ··act-ua!;
sem que fosse adopfada uma so providenciá que evitasse em ' tempo
a drenagem clesse puro, ' sabido, âté.. a:a. Caixa de :Conversão em Ulll<t '
progressão crescenff:i e ~ão assu~tadora; . qt1e ·motivoil u decreto !e- 1
gislativo man.dan'do sLJspenrJer ns operaÇõe·s· ela- referida Caixa ; •.. .·
Seria, entretanto, · àhsürtlo, p _é ns,ài: ' que; presentemente, possa o
o~ro amoeda do .. refluir p ata · () nosso mercado, porquànto ás difficuldades do trariworte idam . encarecer ainda mais ·o pr•eço desse
m etal, j á de si . valioso pela depi:edaçã.Q da nossa ta:X.'. l cambial.
· E' c.e rto ·que, p ara a ttender ·a s ·e xigendas ·d e · pagamentos no
exterior', não precisaremos de° .remctter a moeda metallica, corres ~
ponilente; é trivial a noção de que taes transa•cções. são feitas ·por
meio de camblaes ,
·
·
·
Assim, o nosso · es copo deverá consistir em· augruent'ar a nó's sa
exportação, restringindo ·c ada vez mais ·a importação, ·de modo que
11 confiança resurja com o saldo a nosso favor, trazendo ' u sarn:iam ento da moeda nacional, o que será conseguido sob a garantia da
b;;i se m etalli.c a e consequente circu!Hção do papel cónversiver.
A ullima guerra nos fornece o grande ex·e mpfo da· série de ·faetores que temos abandolnado e que serviriam para incrementai; as
nossas forças cco,nomi c a\>, ao mesmo tempo que melhorariam a si- ·
função financéira do pal:t.
· Emquanto outras nadõ.es enriqueceram á 'custa das necessidades
da guerr·a, augmentando 1a ·c irculação das suas mercadorias , nós nos
quedamos deante de um ~ crise de transporte, que ainda não conseguimos vencer, deixando que os nossos vizinhos s•e apoderassem do ~
mercados europeus, onde o proprio ·Café ali tem . sido collocado, por
intermcdio do commer.ciq da grande Republica norte-americana.
· Tudo isto se dá p.orque o Brasil não dispõe agora de saldo dis-·
ponivel para pesar decisivamente na balança internacional, difficu!rlade qne m::iior se fará sentir no futuro, quando recomeçar a
faina d a reconstrucção e<.:onomica dos paizes que se sacrificaram na
guerra e fôr ·e stabelecid\t a concurrencia no:> preços, exigindo de
nossa parte um melhor ~ sforço para conquista de novos mercados
c onsumidores da producção n acional.
.
.
Não h a duvida que a diminuição soffrida na exportação de nos. sas mercadorias provém de causas que já assignalei, mas se prende
tambem ao r·e trahimento de alguns mer·cados ·e xtrangeiros, tendo em
vista a situação monetária das nações euro~éas, que subiram da
gu erra ,
·
Os ·Convenios eslahel<.!cidos c óm a Italia ·e com a Belgica, a ctuari'io, provavelmente, no s,e ntido de augmentai: a '..eirculação dos· nol!··
sos productos naquelles paizes e esta .c ir,curnstanciâ di'lterminàndo o
augmento de volume das transa.cções corilmerdaes, influirá ao mes1no· tempo para melhorau .a s ·Condições do credito do Brasil , ·
·
Mas, emquantb· esta situação favoravel não se tornar nitída e
rierdurarem os phrnomenos alnrmantes ·da .cr.i se acttial, faz-se mistér
flefender a nossa prorl9i t11çfío, contra os effeitos de esp eculações cie
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b olsa, fornecendo - os recursos extraordinarios, que sir vam p ara a mp_a rar os T'.l.vradores, sem o sacrifício das mercadorias, que ficaráo
c onservadas nos respectivos depositos á espera de m elhores preços,
p·oden do ·servir eomo garantia dos emprestimos. realizado.s de accôrdo -com· o arL 3.º, da prese:nte proposição ~ ,
Acceitando ··ainda que com restricções .o substitutivo approvado
pela Camara dos D-eputados, :preciso affirmar que o ~meu voto não
exprime . a orientação que eu tenho sobre assumpto de tamanha
m agn it.ude .
.
.
A crise actual, que exige um remedio imm ediato, afastou, porém, o meu ponto de vista doutrinario, fazendo que eu me rendesse
ao -ap pello a mim feito em nome do commercio sacrificado e das
classes productoras do meu Estado.
" : Oxalá 'que o Governo da Republica ao dar -cumprimento á nova
lei, comprehenda bem, -c omo é de prever pelo seri patriotismo, que
não são sómente os artigos de exportação p ara o extrangeiro, que
precisam ele protecção· officiaI; mas, que desse · mesmo auxilio estáo
p r ecisando neste monwnto os productos transportados nos navios
de cabotagem para supprimento das praç•as do interior do paiz.
"Tanto isso é verdade, que a exportação rio-grandense começa
B se;ffr er sensível reducção, a ponto dos navios -de cabotagem partirem dahí, muitas vez·es, vasios ue carga; assim como tambem já ·se
pr evê ·uma grande diminuição na futura safra."
Como se vê, a crise do numerario em circulaçãn, produzindo.
a retracção do credito, reflecte-se igualmente como um phenomenó
alarm ante sobre a: vida economica dos Estados, trazet1do embaraços
p ara o rn:ovimento commerdal do paiz.
- Contra este estado de cousas é de urgen-cia providenciar; mas,
si os bancos nacionaes não dispõem rla massa de pap el-moeda sufficientr para attender aos interesses da producção nacional, torna-se
obvio que só o emprestimo a eHes feito poderá servir para salvar a
p resente situação.
Nestas condições, p·a rece-me que a carteira de r-edescontos, objecto da emenda do. illustre Relator, não é propri amente o instrumento
de que precisamos no momento para activar a circulação monetaria
e como -defesa da producção do paiz ..
'
Porque precisamos raciocina:- que essa defesa nao deve ser
li mita da ao c-afé, que é incontestavelmente o· producto que mai·s contri-bue para a formação dos nossos recursos em ou!:o. E como o
café constitue um . producto exclusivo do· Brasil, a sua venda nas
p r-aç·as de consumo deveria ser feita por preços remunera dores para:
os tespe:ctivos product:ores.. Mas, como isto não se dá, haverá necessida d e de retel-o úo paiz" até qu e se opére a natural valorização .
E, como o -café, a bori·acha é um outro· producto, que igualmente
1ertr ·c:ontríbui.do para foment·ar a riqueza nacional. Todavia a borrach a es~á igualmente d~predacla em virtude de o,ompetiçãio d9
artigo similar extrangeiro .. Para estas mercadorias, que são de ex,pÓrt::1ção · para· o exterior, torna-se sempre facil descontar as letras
em b[·nccis extrangeiros, ficando igu almente autoTizado .' os redescon tos p elo Ba nco do Brasil . .
· Mas, os productos que foi·em destinados a o c onsumo interno,
<le nenhum interesse servirá para eUes . a instituição rios redescontos
<lesde que os bancos nos Estados não disponham da· referida car-
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teira para operar com a devida precisão e possam . mover os capltaes retidos na s suas ca:ix as para o fim de activar s.s transacções
eommer-c ia·es.
Por estes mo ti vos, mantenho o meu voto co1üra rrn ás em endas
do Sr . Fnmcisco Sá e favoravel, com restricções, ao substitutivo .ela
m11 r·a Casa do Congresso Nacional. - Soares dos Sartlo!..
J>HOPOSH;:,\ o DA CA:MA llA DOS DEPU'IAUOS N . 12!J, ' DE
O PARECER SUPRA

1920,

A QUE SE HEFl<ll\E

O Congresso Nacional resolve:
.
AI't . l º Ao fundo d e garantia, instituido pelo art. 2.º d a re t
n . 581, -d·e 20 de ·Julho de 1889, :-tlém do ouro :.nnoed >1do e em bar ra
qu~ o Th esottro possu e e fôr arlqu irindo, serão i n.corporados:
a) a importancia qn e se ap urar na liquidação elos couvenio~
lntern acionaes celehrndos e q11 c o Governo celebrar com o objccto
d-e compra e venda ou permuf'a de mercadorias ;
b) a importancía dos juros -dos ti tul-0s da divid n extern a ni1cional que o Governo possue. e fôr adquirindo, até que sej-a c-on:mmmado o r cspecti vo resgate, nos termos dos contrac tos vigeriles .
S 1.º Do saldo que annualmente se v-erificar na arrecadação d oli
-i mpostos em ouro, deduzi-da a quota dada em garanti'.l de operações
.de credito (art. 4.•),. metad e será -i ncorporada ao fundo d e garantia,
e metade applicada á i ~ci neração do papel.moeda.
§ 2.º Toda e qualqur r renda ouro extra-orça me ntaria qu e. fôr
arrec:3dada, será inc orpol)ada ao funrlo de ganrntin.
§ ;:i º Desde que c pariel-níoe:da circ:ulame importe ·cm um milhão
e •1uinhentos mil contos de réis, a quotlil que é destin:1rla á sua inci,neração, será applicada, lcomo r efor ço, ao fund e. de garantia .
§ 4.º O ouro arnoe da\]·o ou em barra a que se refere o art . 1!
não poderá ser r etirad o d-0 fundo de garantia, sob pena rlc responsabili·dad e do Presidente da Republica e do Ministro da Fazend ·.t
que o contrario determinarem. e soh pena -de d-emi ssão e processo
criminal do func·c ionario on fun ccion arios que o executarem.
Art. 2.º Porlerá o Gqverno app"licar á cunhagem de moedas . de
quinhentos, mil e dous nüf r éis a p-rata crne possuir e fôr adquirindo ;
es te serviço s·erá feito na Casa ela Moeda.
§ 1.º A cl espeza correspon e.l ente ao c usto da prat 1 será escri pturnda sob o titulo "Convl'lrsão de especie" .
§ 2.º A moeda subsidiari a nue fôr cunhadn só serí1 posta em
circ11lr.ição dep ois qu e ti vPr sido incinerada igual qu an tia em p Rpt>.lmoeda.
·
Art . 3.º Para acudir ás necessidades urgentes do commei·cio ~
fla produ·cção, por motivp de crise excep-cional, pod rrá o Go,·erno
emittir, nos termos cfa lei n . ~ . !146, de 2 ele Outubro d e 191 8 ô
empr"'gar até a quanHa cl·e 50 . 000 contos de réis. cm empre s ti 1~ 0'
nos Estados, por. interme<'l,io do Dapco do Brasil ou mediante redes ·
;ontos por ca;tel!'a especia l qne for estabe.le-cid11 on por fórm & que
·
.
1uJgar convemente .
· § 1.º Náo excederão
um ann-c o!'. pl'azos d es~e~ rmpresti m os ,
nem de 8 % os resnec tivqs .iuros e serão ~a rnntidos . na fórm11 usn-al,
com apoiices da divida publiclil federal, bilhetes do Thesouro Na-

pe
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'cional e outros meios que se reputem sufficientes e seguros. A imfrortan.cia dos juro~, eonv~r!id~ em esl?ecie, . reforça1·á o fundo. de
garantia e a do capital sera m·c merad•a a medida que forem solvido~
os emprestimos.
.
_
. _
S· 2.• - Si o fundo ele garantia nao bastar para em1ssao, poderá
f)
Governo ref.orçal-o com titul-0s-ouro da divida externa na-cional,
i!lé que ·seja consummado o respectivo resgate nos termos dos co~
tr:ados vigentes e com outros titulos-ouro que lhe forem dado~ em
garaP-tia ou pagamento de convenios internadonaes, na relação dt!
1 para 1 e com o abati!.p.ento não menor de 10 % do respectiv-q valor
nominal.
Art. 11.° Fica . o Gov1~rn.o autorizado a ·applicar tambem o valor
total ou pareü1l das operações d·e credit0 que realizar, em virtude
da autorização que já se ~ontém na ler n. 3. 979, de 31 de Dezembr"
de 1919, art. 58:
a) em beneficio ·da producção nacional, sob a fórma que entender mais cfficaz; e
b) na c'Onstituição em Londres e Nova York, de um fund.o e~
' pecial, afim de serem delle utilizados até 50. 000 contos na compra
.e venda de- camlJiaes, -conforme instrucções que expedir, para attender ás necessidades do commerdo legitimo de cambio e conter a~
bruscas osd!lações deste.
Art. 5.º O Governo instituirá a fiscalizacão dos k1i1cos e casas
bancarias, para o fim de prevenir e cohihir "o jogo sobre o camhio,
assegurando apenas •as operações legitimas. observado o :oieguinte:
1..º, no contracto de com.pra e venda das camhiaes deverão sem. pre ·ficar declarados os nomes do comprador e do vendedor;
2.º, ~ão prohibidas as Jiquicloações por differença das opera ções
wbri- letras de ·cambio e moeda metallica;
3°, os banco~ ·e instituições que operem com camb io deverão rea.fü: ar; no Thes ouro Nacional. um deiposi1o de 500 :OOOJS· em dinheiro on
em títulos a juízo do Governo .
. . § f.• Poderá o Ministro da Fazenda, quando a convcni·encia o
·
ºi ndicar :
a) exigir as provas de que as operações clz co.m pra e v·enda rle
camlbiaes são reaes e legitimas. prohibindo-as em ca!'<o contrario;
b) impôr multas corresponde·ntes, no maximo, ao dobro da transacção, e no mínimo, de 5 :000$, ás pessoas ou ás instituições que infrin.girem os preceitos deste artigo e as instrucções c1 10 Ministro da
Fazenda 'tendentes á boa execução ·da pres-e nte lei;
e) as concessões para funccionamento de novos bancos ou e.asas
bancarias, bem como as renovações de concessões j•:'.i é xistentes. depend.erão da oibrig.açãio de contri1lmi,r com uma quota de fiscalização a
ser fixada pelo Governo.
§ ·2.º Fica autorizado a reorg·anizar os servi.ç os a cargo rla Camm•a
Syndical de ·Corl'ectores por fórnia a melhor assegurar a efficicncfo
.do que dispõe ·este artigo .
. § 3.º Fica 10 Governo autorizado a expedir os regulam ento.s nece.'>sarios para 'a execução deste artigo, abrindo os n ecessarios e.reditos .
.Art. 6. 0 E' o Governo autorizado. a. bem da regularidad e das ope.raçõe.s a termo, rever e moclificm:. de accôrdo com os Estados. 110
que J1hes disser respeito, a legislação em vigor sobre Bo.J,5as de i'l'Iercadorias e Caixas dP, Liquidação .
1

0
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. r\rt. 7.º São supprimi-das as actuaes r estricções ao commercio e ~
exportaÇão d'os · generos alimenticios de primeira, necessidade,. fica11.do entretanto o üoverno autorizado, em caso ·de carencia de qu~dcrner
desses gen er'os, a i·n tervir nos •mercados para formação -dos stocks.. que
forem indispensaveis ao aba.stecimento interno do paiz, a<brin<lo ·para
·
· ,
isso os n ec essarios credito-s.
Art. 8.º 'Prestará ·o ·G overno ao .Congresso . 'Nacional completa informaç'ão do uso que fizer da ·autorização da presente Jei ; revozalli's
as dispo,sições em contrario.
'
Camara do s Deputados, 19 ·de Outrtbro de 1920 . - Julio Bu~n o
81•andão, Presidente. - A. V. de Andrade Bezerra,· 1 º Se.cretari'o.
Cpsta Rego, 2º Secretario interino. - A imprimir.
SE SS,\.O· DE 30 DE OUTUBRO
O Sr. Alfredo Ellis: ( ') -

Sr . Presidente, raras veze.s t em vindo
recinto, e .ao debate, assumpto de m aior ou iguru. relevancia do
que este de que os vamos occupar dentro em pOJ.lco.
.
· .
Antc-s, porém , de adduzir as oonsi·derações que m e forçaram a
occup ar a tribun a, devo rec tificar um ponto, mal interprtado, de
rliscursos ant eriores proferidos no seio da 'Oomm is·s ão de 1Finanças, a
proposito do Banco do Brasil.
Entre outras apreciaçõe.s que ainda •h ontem tive opportunidade
de fazer no seio daquell'a comrnis•são, disse que aquelle füstituto· de
credito era um r epositorio d e negocios escusos dos governos. Alguns
jornaes matutinos p assa r ~m a phrase para o singular, deixando que
pairasse sobre o actual Governo a su speita de negocios illicitos, d e
nego cios escusos, feitos por intermedio daquelle banco.
!Não ·é verdade . 'E u me referi a · goverinos anteriores. Negocios escusos dos governos. Não m e referi , n em podi.a fazel-10 , em .relação a o
actual Presidente da Republica. cuja honorabilida.d·e e honradez considero iguaes á s minh as, não lh e f azendo com isso um acto de favor ;
não, mas um acl:o de estr.icta justiça .
Feita esta impre scin ~ ivel rectificação vou expor syntetic-amente
o que ·se tejll passado a prop.o sito deste proj·ecfo vindo .da outra Casa
do Congresso . Serei breve para poupar tempo, que é precfüso.
S~e o Senado que, p ela urgencia da ·situação, opinávamos para
que o projecto fosse sem demora approvado e escoimad10 de emenda'>
que !! obrigasse a voltar ~ outl'a Camara p·ara snbmettel-o. a nova ·di.>cussao.
!De facto, a situação era grave, gravissima. o remedia me smlo já
vinha um pouco tarde, tanto que car.acterisei a situação como a d e
um doente, como a de Ujll individuo que tivesse a carotida cprtad°a .
Em um caso de cirurgia· de urgencia.
·
O SR . OcTACILIO DE CAMARÁ ·dá um aparte .
O SR . ALFREDO ELLI~: - O pdncipal m ercado de ca:flé, que é ·o
de :Santos, estava subjug(ldO, dominado pela especulação americana.
ús banqueiros americano ~ valorizavam a sua moeda para, concorrendo, no mercado de Santps, desmoralizar.em e baixarem em ·moeda
n•ossa os preços, causando verdadeiro panico na praça. A' medid:a

a este

( •) N ão f.oi Tevtsto wl"I ora.dor .
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que ell es valorizavai;n a sua moeda, rebaixavam e desv alorizavam a
nossa. Lucr-0s do productor não havia. E ·a situação era desolad-0-r-a,
porquant.o nem siquer a mina do pr'oductor ia servir para augmenta1·
o consumo do café, baixando o preço, que f~caria, por ínfimo e miseravel; mais ao alcance dos consumidores americanos. '
Definia-se a .situação p'or •e sta fórma clara
nítida.
No anuo .passado, o con·s mnidor americano pagava por libra de
café 26,27 ou 28 centavos . Este an·n o; o consumidor americano · não
obteve reducçã·o, ao passo que o torrador, que lhe vende ·esse café por
taes preços, entregando-o este rurno p elos mf sm-o-s, vinha sujeitàr-nós
::i .receber: apenas 6, 7: e .8 centavos por libra, ao passo que elle cons·eguia lu cros _correspondentes a 18, 19 e 20 centavos por libra .. .
O SR. LAUil'o °MÜLLER: - Isso foi sempre assim.
O SR. ALFREDO Er,us: - ... ficando eHe com a diff.erença de 20
centavos de lucro apenas para a ap·plkação do seu capital, nas agen cias em Santos e no Rio e •p ara os indispensaveis transportes .
. Lsso significa, em sua revoltante simplicidade, que o producto
nacional · estav•a c1on demnado ·á m.orte, ao passo que surgiam , como
co_n sequencia infaHivel e irrein:edfavel, a r uína, a desofação e a miseria," na principal riqueza do paiz, no nosso principa.] producto, naquelle que concorre na proporção d·e 48 e . 50 ºJº, par·a a riqueza publica nacional, ao m es·m o temp•o que Oi banqueiros americanos se
enchia'm de ouro á nossa custa.
A situação era esta, Sr. Presidente, quando no dia 31 de julho
deste a·nno, reclamei d·esfa tribuna a attenção dos poderes publicas
para o caso urgente de medidas necessarias que acautelassem os intresses dro paiz, os interesses da lavoura, e principalmente, os interesses da organização financdra do Brasil.
Si queixa,s pudesse eu ter, era esta a unica. Não ha um brasileiro que não compTehenda, se reflectir com oalma e sensatez, qü.e
sómente ha uni meio de valorizar a nossa moeda-papel.
Ha uma corrente qu e se avolu ma, embora nã10 entenda e n em defina· bem o prubJ.ema. üs que a ena estãio filiados fallam em valorizar
o meio circulante e si assim pensam é porqu·e antigame'Ilte já se diiia
que para valorizar o mei-0 circulante, pr.edzo era que se queimasse
papel e diminuisse a sua ·massa em circulação.
Foi essa a theoria do Dr . .Joaquim Murtinho a que eu fui in1fens-0.
Nunca acr·e clitei que o noss·o cambio b aixasse por causa da maior
ou menor quantidade de papel-moeda. E · exemplilfic·o o oaso, Sr. Presidente, dize'Ildo em linguagem de roceiro ou ele lavrad'Or, que "não
se valo·r iza o milho n•o paiol, queimando a p alha ". Valoriza-se a moeda exportando, creando riqueza, fazendo entrar o ouro; mas para entrar ouro no paiz, ·é preciso que se exporte a producçã-0. Não h a possibilidade de ,se valorizar o papel-mo ~.cla nem meio circulante algum .
a- nã'O ser por esse pr-0-cesso .

e

O cambio não baixm·á se tivermos ouro para importar:

BALANÇA COMMERCIAL.

SOBilA NA

Por isso, não estou de accôrdo com o inrflacionismo que é o argumenl!o maxim·o empregado CD'ntra as m edidas reclamadas actualmente para a defesa do n'osso principal producto, ou melhor, dos noss·os principaes productos, porque não me refiro sómente ao café, mas
tambem á borracha.
Estou certo ,d.e que não ha paiz nenhum no mundo que tenha uma
circulaçã•o tão escassa como a n'ossa em relação á nossa população e
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tarnbem á nossa área immensa com falta de m.eios de communicação•
e de transporte de dinheiro.
V. Ex., Sr. Presidente, sabe perfeitamente que não tem'os a insti.-.
tnição do cheque; que os n1ossos institutos bancarias se coo.centram·
nas grand.es capHa.es. 'S abe mais que no interior agora é que se vão
installando :igencias bancarias . De fórma que, sem elemento,s para
o movimento rapido d>a circulação maneta.ria, claro é que não podem'os prescindir de maior somma de papel-moeda do que a que actualmente circula entre nós.
Por este quadro ver-se -hão as sommas colo~saes dos depositas á
vista, verificados nos bancos existentes cm tü.do o territorio da Republica, durante os ann'os seguintes, com as retiradas da circuliação.
elo parpel-moeda, na proporção de 40 ºIº para os mesmos.

An1Tos

1.915 . .. . . .

DeposHos
á vista

1
439.843.000$ 1 175 . 9'3 7:200$ 1
1
1

1916 . . . . . .

·575.467 0000$

J 230.186 0800$

1917 .... . .

.71o . 023 : 000$

284. 009 :200$

1918 . . . .. .
1919 . . ....

1

1

i
1

10,1'7 %

54.2490000$

13,31 %

.
108. 072 :000$

16,42 %
1

1.059.353:000$ 1 423 . 741:200$1 247 . 804:000$ 1 24,45 %•
1
. l
1
1 . 195.352:000$ 1 478.140:800$ 1 302.w3:ooo$ r 27,65 %
1
.
1
1

Distrfünição d1os dep psilos a vista em\

1

1919:

Banc-0s extrangeiros
Bancos nacionaes

. ... .. . . . . . . . . .......

.. . . .. . . . ... . . ... . . . . ..
.

I
1
1

1

Total ... .... . .... . . .... . . . . . . f

608 . 296:000$000
587 Al2,6 :000$000

1 . 195 . 9,22 ; 000$060

1

Portant-0, dad·as as circumstàncias actuaes. não tenho receio do
infl:Jcionisrno, attendendo tamb ern á consideração de, por falta de um
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l!anco de redesconlos, estarem nas arcas dos bancos enormes somma.s
de dinheiro, eentenares de milhares d e conlos completamente estagnados, como se estivessem fechados nas pyramides do Egypto .. ,
Essas enormes mas·sas de papel-moeda se fore111 postas cm c,irculação
irão accionar e dar im1Julso bene.fico ao commercio ás industrias
e à lavoura do paiz.
'
tA acção catalyptica des·s a moeda não inílue absolutamente s-obre
os n•ossos negocios; p:elo contrario, restringe-os e inspira falta de
confiança. ·
·
Feitas eslas rapidas consi=deraçõe,s, Sr. Presidente, e attendendo
á urgencia do mome·nto, dev-0 synthetizar o que teria a dizer, si outras
nâÔ fossem as circumstancias do momento.
Quanto o proj ecto chegou da outra Casa do Congresso, convoquei immediatamente a IGommissão de Finanças, sendo incumbid-0 d.e
relatai-o o nosso illustre amigo e companheiro Sr. Sena'door Francis·eo
Sá, cuja rclutancia foi ve11cida pela insistencia com que lhe pedim'os
que acceitasse a incumhencia, dada a sua competencia e profidencia
na ma leria.
!\ essa occasiào, disse a S. Ex. qu ~ recciava fosse emenda1do o
projecto, porque isso traria naturalmente dif.ficuklades ou demora.
Mais tarde, tive opportuni'dade de repetir esta objecçãio e S. Ex.
me i nformou que não havia essa tensão do nioment.o, porque o Governo j'á tinha tomado pTovidencias .
Deante .dessa informaçãfo e dessas affirmações, concordei com ·
·
S . !Ex. n a apresentação elas emendas .
paiz .
iDevo dizer, Sr. Presidente, que essas emendas foram traçadas
depois de ·discutidas amplamente pelo Sr. Pre,sidente da Republica
f. tiveram ta·m bem o assentiment-0 dos Srs. '.Presidentes de Minas e
de S . .Paulo, estando pres.ente o leadel' da maioria da Camara, Sr.
Carlos de Campos, que assistiu .á disposiçã:o e conc'ol.'dou . com as
mesmas, de tud.o isso me dando conhecimento.
Relatadas, corn-0 foram , em parecer brilhante d-0 illusfre Senad-0r
Fran<Cisco Sá, ho,ntem...
·
O Sn. FnANc1sco SA: - Bondade de V. Ex.
O SR . AI .FHEDO ELLIS: . . . surgiram em'b.araços e objecções.
Não encontrei nenhuma opinião radicalmente contraria ao banco de
redescontüs. mas a verdade é que não l1-0uve uma convergencia de
opiniões na· acceitação da idéa.
Tend'o occasião d e fallar a este respeito, declarei a S. Ex. que
acceitaria de bom grado as eme.n•das si não fosse o receio de fazer
Yoltar o proj ecto á 1Camara, ·den1-0rando, portanto, sua passagem e,
portanto, difficultando a acção, immediata e rapida elo Gov,eTno inlfluindo nos mercados de café.
•·
De fórma que, o que me resta declarar ao Senado, é que ha ne_
cessi dacle urgr nt ~ da ·creação de um instituto de redesc<0nto.
O Sf\ . FRANCisco SÁ : - Apoiado.
O ·sn. ALrREno ELqs: - Sr . 1Presi.den1te, a estatística das s'ommas éolos.saes enthe·s ouradas nos bancos, sem acção, sem moviiniento,
E'stagnand<> ~omplelament~ a circulaçào_ de u~ m~lhão. e. duzentos m~l
cont!os de rei·s . em um pau: com uma c1rculaçao f1duc1ar1a de um milhão e setecentos mil contos. exige uma providencia, um remedia immediato que resolva o problema.
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!êm milhares de ·c'o.ntos d e réis retira d-os da cir culaçào ; V. Ex .; sabe
qu e, sem o apparelho de chequ es, ha necessidade de maior sonlLl.llJa ,de
dí.nheiro no movirnento ·da vida usual; V .. Ex . sabe .que, devido á·ca_·
.r estía da vida, ha, hoj e, maior necessidade de ·numeraria ·do qu e ho n tem. Como pó de o paiz vi ver sem um app·arel'ho que rest.itu a á cir culaç'.ãO .essa enol'me massa · de capitaes, estagnada, sem acç~ ·o . re-cofüid a nos bancos?
·
·
Ha , porta nto, necessida d.e u rgente d e um apparelho dessa -na_
tu r eza:
Pois b em, Sr . Presidente, as emendas apresentaidas peio ·hon r ado Stn a dor pelo Ceará vêm justa.mente ao . enc·ontro dessa n eces.sid ~de , e, a-cr ed itando que possam passar no Senado, em nome não só
d e S. Paulo, mas em nome da Nação, em nome .aos altos .inter esses
cuja cle.fesa está a nosso cargo, não tenho a menor hesitação em
apoial-as com o meu voto e com a miniÍ1a .palavra e assentim,~·n t.o .
O SR . SOARES nos SANTOS: - Mas, V. Ex . p ed e um ban co de
emissão ou um banco de redesconto?
O SR. ALFRED'o ELLIS: - Eu votarei, Sr. Presidente, a fa vor d a s
emendas do nobre Senador p elo Ceará. Acceito o proj ecto como "Veiu
<la Gamara e p ediria ao Senado que tambem votasse as emendas, p or_
quanto e.Jlas traduzem a necessidade urgente de um apparelho desta
natureza . (.4poiados.)
Entendia, Sr. Presidente, que a m edida votada no · orçameiito el e
1919, autorizando o Pr e~ide nte da 'Republica a crear um banco de
r edesconto, a ind a estiá e:q1 vig<>r, p.orque era uma medida de car acter
.d efinitivo e, por.tanto, n ~ o foi Tevogado pela lei annua.
·
S . Ex. porém, por e,scrupulo ou querendio ampliitr. ·e completar
o apparelho transforma r s·sa medida não só em banco de .redesconto,
como .e m banc-0 .de emis ~ ão.
.
Nã o ha ràzão nenhum a para que não haja na 3' discussão emen das neste sentido e o Senado poder.á apres ental-as, subm ettendo-as ao
alto criterio da collectiv~d ade, p ara ampla e elucidativa discussã<> .
· !Mas, a verdade é e ~ta, .Sr . . fresidente. Nós estamos deante d e
uma situação preme.nte . A riqueza do paiz está sendo devorada pela
ganan cia extrangeira, a nossa pros.p eridade está nas garras, impiedo_
sas e crueis dos ambici? sos, dos j'ogadore,s, dos banqueir-os amer icanos.
Nó s n ao pod emos C\)nserv.ar os braços cruzados d eante de -..uma
's itu ação desta natureza. E' uma situa ção de ·defesa. O instincto de
con1s'e rvação nos obriga :.1 acoeitar ·uma medida que,. ·pelo menos, nos
liberte desse trust, desse ca rtel -fadl de preparar, porque se triata, Sr.
Presidente, de uma or gap i~ação para um lagar só, par:a um só m ç:Tca do, p·o rquanto eUes sal) em que o mercado de ca.f.é é o mercado de
Santos, de fórm a que, concentrando .a sua acção ·e m um unico rp<>nto,
cm o.s ~ apitae s qu e posspem, têm a certeza da vic1oria.
!Não é justo, Sr . Prepidente, que se abandone ·o productor nacional ·que est.á arrancando da terra, oom o suor do seu rosfo, o ne ces_
sario para a nossa vida · ind ependente . Não ·é justo, seria a maior das
iniauidad es 11bandon al-o a'o seu d estino, ·entregue á ganancia extran geira que dis·põe de "Capitaes e r ecursos que Ihe assegure antec1padamefi'te a victoria .
,•
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cede urgencia para se discutir e votar o proje·cto coµi as emendas··
(M11ito brm; muito bem.)

o Sr. Presiãente: - ús Srs. Se11ad.ores c;iue approvam o requerimento apresentado pelo 'Sr. Senador Alfredo :E llis, queiram levantarse·. ~ (Pausa. )
Foi iapprovado.
EMISSÃ:O DE PAPEL - MOEDA

2 " Jiscussão tla proposição da Camara dos Deputados n . 1211,
de 1920, a utorizando o Presidente da Republica a fazer uma emissão
de p apel-moed a nas bases que esta:belece.
O, Sr. Lauro Mülle.r ( •) : - Sr. Presidente, o qL;adro tão verdadeiro qu e acaba de descrever o honrado Senador por S. Paulo,
da premencb que pesa, nesta e nas outras praças do paiz,. em yi.rti.i.de de urna crise c ommer:cial ·q ue se aic·centrúa e se aggrav·a de um ·
modo desolador para os interesses nacionaes, obriga-me a adiar
P.a.ra a 3• discussão considerações e emtndas que quero ter a opportunid::ide e a honra de submetter á apreciação do Senado . Faço corr.
is so o que em mim está pal'a .apressar o andamento de um projecto,
Já tão retarrl:ldo, que deveria estar voturlo e sanccionado .. . .
.O Sn. A1FP.ED0 ELus : - Apoiado .
O SR. LAURO MüLum: - ... com vantagem p ara a Nação, pois,
a s ~ im h~r~amos P.Vít~•.do os prejuizos .enor1iic's que a nossa balança
commercial tem soffndo, em virtude da depreciação sobretudo injusta nos preços do nosso principal produeto de exportaçãc, ..
Nessa occasiâo, ..Sr . Presidente, terei ensejo de collaborar com
algumas emendas naquillo que eu supponho ser o no3so pensamento
oommum de amparar todos aquelles que produzem e que neste paiz
empregam. seu capital, rle prefercncia ·áquelles que veem aqui explorar .a riqueza creada ·em detrimtnto dv trabalho. naeional e do capital aqui empregado .
Posso ter esta attitude, Sr. l'resicjente, porque me níio repugna.
ante.~ me dá prazer, . o volo favorave1 ao pensamento principal da
emenda do nobre Sen ador pelo Ceará. Não é <le hoj.e a minha convicção favoravel ao redesconto. Ha 17 annos, em urna palestra de
intimidade d~ .. governo, que tive a honra de ter t:om 'a maior competencia administrativa que tenho .conhecido no Brai;il, o Conselheiro Rodrigues Alves, opinei, a ,respeito da reorganização do Banco
do Brasil, que elllil deveria c·onslituir-se em banco de redes conto,
isto é, pri11cj-pal111ente em banco dos bancos, creando-se assim um
orgão centr'a l 1de defesa, afim de evitar as crises que temos tido e
r.ontinuamos a ter por falta de um recurso desta natureza.
Não me •estenderei agora nas cônsidé,raçôes que 'justificarain
esta attitudê apenas quero diztr que dou o meu voto ao projecto
do honrado ' Senador, pedindo licença a S. Ex . e ao Senado para
aprcs~n1ar a~gumo.~ idéas na terceira discussão, !1º , i!?'tuit~ que a
todos .n ós amma de solver a crise actual e, o que e mais, evitar que
(•) Nã.c ·t «: revis·t6 pelo or.ador.

se : pbssa:m reproduzir por falta . de orgã?s que o.s . poderes, puhHcos

já. deviam ter creaclo._. ~ljluitq P.~W.i muito bem.)

o Sr. Francisco Sá: - Sr.. Presidente, nada tenho a accrescentar- ao appello · que, eom o seu alto · patriotismo e auioridade, dirigiu á sabedoria do Senado, o honrado Sen~dc_ir por S. Paulo.. .
A este appelfo acaba de resp~nder patnollcamente _? nol:)re -re- ·
pre:sentante de Santa Catharina, adiando qualquer suggesta~. qµ emenda que, porventura, julga§se conveniente apresentar ao pro1ecto neste
segundo turno.
.
.
.
·. O que ficou evidente, e que o nsco que se po~rn. recear de se:
0 . projecto emenda.d.o, demorand0 SI!:ª _passagen~, . esta ar~stado, .merr:c
llo acicôrdo estabelecido entre as opm1oes dominantes afim de imprimir celeridade aos trabalhos parlamentares.
Aliás espero que algumas das suggestõ·~s que. tive a honra de
cúvir no 'seio da · Oornmissão possam ser satisfeitas com algumas modificações e emeii·das que terei a ho.n ra de apresentar em tercei!'ª
discussão.
. , . :L !!:p. !l
· .. ·. Aque!les qtre fizeran1 objecçõcs sobre o vulto das quotas e letr~s nestinad'ás uo banco redescontador e o re.::c10 de uma inflação resullante ·de "Ulll ·grande affluxo de títulos ·a d()SCOntar ela emissão. creio
pode+ aconsd'lur o Senado · provitlenci:j!s .c onvenientes e op.portunas.
·Só me · restá ' agradecer aos honrados Sc1,adores por Santa Ca:tharina e S: P rli1lo a ·rri:odo por que acabam de se manifestar a favor de
umf\ medida que. vem sa~isfazer a~ necéssi daaes urgente!. do paiz .
<Af...~i,(-? · bem; mmto :be.ri .(. . ,: .
·
: ·..
.
.
Ó ~r · VcilJ,>UciQ de AbJ::f ,u: --:-- ·Relevem~me · V. E~., Sr. Presidente,
e o ~enado que, neste morp ento, em que ha um appello para uma urgencia excessiVa da appliqação ·de um remedío heroico a um doe,11'tt .
tiúasI moribundo, venhtl fazer algumas considerações, desataviada~ .
sem ·vafor ie.c hrüco, ·mas que para mim, parµ ·IlÓS representantes do
Hio Grari'de ·a;ó Sul, teem' b:istant-e valor, porque .vor nosso orgão vimos..
aífirmar dou:trii1as predicqdas pelos nossos maiores, desde a Constlniinte até h_oje.
·
$.
o .Sn. Fi.U.NCISG-0 SÁ; -,- A rntervenção de V. Ex. nunca foj per- .
turb.ador::t; ao. contrario, é sempre muito 11til.
·. ;·, Q SR. VEs:Puc10 DE AnREU: Serei breve para não demora.r '· ·
ctiscussão e a votação em segundo turno, deste projecto e par:. não
importunar o Senado com a minha palavra. (Não apoiados.)
. n ·e ha. lor1go tempo as pr.àças commerciaes do Bra~il veem reclam'ando contra a crise em · que se de~at~m . pela falta de numeraria .
. Est~s . rec)aml!.ções constantes e endereçadas ao Centro pelas praças
do 'cómmercio do paiz fizei::am com que diversos alvitr·~ s fossem sug~erl.do~ como meí.o de deb.~llar a situação critica em que ·o commercio
e: :i. · if1d1'.stria s.e,. el:\coritr;i.\iam. pe_ssas sugges~ões surg~ram immediatámer,lie,..com.o salvadoras, a em1ssao pura e simples feita pelo Estado
d ·a Creação··de Baúco .de çmissão.
·
'.'. · Recoi·cl o.me,': Sr. P.~esítlente; que . em uma mem~ravel sessão. n11
As'sodação Commercial de~ta Capital, o Sr. Presidente da Republica
que a · ella compareceu, tepdo ensejo de .falar aos repre.s.e nt.a ntes dÓ
'• "
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commer.cio, que alludiam ás dHficuldades com que luctavam deante
ela crise de nurnerario, que então já ·e ra apontada, fez sentir que, de
todas l:ts soluções alvitradas a .do Banco Emissor era a menos c onveniente, porque o condemnavam, bastando os nossos antecedentell
historicos.
·
Ficou cm caminho, em estudos, o outro alvitre apr·e seutado · o da emissão pura e simple& pelo Thesouro Nacional. Contra ella,
porém, levanta,•am-se vozes que entendiam que já sufficientemente
dilatada estava a nossa drculaÇãC, fiduciaria, que muitos dos males
,1ue eram apontados no momento provinham iustamente da. infJ.aç~o
do papel-moeda fartamente -derramado pelo pa1z e que emquanto nao
pro.curassemos valorizar esse papel-moeda, e restaLelecer o fundo de
garantia e de r.e sgate, não poderiamas pensar em novas emissões,
cujas possibilidades -deviam estar terminantemente afastada&.
o SR. MENDES DE ALMEIDA: - Apoiado.
ü SR. VESPUCIO DE AllREt:. - Ml:ts, Sr. Prt:;idenfo, as necessidades da producção nacional, as necess1Jades da,<, no~sa& rndustnas, as ·
necessidacles do nosso commercío, vinham fallando altamente, exi~
gindo das poderes publicos que tomassem uma solução determinada,
e o grito provenie.n le dessas nec.e ssidades fui se elevando a tal' ponto
que era misté-r que o Cong.resso Nacional. tomasse a si· a iniciativa
ue solv.er a questão.
·
Para isto, surgiram na outra · Ca:sa dQ Congresso diversos proje.ctos, cuja resultante final foi este ora entregue á deliLeraçãó do Senado.
Não quern historiar us antecedentes deste projecto, mesmo por··
qne todos os Senadores o ·Conhecem perfeitamente, pois foram publicados pela imprensa ·6 lãrgamente discutidos Cada um dos membros
desta .Casa já tevr- eni.eJc de formar opinião pessoal.
'
Veio para o Senado e não foi propriamente elle ".[ue retardou a
sua marcha. Chegado que foi ; a Commissão de Finanças fez sentiil'
a nec·e ssidade de estudal-o mais a fundo, porque parecia que, como
viera, não satisfazia inteirame1;üe as neceissidades da ·occasiáo. Neste
sentido, o Relator do projecto teve ensejo de entender-se cQm o Go-·
verno, e parecendo ref.tectir a opinião ·do Senado, accrescentou que
estf, Casa não estava de. ac·cordo com o projecto da Camara tal como
nos houvera chegado; en't endia d·e ver ser modificado.
O SR. FRANCISCO SA: - Era uma opinião mi.n)ia. Eu não tinha ·
·a bsolutamente autoridade para falar em nome d·o . Senado .
O SR. VESPUCIO DE ABREU: - Desde que S. Ex. foi encarregado
pela Commissão de entender-se com o Governo Federal, no sentido
ue .e studar o projecto que já havia sido analysado pelo Sr. Presidente
~a Repu~lica, pelo. leaaer da outr-a Casa do Congrnsso e pelo Ministro
ua Faz.e nda, naturalmente estava encarregadó pela Commissão de Finanças, de trocar idéas com ·O Governo, Mim ele reformar o projecto
com o qual parecia que a Commissão não estava de atcôrdo.
'
O SR. SoARES nos SANTOS: - Convindo accres.cen lar que a ·Camara já tinha consultado o Governo sobre o pro.jecto e que elle já
o havia acceifado .
O SR. VESPUCIO DE ABREU: - Não estou .e u condenmando o facto ·
de . se ter ic;l.o ao Poder Executivo, trncar impressões a · respeito do
projecto em debate.
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com a sanccão do PodE-r Executivo e de um dos ramos do Legislativo, e qúe, chegado ao Senado, indo a Commissão, que se acreditava
estar d.e accôrdo com o projecto, havia !lido autorizado o Relator a
entend·er-se com o ·Governo Federal.
O SR. JdÃo LYRA: - Perdão . Não houve voto tla Commissão a
este respeito: ·O Senador Francisco Sá, incumbido de estudar ó assumpto, declarou que não o relataria sem antes se entender com o
Governo Federal, porque não estava ·de accôrdo .com o .projecto. Foi
o Rei-ator ·e não a Commis's ão, que resolveu conferenciar com o Sr.
l'resideríte da Republica .
·O SR. VESPUCIO DE ABHEU: - Naturalmente o Relator 'estaria d1;
accôrdo ..com a Commissão.
O SR. Jo1\o LYRA: - Accentúo apenas que não houve compromisso ou vo tação por parle da Commissão sobre a proposição. Não
11ouve, portanto, ensejo para que cada um dos membros a a Comnussâo externasse ü seu pensame11w a respeito.
ü ;:,n. VESPUCIO DE ABREU: - Naturaunente, o ·H.clator fez sentir
lJUe não es tava de aocôrd-0 com o .p ro}ecto, qu·::: precisava estudaJ-o,
a Commissao concordou e nesse sentido ü Relato r 1oi e ~üender - se com
o ·Governo, por si proprio, co rn o era ·do seu direi ~ o , ou autorizado pela
Com.missão.
•
O facto é que a Commissão, tacita ou explicitam ente, 111an.ifestou-se de accàrdo com o proc edimento do helator . .t:ntre tanto, Sr.
Presidente, o Relator t~ ouxe as suas emendas e a Commissâo a1>
reeusou .
l, or i·sso, acho intc r e~sa_ute que, depois. de t.er _ recus·ado essas
emendas, por granel.e mawna, voltasse a Co!llm1ssao a ü1zer que
essas emendas deveri·an1r merecer a approvação immediata do :Se nado.
.
O SR. FHANcrsco SA: -- E' que não houve div zrgencia fundamental.
U SR. VES.PUCIO nE ABHEU: E stou diz.endo que acho o caso
interessante, e apen as 1>pblinho 0 facto de · que hontem não fossem
as emendas acceitas e hoje o sejam por nã.0 haver d1vergencia fun damental.
O SR. MARCILIO DE ~AC EHDA: - E' uma brilhante vidoria para
o illustre Relator.
U SR. ME'I·ELLt:1 JuNfOh . E' 0 regímen dá incohercncia .
ü SR. :.\1ARCILIO DE 1-tACEHDA: - E uma questão que quanto mais
11e explica mais se complica.
O SH. VEsPuc10 DE ABl\EU: - R ealmente, é extranhavel que tendo
sido este assumpto estudado p ela Commissão, com a calma que preside ás suas reuniõe·s, eq'i. QU ·:'! todas as qu z5tõ·~ s se debatem sobre um
ponto de vista el evado, e não logrando o Refator obter, hontem, o
apoio da Commis5ão par,a as suas .emendas, mereçam ellas, hoje, mais
do que apoio: um açodamento para que sej-am immediatamente approvadas.
O Sn. J\li>TELLO JuNJ;ou: - Houve incoherencia geral.
O Sn. \! ESPUCIO DE ABREU: De passagem apenas sublinho o
facto.
O Su. OcTACILio m1: CAMARÁ: E' mystific ação dos cazacas,
àe que trata Floriano, 11a sua carta inserta no O Imparcial, . de hoje.
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O SH. VESPUCIO DE ABHF.U: - Mas, Sr. Pr.e siclentc, não foi para
fazer a critica dessas demal'ches, d.e sses avanços e recuos, que ·tanta
teem travado a inarcba desse pro:jecto, qu e me propuz vir á tribuna
do Senado ·p ara occupa1<lhe a attenção.
O ponto de vista principal que aqui me trouxe, foi; como disse
ao iniciar as minhas palavras, a resalva ·do p ensamento de que a
maioria das . ~me n das apresentadas pelo illustre Relator da Com missão rle Fin:mças deve merecer o nosso apoio, ·pelo menos o meu.
A primeira emenda ao § 1.º do art. 1.º acho-a de inteira .iustiça
e a ~uffrau:o ·c o m tod:i a boa vontadr. E' a emenda que mrrnda dividir
em duas ·-partes o .exce,s~o ouro, nÍetade ·p ara se apvlicar ao pagamento elas desp e7as p apel e a outra para o fundo de garantia e resgate do papel-moeda.
"O SH. SoAREs .. no5 SA"'Tos: - Est~. emen d a só se realizar'á no
pa'pél porque o saldo ouro fi,ca no Ranco do Brasil.
O ·SR. 1\'fl.:Nnrcs DE -ALMEIDA: -- Ouanclo fica.
O Sn. Vr.S PUCIO r •F ABHED: - Mns. Sr . Presidente, sinto não poder. ·Concordar com nlgumas r1 as outras '2mendas aprc· ~.entadas ' pelo
illustre Relator como ao arL 3.º do proó ·::cto.
Si fo s!'e possivel emrnrl a r en1 s"gunda discussão, eu o faria emh0ra com desagrado de alguns eolle,cr::Js. Mas seria estultisse ela minha
parte aprr!'rn~::ir emenda a ·outra emrnclfl antes de ser e~.ta approvada
pelo Sena·do. E "ºITI" certamente o será. só terei o re•~1irso de apresentar. ()Il1 terceira dis cussão . urna emenda substitutiva á parte c-om
nur, não estou dr accôrdo . D·e vo, 1mtretanto, desde j;'.1, justificar as
razões por qne não estou ele accôrçlo.
O ponto p.rincin~l cio meu clissi·di; rm rP.lacão á "men~a ao .art. 3•
aprrsentaclo prlo illustre SePfldor pelo C_e ará, é aauelle rm que S. Ex.
estahelece no Banco do Brasil uma carteira de .emissão e redesconto.
Varifls {'Onsideraç.ões levam -se a impugnar a prop:) sfa do i11ustre ·
Relator do .projecto .
· Primeiro . vPio mie n"s· ultimos tenmos se faz a gr:1nde nro-pagan·
rla JJ() nosso paiz parn exhumar a .crPacão de bancos rl(e emissão.
Para isto se arrrn111ent'l. anonl:111rlo commumment" auc todos o5
n~.izr ~ CT\lP tr 0~m orcnrniza ç5o eCOllOJPiCa e finanCPir:i dtspÕem d.e apparplhos de emissão.
.
. .
. ·.. ' ·
.
.. Mas. Sr. Presidente:, eu aclio an e, rm nrin:i!l!ro:,'logar, nós ·devemos applicar as {'rN1ções ao ryleio proprio. Todo}i 'OS: P.a izes que teem
ri_::eado e desenvolvi_d n _os ·instih1tos n,e- ~,mis.~.ão.ç~ij: · pai?.es de cir~u~a
çao de ouro, de padrao ouro; de ·fo1··UJ,~~ll'~fOS ban~os de em1ssao
são crN.1n :)S Darn erhittir o p(!;P'el ~~9,.Jfr.él':·i:: , ·i;rarantia da moeda ouro,
afim ne facilit ar os n egod os co11úP..'e•i'eiaes. ·E flinna mais : os bilhetes
emi'ttidos por PS~P s i'11stitutos C'omo 'm o eda -pn·nel representativa do
onro são res~ataveis á ·vista; ele modo aue existe uma · vantagem na .
~u~ eJllissi'ío' r a sua conver.são nArl " ser semnrr immediahl: o · portador dri bilhPte chega ~o g11iChet âo banco e recebe em metal a quantia Pauivalerite.
· ·· ~ < .
·
·
. Pergunto ·P~1: ~· . ess~ - o ·:r.·oss'o c~rn? O noss0 m eio <P.rá o mesmo?
Temos uiíi niôrão ouro? Qua5i. que h1aµi11ario . T emos circ.tilaçf.io metall~ca ?, N.ão . Temos típia circulaç:1o fiduciaria. Papel-moeda
rle' '. r:urs'o 'forçado, emittirlo pelo Estado sobrP. a r.tar:rntHi. de nossa
pro.ducção exportavcl e da confianÇa que o Esta;do P.ó de inspirar.
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São esses os nossos principios. financeiros . E sobre essas b ases que
temos nossa circulação .
. V_amos agora crear nrh instit.ut.o de emissão. Um instituto de
em1ssao deve obedecer a regras estabelecidas para todo instituto
desse genero ; e a primeira regra desse genero é a conversibilid-arle
á vista ; ou então nós vamos crear um outro instituto de cm issã-o de
papeJ-moena tambem de curso forçado . ·
Si V. Ex., Sr. Presidente, se dér a·o trabalho de consultar qualquer trafado sohr.e este nssilmpto. verifkará que todos os tratadistas,
a uma voz con rlem nam in limin e a emissão bancaria de r.nrso forçado; V. Ex. verificará qu e esse systr -- ~r. foi e é admittido em
alguns paizes em situação excepcionalmente grave <' difficil, em
consequencia de verdadeiras calamidades. como gu err as. krnrks commerciaes, inundações, etc., e, mesmo assim, isso só s ~ tem adm ittido
em lap~o de cluraçãc. muitv curta. de modo que eTL p•Juco se volte á
emissão de bilhetes .cuja convers·i bilidade possa ser feita immediat-amente, ·p ·orque não se pôde comprehender um banco d e emissão C()m
"Papel de curso forçado ..
Sr. Pr..esidente. no nosso ·caso . ·CT U e é o de um 'pai;.; de papel com
curso forçado. pergunto eu, é -admissível a creação de um instituto
de emissão sob effeifos commer-ciaes?
O SR. FR ~. NCisro SA: · - E' o ~vstema . a ll emão e americano.
O Sn. VESPUCIO DE AnnEu: - Chf'a::i rei ·lá. Li attentamente o parecer d e .V. Ex. p foi mrs.mo p ela lei fora desR~ brilhante narecer
qne 'me resolvi a trazer á 1nbuna desta Casa as sllnples e despretenciosas ohservacões aue venho fazendo .
·Mas, clizia 'eu, somos. U[ll paiz de papel-moeda .com curso rforcarlf\
PmiHido pelo Thesour?. p rea~do tl'TI instituto de ;-m~<<ão. vamos
fazer com que esse mstitute enntta _p :iu el r.onvers1vel a vista ou nanel
inconvers.ivel? Pergunto ~t1 em que base? O d escon.t-o de eHeitos
commerciae~ representara. ·p or acaso. no nosso rnP.10 . ouro ~om o
qual se possa fazer de valqr es pai:a garantir a emissão'? Pode-s·e _ per~ ·
mittir a creaçâo de um insfi1uto -d e emissão aue niin tenh::i como condição· primeira a convertibtlidade á vista de seus bilh etes ?
. Ahsolutamente. pifo . Rortanto. o CTUP. vanrns f,,? n>• /, nni ,; ~UD Pl· 
fcctação d e moeda . E si vnmos ·dar a um b?ncn a fa.culnarle de emitiir papel-moen·a .inconversível, nesse caso, dP.vPmos - p1;·e ferir ::i omissão pPlo E5:tado, an e essa. ao mP.nos . é .c:{ar::intid::i u ~la nrodt1"ciio · n ::i -.
don a1 e nela confíança que o Estado inspira: nevPrnn.< preferil-a á
rmi~são ban·caria aue SP. vae fazer. t::imbem inconversi v~l.
Di:r.-sP aue a emi:<siio ~obre f'ffeitns c.ommerr.iw"< f::irii "·º,.,, aue
;is necessidades da ·c.ircuTadío sejam attendid;is automali camente . norITTJe. sei<undo o rme -se nód.e presunpôr das linh:is geraes d·a emenda
aprPs.e-n tada pelo honrado r.enresP.nta nte do Ceará, o mecanismo automatico consi<lirá n.o seguinte: O commerciante ou o b~ncn trar á :i.
sua. l~tra .iá d esc·o nta·da. para f::izer o' redesconto no Banco do Brasil,
rPcP.hendo uma certa ouantidade df' nofas equivalentes ·ao v alor dos
e(fP.itos comJ11PrdaPs trazi~os a rPd P.sr.onto. Naturalm eri<f:e. ·não va.e
red_esrontnr letras 'auenas n::ira possuir r ranel do banc o e delle
entulhar ~s ~etis r.ofres p;11P. recebe e~l>es bilhete~ bancarios para
fazel-os · cir·cular, visto como tem ne·cess1dade de 1nrar com os mes"
mos. P?r~nto; o_s bilhetes entram em ciTculação. Mais tard·e, porém,
para ·a mcmeraçao, tem qu ~ resgatar as letras com esses bilhetes ban-
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mw sera ma10r de duzentos ou trezentos mil contos em uma circulação, corrio a nossa, de um milhão e setecentos mil contos de réis.
Os bilhetes inconversiveis ·ao Thesouro serão em· mâior a:b undanda,
n a. praça, e, assim, o commer ciante qu e tivesse que ir ao b.a nco resgatar as suas letrns rf?desrontada·s t eria··necessi dade . de andar procurando, na praça, quem lhe vendessé ·os bilh et::s banéarios . para,
com elles, entrar para o ban co e este inciner ai-os~ estabe~.ecendo,
portanto. um systema de especula ção, em relação ao ·[l;;p el-moedà ·do
b anco porque este não 'PÓd e acceitnr no resgate o ·bilhete do Thesou ro, visto necessitar daquelles bil:b etes, afim de incinerai-os e estabelecer o mecanismo automatico da emissão ·e do redesconto. Vamos
crear uma s'ituação espedal para o papel bancaria com grandes vantagens deHe sobre o pa•pel-moeda erni ttido p elo Thesour·o .. . ·
O SR. FnANCISCt'J SA: - O papel dei Estado está as·s egurado com
a contribuição Jevad3 '3 ftindo de garantia. de accôrdo cortl o projecto da Camara. ·
·
·
. O SR. VESPUCIO DF ABREU: - . . . deveria ao contrJrio ter outras
vantagens sobre e, papei d-o banco, que não ·tem garantias:
O SR. FRANCISCO SA : - Tem a do valor rep-resentado ·p elas h"ansacções mercantis.
o SR . . SOARES DOS SANTOS: . - Tem ºsó ·O assegurado ' pel a- lei.
O Sn. VESPUCIO DE ABREU: - Terão esse valor si todos os effeitos
·rede<;-contado-s _forem perfeitame·n te sal-d a veis.
.
ü Sn. SoA'RES DOS SANTOS: (dirinindo-sc ao Sr. Francisco Sá) .:
- .Pergunto: ..as letras descontadas r;c Bane-o do ·B rasil não pódem' ser
redescontadas no mesmo 'b anco?
·
O SR. FnANersco SÁ,: ...:._ Evidentemente podem .
O SR. VESPUCio DE ABREU: - 'Estava argumentando quando · fui
interrompido pelos apartes sobr.e o mecani smo de funccionamento
automatico d·a carteira de emissão e rede scontei.
.
'
· Por conséquencia. · si ó banco não póde "t~r- bilhetes conversíveis
á Vista, si faz emissão para redesconto das letras, exigindo que ·os
bilhetes de -;sa emissão venham resgatai' as u·roorias letras, seria . de ·
mecanismo mais fa.cil, mais simples ºque n Estado emHtis·se e (izesse
emprestimos aos banc·os e não :. um · ban-co, para e; rede·s conto·.
· O SR ..Jofo LYRA: ---' Perfeitamente.
··
·
o .SR. MENJ?ES DE ALMEIDA : ~ Do5 maJ.es. o menor.
·O SR. VESPUCio DE ABREU: - Sr. Presidente, ·esfamos arguinentando -c om a praça do_Rio d·e Jan.eiro . Parece que o Senado inteiro
suppõe que <> Bra'Sil que trabalha~ crue produz. é o Rio de J.aneiro,
Yisto como as reclamações que foram feitas contra a falta de nume·r ario, contra a,c; deficiencias que se notavam na sua circulação para
-fomentar a producção, a industria e o ·commercio não .o foram sómente na praça do Rio de Janeiro ...
O SR FRANCISC(, SA: - A·o ·ccmtr:.trio, Tieram d·e toda · a parte.
O Sn. VF.SPUCio DE ÂRRF.U: . . . vieram d e toda a narte. Entretanto, estamos · procurahdo dar remedio á praça do Rio ' de hneiro ".
·
·
ú SR. FRANCISCO SÁ: - Não sen hor; porque os redescontes serão
feito'S em todos os Estados em que houv.er bancos. Os títulos desses
bancos pod·erão ser redesc-ontados·:
O SR. VESPUCio DE ABREU: - Sim: · poderão ser redescontados no
Rio de Janeiro.
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, O SR. METELLO .TuNIOR: - Não temos r.e gimen hancario . Esse
o mal.
,l
'
O Sn. VESl'UClO DE ABREU: - Teem que -fazer uma viagem ate. ca,
para isso . .Seria 0 .c aso do individuo . qu e n ecessifasse de medicação
urgente e se mandasse busc·a r remedios á Europa. Quando aqui chegassem, . encontr~l -o-iam ou curado üU morto.
,
O SR . FnAN01sco 'SÁ: - Mas -0 Bp.n~o do Brasil não tem agencias
nos !Estactos?
·
O SR.· SoARES DOS SANTOS: - Não têri1 ·o mesmo poder.
O SR. VESl'UCIO DE ABREU : __: Onde está. na emenda do nobre
Senador, qualquer autorização qne permitta ás agencias dos Estado~
fazer red escüntos?
O 'SR . . FR.\NCISCo SÁ: - Autoriza na Capital e nos Estados.
UM •SR. SENADOR: - Subentende-se.
O SR- ' VRSPUCIO DE ABREU ·: - Quando se allude, no projecto, á
cTeação de uma carteira de redesconto no 1Banco .do .Brasil, não se
'estatue que · o se.i,a no banco e rias ·SUa:s agéncias. \Subentende-se sim
que o seja, n11 séde, na matriz e :não nessa ·e naquellas. E uma medida d.e.ssa ordem quando se a quer, estabélecer far-s e-a no projecto e não. se a relega para· a regulamentação, mesmo J>Orque na re·gt!lame~tacão não se pócle Í'r ·além daquiJ.lo cme· é ·determinado pela lei.
· " O SR. VESPUCIO DE ABREU: ..:...... Ma~, Sr . Presidente, eu prometti
ao Senado não roubar-lhe o tem'Po · c•om às minhas desprelenciosas e
·desautor'izadas ccinsider.aç?es (11ão apo•iados,) . Sou obrigado. porém,
· a fatiga]-{'f" mais d-0 q1Hi pretendil:, pél.o~ a1Jartes C'Om que aliás muito
me ·h onram os meus illust:res co1leg'a8 do 'S enado.
·
Entretanto, dizia eu :" 'Preferível 'neste ·caso seria que o proprio
'Estado fizesse a emissão das suas notas e as e·ntreg;asse aos bancos
que " qui~esserri fazer. •oper~xões de rédescontos, .mediante as eautela'
e garantias ne.cessai;ias.
"
.
· · Seria um meio muito mâis · simples· de se áttender a crise af,fli. ·
ctiva que hoje atravessamós.
Não sorrios um paiz centralizado, somoo urn pab; de r egimen fe··
·derativo . · Precisamos affo.r,1der ás necessid'ade o, "dos rliversos Estado3 .
.0 meu nobre· collega, ainda ha pouc 0, para 'l'Qlifirmar a sua argunrnntação. talvez Pt"nsandq que um obscuro repr esentante de 'um Estado longínquo não tivesse. ne:~te assµ.m pto de alta financa. a b.astante
rlarividencia ·de espirito 1rnra procurar aheberar-se . ás boas fontes e
ar'g ümen h:ir tam'b em aquillo que se p.ass·a n ·o extrangeiT'o . . .
.
O Sfl : FRANCISCO SÁ: - Eu tenih-O v · maior confiança na pro.fi·Ciencia de V. Ex ., que es~á sendp provada agora mais uma vez.
'
' '
1
'
O SR. VF.SPUCip ·DE A11REU: - . ·, . o i;neu ·nqbre coHe·ga, para esnrngar as ·m inhas considerações. arguineritou com o que se faz na
Ame,r ica d·o Norte e na Alj ·~ manha . "'
·
·
' · Perclôe-rne 's. ·Ex. Tanto quanto: a minha intelligencia puder alcimça.,."vou 1riosfrar a-0 1Se\1~do que ;is· ,situâÇões nãô são as mesma!!.
Em assutnpt'os bancatj os de ·emissão, Sr . .Presiõ ente. ha ·diversci's
systemas. Ha . uns oue aqoptam a.p en.as o monopolio hancarfo ·· ;de
'emissão ' e géralm Pnte iss q se passa em· ·paiz~s ,de >Goy~ r_no cent:;:iI~
.zado, c·nm-0 a França; ha .outros que e:stabeléce'm a enpssao pO!" hm1tado numero de bancos n9 mesmo· pari, como a Inglaterra e ·a outros,
OS mái's liberaes. que 'estão mais dé ·aCGÔlrdo 'com ' 0 lJ;>ir ogrésSCÍ rtw·derpo, que estabelecem n con ,d ição par a a em is.são geral, .desde ·que to'dos
1
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satisfaçam aos pr0ceitos geraes de uma determina tla lei como os Estad-0s Ui.ido~ da Arüerici. do Nort:-, o Mexico , etc .
. 1·
Na Allemanha, ao principio, quando ainda não !formavri a Confed eração Germ anka cada um dos principaes Estados allemães tinha
·,o seu banco de emissão. Drpois da victoria de 1870, quando se orgu··
nizou o Imperio Allemão, procuTOll •3 e crear o Reichsbank, o Baneo
Imperial, do E~tadt:.o , porfai1. sum pl'ejudkar aos demais eslaib ele ctmentos bancarias que já existiam.
Formulou-s e então uma lei ge r al ·o bri.gan.do a todos os ban cos a
certas exigencias p;irn qu e pude ssem gozar da faculdade emissora.
Nesta s con tl i ções a quell e5 que não poderam .s upportar á c-onco·r r encia do Reichsbank ou dos principa es Bancos dos Estados foram
desapparece ndo e deixando a sua faculdade emissora em favor do
·~an co Imperial do Estado.
•
:vfas. em qu e ·c ondicõPs se faz a emissão do Reichsbank?
. · . · A. emissão do Reic'h s bank faz-s e to1nando por base ·o en caixe 1ne lalllco e mais um::i crn anti 2 addicion al que é chamada o cointinge11.be.
'Ü Sn. LAuRc1 MÜLLER: -'- Fazi'a- se .
O SH. JosÉ EusEBJO: - D ep oi s da guerr.a'!
O Sn . VEs1•ucro DE ABREU: - ·Assim proced eram até 1914, ante:;
di.. gnerrn .
.
Esse contingente ia augmenta rtdo á proporção que os outro;
bane-os iam deixando de existir.
Assim mesmo, havi a · o limite prefixado d e 550 e nos fins de tri~ meistres el evendo·~se a 750 rnilhõe'.s p ara o Reic·b sh ank . e o t otal ·p ara
1'odo5 os bancos emissores de 818 milhões de m arcos .
A emissão do Reichsba·n k ·sempre foi conversivel á vista e ·estabelecida de tal fórma qu e não apresenta va· o menor risco para a instituição .
··
' ; fr l, , 1.~;-1 \:
· Na Arn 2rica do .Norte, que S. Ex. citou tambem para contesta1· a·
argumentação que eu ia desenvolvendo . o sy1stema tem tido outra
evolução.
r r ! '"9"J.,"l1il/ili!!
Primitivamente se rst8beleceu qu e todos os bancos poderiam
emittir s-ob o la stro d e titulas da divida publica elo Estado na p'orcentagem no mínimo ele um quarto 'de seu capital e no maximo , antes
de 1890, d e 60 o/o a 90 % de .s eu capital conforme a import<rn cia desse
capital .e após 1890 igual ao pr oprio capital.
Nestas condições formaram- se innumero1s ban cos, toJos ell<:7S
emittinclo sob 1 o lastro de titulas da divida publica, que são titulas
ouro.
Mais ta rde, porém, quando sobr eveiu a crise de 1907, em que u
systema emissionista ela America elo Norte não t eve a .elasticidade
necessaria para sahsifazer as c'ond ic;õ es do .com.mel cio, veiu a lei de
mos, que permitti u qu e diverso s d esses b ancos, formassem ass-ociações - nacional c11rrency asso ciatio.n, - para fazei1 em emissões, qu e
nâ'li eram mai~ unicam ente sobre hase . de titu1os da divida federal,
estadoal ou dos condados. como primitivo :> b an·c'os que faziam emissões; mas parte sobre títulos d a divida, \:! p,apte, sobre effoitos c ommr, rciaes. Alg un s bancos náo se quizc r.:-iiu. fq nclir n e~ s e. 1wtio11al currency <rs'socfotion e continu ara m fnncçj,qn.gp_;dçi com a sua primitiva
organização de national b an"ks.
., · ·1 , .' • • ,
,O _(i_o yenw amer~cano , compreh~nd,en: dg ,. . l'.J9pérn, qµ,e ai nd a não
havia bastante elasticidade ,uçi m ~ io ,Ci·,rm1La_J] ,te :·I1QIJ1eoJ.l, uma commis5ão para estudar os estab elecimentos bancados ex istentes na Europa,
1
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afim de que a mesma apresentasse um r e11torio gera~ pelo qual se
pudessem conhecer as medidas nece.ssarias para melhorar a cir·culação interna do paiz. ·E !n consequ encia d esse relatorio foi que se pro~
mul1gou a lei .de 1913, ci~a da p elo illu stre -r epresentante do Cear.á, lei
essa que permittiu a cr eação d e 13 n ovos .b ancos de emis~ã-0 e r~des
con to, operando exclusivamente com outros ba·ncos e ·cugos capitll:e:s
foram obrigatoriamente subscriptos p elo s bancos nacionaes do d1strido corre s pondent ~ , pod endo tambem subscrevel-os os Bancos de
Estado e os Trust Comp any . A emi s.s ão desses F ed eral Reservy Bank3
bas<'ia -se so1b rc e. seu capital e sO'bI'L ?.!'feitos cúmmerciaes, mas se11!
exclusão dos direitos dos antigos b ancos . Esse é um 1systema que dia
á circulação a maior elasticidade p ara evitar as crises sem el:hantes as
que se deram na praça de !Nova Yo'i·k e outras, em 1907.
E' preciso, po r ém, attender a qu e na America do Nort ~ o padr<lo
é ouro, a circulação é melallica e que, si ainda existe algum p apclrnoedil ·~m ·Circulação é porque não conveiu ao Governo , após a crise
de 1866, retiral-·o, pois nas .arcas do Th esouro possuia um d·eposito
ouro muito superior a esse papel em circulação. ·
A en:iissão dos '"Fed eral Re servy Banks" 1é semp.re conversivel á
vista . Qualquer um seu bHhete aprese1,1tado ao guichet de um dellcs
é immediatamente trocado em .especie.
Para •·cmparar ,a 110s1; l situação com a da Allemanha ou com <1
da America ifo Norte, seria preciso qu e tivessemas feito a conversão
do nosso mPio circulante, isto é, tivessemas o padrão metallico e ouro
em circulação. Seria prf ciso que tiv es,semos ·bilhetes resgata veis ou
,
con_versiveis á vista.
A propria Argt>1;1ina já tenciona fazer ,\ conversão do melo circulante, 1w1s não se atreye u a crear o banco de emissão, visto c:omo
.:tind:t não ~ decretou e flx ecuto•a d efinitivam ente.
Parece-me, portanto, 'Sr. Presidente, que sob este ponto de vista,
seria mil vezes JJ : derivlll accefü1r o c onjunto d e idé.as do Re;_,1tor,
supprirnindo-se a cmis:sã,.i banc::il"i:-: que será uma excrescen.cü no
no ~ so ·Organismo !fi;ianceirc . iE' ': ('rcb 1. '. : que o 'Relator . cito 1·t tn•dws
do relatório do dir er.tor do Panc0 (lo Brasil, no período 'le :i !.Jl 1 a
1918, hoje Ministro da ' Fazend~1; é pr eciso, porém, accenb:ü' qur no
final 'dE·sse trecho, ifez o mes:ino s entir que o banco a ·c reaT-se devia
llll• dt.. typo do 1
Reichsbank, p'ortanto, um bm1c0 ele emissão com bilhetes conversiv·eis á vista, tendo por 'b ase uma parte m etafü::a e outra, _de c.ontingen'te como a do precita do banco allemão.
Não ·conheço a org ~ nizaçã'o bancaria aUemã, depois da guerra,
c.:;eio mesmo ·que não sqffreu mO'diücação alguma, mas, se a houve,
julgo não ser muito proBria a ser imitid.fl .p or nós, porque esse paiz,
actualmente, está em um\l situação muito precaria sob quasi todos os
aspectos.
Creio, Sr. Presidente, que para nt1's seria .preferi vel instituir a
carteira d.e redesconto, IflªS em outros n:ioMes que as propostas pelo
11lustre Relato·r.
A União emittiria a quantia n ecessaria e prefixada a esse mistér
f; emprestaria aos .bancos, mediante garantias solidas, o que rfos:s-e 'miislér para esses 'operarem em redes·contos.
•
.
Attendia-se assim ás reclamações de producção, de industria e
do commerdo, sem crear -se OS peri~O:S 9ue já muitas vezes nos têm
assobel"bado, no decurso de nossa historia.
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Em segundo Jogar a m inha discordancia com o honra.do Senad0r p elo Ce.ar:á é r elativa ao monopolio de emissão ban cana.
Entendo qu e um paiz federativo como ·O nosso deve estabelec~r
u seu systema .de emissão, a exemplo do que ,se faz nos Estados Umdo~ , no Mexico e outros palzes.
, Deveria haver uma lei capaz de dar amplitude ao mei·o circulante
" com isto prom-0v er o desenvolvim ento da industria e do commerclU ·
o Sn . MENDES DE ALMEIDA: - 1J\'1as o monopolio é que é o successo.
O Sa. FRANCISGo SÁ : - E tend encia até dos paizes federa tivos .
. O SR. VEsJ:lucro DE ABREU : - Nós não estamos na !França centrajza-da, não pod emos ver essas questões financeiras p elo m esmo prisma francez: ·d evemos, portanto, re correr a medid.as que attendam ás
nossas necessidad es. Não. pod em os transp'ortar da França um cliché
para implantar no nosso paiz, porque se este cliché dá resulta dos bons
· na França, poderá ser inconveniente para nós.
Por esse mollvo pn:ten d em o'.>, em 3" discussão, apre.sentar emen das no sentido d e, conservando a nossa tradição, salvaguardarmos os
bons principios republica1ws e federativos.
Con tribuamos para solver as nece:ssidades das praças commerciae!>, qu e, neste n1omento, estão lutando com t emerosas .diflficuldddes
para rnai•s tard e. qu ando ti ve•r mos encãminhado a s•o.Jução final do
nosso meio cfr.cul an te, occuparmo-.nos, entã.o ·Com .a questão r efe rent '~
aos han cos emissores .
Deix o, <pois, desta tribuna, e d ~ s de •i•á, o :pr'otestci de m inha bancada sempre coherente c·om as suas tradições. (Muito bem, muito
bem . )

O Sr. 'Pires Fe1'1-eirn: - Ausen te do Senado, por motivo de mo- ·
lestia, .Sr . Pr esidente, con.fesso qne não li o parecer apresentado pela
Oommissão de "Pirnmças d esta •Ca sa, em relação ao assumpto que se
debate e muito menos o voto em se para do do nobre Senador pelo
Cea r ú.
'Estimo que S. Ex. tenha enveredado pelo caminho que seguiu ,
apres entando 1á votaç.ã o .ao Senado a cre ação da carteira de r edesc·o ntos, para salvar o comm-e•r cio e a lavoura.
Ha seis ou oito annos, o .Presidente ela Associaçã o· •Comme1cial
de S. P:mlo, Sr. Coronel Marcolin'o d'e !Carvalho, aq ui estando, co nven-ceu-me dessa grande necessidad 2, determiriando-me apre'sentar,
n2quella .da ta, uma emenda ao orçamento ela receita, creando a carteira de r edesconto no Banco do Brasil, .para a uxiliar a lavoura e o
comm ercio .
O Senado rece;beu muito bem a idéa, p orém, como o Governo de
então tinha n ecessidade de dinh eiro para gas tar e não de m eios para
salvár
lavoura, deixou de ,crear essa carteira.
Agora o alvitre nos ap·p erece sob outros moldes e m ~ rece , como
naqueHa occasião, o meu voto. (M11ilo bem ; muito bem . )

a

· O Sr. Mendes d·e Almeida: ( •) - Pedi a palavr a, ap enas para fazer 1-ima declaraçfo de voto, afim de qu e não se supponha que mudei r epentinamente de opinião.
( •) Não ·f~i revisto pelo ·orador.
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Propuz ao Senado, de uma feita, que . se prohibisse a sabida do
ouro. Fez-se; então, phenomenal barulho, com-0 se isso fosse um attent:idh CGntra a sciencia financeira. O resultado é que, se isso tivesse
~ifl1J ieitt>, cntà·u, talvez agora tivessern os occasiã·O ·de ap·r edar os seus
Joeneficos r esultados. (Apoiado~ . ) lDisso se servü:Ú11 outras naçõe·s.
Mas, como eu airnda não estava de combinação com a sciencia financeira, perdi a ·campanha. ·
Tambem não venci quando iniciei a campanha qua mandava que
os bancos extrangeir.os re.alizasserri ;o s ' u c<1pita.1 em ouro, de accordo. aHás, com a lei vigente.. A Gommissão de Fin.a nças de então ficou
estarrecida ante ~emelhante l embrança de mandar cumprir a lei, em
relação á organização ·das carteiras metallicas do.s ibancos . . ·
Fin almente>, ·p ropuz que se prohibi.>se o jogo cambial, por meio
de m ~· diclas sev:eras, adoptando sómente o commercio ·legitimo nessas
transacções. Isto tam!bem produziu grande fnror da sciencia fimth·
ceir.a daquella época.
A' Yisfa disso, limito-me á :seguinte declaração: em relação ao
.i:.•roJer.t•.• em debate e a •emenda que lhe fol apresentada, o meu voto
s e.ná contrario, não apoiando as disposições que · .autorizem emissões
de papel-moeda, unicamente attendenclo á opinião exposta em apteriores debates.
Era unicamente, b que eu queTia dizer. (Muito bem; mu.ito bem.)
E' approvada a proposição.
1

'Sâo ;s·u ccessivameút•e approvadas as seguinte.,
EMENDAS

N. 1. - · Art. 1 °, § 1º, substitua-se pelo seguinte.
"§ 1.º Do saldo que p.nnualmente se verificar na arrecadação dás
Impustos. em ouro, pagas as des1pezas nessa e.specie e deduzida a quota dada em garantia de operações de credito (.art. 5º), metade será
appJicada ao pa·g amento das d~spezas em papel (art. 2º, n. III ela
lei n. 3. 979, de 31 de D!:!zembro .de 1919), e a outr,a metade :Será dei.tinada, em partes iguaes, ao fundo de 1prantia e á incineração do· pajJel-moeda ....
N. 2 . -

mero

;:!.

Ao art. 5° ,d a prop'osição, que passará a ser art. 6°, nu-

Substituam-se as pal;1vras depois .de "deposito", até ao fim, pelas
seguintes: "qu·e será fixa \io p·elo Governo, tendo em vista a importancia qas operações".
N. 3. - Ao art. 5º da .p roposição, § 1 º, in fine, accrescente-se:
d) estabele·ce'l' ·outras condições ·e .c autelas que forem neC:el!sarias
parn regularizar as opera.pões cambiaes:
·
e) fixar uma quota de fiscalização bancaria, de cujo pagall!-ento
dependerão o funccionaménto .de novos bancos e casas bancarias e
a renovação de conce1ssõ~!S ~~ ·existentes.

3ói
N. 4. -- A-0 art. 5° .da proposição, . §. 3º, accrescent : -s e: "e hem
assim a consolidar, ha•r monizand·o-as quanto possivel, as disposições
vigentes so·bre sociedades anonymas e ·b ancos". ·
N. 5. - No art. 6° da proposição sub:stituam-se as palavr.as "a
legislação em vig.or'', pelas seguintes: "os r egulamentos cm vigor*'.
lti;',.!..."õ!,:,.~ . .

N. 6 . - Onde convier:
"Art. Fica instituída no Banco .do Brasil, sob a superintendencia do presidente .desse instituto e a cargo d e um director de nomeaç.ão do Presidente .da He·p ublic.a, uma ·Carteira de Emissão e Redesconto, com caixa e conta·bilklade proprias.
~ l." Só serão admittidos a red csc ontos effeitos do commcrcio,
letras de cambio e saques emittidos r,m moeda nacional, á or.dem, ck
valor . não inferior a 5: 000$, devidamente sellados e g.arantidos, pelo
menos, por duas firmas comm ~ r c ia es ou bancarias, plenamente i.doneas. e mais o banco que for portador, cutj os •fundos de re.ser·va e garantia d everão corresponder a um terço, no minimo, do seu capital
realizallo ou destina.do a op =raçõ·e.s bancanas no paiz, e pagavcis por
sat:aa,., commerciante ou banco, plenam ente idon eos . O prazo dos
ti.tulos redescontados não excedera de quatro rnez·es e a taxa de redesconto .de 6 "lº ao anno.
§ 2.º Contra o valor integral .dos títulos r edescontados, o iBanco
d o brasil entregará b11het cs que terão pleno poder liberator1o e cujo
montante será estrictamente limitado ao total das o.p·erações.
~ 3.º üs bilhetes que poderão ser identicos aos do 'I'he•souro Nacional, com a inscripçà o do numero, .data da presente lei e car.i mlb o
do banco, poderão ~er fornecid.os p ela 1Caixa .de Amortização, pelo
. .:: usto, e exclusivamente üe.stinados a re d·escontos; a r esp ec tiva impürlancia se11á r etirada da ciPculação por ·occasião do r esgat: do·s títulos, no ui.a immediato ao do pagam en to improroga vel.
§ 4.º A importancia do•s juros, nas operações de r edesconto, será
escnpturada em conta especial, e, d·eduzido o custo dos bilh etes, será
lfo!ltinada: 50 % ao Banco do Brasil, 10 % aú The.souro Nacional e
os restantes 4() %, convertidos· em ouro, ao Fundo de Garantia do
papel-moeda.
§ 5.º A Carteira de Emissão e iP .edesconto pode·rá o·perar dentro
da,<; condições acima esta•b elecidas, com firmas commercia·e•s e Bancos dos 1Estados.
~ (}. ' O presidente .do Banco do Brasil, o rJ irector da Carteira e o
lhe:sour eiro s erão i·esponsaveis, .P·essoa.1 e criminalmente, pelas infracções, por ex·cesso uu negli genc:rn, dos di spositivos concernentes ás
operações de r·edesconto e emissão <los r espectivos bilhetes .
§ 7.º O Governo ajustará com o Banco do Brasil as condições para
o regular movimento da .Carteira, correndo íJOr conta de.ste instituto
todas as desp ezas.
§ 8.° Será expedido o r·egulamenio disp ondo sobre o .funcciqnament_o e: fiscalização da Carteira, instituição do registro de, :bancos .e
firmas, incin eraçáo de bilhetes de retirada destes da drc~1lação e
5obrc todo que se referir ao apparelho de que trata este artigo.
Vem á mesa e é lida a seguinte

302
DEOLARAÇÃO DE voro

Declaro ter votado contra as dispo.sições autorizando emissão ou
eriiissões de papel-moeda, attendendo ás opiniões jiá expostas por :m im
em anteriores debates.
Ric de Janeirc,. , 3(} dt Outnbr-0 dt 1920. - F, Mei.1de.5 de Almeida.
1

SESSÃO DE 1° DE NOVEl\'ffiR,O
O Sr. João Lyra: ( *) - ·Sr. Presidente, aproveito a .faculdade
que me assegura o .R e•gimento, para occupar a tribuna nesta hora .da
sessão, com o <fim de fazer uma declaração de voto.
H"bituado a .apoiar sem rcstricçõe,s os pareceres sempre . lumin osos .e as suggestõ'es invariavelmente patrioticas do meu eminente
amigo, o nobre Senador pelo ·Ceará, Sr. Franc is·co Sá, fui entretanto
obrigado a divergir de S. 'Ex. quanto á carteira de reclescont-os cuja
instihlição propoz e defende u· pn.ante a Commissão de Finanças com
o brilho de que se rev e tem os seus trabalbo.s parlam::ntares ..
São conhecidos os fundam ent-os da attítucle qu ::! alli a·ssumi sobre
a 'proposição votada pela Camara visando amparar a producção nacional, isto é, consider o 1desnecessarias as providencias nella consignadas, pois que p·od ~ riafll ser praticadas ·pelo Executivo dentro das
autorizaçõ es l egaes em vigor; todavia, conhecida a origem official do
proj ecto e não querendo !embaraçar, nem mesmo contribuir para retardar a acção do Governo, apenas me manifestei irr cductivel quanto
á creação d e mais uma fonte de perniciosas irregularidacle.5 de ordem
finan ceira, que será aqueila carteira ligada a um estabdecimento
b ancaria sabidamente dominado por todos os ví cios e sem nenhuma
das virtudes das r epartições .burocrati cas .
Nã-o quiz tomar- parte no debate da questão para evitar a susipeita
d·e que pretendesse pro cqtstinar a solu ção de medidas pleiteia.das pelo
Governo, mas qu em deixar r egistrado n os Annaes os motivos de minha. profunda diverg e nci~ com o honrado. IR.ela~or. da receit~, cujo
admnavel talento deu s ~d nctor a .app arenc1a a ideas que · evidentemente contra stam com as ·condições e exi.g encias das finanças na;:iona ;: s.
.
A politi ca monetaria do Brasil, que nasceu delfeituosa em virtude
dos emhar,a ços financeirqs em que ·se debatia a metropo'ie, te m ca1:>riolado continuam ente e segu·e ainda tropega, porque longe tle haver
;ido convenientemente curada t em p ermane.cido em um meio sempre
•Jiciaclo pela ·circulação da moeda fiduciaria, que tendo sido creada s-ob
0 systema da uriidade de ep:iissão bancaria passou em uma s e qu ~ n c ia -cte
rapidas mutações, á 'emis,são do Tbesouro, á vluralid.ade de em issão
bancaria, novamente á unidade de emissão ·bancaria, voltando depois
ao da pluralidade·, aM que foi cass,aclo o direito de "mittir a todos
os . ban cos, sendo restabeJ.ecida a ckculação exclusiva cio papel do
1

'l~h es ouro.

( * ) 1P roferido na hora do e:icpe.d iente-,

3Ó3 ·, 'A pezar aa experiencia que nos legara o regiDJcu impe1·ial, com

.a instituição do Governo republicano voltou a vigorar o prin ci-pi'O da

pluralidade de ·emissão bancaria, a que ·s u ccedeu o da unidade, até
1896, qua·ndo voltamos á emissão exclusiva do Th zsouro, ameaçada
agora d e ser substituida.
Bem fundamentadas, po·r tan ~o. são a:s palavras de· Raphael Georges '.Levy, quando diz no seu livro "Banques. d'Emission ·et Thesors Publics'', alludindo aos diversos systemas de ernis·s ão que têm sido adoptados no Brasil, ·que n ão .se aponta outro paiz . -onde mais se haja legislado sobre o as,sumpto e de modo mais variado ".
!Ensinam os mestres que, ua vida· economica, as providencias valem pelos effeitos que produzem, sendo assim inquestionavel que de fen•le m criterio ~ llj ll' l ior os que combatem no Brasil a deleg:1çüo llo
direito ·de emittir, que é um direito exclusivo do Esta do .
Para demonstral-o, basta examinar o que tem occorrido nas varias tentativas feitas d e emis-são indirec ta, sempre seguidas de perturbações e cris.es de lamentaveis con.se quncias .
Entre a responsabilidade ostensiva e a faculdade que ficará ao
Governo de agir · com igual lib e1:clade sem incidirem os s·w s ,a ctos
em · qualquer fiscalização; en tre a autorização para emittir sem s ublenfugios e a licença ·p ara mandar emittir s2m ob ediencia a formalidade, cuja observancia ainda que passive! de desvios é sempre um
obice aos d elicfos, pois os seus ve:Stigios não ficariam apenas sob a
guarda dos que porventura viessem a ter interesse em eJimi nal-o s:
en tre uma solução qu e ha sido o r ecurso utilizado para de'bellar grandes crises e o caminho que a ellas nos tem arrastado, não é possivel
perceber-se fundamento para vacillações.
Mais acertado s zrá, evidentemente, manter ·o systema de emissão
dir ecta, adoplado por nutros paiz e·s americanos. ·
Os b ancos de emissão, pela sua natureza, são ordinariamente sujeitos a obrigações tamb em especiaes p erante o Governo, que em geral influe, se não prepondera, nas respectivas administrações, transformand o os r !l'f eridos e•stab zle cimentos em succursaes do Th esouro,
sem que entretanto se torn e po.ssivel a intervenção 1fiscalizad.or.a do
Parlamento nas relações entr:e elles .e o Poder Executivo.
E' verdade que o systema da unidade de emissão bancaria ou da
preeminencia de um sobre os outros institutos com a faculdadz de
emittir é o mais generalizado.
Mas, na vi.da eco no mica é commum advirem rnsn.itados diversos
de medidas :semelhantes ap plicadas em meios dif'f.erentes.
Por isso, deve -se attender de pr eferen·cia ás observ.ações locaes
e r esistir ás impr essõ es attra:henles, gerada·s p·elo exito de medidas
anaJogas · utilizadas por Estados em outra.s condições e com outros
habitas tradi cionaes .
Nos Estac).os Unidos, predomina ,a emis·s ão dos bancos e dessa politica ha provindo conse·q uencias favoraveis ao desenvolvimento economico dequdla Republica; mas na lnglaterra, onde, 1se não vigora o
monopolio da emissão, ha a preeminencia do B.anco ·da Inglaterra,
que desde o seculo 17º tem a mesma faculda de, magnificas e.f,f eitos assignalam tamb em .a excellen ta organização bancaria.
Entretanto, nos E•sta.clos Unidos o Thesouro emitte em concorre.n cia coin os bancos e o Govern o inglez, d urante a guerra:, recorreu
3 .igua.] ,ex1p edi ente, embora contr:ariand-0 a verdade da lei de Grashan,
isto e, d'e ·gue é inevitave1 que a circulação simultanea de moedas com
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valorizaçõe.s differentes O·CCasione ' a segr egação úa que tiver SUp'e~10ridade.
· 1 f
Ainda r·e ce.ntemente eis crev,eu conceituado economista, qu e -antes ··
da guerra ninguem notava falta de moedas metallicas. Uma pequena
porção seria bastante para servir amplamente ás necessidades da ,
circulação.
·
'E ntretanto, actualmente, isto é, d epois que as emissões fidu.c iarias attingiram a sommas fanta.stica:s, a cifra das moedas m ·~faJ.licas
do·b rou e a penuria dellas se faz sentir em toda a parte.
0.s m etaes d esappareceram e esse .desapparedmento é um .p henomeno que se pro·duz sempre. ou.de cresce a desconfiança ·e o temor que
ella origina, incitando lodos .a .garantir ou enthesourar ais sua·s di,sponibilidad es ·d e melhor valor .
.
S.er á tem ~ ridade reformar neste, momento o systema se·g uido so bre a emissão fiduciaria.
·
.
"Foi prin cipalmente o elemento moral, a confiança imposta pela
continuidade .cJ a política ifipan·ceira, a inquebrantav•el firmeza e perseverança na ex ecução do plano traçado para a valorização da inoeda, que nos ck u o restabelecimento elo credito nacional avós o primeiro funding."
E' opportuno rel embr ar essas .palavras com que Leroy Beauiieu
se manifestou so.bre a transformação entã o operada nas finanç1fs'. brasileiras, qu an do se ch 2gou a cogitar em simples re'f mma de e·statutos
d e um es labele cirnento bancaria, de resolver sobre a quebra elo pa:lrão e out ras m edi das ~ue · importariam em uma ,substituição inL ,
gr::tl d?s fundamentos ,d~ vida , ril'<.metaria da Republica; · .
D1,ss·e um .consagrado mestre que '" em relaça o ao credito e a
confiança o que não é ]nrfeito é vicioso, o que não offerece plena
confiança permitte inatiÍlav.eis perigos."
Emquanto estivermo~ a remendar a obra que desde os seus ali<.:erces precisa s er recon~tr_uida; emquanto e,stivennos a ·substituir o
ponto de mira com a mesma facilidad.e . com que se sue.cedem .os scc narios_ nas fitas ·c~nematp,graph_icas, persistiná_ essa ~ituaç~o oscillante, CllJaS em ergencias ma1:s _mehndr,osas nos hao de impelhr a resolnçõe's qÚ·e collidem com .leis economicas irrevogaveis e, · i{:w rtanlo , ú
disseminação de fa.ctore~ mais ou menos prejucliciaes ao d'irme de>dobramento da riqueza nacional.
.
Não faltou quem reqentemente S•e .lembrasse: até ela transferencia
ao Banco do Brasil .da- r eserva our0. do Thesouro, que con stitue o fundo el e ga rantia . do pape,[ em circulação, acto que traduzir-ia fornul
r epudio á orientação qur melhor tem ,s ervido á restauração do credito JJU·blico e, ao mesm.<) tempo , uma inversão de pr eceito indiscutive~ da economia . social, pois seria . ben e'ficiar · urn banco , decorrend;i
dess e ben eficio ine::.Jn1lavcl p r ejuizo .ao credito, sabenctocse'" •t'lC i:,, o
credito que faz os ban cos e n ão os bancos que fazem o c rn· dit0 ~' ·
T êm provindó ele incongruen cias .a nalogas os resultados an o·dyno$
e algumas veze.s contrap1;o·duc ;: ntes de 'Varias medidas adaptadas. e
r<eru outro ef1feito poderiq .determinar a ·eliminação ou enfra'quecimc nto da causa senão a falta . ou a imp érfeição •ele suas consequencias.
Já o Governo teve.. e~1sejo cde ::emp reifre nder o Tesgate do -paipel por
intermedic• de estab.elecim.ento de cr edito - e succedeu multiplicar-se
em vez de :J L~apQa.re:c'er a circulaçã9 üdueiai'ia.
.
üs pre.cedentes. não: nos p úelem',: portanto; animar a no,v as tehtat1v:i.s, tanto mais ' ,q:ua1r.1;to ~-~Jer-d'fi1:am ainda outros male,s decorrenl"s de
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tal politica, como e a .;onfusa e deficiente organização banca ria cio
•
Longe de prender, a experiencia nos aconselha a tornar distinctas a politica monetaria e a politica bancaria, de cuja alliança _tem
promanado a impossibilidade de serem definidas as bases essenciaes
ao aperfeiçoamento de uma e outra, e essa. série de tumultuarias providencias legislativas, que attingem ás raias da anar·chia, sobre assumpto que pela sua delicadeza não supporfa violentas alternativas
e muito m enos precipitadas r!!soluções.
ü primeiro Banco do Brasil, depois de haver eliminado da circulação as especies metallicas,. desappãreceu dehando tal impressão
no espírito publico que não foi possível vencer a desconfiança originaria do ins.uccess·o da tentativa feita para a creação do segundo
com o mesmo nome.
Quando o habilissimo banqueiro Vis conde de Mauá, conseguiu
levar a effeito a insuluição de J" Banco do Br.asil, já estava enraizada e tão estendido o vicio d;:t emissão que os governos provincianos
tinham creado bancos emissores, ·Como succedera em Ceará, PernamJmco, S. Paulo, e Minas.
Mais tarde, quanclo se deu a fusão daquelle instituto com o Banco
Commercial e AgricoJa foi-lhe conferida amda a faculdade de emittir,
úe que tambem gosou o Banco .H.ural e Hypotlie.cario.
Coni. a extincção do regímen monarcluco teve igual concessão o
Banco dos Estados Unidos do Brasil, que se fundiu, depois ·Com o
Banco Nacional, tomando o nome de Banco da Republica dos Estados
Unidos do Hrasil, sendo -lhe ·transferido pelo Banco do Brasil o direito de emittir .
Esses dous estabelecimentos por sua vez fundiram-se, p assando a
ter a denomrnação de Banco da Hepub!ica até á crise de lYUU, quanLto foi instituía.o o actual Banco do Brasil, com o mon::>polio da emissão, nos termos da lei de 30 de Dezembro de 1905 .
. A organização actual desse Banco não permitte perceb er-se a
que criterio é subordinada.
Não é um estabelecimento official, quanto ás suas obrigações,
mas desfructa os direitos excepcionaes que só aos institutos dessa
natureza seria liçito assegurar.
. -O Banco do Brasil tem o privilegio da emissão de cheques para
pagamento de impostos aduaneiros e gosa de isenções e favores que
por si representam consideravel somma de lucros, m:as não é obrigado a vantagens especiaes perante o Govern(), nem adslricto á fiscalização do J:'arlamento, que não tem elementos para apreciar ao
menos as operações alli realizadas sob ordens arbitrarias do Poder
Executivo.
Ante a administração nacional, é um recurso ao alcance do Poder Executivo para segregar do Legislativo certos actos cuja pratica
se não h arn~onisa com a lealdade a que são reciprocamente obrigados pelo consorcio ·constitucional prescripto aos dous alludidos poderes .
Escr·eveu repuludo financista que a concurrencia em rnateria
bancaria não é -0 aperfeiçoamento, a madureza; é a infancia a decrepitude.
'
Não attingimos, entretanto, á adolescencia e já os favores concedid'Os aQ Banco do Br.asil lhe asseguram invendvel superioridade
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306 :nnao os elementos precisos para monopolizar a industria a que se
r-onsagra, cabendo ao Goven:10 como pr~n cipal. re 7om~ensa o direito
d ? nom ear livremente o Presidente da directona, is lo e, de transfor- .
mar em banqueiro, por simples decreto qualqu~ r cidad~o sem tirocinio e ás vez es sem as mais rudimentar es noçoes t e;;hmcas .
Durante um seculo emittimos papel fiduciario na importancia
· de 2. 658 :660 :348$, isto é,' 83 5. 088 :489$ de 1835 a 1889 e réis
1 . 828. 751 :859$, de 1890 a 31 de Dezembro de 1919, existindo · em circulação nessa . época 1. 729. 061 :523$, conforme o quadro da Thesouraria d.e pap el-moeda da Caixa de Amortização.
O Thesouro t eve em seu favor 822 :644$ 280 de descontos de rio tas
é 4 . 232 :.667$ de notas que p erderam o valor durante o regímen imperial ; e 1 . 656 :108$895 de descontos e 7 . 420 :·297$500 de notas que
ficaram desvalorizadas n a vigencia do actual r egímen.
!Portanto, lucrou 14. 225:717$675, sendo 5.1 49:311 $280, durante
o imperio e 9 . 076 :406$395 durante a R epublica .
Mas, a insignificante quantida de ele minerado em especie 'f icou
·constituido p ermanentemente o lado fraco da situação economica do
paiz ", e os esiforços mais . ·c orajosos dos nossos m elhores estadistas
para o gradual sane amento d a circulação Jamai s con seguiram ao
menos modificar o caract er provisorio de que se r es ~ nte m cm geral
as nossas medidas de ordem administi:ativa .
A Caixa de Conversão, que ooc asionara sete annos d-e estabilidade cambfal, foi extincta, após ter determinado o discendio de vinte
mil contos pa ra que a sp.a existencia não d.eixasse ele S·er tarnbem
:; ssignalada por urna refo r ma, ao menos na tax a, que foi elevada de
15 a· 16 d.
O · padrão mon etario, a principio, de 67 1/ 2, b aixou a
43 1/ 2 e depois a 27 d ., não faltando quem p retenda ainda · r ednzir-lhe a base, contrariµndo embora respeitavei•s opiniões entre as
qu aes a do Sr . Leopoldo de Bulbões que, combatendo t nl p ensam ento,
disse que "a quebra do pa drão é -em prinópio um sophisma e n a
pratica uma im:rnoralidade. Equivale na ordem politica si nella· foss e
siqu er possivel, á concorf.l ata de ordem civil, am igavel ou forçada,
nas relações prova das .
.
"Expediente fa cil e corumodo, que lembra o dos r eis antigos r-ecolhendo as mo edas em uirculação p ar a mandar desdobrar , clan deslinamente, o ouro contidp nellas, não póde contribuir p ara nor~ a 
lizar o cambio e o meio circulante e muito m enos p ara fo r talecer
o -credito publico. "
Afinal, não ten do · conseguido adoptar ainda qualquer orientação
permanente sobre a politica mon etaria n em dar .orga nização dcfi.
niti va á industria b an caria, marcha vamos todavia c om r el::i li va segurança, sem emprehender grandes surtos mas sem r ecefa r graves perturbações finan-ceiras . Não foi por isso sem surpreza que vimos
surgir cm uma emenda á citada proposi ção da Cam ara a idéa de ser
instituida a emissão b ancar ia limitada, sem nenhum lastro m etallieo,
dispersando-se assim, brp.scam ente, os ensin am entos precio sos dos
nossos mai o r e~ estadi~tas que, depois de dolorosas experi·r ncias e profundas reflexoes, dehbenlram reservar exclusivamente ao Thesouro
o direito de emittir .
· E resolução de tam anha gravidade sérá levada a effeito sem a
p~ena c?llabor ~ç ~o do o~ltro ramo do Poder Legislativo, pois que lhe
Jiao sera penmthd.o additar nenhum dispositivo e nem . me smo sugge-
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rir qualquer modificação ·a~s termo~ do voto 'do Senado, sob.r~ o· qual
terá apenas de se pronunciar acceitando-o ou recusando-o rntegralmente. ·
·
.
_
,
Não· terei talvez o necessario discernimento para perceber o~ :
fortes elementos de persuasão qlle encontraram nas infinitas subtile-.
zas dà scienci'a economica· os que defendem tão perigosa deliberação,
f os conhecimentos praticos que me tem sido dado adquirir na vida
c:ommercial, longe de ·m e animarem, fazem-me temer como legislador,
a' immensa responsabilidade que assume perante o, paiz qu.:;m contrihuir para a providencia proposta.
Deus queira não se realizem os, meus vaticinios e venham a dis. sipar-se as minhas apprehensões de que a carteira de emissão e redescontos, conforme está )Jrojectada, será o inicio da completa des1rüição de tudo quanto conseguiram os esforços -dos nossos. melhores
financistas em um seculo de trabalho intel)igcnte e continuo, e que .
o ·a ctual, como- succedeu com o primeiro Banco do Brasil, não venha
a ser liquidado devendo ao publico s·omma equivalente á que lhe. ~es• :
tiver a dever o Thesouro Nacional. (Muito bem; muito ,bem.)
ORDEM DO DIA

Emissão de pape7-moeda
3ª discussão da proposição da Camara dos Deputadós ·n. 129,
de 1920, autorizando o Presidente da Republica a fazer uma eúlissão
de papel-moeda nas bases que estabelece.
: São lidas, apoi:illa.s e postas em discussão as seguinte~
EMENDAS

N. 1. Substitua-se o art. 3.º, pelo seguinte:
Art. 3.º Para attend·e r ·ás necessidades urgentes da producção,
do commercio e da industria, por motivo de •crise excepcipnal, poderá o · Governo Federal einittir, nos termos da lei n. 3 . 546, de 2 de
Outubro de 1918, até a quantia de 100 . 000 :000$, emprestando-a aos
bancos _q ue· -crearem carteiras de redescontos, d.esde que suj eitem as
operações dessa natureza á fiscalização do Gov.e rno Federal .
·

N. 2. Substitua-se .o § .2.° do art. 3.º pelo .seguinte:
.
§ 2.° ·Contra o valor integral dos títulos r e.d escontados, os banco~

entregarão bilhetes do Thesouro cujo montante será estrictamente limitado ao total das. apurações.
N. 3.

Subst~tua-se

o § 3.° do art. 3.° pelo seguinte:

. § 3.º Os bilhetes do Thesouro serão forn ecidos aos bancos, n~

Federal, na Caixa de Amortização, e nos Estados me'llante o exame e a caução dos effeitos commerciaes a redesco~tar e
P.xclusivarr~ente d~stinac:Íos a esse . fim, e sua importa.ucia será r~ti-·
r.~da da circnlaçao; quando os mesmos · titulos forem resgatados no
·
cha de sen vencimento.
Sala das Sessões., .l .de No"vembro de ,1920 ~ .. ~ Vespucío ·d e', Abréu. Soares dos Santos. - Carlos Barbosa.
. .. ·: . . ... ... • . ; ... :.'.

C~p1tal

. . . ,. . 30:8
N. 4. - Art. .. § 4.º ~ Redija-se assim:
A in1poríancia dos juros, nas operações de redescon~os, será e1>~
cripturada ·em conta .especial, e, deduzido o custo dos bilhetes,_ sera
destinada : 25 o/o ao Banco do Brasil e 75 o/o para o Thesouro Nac10nal.
destinado ao fundo de garantia do papel-moeda, fkando o Governo
responsavel, como .e ndossante, pelas operações de redescontas.

1

' .Justificacão - A faculdad.e da emissão dada ao fümco e, canse~
guintemente, ·aos sc;us accionistas, ·e levando o c~pital disponi'vel .do
Banco. ·sob responsabi!id·a de dó Governo, collocara ·OS r efendas acc10nista<i em c-ondições privilegiadas, dahi a necessidade- de reduzir,
quanto possivel, em beneficio d~ Thesouro, a P.orc.entagem dos lucros
da carteira de redesconto, destmados aos acc10111stas que pouca ou
nenhuma responsabilidade teem na acquisição desfa vantagem e do
destino do nevo capital.
.
.
Sakt das sessões, 1 de Novembro de 1920. - Benjamin Barroso.
N. 5. - Onde convier:
A carteira commercial. do Banco do Brasil; operará perante a
carteira de .emissão .e redescontas, como qualquer Bm1co particular,
pagando ella os mesmos juros e sob as mesmas condições, ficando
cada director da carteira comme!'cial com a i•esponsahilidade exclusiva. nos negocios por si resolvidos sobre a terça parte do capital
diariamente disponivel n? mesma carteira commercial.

Jus tificação. - Esta ·emenda tem por fim abolir os inconvenientes d<i lei do menor esfo[ çe .e extingui< o regirnen da irresponsabilidade individual de mãos dadas com a responsabilidade collectiva.
Além disso, traz o _deline ~ m e nto das rendas, não só de cada carteira,
como os provenientes do ·,c riterio .e da actividade dos que as dirigem.
Sala das sessões, 1 de Novembro de 1920. - Benjamin Barroso.
1

N. 6. - ünde conviçr:
Paragrapho . Só serãc> admittidos a redesconto os papeis emittidos para fins agricolas ç indlistriaes, fic·a ndo excluido o papel de
esl?ee.ulações mercantis º\1 que procedã' de operaçõ es sobre bens de
raiz.
·
Sala das sessões, 1 ·dy Novembro de 1920. - Soares dos S•antos.
Cm·los Barbosa. - V1?spucio de Abreu.
O Sr. foturo Mi.iller ( *) Pede 'ª ·palavra e diz aue na sessão
anterior, por a~11or d_a iirgencia do assumpto, abste,:e-s~ de fazer
quaesquer ·cons1deraçoes e de. 'apres.entar emendas que tinha em
mente. Vinht.t desempenhar-se desse dever.
queria começar pedir,ido ao ·Senado ~ sua attenção para a . drcumstancia_ em que nos enc9µtramos .d~ leg1~lar sobre materia t ã.o grav·~
e de tao. alta ponderaçay, subn:ettidos a urgencia de uma situação
commercial que nos obnp-a ·a nao ter sequer a demora. indispensavel
(;""). Q disrn.irso l)cáQ .foi 1*uj}li:c:.a.do IlO Diqrio. do .Oo1ig1·esso. Estci r esumo é do
Jomal do• ~mmerciO.
J

para o exame das emendas, para seu ·corLfronto, para meditaç;fo tJUe
ellas poderiam d·espertar; e .quer chamar a ·attenção '.'lo Senado para
este ponto afim de fazer, ao Senado e ao nobre iRelato:·. uma ponderação, que é a seguinte: Nós não temos o direito de ir, neste momento, sob a pressão das circumstancias, sem o tempo indispensavel
para o confronto de opiniões e para audiencia de ·Competencia, alér11
do limite que nos é imposto pelas necessidades do momento. Quer
isso dizer .que o orador não póde acompanhar o nohre Relator na
reforma que S. Ex. intenta neste momento.
·
Declara, desde fogo que dá o seu apoio '.á solução proposta por
S. Ex., e r eando um hanco de redes conto; nã_o lhe póde negar approvação porque não é de hoie que sustenta essa ir'léa: -com0 já teve occil.!"UiO de din~ r. J1a ·dezesete :rnnos. uor occasião da re <; rgah ização do
Banco ela Reruhlica , sU/]'l!erio a idéa rle ~e fa·z er cl ell c um ba·nco de
rrrfosconto. Agora não lhe póde re·c usar o ~ e u voto , ·ainda que a
solução que SE' vai dnr não se.ia a da creação de um banco de redesconto, mas sim l\ dá creação de urna carteira de r edesconto, num
bnneo de ·d esconto .
Faz esta nota para explicar a provid encia que vai propôr. pot
·via rlc emenda.
Tem not>1rlo que. em muitas drcumstancias, nós ereamos causas
ele ·p P.rturbação ou as deixamos quaes existem, para , nos revoltarmos
dc·pois contra os effeito~. ·q ue ell ns produzem.
'Üccorré recordal-o. r. proposito da ·p rovidencia a ·oue o projecto
pr!'ll'ura rlar solução. Nelle, procura-se estabelecer a fiscalização das
onerações .cambiaPs P ~ssegurar o •rommercio na sua erise actual e
:iinda determinar medida ~ ·que restah cleçam a vida normal da nação
pela liber dade commercia.J. A situação que se nrocura combater ipor
mei·o da emend::i, estabelecendo uma fi scali:r.acão, que não impll!ln:l ,
carece ele ser - no seu modo d ?. .ver - ·evitado por ·o utras medi.das,
mie eliminem as causas de perturbação ao envez de c-ombate1-as .
E' assim que, c>m refação ::io •cambio. pensa qtie o mal s<>rundario
est~ no jogo. mas que o mal .fundame·nta1 está nos desequilíbrios de
nossas refações com os paizes para onde exportamos e de onde importamos, compufados todos os elementos de despeza, no exterior,
e todos -os ebn:entos 11e entrada de .c apitaes no interior.
Faz esta observação para ter ensejo rh~ r eflectir sobre a gra'\'idade dºe uma .provid.encia qu<' se está votando na outra casa do Congresso como seja a revisão de tarifas.
_
Vío que urr::a commissão official. guiada pelo criterio fiscal, onde
o zelo dos empregados não auer sinão o augmento de r enda, e _auiada
pelos que procuram augmentar o ·commercio internacional, alvitrava,
providencias que iam au~mentar a nossa imnortação, em momento
em que todas as n:i.ções do mundo, não só evitam. mas até, a prohibem, para ·chegarem ao eauilibrio das suas relações internacionaes .
Felizmente, por outro lado, -o projecto providenciou, eliminando
~: restricção commer-cial de exportação, m edida que teve a sua époc:?,
::t sua opportunidade, mas que careceu ser revogada •co;u ·a maior urgencia no momento em que todos os ·p aizes põem o maior empenho
na •s ua ilxportação.
Não ha muito leu ·circular de um Ministro fran éez, na qual dizia,
ao mesmo tempo cnrn determinava a falta e a escassez de productos
JJO interior do paiz que se deveria exvo11ar, afim de que a Fr·a nça

-O' ::eu ~quilibrio entre .a import~ção e a _exp_or~
ta~ao : '
·
- r· t d
· ·· Pois bem, entre nós haverá. em quanto o proj.ecto nao o.r vo a o,
p'rohibição ·aa c>xportaÇ:'io ou .Jimitação dclla e, por_ outro lad _o, se
pr.ocur·a 'v·otar uma lei que visa augmentar a importaçao.
.
Não -conhece senão ess-es dous termos pelos quaes se pode ave'rigum: a' situação de clr sequilibrio do paiz, par.a -depois, se vir reclamar contra tr.xas <::ambiaes inferiores .
Aliás, o Banco do Brasil está ilpparelhado -com favores _.e_ deve
ser appare]haclo com ··outros, para ser . o [Pader., o Banco dirigente
dessas situações caínbiaes. Já o foi, em algum t-?mpo; deve v:olt~.r
a· s·ê l-o e · ci poderá ser, se a sun admini stração . fôr completada com
os elementos de que care{:e e fôr confiada, como. naturalmente está
e.oro eleinentos capazes de dirigil-a.
· . Somos chamados agora a solver, não a organização bancarin
do paiz; e;sa não pensa .que poderia ser feita com. a pressa e com a
precipitação de que as medidas de urgencia •carecem . O . qm~ somos
c h ama dos a solY"r é uma cris ~ aue. acmi.. P.rradamente. se chama a
falta de numerario, mas qne .nãc, é s·enão uma crise de desconto, por
circumstancias de retracção P.stabel ~ cida~.
. .
·· .... ·De facto, -O · exame das caixas dos bancos do .Brasil mostra que
·cerca de metade. senão mais d.e metnde do numerario emittido, estp
retida nessas !Caixas dos bancos . Não é, por consequencia, a falt3
de emissão ·o ·que diffi.cuHa a situação commercial, mas, sim, a retracção desses bancos,. nos eles-c ontos. Por isso, o no·b re . .Senador propoz
e __o orador ' lhe dá ·com qir::n; de prazer o se}l voto. a cre;ição da ~ar
teira de re·descontos, quer, dizer, de um ·b anco c entral, ante o qual os
bancos se sintam ampara~os para fa;1,<>r os seus descontos, danno con~
seguidamente, aos descontos a elasticidade que não tecm actualmente,
porque •cada ·banco é obrigado a r etrahir as suas Caixas, afim de s ~
prevenirem· contra corriqas ou .pr.essão .
.
·
· ,. Dessa situação . actu ~I resulta, não só n r.e stri-cção de de.sc.onto.
mas·; ·ainda, a eh~vação · da~ taxas c.ambiaes, visto como um b::inco aue
tem üma c erta somma a descontar, mas que ·é obrigado a · guardar,
em sua ··caixa-forte; sommas para acudir á pr.essão ou á cori:idas, naturalmente s.obrecarrega os juros elos ti tu los des-c on lados- cqm a quan .
!ia necessaria, p·ara dar renda aos valores que guarda em ear.teira .
' Supponhamos, por iixernplo, que um banco, nos seqs depositos,
reserva um terço para sp a caixa e desconta dous terços.
·
·
Natural~1iente. est~s d~us terços de~contados hão de dar juros
·
).rara o capital que fm retirado, o oue importa .dizer que não -só o
desconto é diminuido em sua quantidad e, mas aggravado na sua taxa .
~ · <'a~teira de :i:-desc.ontos, facilitando aos bancos o levantamento
de dmheiro sob titulos qu e tenham em carteira, naturalmente . desopprim e e desafoga essa situação e lhes perrr.itte estender os seus
1escontos.
Relati~ame~te ,a este po~to fem uma emenda que visa estabelecer.
um!\ relaçao. ·nao uma rçlnçao preciza, mas uma relação entre n taxa
de r_ed_escontos e. a taxa ~e descoi;tos, isto é, dispôr oue não. sejam
2dm1tt1dos .ª re_descontos titulas CUJO desconto tenha sido fetio a um a
ta_xa s~penor a norma!, p:ara ·que o estabelecimento· de redescoJntos
nao sc1a um:a prote-cçao a descontos que tenbnm sido feitos con1
µsura.

p1Tdessé ·restabelecer

Das palavres que ac~bava de proferir, ·t erão visto que ·preferi:\
que se crie, neste momento, uma carteira de emissão, mas. (flte !1ºs
limitemos, para solver a crise ·a que somos ·chamados a prov1den~c1~r.
a · cr~ar uma ·C::tr trira · de redescontos, porque o problema da em1s~ao
é um problema muito complexo e tem de ser e deve ser resolvido
nao sob a pressão d e circumstancias, como neste momento.
Aliás, €ll e Pstá ligado fund amentalmente á situação geral das finanças do Brasil .
.Tá é tempo de · nos preoocuparmos de reformal-o. desde a sua
:noecta, esse real aue é a cousa mais irreal ileste mundo, cuja m am~·
tenção se não ·explica num paiz que foi- o segundo ou ter·c eiro a acceitar a medida decimal dos valores, para tudo, menos para a sua
rn'leda.
O velho Portugal, que nol-o deu, iá o repelliu. e nós. que temo~
a m r dida decimal para os valores todos, n ão ·a adoptamos para a
·moeda, cmando tudo parece indicar para a nossa segurança. aue de·
víamos iá estar filiados á Convenção Internacional Latina ele Moedas.
Outro ponte fundamental do nosso paiz é a questão do padrão
monetario .
. T ambem nós não podemos continuar sob o regímen de um padrão -aue não ·corresponde ·desde longos annos á situação geral do
paiz. E' nosso dever reorganizar por <Completo as finanças do Brasil,
não ·sem attenção ao passado. mas como um desen volvimento do
passado, para preparar o futuro, organizando a nossa moeda sob bases raciona es como arloptando o n ad rão aue corres.ponda á situ:ição
actual <lo nosso ·paiz. Ter.emas então de entrar na ·organização de h:rnc-os e estabelecer as relações que .elles devem manter com o Thesouro,
porque nós não ·podemos adoptar precisamente nenhuma organização
extrangeira. Da s organizações extrangeiras .t emos que tirar o pensamento. a inspiração, a experiencia.
Nós não uodemos querer, ·por exemplo, imitar os E stados Uni.
dos quanrfo não temos bancos regionaes para fazer o consortium, que
elles Já fizeram.
·
Uma das causas de crise, porque é uma crise que Pstamos acudin·
do _e que entre nós se dá comrnummente; é a demora de pagamentos
do Governo.
Como todos sabem, - diz o orador - ternos tido diversas si.
tuações em que essas demora é uma das .principaes causas das grandes difficuJdadcs fin anceiras da nossa praça. Ainda não ha muitos
armos. tivemos aqui uma crise ·commercial motivada, principalmente, pela demora de pa ~ame nto, ·oriunda das difficuldades oppostas ás
despezas feitas pelo Governo anterior.
Nestas condições, apresenta uma emenda que autoriza o Go··
verno a ter, com o Banco do Brasil, uma conta corr.ente de movimento para o fim de descontar as suas contas pela mesma taxa de
red esconto, até final liquidação dessa conta.
f\'Ianda á Mesa as emen das que teve occasiã-0 de formu1ar. Ellas
<'Xpb~am, por completo, o seu pensamento e lhe pou!)am o desgosto
de tomar .te~po ao Senado e fnzel-o demorar nas suas resoluções .
. A primeira é a qu e mancla tSupprimir a palavra "emissões" no
arhgo, e na.s. demais disposi<;Õ{'S onde figurar, quer dizer que o seu
p ensamento e que se crea a carteira de redesconto mas ·que se não dê,
por emquapto, a faC'ulÇlacle de emjttir ao Banco da RepubJi.ca ,

Para substituir: a disposição que dava ao iBanco a faculda_de dt
emittir, apresenta uma emenda:
Comprebende que vamos em auxilio. com r.edescontos, dos ·b ancos. cem intuito de auxiliar os que trabalham .e deixar que elle mantenha a taxa de de-sconto que quizer, lfavor.ecida ipelo auxilio ·do 1Governo no rerlesconto .
Em seguida dá explicaçõr·s sobre a.s suas emendas.
.
O Banco não fica sendo 'banco de ndesconto . 'Elle tem a carteira de rerlesconto mas continua senrlo banco rle .desconto, porque se
l'he negflrmos a faC'Uldad·e de ndescontar titulas S-';' US na carteira id e
r edesconto, nós o teremos collocad o em posição in feriar a todos os
bancos, mas se lhe ·di>ixarn1-0s a facuJclade a elle. vor seus directo'r·es
de, .por maioria. r esolver sobre o redesconto de seus proprios 1itnlos, não lhe t eremos dado a faculdade de ser parte e juiz ao mesmo
temno, isto é, a faculdade de passar para a carteira de redesconto.
ti tu los porventura menos seguros d a sua carteira de d·esconto.s . Por
ess·a razão dlá ao representante elo Governo ·o rlireito ele véto e para
que essa situacão s ~ .ia bem clara estabelece aue a escriptu:ração d e
redesconto, feita pelo 'h anco p ela•s suas .age ncias; .seja á ·parte, afim
de que possa ser examinada p elo representante do Go-verno que· é
l!m el~mento capaz d·e juJ.gar n essa questão por isso que, nessa situação, o Banco é parte e .i uiz ao mesmo tempo.
Essa sptorização não deve ser im'p licita e não póde deixaT ele
ser explicita. porque a oneracão se resolve em directorfa, por toda
ella, ou pelo num ero designado de directores que, neste caso, serão
apenas ·dous .
1
·
Ha uma disposição do 'Pforagrapho auinto, apre.sentada pelo nobrP. Sen~dor pelo .Ceará. :qu e autoriza o ·Governo a fazer red e•s contos
com o> .b ancos e agencias dos Estados.
ICompn,,henrl <:> ~ P·e ns amento do nobre Senador; mas ·perle Ucença
para positivnr . um po·uco mais. Em v·n ·de autorizar. proporia aue
se dissess e que o Governo proviclenciará ·para que a Carteira de lRerksconto ooere 'dentro das· co ndições ::iutorizadas, porque nós não
d everuo,s dizer que o Governo fica aut0rizado, mas que o Governo
deve fazer isto.
.
O rede.sconto não póde ser só para a vraça do Rio de Janeiro , o
red esconto deve ser para todas as ipr.a ças do ·B'rasi1, onde quer fflle
haja estab elecimen tos em condições de apresentar titulas a redesconto. Os cme trabalham 1-á fóra, longe ·das vistas elo Rio d.e Janeiro,
da ·Canital Federal. o;, aue t êm os seus titulas de.scontados, não terão as vantagens do r r d ~sconto, porque ·é materialmente impossivel
mandal-os para aqui, afir,n. de serf m examina.dos e Tesolvida a questão, de modo que o Governo providenciará -sobre o assumpto.
Não quiz fazer um me.canismo administrativo des.sa faculdad e,
mas o ·Governo em todas as agencias bancaria·s póde ter um r ·epresentan te ·seu.
A qu estão essencial ~ que a vida 'na nação se faz lá .fóra. E' lá
que se faz a agricultura e parte da. industria; .aqui, em grande iparte,
a industria.
Gomo é que a industria e o commercio ·daqui hão de gozqr deste
beneficio e os dos E.stados 1;1ão gozarão delle?
Sem duvida é .precb;o caut ~ la e é por ser precizo ter cautel a
que pão deu a fórma, deixou ao Govern<>, .comio é seu habito, porque

-

313 -:::-

pen·s a que o Sen ad o nã o 'Póde fazel-o, pois sendo uma medida de cara.cter administrativo, n ão devia ser feita senão pelo consorcio do
Executivo com o Legisla tivo. 'S enão <lermos a lei, o Gov·erno não podera executal-a; se pretendermos administrai-a, commetteremos um
erro .
.
A carteira dP. emissão do Ranco podet'á -0perar . .Por isso diss.e
que tinha comprehendido o seu pensamento, mas pedia licença paTa
estahele.cer a fórma mais positiva. tEm vez de "podera operar", o
Gov.erno "providenciará" para aue opere.
-Declarou o Sr. Francisco ~s'á que isto é da autonomia do Banco.
Para uperar c-om Tapidez é desnecessaria a intervenção do Governo.:
'Neste .ponto o or.ador está em ·desaccôrdo. O po·der publico e
o que entra com o capital, emittindo notas qu e fornece ao Banco, ou
se.i a o Thesouro. dando as nota,g do Banco o caracter de paoel moeda.
sem ·o •qi.ie os bilhetes do Banco ficam sujeitos ·á d -e·preciação. E' p·or
conseauencia . o p-0d·er p ublico quem arma ·o Banco de recurso~ neces-saTios.
A vantagem da emissão pelo ':Pbesouro está em que não haver'á ·
duas especies de nota-s, que tenham cambio umas sobr.e as outras, evitando que o nosso contribuinte tenha de esta1b-elecer a differença
entre unia e outra nota, se ec;ta ·f or emittida pelo 'Banco.
·Quando diz CTUP o Governo providenciará. não quer diz eT que
o ·Governo faça. O Governo tem de ent'rar em accôrdo com o Banco.
e .p or conse~uinte providenciará 'Para que o Banco faça o red~ sconto .
· Uina outra emenda que quer apresentar se refere tam'hem ao projecto. O ')Jrojecto elimina ·a restricção que se fazia .á livre exportação
de 'Productos, auer dizer que da ·data desta lei em diante não haverú
mais esta restriccão.
:P ara obviar· esta situacão, a lei autoriza ·o Governo a intervir
t.oda,s -as ·v.ezes que se manifestar uma ·crise de ca'rest.ia, isto é, o
Governo deverá intervir em caso de crise a~nda.
Continuando, o orado-r pede licença ao Senado para uma reflexão: a liberdade foi feita para 'que?
·
Para evitar que a carestia da vida seja de ta~ o'rdem . que as
classes menos favorecidas se não possam manter. E, só porque essa
situação interessava. gravemente á ordem publica e á tranquillida-dc
do paiz, ·é que o Governo lançou mão de uma medida tão violenta.
r'\iberta, porém, es.sa porta á livre exp-0rtação, sem qu ~ procuremos
providenciar de outra fórma sobre as lutas contra o exaggero do·s
preços, ficaremos na situação anterior, isto é, a que eústia antes
d essa disposição.
IOra, o que penso é que não devemos andar alimentando essas lulas entre o consumidor e o commercio. Cada vez que se quer proteg!?-r o consumidor, se o faz em deprimento da liberdade elo commercio.
E 'POr que? Porque se não tem apparelhado devidamente . o iEstado
com uma organização 'que combata a aggravação da vida, sem attingir a liberdade do commercio. 'E ' .o que procura fazer, ou m ·~ lhor.
não fazer, mas, iniciar com a emenda que vai apresentar.
Não vemos senão prncurar-se o Estado para resistir ás crise .~
agudas. Entretanto, é indispensavel acompanhar-se a vida nacional.
providenciando-se para que ella se desenrole de fórma a que os menos favorecidos da fortuna possam viver amparados ·em i-nstituições
que lhes faciliteµi o barateamento da vid-a.
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ó âcttial Góvern~·· Já :providenciou a : e·s te respeito, ·no ·ctecfefo qu<!
approvou as insfrucções 'J)ara .a cre ação de cooperativas syndicalistas, instrucções adrnirav ~1mente feitas com um;, exposição de moti·
vos, na qual me baseio, para própôr esta medida.
. .De facto, o Senado s abe que, na Europa, essas cooperativas tiver·am por vezes, auxílios do 1Governo , não por empr,zstimos, moas por
doa,ç ões. E, ainda hoje, fallando sobre esta emenda, alguem lhe foi
buscar um jornal, em que se diz - o que lh e havia escapado _: que
o Governo italiano destina 25.000.000 de liras, afim de crear um insti.tuto nacional de ·c reditos, com intuitos cooperativbtas, para conseguir a reducção do custo da vida, no .paiz. ·
tPara nós este assumpto ·é um p·ouco novo e n~lle Vllmos a.go·ra
entrar. E, se entramos por este assumpto, princi'Piamos a peTco.rr ~r
o. ·b om caminho, para tranquilfü:ar a situação da vida. Entre o capital e o trabalho, té a fórma -fvolutiva, pela anal poderemos c'h egar a
ei~fa tranaurnid.ade, na n-0ssa situação privifogiada de paiz novc;i·, no
qual o trabalho é fadl, o que nos p eTmitte, analys·and-0 as provi-dencia•s torn adas oelos outros ·povos, organizarmos uma outra vida. s·zm
rudes srolp es .elas convulsões· por que elle!I estão pass~ n ·' .
.
Não des·p rezemos a.s lições dessas experiencias, não nos enleiando em av·znturas arriscadas ..
O orador proporia qu e o Governo despend·esse até mil contos
com adiantam entos, não cpm ·doaçõe.s, n em com a creação das cooperativas syndicalistas, ma com simples empr.e stimos.
Esta medida. nãü ficará deslocada no projecto, pois QU<' .elle retira as restricções cornmerciaes que barateavam o custo da vida e
autoriza até o GoveTno a intervir por meios de compras. no caso ·de
crise. E~tlá. 'Portanto, cogitando da necessidade de se ubviar ás necessidades da vida. E.s. a provid·encia tem toda vantagem. E' ella
p1·ecisamente o proc esso regular e evO"lutivo para esse barateamento,
evitando, as medidas aue . .atting.em a liberdade do commercio, que
deve ser sempre r ·zspeitada.
Eram e.s tas · as considerações que tinha de fazer . ao Senado.
Está prompto a dar o seu voto ao honrado Senado, ·cujo talento
e um prazer. cuia capacidad-e todos admiram . ..
Quando S. Ex. trouxer um pr"ojecto de reorganização geral das
.finanças do Brasil. para p qual p ensa ser necessario . em momento em
que pos~amos todos coU ~borar coin S. Ex., tranquiJ.larnente e com
espaço de tempo suffici ~ ntc p ara que possamos publicar as nossas
icléas, concretizadas em emendas e srnbmettel-as á a.pr·eciação dos
muitos interessados, cuia experiencia é absolutamente indispensayel
na conf ecção d·e stas .}eis, para. que por um detalhe ellas nã-o se transformem, como sóe acontecer, de bem .para mal; .cuja experiencia é
indispensavel corno armíl de aconselhar directamente p ·zla audiencia das classes que Jabtllam, ou seja fornec endo ·Credito ou recorrendo
a elle: cu.ia ·experiencia é indispensavel para obter, por interme·dio
da publicidade, isto é, ua im'Prensa, que é -o espelho comrnum, onde
tod9s nos miramos, nas nossas idéas, nos nossos conceitos, nos no.ss-os
procedimentos.
Ahi sim, estará prorµpto a entrar nessa reforma completa, como
qu er o no·b re Senador.
Até ·então; pensa que tem.os de dar a re.s post.a pel-o caso da pergunta: "Cujus est hcec Horatins"?l

Que é que temus diante de nós? Uma crise de -d·escontosr que devemos resolver por meio da .carteira de redescontos.
.
A missão ·é outro · pro'b lema, muito complexo ·e <le ditficil apr_eciação e que tem na nossa historia dias · triste.s ·e luctuosos até .. Nao
póde por consequencia, dar o seu voto, muito a seu pezar, a · esta
parte.
·
..
Termina, voltando ás suas primeiras palavras: o de que precisamos ·oara· ter. bom cambio, para· ter credito é de ·ganhar .mais e gastar
menôs - ganhar mais e gastar menos no orçamento . Quer · dizer nã_o
fe.charmos os <Jrçamentos com os "deficits" que t 2mos tido nos ulti,mos annos e irmos buscar do contribuinte· o que fôr necessario para
cobrir os "deficits" orçamentarios, e sómente depois que timhamo.5
feito no orçamento os córt.es necessarios, d ~ maneira a não ·p edirmos
ao contribuinte ·mais do que o necessario para manter os serviços da
Nação.
Gastar menos e ganhar mais, favorecendo a cultura. dos cam·po.~
·e as industrias, todas as classes productoras, para que nossa exportação · possa, como teve ultimamente, mercê .de acontecimentos extraordinarios, um excedente sobre as no.ssas importações. E então, tendo com que pagaJ-.a fóra, tendo ·COID que pagar aqui dentr·O, teremos
cami>io bom e cambio abundante.
Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas, e postas em discussão as seguintes
EMENDAS

Accrescente-se aos· §§· 2º e .3º ·do artigo . da emenda do Sr , Francisc;,o 1Sá:
As operações de redesconto ficam sempre su.i eitas ao ":'. vé to " cio
representante do Governo, no Banco. - Lauro Müller.
,
§§ 2 e 3• do mesmo a_rtigo, substituam-se pelos seguintes:
O Governo emittirá e entr egará ao Banco notas do· Thesouro na
proporção ne.cessaria a execução da presente lei, examinando em
cada caso a opportmlidade, a applicação das emissÕ·3s anteriores. e
rr fiel execução das respectivas disposições legaes e regulamentares.
Nenhum estab elecimento poderá .redescontar quantia superior ao
. seu capital dfectivamente realizado e não serão admittid'Os a redesC<Jntos os títulos cujo juro de desconto exceda a taxa normal <lo .momento. - Lauro Müller . .
§ 1º do mesmo artigo·:

.Supprimam-se .as palavras " ou destinado a operações bancarias
no Paiz". - Lauro Müller.
Sub-emenda á emenda do Sr . Francisco Sá :
Art. Supprimam-se as palavras "emissões" e nas demais disposições onde figur.ar . - Lauro Müller.
Onde convier:
Art. O Governo é autorizado a empregar até 1. 000 contos para
auxiliar, sob a fórma de emprestimo a creação de cooperativas de
consumo por intermedio dos respectivos syndicatos pro.fissiona·2s.
Lauro Müller.

Onde 'convie~:
Art. 'Ü Poder Executivo P. autorizado a manter mna co"nta córrl'nte de movimento com o Banco do Brasil até a somma de 100 mil
contos para o. fim de facilitar o desconto de .contas do Governo já
devidamente nroccssadR5, ::io mesmo h1ro esta·belecido para o redesconto e al!é final pagamen lo ·desses Ütu1os. - Lauro Müller .
'Sr. President?, a critica que vem . senclo
no ·s enado ao proj~cto '. consignando p rovide ncia·s para a defes'.I
dn prodm:ção nacionnl, lon ge cb excessiva, tem sido sohria. m edida e
nroveitosa. como .costmn!lm ser as di scussões n esta Casa . iD·e un.
l::ido. esse facto à emonstrfl ·o sen1imento que t em o 'Senado. do granei~
·::ilcance· das m erlidas sobre ns miaes foi convidarlo a deliberar: dr:!
outro fado, 1ustifka mn acto qÚe ousei provocar. dando opportunidade pa.rn a cofü1bo ração ·d estp r:imo do Poder ·Legislativo, em um
projecto que entende com os mais 3Jtos· interesses do Paiz.
Hont ?m, Sr. Pre sidente. ti Ye o grande praZF>.r de ouvir o notavel
e conciso discurso do honrado r epresentante do · Rio Grande do Sul.
cujo saber 'Sua delicada modest ia não consegue di-s'í.<irçar, cu.ias liçõ e~
tenho acompanhado com vivo interesse. cuios trabalhos. desde as
suas proveito sas inici ativas da Camara dos 1Deuul<1do.s em materia rle
reg.eneração · das finanças publicas, me têm sido de util contrihufção
nos ·estudos desses assumptos.
O honrado Senador filfa-se ao que nos acostumamos a cha mar a escola política do Riçi Gra1i1d e do. Su.1 . . denoi;ninai:;ão equi".alente a _uma
homenagem ao ·COnJtmcto de prrnc1ptos que aJ.11 determrna .a attrtude
<los homens publicas. Sãq ·princípios, r egras e praticas ·q ue assentam,
como todas as grandes creações do espirito humano, sobre um funda~ento philo so·p hico e ~e reduz em, afinal, a um11 ex:p ressão d e int egridade moral.
O honrado Sen ad or esposa doutrinas fieis a esse systema, e n ão foi
senão por isso ·que S. Ex . ('m tendeu, - tanto quanto pude ouvir atrav:és
das di.fficulrlad ~ s de acqmpanhar um debate .desta natureza, neste
r ecinto. - IS. 'Ex . entenrieu que se rleveria, no caso de emissão banCflria, cond em nar. o regímen do privilP.gio e facnHar .as em1s•sões a
todos os eshbe'1ecimento~ bancarias do paiz. 'S. 1Ex. inv,o.cou. mesmn a ex·p eri encia de outras nações.
·
·
·
·
P eço licença para J.be oppôr uma rapida con~est a ção. O que se
rsM observando no mi.rn d o, é exactamente o contrarie, isto 1é, a tendcncia para a tinirlade d 1k emissão bancaria . Mesmo nos ri aizes cujo
r egímen. cuja indol e e cuja m entalidade 'Sãü m eno·s con,:;entaneos
com esse systema, como os Estados Unidos e a Suissa, a t end encia
esta-se accentuando no s ~ ntido dP. alcançar esse res1~Itado. Assim é
crnr nós Estado·s Unidos; cmde h avia. como j á se disse, uma verdaclei r~ pulverização bancaria, ·onde a P.missão era confiada a 7 .571 bancos. se não se ponde chegar in'lrn P. diatam·ente á unidade, conseguiu-se,
entretanto urna approximação, p ela Jei que prohihiu a r enovação dos
privilegias de ·emissão e arl optou o r:egimen do·s Banc·os de iR e serv~
Districtal ·e ess es mesmo·~ com a unidade a.sse,g ura.da :pela Junta de
Reserva Federal.
A Belgica desde 1850 tem um unico banco de emissão, cujo privilegio, pela lei de 1900; yae ' até 1029 .
·
·
Na A.Uemanha, cu.ia r·e•gimen politico até certo ponto explicava a
pluralidade dos bancos emissores, foram es·s·el:l reduzidos ·ele 32 em
f ~ita

O Sr. Fra.nCisco Sá: -

1902, a 4, além d.'o ~anco Imperial da Allemanha. A .circulação d·esse3,
porém, em caso de liquidação, irá engrossar a do R eichsbank.
A Franca, com exclusão de suas colonias, só possue o hanco de
seu nome, verdadeiro banco de bancos.
.
Na G1:ã~Bretanha predomina o Banco de Inglaterra, embóra lP;·
~almente o seu pdvilegio de emissão só exista num raio de tres m1ihas em redor de Londres. !Na Escossia e na J.rlanda, a partir de
1844, não se :p·ermitte a fundação de novo·s estabelecimentos emis~ores.

A Gr-ecia, por sup·p ressõ es s11ccessivas, conta hoje apenas 2 baucos emissores, h avendo tendencia para só subsi'itir o Banc,o Nacional.
Ha tres bancos italiano,s de emissão: o da IiaUa, o de Napoles e
o .da Sicilia; o Bane-o :de Italia, qu e resultou da fusão df. dous outros
em 1893, exerce incontestavel h egemonia ..
O Banco de Portugal, sociedade anonyma fund a da em 1846, gosa
do monopolio Lle emissão ·desde 1887, dep0is de muito ter so'ffrid·o o
paiz com a pluralidade.
Na Suecia, o monopolio data de 1904.
A Suissa é outro exemplo de federação republicana que não ponde supportar o regimen da pluralidade e supprimiu os 35 banco;;
que · contava , em 1900, para dar ao .Banco !Nacional, fundado em 1907,
o privilegio .de emis.são.
A Austria-Hungria, a Bulgaria, .a 1Dinama1..ca, a H e.s panha, a Nonrnga, a Rumania, a Russia e a Servi.a adaptam o regímen .d·a unidade
bancaria.
Na Asia, -o Japão tem 4 bancos ·e missores, mas prepondera o
Banco do Japão.
Vê, portanto, o honr.ado S enador qu e a tendencia .cte todos 01>
paiz·es, sem embargo do regímen politico e de accôrdo com a opinião
dos· tratadistas e a lição ·da experiencia, é para a creação de um Ban~ o unico de emissão.
i\IIas, obs·ervou S. Ex. e muito se tem proclamado, que nun1:.a st:
vio a emissão bancaria sem o lastro metallico.
Sr. Presidente, se nos fosse possível fabricar o ouro em algum
laboratorio medieval, acredito ·que nós tambem só deveriamos esta·
bclecer a emissão conversivel; ma·s, se nó':> não temos ·o direito, se
não nos cab e a possibilidade de esco:lher entr·e a emissão· conversivel e a inconversível, o que nos resta é dar preferencia, entre as nota.>
inconv·e rsiveis, áquella capaz de evitar üs males que temos sentido
com as emi.ssões do Thesouro.
Da pluralidade banc.aria mesma, 1S r. '.Presidente, tivemos os resultado.s mais desastrosos, e çl cvo observar que a conversibilidade então concedida aos bancos emi·ssore.s, não valeu para os proteger contra os desastres em que todos tiveram de soss-obrar . As grandes e
t erriveis ·emissões, que são o exemplo invocado quando se procura
obstar toda,s as tentativas no genero, apontando-se para o phantasma
das emissões de Law, a que, ainda h:ontem, se referia a p enna de um
mestre, num dos jornaes desta cidade, - estas proprias emissões nasc.eram sob o regimen da i1i.conversibilidade. Não .foi a conversibilidade, ·Com a qual se fundaram, que e.vi.tau o,s graúdes desastres por
ellas causados.
·
·
Assim, Sr. Pre.sidente, parece-me que as objecções feitas pelo
ha11r~d9 Senador .!lãa têm . t?nta prnç.c,dençia, quanta .n as inqliuaria . !\
.
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- 318.attribnir-lhe· a· considera.ção que tributamos aos preceitos da." es-coia
po1itica a que S. -Ex. está filiado.
· ú . Sn . VEsPucrn DE ABREU: - Responderei a V. Ex.
O •SR. FRANCISCO SÁ: - O honrado Seil'ador por Santa Catharina,
de qu em não posso divergir sem quasi balbuciar .as palavras, tanto
respeito voto a S. Ex ., pela sua alta autoridade, grande experiencia
e superiores qualidades de homem de Estado, o honrado S·m ador por
Santa Catbarina interveio tambem no·· debate, como sóe fazer em toclos os momentos em que os altos inter.esses nacionaes estão em jogo.
Sobre as emendas apresentadas por S. Ex. como a respeito das outras offerccidas por diversos honrados Senadores, não poderei dar
parecer senão no momento da votação, se V. Ex., Sr. Presidentl,
assim o permittir.
Eu direi, porém, a S. Ex., que as crises commerciac,s a que o
projecto procnrq attender, são crises Hgadas á ·prúdueção ...
:O sn. !RIN~U MACHADO: - Apoiado.
O SR. FRANCisr.o SÁ: - ... não são crises como as resultante,,
da falta ·ou de impontualidade do pagamento pelo TbesÓuro aos seus
cr·edores .
O SR. lRINEU MACHADO: - Nem, talvez, de fali.a '!e numerario .
···o SR. LAURo .i\füLLEH: - Citei varias elementos.
O Sn. FRANCISCO SÁ: - 1Sem duvida; digo apenas que n<> proj e.
ct-o e nas emendas que tive a honra de apresentar, não se cogita de
outfas ·crises senão das ~ue dizem resI'eito á producção; o que nos
iJ?-duz a . l~var, at,..avez do commercio, 0 amparo de qu.e a producção
precisa. ·
·
O SR. lRINEU MACHAf>O: - A' espera que a producção procure
defender-se a si mesma, com cooperativas.
O SR. FRANCISCO SÁ: - Eu tamibem, Sr. Presidente. sem querer
alon_J!ar o debate, vou ter a honra de apresentar algumas sub-emendas
ás emendas que merecer:i-m a con.sideração do Senado, e, assim, me
d·eSl,".mpenho do compromisso qu~ , honrtem, assumi.
Passo a ler as emendas e darei, sobre ellas, rapidas explicações .
Ao art. 1.º da emenda additiva que -eii ofof..ereci, accresc·entem·se
as p.<tlavras:
S.r. Presidente, quer.,.se a carteira de emissão e r·edesconto no
Bancq do Brasil como uma providencia transitaria, uma provid·incia
que não afasta o· proposifo, em que estamos, de crear um apparelho
central de emissão e re(1es conto, -apparelbo destinado a constirtuir
effectivamente, o banco dos bancos.
· O Sn. LAURo MüLLER ! - Esta providencia compromette o fUturo.
O :Sn. FRANCISCO SÁ: - (Continuando a l êtr) "O limite d·e operações dessa carteira será .p.e. . .
·
'Sr. Presidente, eu d ~ vo d•eclarar que preferiria o .systema aàoptad9 no substitutivo que tive a honra de apresentar. Preferiria não
houvesse uma limitação ·q uantitativa da emissão. Essa illimitação,
que só p ela pa.Javra pareqe assustar a tantos espíritos prudentes, ess·a
illimitação, a meu ver, encerraria em si o limita mais efficaz, porque
asseguraria a elasticidade da emissão subordinaria ao influxo do~
effeitos do red esconto-. Ella traria aos bancos a segurança da facilidade de sl)pprimento des1>es recursos que lhes pudessem ser fornecí~âs pelo r e·descontó, em momento opportuno. iEvitaria, dortanto,
a
iii·flii.Ção ··que se-' tem -em . v~sta cohibir e que resultaria da possibilidade

de u111a emissão determinada .e m momento dado, :á qual' accon:cráo
todos os qu:Z tiverem receio de acudir tardiamente a essa em~ssão.
O SR. IRINEU MACHADO: - Num paiz só se póde affirmar que o
numerario é insufficiente depois ele experimentados os dois institutos de redesconto e caixa d·z compensação .
ü Sn. FnANCISco SÁ: - Ali·ás, Sr. Presid·ente, .desde que a emen da faculta ao Presidente da H.epubli ca elevar a emis.são a1ém desse
limite, em casos excepcionaes, quando a occurrencia d.e uma crise
qualquer exigir esta providencia Extraordinaria, desde que ha essa
cautela, os perigos que eu tinha em vista evitar serão atte.n11ado:s.
O Sn. SOARES nos SANTOS: - O Congresso Nacional - reduzido a
nadai
.
O SR. FRANCISCO SÁ: - O Congresso mantém a sua autoridade,
quanclo d etermína todas estas providencias. E' a força potencial do
Congresso Nacional que se .fará sentir em .c ada uma das medidas d·ecretadas em virtude ela autorização por elle concedida.
Acredito mesmo que não s oria de bom conselho subordinar á
fontidão das deliberaçõ es legislativas, providencias cuja necessidade
póde occo.r rer. urgentem ~ nte e que se tornariam inefficazes se não
fossem tomad~s de accôrdo com esta urgencia.
Depois, Sr . . Presidente, como V. Ex. sa.be, o Senado nao ignora,
i:- não tenho o m n 10r constrangimento em confessar, - medidas desta
ordem não poderiam resultar senão ele um entendimento entre todos
os responsaveis pela :sua -elaboração e . execução.
O Governo está collocaclo como num centro, para o qual convergem todos os reclamos, todas as queixas e todas as informações, e
eu tive a fortuna d e ·e ncontrnr, tanto no Sr. Presidente ela H.epublica,
.como no Sr. Ministro da Fazenda, _uma tão clara visão das necessiciades do momento e d~s necessida eles futuras, e tanta firmeza na
detêrminação das providencias d estinadas a acudir a ellas, que não
teria o direi.to d e crear-lhes quaesquer ·difficuldades, querendo que
prevalec esse a minha idéa,. quando os meus prdp9sitos são identicos
aos de ·S'S. EIExs.
··
!' UM Sn. S1t:NAnon: - Mas a lei não foi feita sómente para o actual
Governo
O SR. FRANCISCO SÁ: - Eu levo mais long e o meu conceito.
Faço muito bom juízo de todos os homens que · a nação escolh~
para collocar á t esta do seu Governo. Acho tão elevada a missão de
governar que acredito que o povo brasileiro não póde, se não em
instante "de ·grande desvario, fazer a escoll).a de homens que não estejam na altura de re.g er os seus destinos: ·
o· Sn. So.~RES nos :SANTOS : - O mesmo argumento .se póde em.~
pregar .. .
.
O SR. FRANCISCO SA: - Uma outra emenda, íSr. 'Presidente modifica .a distribuição que h avia feito :das quotas resultantes do lucro
dos redescontos. Essa emenda diz o seguinte: ..
"Ao § 4.•. depois das palavras "conta esper.ial ", accres·cente-se :
"E se.r á desi.inacla: 30 % ao Banco do Bra.sil, 20 % ao
rhgSQ\lro. Nacional, 30 % á formação do fundo .de res.erva
da 1Carteira e 20 %, convertido em ouro, ao fundo de garan·
tia do papel-moeda ; "
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A emenda responrle ás ponderações que foram feitas quando :surgiu o ·debate na Commissão de Finanças.
A ultima emenda procura cercar de todas ·.i.s cautela·s os ris·cos
que possam advir do d.e sregramento da,s ·operações que vão provocar
:. emissãc.
1Essa emenda diz o seguinte:
"Fica cread.o um conselho de administração campos.to
do director da carteira, de um dos ·directores do banco e d.e
um membro do Conselho. Fis·c al deste, designados annualrnente
pBlo Governo, para exame e ·decisão . das operações, regular
a di,stribuição p elos bancos da Capital Federal e dos Estados
do quaatum do redesconto que poderão realizar, assistir -''
incineração dos bilhetes resgatados .e de encaminhar todo o
serviço da carteira, tudo em caso de duvida e impugn.açãr,
com a audiencia do presidente do banco ou recurso Para t;
mesmo. Seri1pr·e que julgar conveniente ao interesse gerai,
p·oderá o Pres1dente da H.epublica, ouvido 0 Conselho de Administração, restringir o serviço da carteira na Capita:i Federal ou no.s Estados, sem que possa o Banco• do Brasil obsta;
a medida ou r·e clamar indemnização de qualquer especie."
Como V . Ex. vê, Sr. Presidente, o projecto com as emendas que.
l·h e são offerecidas, é um trabalho .como devem ·ser rtodas as obr.as
· dos homens 'POliticos, o !resultado de compromissos; de concessões e
d.e transigencias.
·
·
O Sn. lRINEU MACHADO: - Transigir é governar.
O SR. ·FRANCISCO SÁ:
Ninguem verá ne11c, satisfeito o totaj da~
suas aspirações, porque pinguem póde imaginar qual o surto definit! vo p ara a ver da d-e. Eu, porém, nutro a convicção - m esmo deante
dns mais S·e rias objecçõe~ que têm sido f eitas a institutos des,sa natureza enti:e nós, - nutro a convicção, Sr. 1P residente, ·de que, nessa
oppoi;,!unidade, nós vam9s alliviar não sómente a cris e que esfão suffrc:ndo :,s. prin.::ipae,'i' los· acssos prO'ductos, notadamente o caf.é a.o
sul e a borracha ao norte, como lambem remover, e esse é o nos,;;o
dev·er primordial, as cau~as da irrupção futura dessas mesmas crises.
tEsse é o intuito qu0 - no~ dirige n~ elabor.a çã0 do projectu com todas as emendas a elle oqerecidas nesta e na outra Casa do ·Congresso.
As.sim, espero que sobre elle delibere a. sa.bedo-ria d'o Senado. (Muito
1

-

hem; muito bem; apo·ia(i.os.)

Vêm á mesa, são lidas, ·apoiadas e postas · em dis·c ussão as seguintes
EMENDAS
Ao art.
Accres·qentem-se as seguintes pálavras: "em quanto
não fôr creado um banco especial para esses fins. O limite de oper.:1ções dessa carteira será de cem mil conlos de réis,. e não poderá
ser excedido sinão em ·caso excepcional, por acto do Presidente da
Republica, ficando J Ba~1co sujeito, . pela emissão que exceder aquelle
limite, á taxa qµe o Governo determinar." - P1:aneisco Sá.

-

321

.~

Ao § 4.•· D.;:,pois das palavnis " conta especial ", ac crescente-se:
"e será destinada: 30 % ao Banco do Brasil, 20 '/ , ao Thesoi.lrn
Nacio·nal. :\O '/v :l formação dQ fundo de r~serva da carteira, e 20 .%
:convertidos em úuro ao fundo d e gai·antia do papel-moeda. " - Francisco Sá.
·
Enlrt' os §§ 7." e 8.º, accrescente-se:
§
Fica c1,ead·o tún ·conselho de administração composto do
•d ire.ctor da carteira, ,c;le um dos dircctores do banco e de um iw:.m1hro ·do ccnselbo fiscal tlesle, de:;ignados annualmente pelo Gover.no, para
exame e decisão das operações, regular a distribuição pelos bancos
. -da Capital Federal e dos E&tados do qu.anlum à-0 redesconto, que .
1loderão realizar, assistir á incineração deis bilhetes resgatados e bem
t\ncaminhar todo o. serviço ·da carteira, tudo em ·c aso de duvida e
impugnação ·COm a audiencia do Presidente do banco ou -recm:so
para o mesmo. SempTe que julgar conveniente ao inter.esse geral,
r; orlerá o Presidente da Republka, ouvido ·o ·conselho d e administra-ç:'lo, . restringir o serviço
·C arte.ira na Capital Fedt>ral ou no Esfados, sem que possa 0 Baüco do ·Brasil obstar a medida ou reclamar .
!i.ndemnizac;ãq. de quah1u'er especie. - Francisco Sá.

da

Ao ~ l.º . Substituam-se as palavras "cujos fundos de.- reserva " até
"idoneos" p.elas ; s~guintes:: · "cuj.os .fundos de reserva .. tr;nbam com o
-capital r~aliza·do uma .r elação ·sufficient~. a juizo do Governo, para
11ssegurar as operações .. " - Francisco- Sá.
.
O Sr . .vespuci'> ele Abveu -(.pela ordem): ·_ Não ·desejava -m~is
'\'oltar á tribuna. Sr. Presidente, parn discutir o assmppto em debate;
·e· ·certamente -não o- · fa ria si não fosse nominalmente chamado a elln
pelo illustre R 2lator da Gommiss-ã o de Finanças, que me ·distinguiu
{'.0m suas apreciações .· s0hre as palavras por mim proferidas no. Senado, na sessão rle antP-hontem . .
S. Ex . . com a gentileza que lhe é p.eculiar, ·CUmulon-me de auj e<Ctivos. que, fra·n.c amenle, •confesso, ·e stou longe. de merecer (nãu apoiados), ma.s junto desses adjedi.v os l)l:ocuro'u colloca1'-ín J em especial
·r1estaque, quando_ disse que a riünha .a·cçã.o linha sido nortearla unicamEontr pe.las . considerações .ele ordem philosophica que orientam
·os ortodoxos d·o -partido republicano do ·Rio .Grande do Sul. Foi essa
-a classificação que S. _E,x . rleu á, _orientação por . mim ~ eguida na ses. -«ão de sabbac1 o ultimo . S. Ex. procurou, ao mesmo tempo. pela enu meração dos bancos dos institutos de emi.ssão existentes' em qua si
fod ,1 o mundo , mostrou aue estava eu. advogando uma doutrina que
'ht pouc;o a pouco e ah indo em desuso.
.
·'
_ Permitta-me o illustre representa1Úe do Ceará que voltando à tri111ma eu procure i:e.ctificar a minha opinião p edindo a atten ção 'rt e
'S ' Ex . para. as o alavra s por mim pronunciadas na S·essão de sabbaclo
ultimo e que não · foram p r op1:iamente aquellas mie S . Ex., talvez,
po'r não ter sid·o publicado o meu discu r so. me attribu e .
·
Quando eu fiz a entm1eração nesse. caso dos institu'os de emissão
<que existem, eu relatei que exist·em tr'es systemas differentcs em
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vigor em todo o mundo: havia o syst.e ma do monop-ol.i o da emissão,
praticado principalmente nos paizes que permittem a existenCia de
um determinado numero· de bancos de emissão; e ha-,ria paizes que
11ermittem a franca liberdade de emissão.
, .·
Dos .primeiros, tive o ensejo ele citar --a França; dos segundos,
tive a opportunidade de nomear a Inglaterra e dos ter ceiros, tive
ocrasião de mostrar ao Senado que elle era adoptaclo pelos Estados
lJnic.los da America do Norte, p 2lo Mexico e 'pelo .Canadú.
Sr. Presidente, por mais que pareça, por mais que autores, nol a<larnente Levy e Galvarriat-0, que são partidarios Irancos da unidad e
de emissão bancaria, pre•conisem as suas idéas e que procurem po1.·
tndos -0s meios protestar, mos.trando qne ellas vão triurnphanclo., não
ha a negar, que, mesmo aquelles paizes que apparentemente praticam
i• doutrina · do monopolio da emissão, só a praticam para um espaço
r·estricto, quando seu territorio e pequeno, p·orque para os terrHorios
que. se desdobrain; para as colonias que se · vão creando e para outros
paizes que se federam aos estados primitivos, elles vão tani:bem creando instituto de em issão .
·
A fJI'opria França, que tem institutos de emissão 11ara si, tem-o.s,
· · lambem para a Algeria, para as ·C olonias africanas e para .os seus Es.
.
·
.
·
tados n?l Asia.; _
O nobre Senador disse nqui que o privilegio do Banco de Ingl:J,lrrra se limita a um raio de tres- kilometms de distancia.
A Jnglat.crn• .que p.r:i-ti c-0u o amplo regímen de libe!'da<le atr 1844,
não supprimiu esses ba ncos. Elles ainda existem . Tambem não p ermittiu a creaçã-0 de n.ovas associações bancarias, nem que fossem a
não ser voluntariamente ex.Unctas as que já existiam.
A Inglaterra tem o, seu banco central" de emissão, tem o banc o
-c entral de emissão na Es·c(}cia, tem o b:mc-o central de emissão na;
Irlanda, além do systema bancario propriamente para o Canadá, para
·
a Aus.tralia e para cada uma de suas colonias.
Portanto, Sr. Presidente, não é .tant-0 a unidade bancaria qu e
está lriumphante, não ~ tanto a unidade · bancaria que es·tá predam'i'nando, que es tá regendp o mundo, nem um banco só coorclene to<los
os d-0. mesmo paiz. Ellc ~ têm .a sua interdependencia, as suas reh1çõcs,
reciprocas.
. S. Ex. acabou agpra rle cHar os Estados Unidos, fazendo ver
f)Ue existe alli a tende11da para a unificação do systema bancaria .
S. Ex . citou a lei de 1903 . Quererá S. Ex. que _essa lei tambem in::: titua um banco unico ou treze bancos des'tina'dos exdusivamente ao
1·edesc-0nto, bancos de ·e missão e redesconto· e não bancPs de· descO'lllO'
propriamente dito, não substitue p.or complet-0 os National Bariks
e as National Curreney Association . Apenas creou esses bancos dc
redesconto e emissão para solver as diffi culd adcs das ·Crises .finan·
cein1s a.o paiz, como ª\> de 1907 . .
Assim, Sr. Presid~nte, não é sómente a doutri1rn philosophic:r
predomi!1ante rio Rio Gf. ande do Sul. doutrina que s·. Ex. se aprouve,
com mm.ta honra para nós, tratar de "escola política d'o Rio Grande
do Sul", que condemn ~t os monopolios ele emissão bancaria · varios
paizes desta doutrina ~e aproveitam, directa e in<l'irectamen't·;) com
denominações diversas ,
'
Foi este o principal motivo ela bancacfa riogra:n:d'ec·se eond'e m11 ar
a cart eira de emissão pelo Ba nco do Brasil.
1
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ccmversivci.s á vista.
.
Todo o Banco emis,or tem 11rn encaixe metallico, porém, emilte
1;1uit as yezes, bilh etes por "importancia inf.erior ·a esse encaixe c omo
::con trce· com o Banco ela lnglateTra, que tem outras ins titui ções fin:rnceirns que suppr·em os bilhetes, como as camaras d e comp en sa ç~ u.

·

·

- ·

Na Inglat erra essa emissão não excede ao encaix ;~ e nos paizes
em que h a ex cesso é porque o meio circulante é metallico e o padrão
é ourn. O hilh 1;te é gáranti do pelo encaixe e pelos effeitos commerc i:ies 11ue s11o dt:sco nl a dos e r epresentam vnlor cm ouro, são conversivcis e po:i.gnv.eis cm ouro .
Foi E:ste o motivo princip al po r qu e condemnei da tribuna q1H!
se quize:-:se :u iorn crear, paralellarncnte, com o instHuto fidu ciari o do
Estarlo com o papel-moeda do Estado, um papel-moeda de cur so forçado. · embora sob o pret exto de l'edes·c onto .
Na America 'd0 Norte, í.{Ue S. Ex. tão brilhantemente descr eveu
no se u pa r ecer, e ha pouco no seu discurso, na America do Nort~
esses bilhefes são .emiUidos depo is do r epresen1ante .do Thesouro
rxaminar r·~ effeitos -commerciaes leva dos a redescon to, depois d1~
procurar todas as garantias passiveis para evitar que o pretexto da
fali.a de ehsticielade que possa ·existir no meio circulante venha . acai-retar prejuízos ao E stado, ao proprio commercio e á industria.
No projec-to ~ m discussão essa gaTantia não vem estabelecida.
E' verdade qnc na sua regulamentação poder-se-ha fazer, mas no projccto não vem estabeledda a garantia que se possa dar ao ban co isto
é, au e os C;ffeitos levad-0s a redescontos sejam de tal natureza que não
vcnhmn dar prejuízos ao b anco e ao Es tado .
.
Nesse sentir!o a ban ca da do Rio Gran de do Sul h•ve. ensej o de
m·a ncbr á Mesa uma emenda que, a seu vêr, procurarú corri gir essa
~~.
.
.
O illustre represen tante do Ceará fez sentir que não se podia
crear o -0uro. Longe de nós qu.e r erm-0s r eno va r no seculo actual a
aventura de P asacelso; não ·s omos alchimista; examinamos as cousas
ila sua r e·a Jidacle e não com fantasias .
S. Ex. disse que. não se podendo crear o ouro, o reeur~o era o
papel-moeda. Ora, nada disso eu affir-mei ·na sessão de sabbaclo; ape·
nas manifest ~ i o vosso desaccôrdo quanto lá circulação paral el!a· de
dou~ . bilh et e·s i!lconvers!veis, de curso forçado. Além d.isso, os empresllmos devPm ser feitos a todos o.s Estados, porque o ·B rasil não
é sómente o Rio de J an eiro.
E' preciso altender que nos Estados a massa de r edesco nt os deve
sn gr~1Hle, á vista · das · enorm es ·somma·s empregá·das no commercio
e nns 111dustri as.
·
P.or este motiv·o. p ens amos nós qu e a emissão d eve ser feita pelo
Estado, nos termos da lei de 1918, lastreada em um quinto com ouro
.em auantia cletermin a d a..
·
'
'
. Essa emi ssã o ·dt>ve ser emp1·esrtada aos bane os qu e crearem caTtci ras de r edescontos, fi scaliza das pelo pod.er publico e q~rn r ecebessem es~as '!Otas a qui , na Caixa de Amortizaçã·o e nos Estados, n as
delegacias fiscaes, levando, porém , os seus effeitos comm er c iaes. p ara
<me o representante d-o Governo pudesse, como na AnH'rica do Norte
fa_ze1: mn julgamento_ sobre esses cffeitos, afim de avaliar si erres co n~
511tu1 am gara nti a neccss3ria.

-
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Este é o nosso ponto de vista. . .
.
u ;:,u. 1'HANC1sco SÁ: - Nao foi sob elle que me colloqu-'.! I.
. O Sn. VEsPuc10 DE ABREU: - Elie é ac.ce1tavel, Sr . !Jresidentc,
11iio é um ponto de vista cstre...to. Não repres enta uma es·cola phiio~uphi<.:a egoi sta; ao contrario, altrui.,ticamente, p1·ocura crear p rrr a
~ paiz um instrumentQ de credito bastante ·para que o commerc10 se
desenvolva, as industrias progridam e as finanç as ass ~ n.tem em ul'na
büa base .
Tenho m edo, confess·o. Sou dos timoratos a .que S . Ex : ha pouco
alludiu. b' exact-O; tenho mecto dessas emissões bancarias e principalm ente illimitadas.
O SR. FRANcrsco SÁ : - Como eu elas emissões do Thesouro. · ·
O Sn. VESPUCJO DE Anrmu: E tenho medo, Sr. Presidente,
normie das emi~sões pelo Tilesouro temos ·obtido sempre os me :os
Je que carecemos e não teem sido ~llas que nos teem acarretado os
maiores prejuízos . Ao contrario, as emissões. do Thesonro é que rios
teem sa1v-0 nas occas1ões ue ·cnses o.;.::aswna-0as pelos Ol.!sastrl.!s ao ~
bancos emissores .
·
Lembro-me, á vista do aparte d·o pr·eclaro H.elator de uma °!abula
de Phedro, qtL: aprenoi no rueu tem po d e collegio.
·
Um veado,..com sua ga.füarada ai.tiva e. suas finas p ernas, mií·ava~sr. orgulhoso na limpidez. de um lago e ia.mentav:;i.. t1ue, para u rna
fronte tão hem .ornada, tivesse u1nas hastes tão fit:m: . D.e repente,
surge a matilha d e . cãrs. O vead·o, velozmente,. lança mão do qi.tc
Jrnvia pouco lamentavu1 possuir e embrenhacse no ma !to. Ahi, jusb.tmente a soberba galhar ada que lhe dava tanto orgulho e que ainda
havia pouco tanto elogpra, o prende, -collocando-o á mercê da cain .çalha.
.
.
E' o caso das nossas emissões banc arias e é o c>J.so das nossa s
e!llissões pelo Thesouro .Nadonai. .Estas, · se111p1'.ç no,; teem salvo ;
~quellas, nos teern lev~,1do sem.p re aos desastres fin:;i.n ceiros .
. ·· W o que nos diz ~ historia.: ahi estão as emissões .de . 28, de (j (i
e de 96, etc.
.
.,
·-O SR. FR.\NCrsco s: : - Mas, por isso mesmo, não vamos inci dir
nus •11esmos erros.
·
O SR. VEsPuc10 DE ABREU: _.:._ Nessa .o-c·c·a sião, Si· . Presider!te,
~illl~a procuramos Jns~rcar ess:~ emissão ou .c om um terço ouro vu
111te1ramente com apohces. .
·
. .O_ Sn. FnA. ' CISCO S,\: - A ·convertibilidade não garantiu e:;sa
.ern 1ssao .
.
O Sn. VESP.UCJO DE AnnEu: - A convcrtibiliclacle ? que fez nau.
.
fr:igat· t0du o systemn.
O Sn. FR.\.Nnsco SA: ~. Não; foram as ligações do~ ban cos co1:1
.o 'thesonro.
. O Sn. VEs rucrn DF ABREU: ~ Ligações ess.as igua es ás que \r. Ex .
.:.n nela agora :;uggerc.
. M~s o que fez co m que fracassassem aquellas emissõ zs ifoi uma
:s1tnaçao como esta qn~ esta1nos agora apreciando.
Para que se possa resolver t1m problema dessa natureza é nc·ees .,ario ·que se tom e u~na orientação firme, seguindo-se .com a mais
sincera vontade, uma linha rigida, p ela qual .possamos solver o nosso
J)roblema financeiro e essa solução deveria ser igual á ·q ue têm .segui do todos os paiz ~ s com verdadeiros orientadores das suas fi.nanças
Por e.s tes motivos é que temos as emissões bancarias ,
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A ban cada do Rio Grande d o Sul, por meu intermedio, qu er qucfique bem clar;i , bem definida a sua situação n es te caso . Não queremos que amanhã, quando a crise financeira es talar sobre nós, que·
se diga que tivem os a responsabilidad-e de mais este errado pa sso.
. Não qnerernos que quando a borrasca t emerosamente v ier a
,,sta]ar, quan.do o diluv io de papel ameaçar inundar-nos que cáia·
sobr e n ós a . r es.ponsahili d ade.
O SR. FRANCISCO SÁ: - Pois en n ão temo essa r.esponsabiiid a de..
O SR. Vlj:SPU CIO DE ABREU: - Essa responsabilidade que cáia
sobr e aq uelles que neste momen to querem reeditar o que a nossa
experíen-cia sempre cond'cmnou.
·
Era o que linh a a diz er. (Jfolto bem; muito bem .)
O Sr. J.a m ·o M iiller : Sr. Presidente na ju stifi cacão de emendas qne tive oecasião de fazer, es·capóu-me' aUuciir a mri·a que já está
sob r·~ a mesa. E cci rno n ão quer·o apresen tal-a com risco de ser maJ.
interpretado, venho a ddit '.u- a lgur;:i as palavras ·e m S U <~ justificação e
p:tra esclarecer o seu pensamento.
No § 1.º elo ar tigo sem nümero da .eme nd a apresentada p elo Sr.
Senador .p.e]o Ceará se declara: "só serão admittid·os a redesco nto :;.
effPitos do c ommerciü, letras de cambio e saqu ·3S emittidos em mo ed a
l)acional, á ordem, de valor nã·o inferior a 5 : 000 $, devidamente selJados e garantidos, p elo menos, por dua s firm as commerciaes e ban<~ arias plenamente ·idon eas, e mais o banco q11e fôr o portador, cujos
fundos de reserva e garantia deverão corresponder a 1rn1 terço, !'-º
:n in.inw, do seu cap ital realiza1do ou des linado a operações ban.carzas
no paiz, etc."
·
·
-Conifesrn, 'Sr. Presid ente, que não sei o que é um capital desti1ndo a operações ban carias no Brasil .
O SR. FRANCrsc-0 SÁ: - V. Ex. p er mitte um aparte ? Ha sobre
isso tuna emend a modifi.cativa.
O SR. LA URO MüLLJO:R: - Mas, a emenda modifi cativa deixa ao
criterfo do Governo . . .
O SR. FRANCISCO SA: - A em enda de cl ara que o fundo de reserva
llo b anco, se.ia qual fôr, guardará com o ca pital r ea lizado, uma r e1aç·ão que será fi xa da oppürtunam en.te .
-O Sn. LAURO MüLLEn : - Não sei se isso interessa á emenda.
O qne eu qu eria dizer, Sr. Presidente, ·é qu e o redesconto é para
auxi.liar os ban cos qu e t <o nh am empenh ado seus capitaes em descontos .
·
Ora. o ·capital ·que é deslinadq é um capital que uão é
ap})líeado · a desconto . · Si fo sse capital decl.arado, aind a ba.vcria a res.pons!àbilidad·e ·do banco que houvesse decla·rado esse_ capita,] suieito á if.iscalização do Go.verno.
_
Foi por isso qu·e •e u .propuz ..a ·emenda supprimindo .essas palavras·;
o destinado a operaçõe.ç bancarias no paiz.
· ··
Note-se que não quero aqui faz,er d k 1tincção entre b an cos na cio1íaes e ·estrangeiros, o que sier·i a muito leg_itimo, tratand o-se d e proteger o eommercio e a indus tria . iE a ind_ustria ban caria é um a ind-ustria ·como :outr.a. qualquer, •C t.odos .os ·-paizes prptegeni a sua.
·
Nós estamos, .porém, em · uma ;situaÇão -esp ecial ; e as·ün acceHarei
o_rede~conto em todos o.S' bancos que' tenhani ·ca.p ita l realizado.
Eram estas ex.plicações que ·queda ·'.dar s"o hre a · emenda ,- d e cruc
não faJl:ei .
·

-
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Agora, algumas palavras em relação a'O discurso çlo nobre ·s ena.dor.
S. Ex. disi.,e ·que agora só se cogita cio rede.sconto .para effcito.,
<lc producção.
O SR. FnA::-;c 1 sc-0 SA: - Trata-se .de corrigir nesta lei uma
crise
co·m mercial ligada á prod ucção.
O SH. ·LAURO IMuLLEn: - iBeirn. A ·emenda •que apresentei não d esiua do pr:ojecto, porque todos os ,p ontos que ella visa são de producção
<ie industria nacional. de 'fornecünentos ao ·Governo. Portanto, repito ,
não ·destoa do pensamento da Commisoão.
Outro a que 'S. Ex. se ref.eriu é a .pluralidade ou tmidacle bancaria.
Achei a argumentação d-e S. Ex. brilhante como seiupre, ma:_• pcrmitta S. Ex. - um .pouco . contraproducente. ·:porque não estamos
fazendo plur.a lida·de ·de •e missão, estamos conservando
unidade de
emissão no Thes•ouro.
:;\Ias ao lado desta emissão do 'l;hesouro quer-se ·~tma emissav ·oanc riria, e não é maneira 1En sa de defender a u1üdade de emissão.
Quer dizer: o projec to tal qual foi feito por V. Ex. ·Cr êa ao !'ado
Lla emiss1ão do Thesouro uma emissão bancaria. Haverá, portanto . .uma
duplicidade d.e ·emissão com as poss_!veis cliffúen ças de apreciação
'j)Cl:o seu cr edito e talvez pelo agio. Eu penso crue as minhas emendas
~ss e guram melhor a unidade de e mk são p·elo Thesouro.
O Sn. F HANc1sco SA: - E' iss-0 exactamente o que se proc ura
e vitar.
O :Sn. LA uno MuLLEn: - Assim a argum entação de S. Ex. qnantn
mais brilhante ·quanto mais contraproducente .e ,par·e ce-me .c1ue n enhuma outra poderia d fend er melhor as minhas emendas.
D Sn. ·FHANcrsco •S.\: - ;Não ap!Oiado.
O SR . L..\UBO :i\IIuLLE1n: - Eu submetto estas consid erações ar> at. o
j.uizo do Sen a d0,
Encerrada.
0

O 81·. Presidente: Na fórma do R.cgime1ilo vou · suhmetter· a
' ·votos ·as eme·il·das.
E ' .annunciada a vo1ução da seguinte

EMENDA
Substitua-s1e o art. 3P -pelo seguinte:
Art. 3º. Para attend er ás n ee·essidades urgentes da produ cção. <l o
c"ommercio e da .industria, por motivos de c ri.se ex cep cional. pocl·erá n
Coverno .emitlir ·n os termos da' J.ei n . '6. 5 1Hi, ele 2 de üutubro ·d.e 1918
até a quantia de ·c em ·m~l c·ontos de réis, empre< •tando aos ban cos qu l!
ncar·em carteiras de re ~lesconto s. desd e que sujeitem as op eraçõ1:s
tless:i. naturew. á fi scaliz?:ção do Governo FP.rleral.
Sala elas S~ssões, 1 de N1o·v embro de 1920. - Ves,pucio d e Abreu.
- Soares dos Santos . - Car./os Barbosa.

·o Sr. Francisco Sá . (pela ordem): - Sr. Presidente. esta emend a
moclifica completamente o mecanismo do proj(·cto. Elia faz com qu e
~ emissão para soccorrpr o commercio, emissão baseada · no rcdes<'onto . seja substituída ppr uma emissão do Thcsouro .
Nestas c-ondiçõcs, -erp vi1.< fa das noncle1'ações qne fiz da Tribuna,'
Julgo que e11a não deve ser a·pprovada.
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Ficam p1.,ejilclicadas as seguintes
EMENDAS

Substitua-s·e ·o § 2° do art. 3" pelo seguinte:

.
os banco·s.
c nlregarão bilhetes d-0 Thesouro ·cujo montante será estrictamen•te limitado .ao total das operações.
Sala das SesS!ões, 1 de Novembro ' de 1920. • - Vesp11cio de Abreu.
- Soares dos Santos . - Carlos Barbosa.
§ 2º Contra o valor int.egral ·dos titulos redescontados,

Substiti.Ja-s·e o § 3° do art. 3º p-elo s-e guinte:
§ 3' Os bilhetes do 'flhei~ ouro serão J:orniecidos aos bancos, na Cacital Federal', ;pela ·Caixa de Amortização e, nos Estadosi, .por ·e sta, por
intermedio •rlas de1egacia·s fis·c aes, mediante o exame e a ·c aução dos
;;[,feitos commerciaes a redescontar, e exclusivamente ·doestinad:os a
cs:ie fim , e sua irnp-0rtancia sel'á retirada da circulação, quando os
m esmos titulas forem resgatados, ·DO dia do seu vencimento.
Sala das Sessões, 1 d·e Novembro d·e 1920. - V espllcio de Abreu.
- Soares dos Santos. - Carlos Barbosa,
E' annunciada

'ª

vO'lação da seguinte
EMENDA

Ond·e convi•er:
· A carteira oornmercial do Banco do Brasil, emittirá perante a
c a:teira de emissão e r-edesconlo·s, .como qualquer banco particular,
pagando ella ·os mesmos juros e •s ob as mesmas condições, ficando
cada director da carteira commercial, com a r es·ponsabilidade exdusi'va nos ·negoci<>s ipor si reso1vide>s so:b re a terça parte cio ca•pital
.diariamente disponível na mesma ·carteira ·comrnerciaJ .
Sala das Sessões, 1 de Novembro d e 1920. - Benjamin Barros.o.
O Sr. Francisco Sá (,p ela ondem): - Sr. Proe sidente, é sobre a dis~
tribuição dos lucros resultant·es ·das operações ele redesconto a sub·
ern·e nda . por mim apr·eseritada. Ella att·end:e -se ·á necessidade a que
·pro-cura attender a emenda em votação e a mais algumas, como a
.clistribuiç.ã o do fund-0 de r es·erva da emh>•sãoo.
·P ar.e c·e-me, portanto, que a s·ub-emenda ·que tive a honr~ ue
apresentar, sendo mais ampla do -que a emenda que apresentou o
honrad·o ·Senador, esta, sómente por tal moli'V·o, não deve •s er acc-cifa..
O Sr. Benjamin Ba1Toso (,pela .o rdem): - !Sr. Presicfonte, a minha
e menda tem por fim d·esoontar, nos lu cros adquiridos .p ela carteira
ilc redesconto. 75 ºI º paTa o fundo d·e garantia e exclusivamente ·para
<> fundo d·e garantia, deixando ao banco 25 º Jº.
.
Parece, }J'OÍSl; que. úesd·e que a emenda s·e de:.. tina a avolumar o
f1mdo de gar•antia, attencle mais ·á s ·n ecessidades do paiz, ·do
cre.dit-0 nacional. do .que se dividida esta parte do lucro pdo Thesouro
e outras medidas .
Enirel.an1D, .acceito de bom grado as considerações feit~s e a

-
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sub-emenda do Hlustre Re.Jator, pedindo à V. Ex. que comulte o · Se nado si consen te na retirada -da minha ,emenda.
O Sr. Presidente: - Os senhores que cionced·em a r etirada da
cníenda do Sr. Senador Benja.miri Barroro queiram levantar-se.
(Pausa) . . .

F1oi .concedida.
iE' annunciada a votação da séguinte
EMENDA

Art.
§ 4º . - iRedi.ja-s·e assim: A imporlancia dos lucros, nas.
operações de redescontos, ·Será escrip turada em conta e:pecial, e
deduzido o cust-0 .dos bilhetes, será destinada: 25 º Iº ao Banco d·o Brasil e 75 º Iº para o Thes·ouno 1Nacional destinado ao fundo de garantia
do papel-moeda, if.icando o Gov·e rno responsavel, como endossante.
velas operações d·e redesconto.
j
Sala das Sessões, l de Novemhro de 1920. - Benjamin Barroso.
· O Sr. Frandsco Sá (pela ordem): - :Sr. 1PTes1itlente; o qu·e esta
emenda visa é a separação completa entre a carteira commcrcial do
Banco do Brasil e a carteira de pedesconto.
Ora, ·esta ,p rovidenci a já estiá p·el'feitamente esclarecida no mhstitutivo, de sórte que, a meu vêr, a emenda se to r na desnece·z<Saria.

.e.)

o si:- Be~1jan~n Bal'l'<>j'O
(pela o:dem~ : :--- ~r .. Presidente'. E!'Lt
não me illud·1 mmto a re peito ·da prov1d en c1a rnstlhuda no proJ ecto
do nobre Relator da Corn111issão e ;tanto não me ill.udi a este resp eito
que o honrado Sr. :Senador por Santa Calharina a.presento u, se me
não engan:o, uma emenda ·quasi no mesmo sen tido, porém, ·de effeito
iuteiramente contrari-0.
· ·
A emenda Çl·e ·S. Ex., .p arece, dizia qu e não ·havia conveniencia enl.
estabeJ·e cer que a carteira commeTcial cio Banco .elo Brasi.l p,udesse
de ~c ontar na carteira de recJ.esconto, porque isto acarretaria para
o
Banco do ·Brasil uma -situação de .g rande d·esvantagern.
Portanto, p·a.r·e ce-me que .n ão pass ei a vista no projecto do
h onrado Senador descuidosamente.
Si isto é uma supeTfluidad.e. não deve ficar clarament-2 €sitabelecido, e nã·o concordo ·com a o,pinião <do honrado :Senado.r P'ºl' •Sant a
Catharina, 'que, aliás, estou acostumado a acatar ·com maior .Cilrinbo,
porque, si: o Banc-0 do 'Brpsil, com a.utoridade 'de redesconto da sua
carteira commerc_ial fi.caria em situaçã<> superior, d·es·de que elle não
tivesse autoridade .paTa descontar ·COm qualquer . 01.itro banco ficaria
cm situação inferior a estes.
·
'
!Por isS'o, Sr. Presidente, a minha emenda .par-ece e;;tar nas melhores condições -de recebt! r ·O heneplac-ito do Senado por·que, si e
uma su.p·erfluidacle, ·esta não traz inconveni·ente algum .
O SI'. Presidente: - 0~ senhores que appro~am a emenda do :s .r.
Spiador Ben!iamin Barroso; queiram levantar-se. , (Pam~.a) • .
. Foi rejei.tada . .
( • )' ":\:ão foi ·r e visto pel-0 ota<lo r .
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O Sr. Lauro Muller (pela ordem): . - iS r. IPresidenl·e, pedi a pala-vra apenas . para dizer que o honrado Senador pelo Ceará não me ·
ouviu hem ou -eu nã:o me fiz bem •e ntender de S. Ex.
tNão me ·Oppuz absolutamente ao desconto pelo Banco do iBrasi l;
ao contrario disse que si -o .banco lambem não descontasse, ficaria ..
cm ·s·ituaçãio de inferioridade.
ü SB. JosÉ EuzEBIO: - \Foi isso cru·e eu compr-c h endi.
E' annunciada a votação da s·c guinte
EMENDA

Onde convier :
§
S.ó s·erã.o aclrnittidos a r0clesconto•<:· pa,peis emilLi-dós paraJ
fins agricolas e inclustriae.s, fi c~mcl .o excluiclo o ipa.pel de esp eculações mercantis ou que prioceda d·e operações sobre bens ele raiz.
'Sala d.as .S essões, 1 ele Novembro ele 1920. - Soar es dos Sànl os •.

-

Carlos Burbosa. -

1'espucio de Abreu.

. O. S1·.. Fnmcisco Sá (pela ordem): - Sr. Pl'esid ente, essa emenda .
corrcspond·e tào bem ao ·pensamento ·do projecto apresentado, que
não vejo inconveniente seja .eJJa approvacla.

O Sr. Pl'esidente: - A ·e menda do Sr. :Soares dos Santos e outros Sçnaclores tem. parecer favnravel ·do Belator -ela Commissão de Finanças.
{)s senh-or·E!*:• que a at;>provam queiram ·l evantar-se. (Pausa) .
Foi a.p.provada.
E' annunciacla a \·atação da seguinte
fü\<!ENDA

Accrescente-se aios §§ 2º e 3º elo arL .. . ela .emenda do Sr. Fran- ·
risco S·á - As operacões ele r edesco nto fi"cam sempr·e sujeitas ao·
vélo ·do representante ·do Governo, no banco. - Lauro Mull er . .
O Sr. l"ra.n cisco Sá (pela ordem): - ·S r. Presid ente, a clisp o-·içã (}·
contida nesta ·emenda · consta j.á cJ.e uma .s-ub-•cmenda que tive a hon-·
ra {]e a.presentar. O Senado, porém, pódc approvar es·!·a emenda e.
na redacção final, combinar essa, emenda com a sub-emenda, acau tc\a ndo, assiim, o que se tem cm vista .

. O SI'. Presidente: - Os senb10·!"'es qu e app r ovam a emenua do
Lauro Muller, que·i ram levantar-se. (Pausa).
Foi approvaç!a .
E ' annun ciada a volaçã-0 cln seguinte

Sr ..

EMENDA

2• e 3° elo •n 1rsmo nrtil{o s.ubst ilu am-se pelos s·egui·ntcs:
O Gov-crno cmittirá e entregará a·o Banco nota;:, do Thesouro na ·
propot·ção necéssaria ú -execu~:ão da presente le i, exarnina nd-o cm·
'"''~1.a cas-0 a opooi·tunirlacle. a anolicacão rlâs em issões ::interiores e .a•
fiel execução das rc5'p ectivas disposições lcgaes e regulamentares .
·€~
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ao

Ne.nhum conhecim.ento poderá redes co ntar quantia superi·or
:seu capital effectivamente reàliza do e não .serão admitticlos a r.edcs. c ontos os tHulos rujo juro de descont·o ·e xceda á taxa normal cio mo·mento. - Lauro 11111/ler.
·

O Si·. F1·ancisco Sá (pela or.d em) : - IS r. Presidente, s1e m e não en_gano essa emenda reproduz iima que já .foi r.ejeitacla.
A emenda apresentada pelos honradós representantes do · Rio
Grande elo Sul nada mais. faz do que autorizar uma emissão pelo
'Thcsouro, 1)ara s.e r emprestada ao Banco do .Bra.sil, afim de attender.
O Su. JosÉ EusEBIO: - A va°rios bancos.
O Sn. FRANCrso SA: - Ora, si ella não ·e st•á prejudicada, esfa,
·pelo menos, submeltida, preli.minai:men<te, á rej eição do Senado.
O Sn. LA uno .MULLEH: - E a segunda parte lambem?
O .Sn. <PnESIDENTE: - A segunda parte diz -0 seguinte: ~enhum
.es tabele-cimen to

O Sr. Francisco Si"t (p ela ordem) : - Sr. Presidente, como disse,
..essa emenda trata ·de uma providencia ·que sob outra forma já consta
de uma sub-emenda por mim apresent(!.da. Não trata .mais d e capifal
r·ealizado; o que eu ac:rntelo é o fundo de r eserva, e o capital rea·1izado e a. realização que será fixada opportunamente pelo Go\•e rno.
Julgo, portanto, desneces·s aria •a ·e menda.
O Sr. Lauro Muller (,pela ordem): - !Sr. Pr.e.s id·ente, a emeilda da
·bancada · riogrand.e nse tem pe, ·C ommum, ·com. a _minha emenda, a ·c.i r··cumstancia de conservar nc? fhesouro a enussao. Mas os m eus ·nohres .c ollegas, pr-oponham c,[ue o redesconto fos.se entregue a bancos
no paiz .e eu conse-tvo o pensamento do honrad-0 Senador, para qu e
·o reclesconto seja f.eHo p elo ' banco cen1r al. Nestas condições, póde-se
acceita r uma parte e rej eitar ·outra. ·
· QuaiJto á s.eguncla part6! da emenda do nobr.e Senador para qu <o
·o redesco nto seja feito por um ban·c o central de modo· que possa i1ão
. .icceilar uma .c ousa e aoceitar .outra ·e xa-ctamente porque está em
.il)go uma questão importante, isto é, a da operação feita por um
'Jrnnco sou ou por outros.
A segunda parte da e111enda do nobre Senador pelo Geará tem
uma ~'uh-emenda fixando a· rel_ação entre a reserva' e o capital.
i\:las, Sr. P.resi·dente, não é disto que se trata. A minha emenda
. trata de fixa r o maximo qu·~ -Os estabelecimentos podem r·edescontar
·e o limite ao total do seu -c~ apital, além de <Outras provid.e ncias que
Fão constam da sub-emenda sobre ·n ão serem acceitos os titulos cuj-0s
juros de d esc'On los t enham ;sido ·e xaggerados, isto é, c om uzura, para
não fornecermos capitaes :,1 ban cos que ao .em vez· de a•j udar enforca m seus ·committente.s. ne modo que, Sr. Presidente,_ ·peço 'ª V. Ex.,
que submetta ao Senado a minha emenda.
O Sn. PnEsIDENTE: - V. Ex. retfra a primeira parte?
O Sn. LA uno MULLER: - Não, ·senhor. A minha opinião é de que
·deve ser corno está. O Senado decida como quizer. O que eu peço é .
.:a votação por parte.. .
0

O Sl'. Presidente: '!.ar -se. (Pausa).
Foi re jeitada.

Os

0

sent1ores que a.p.provam

queiram .Jevan-

331 Os Senhores que approvam a segund a parte da emenda, qucil'am
j evantar-se. (Pausa).
Foi rejeitada.
E' annunciada a votação ela seguint e
EME N DA

(]O

§ 1 º do mesmo artigo .
. ~upprimam-se -as 1rnlavras "ou des tinado a op era ções bancari as
paiz'". - La11ro M.11ller.

·o

Si·. l<' rnncisco Sá: -

.EJ:.sas palavras 'j·á estão s upprimidas.

O Sr. J_,auro M:uller: - Não estão. A disposição é muito differentc. V. Ex., leia e verá que vamos d·a r redesconto para desconto ·de
bancos que não têm capital aqui. Quer dizer cru e o Governo vai auKilia r uma industria que não vem aqui sinão para haurir uma fortuna já crcada.
O Sr. Francisco Sá (pcZ,a ordem): -

Sr. 'P resid ente, o § Í º diz o
.
"Só serão admittidos n , eu1::scontos effei tos cJ.o eomm er c io, J.clras de cambio e saques· emittidos em moeJa naeio;rnl, á ordem, de
valor não inferior 'ª 5 :000$, devi.damente sellad.os e garantidos, 'f)elo
menos, po1~ duas· firmas commerciaes ou banr.arias, plenamente idoneas, .e mais o Banco que fôl' pol'tador, ·cujos fundos de reserva .e gaTantia· deverão -correspond·er a um terço, no minimo. de seu capital
Tcalizado ou destinado a .operações ban-c-arias no paiz .. . ".
· Sr. Preside-nte, estas palavras - oper:::ções ban carias no paiz ·são as que o nobre Sen,ad·or manda supprimir. Ora, a minha subernenda lambem manda supprinlir as palavras - fundos de reserva,
1JClas seguintes: - cujos ftmdos tenham . . .
Por consegu inte, o honrado Senad.ol' sómente elimina , com a sua
emenda as palavras a que já me r.eferi, 'emquanto lhes dou, a dias,
~cguinte:

11111

sub .~ titutivo.

() Sn. LAURO MULLER: - E não as ·e.Jímina?
O Sn. FRANCISCO S..\: - Elimino, sim senhor.

O Sr. l~i·ancisco Sá: - Peço a V. Ex .. :Sr. P1,esidc nte,
1rn votação para a emenda que ~1presentei..

prcfercncia _

O Sr. P1·esidente: - O Senador !Francisco iS á explicou ao Senado
a pequena diverge·ncia entre a emenda do Sr. Senador Lauro Muller
-e cb apresentada por S. Ex. ao seu proprio substitutivo.
O S1·. Lam·o l\'Iulle1· (pela 011dei11): - V. .Ex., Sr. Pr·esidente. •m e
obriga a dfzer com o deviclo respeito cme não é uma questão ·de palavras. O nobre Senador elimin a aauelle pedodo ·e ·o substituirá por
um outro deixando sem remedio a dis'f)osição c1ue eu crueria eliminar.
S. Ex. determina o capital e o fundo de- reserva: Uma relação
necessaria deverá existir entre esse capital é €~sa reserva. Essa proporção no emtanto não ficou estabeledda. Por essa fórma um banco
11ue tenha pequeno capital poderá ir ao Banco do Brasil fazer redes~
-contos, o que não parece justo.
·

-
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}'n.-\NCISCO S.\: -

A -e menda falla em capüal realizado ..
Diant e dessa d·e claração do nobre .S ena~
dor retiro a minha emenda. .
·
O Sn. LA uno :MuJ,LEn: -

O SI". Presidente: - Os· senhores •qu e co ntem a r·e tira cla ela em enda.
do Sr. Lauro i\Iuller queira m leva ntar-se . (Pausa).
Foi ·concedida.
Fica prejudicada a seguinte

SUB-EMENDA
Sub-emend-a á emenda cio Sr. Francisco Sá:
Art.
Sup•p rim a -se a palavr.a '·emissão " e na s de mais
sições onde figurar. - Lauro Muller.

dispo-

E' nnnnnciada a votnç:ão da seguint e

O Congr:>sso ~ncional resolve:
Art. O Governo é a utorizado a emprega r a té mil con tos parai

auxiliar, sob a fórma de -e m prestimo a creação ele coop ~ rativas <le. consumo, pbr intermedio ~os resp ectivos syn ciicato.s pro.fissionaes ;.
r evogadas as disposições e111 contrario . - LwrJ·o Miiller.
..
O 81'. Fl'anclsco Sá: - Já tive occasião d e m e referir a esta em enrla , quando tive a honra ele expender as minhas idéas neste recinto ·..
El la procurará attender a crise -de consunw e não a crise de producção. Parece-me q_ue é assumpto extranho á mate.ria qu -~ fórmao
o .conjunto do proje c to e pQr ~sso ente·ndo que ella -deve ser r ejeitada.
ou si s eu honrado autor . concordar elev e ser retirada para constituir·
project-o em se p arado .
O Sn. L\uno :\lÜLLER : - ..\c.ceito o alvitr.c proposto por V. Ex.

o Sr. Pre1;:i<lente: - Os senhores que approvam qu ~ a cmenua clÜ'
Sr. Senarlor tauro :\1iiller passe a co nstituir projecto ·em separa d():
queü-am leva ntar-se . (Pausa.)
_Approvacla .
·E ' annunciacla a votaÇão da seguinte
EMENl>A
· · O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico. O :Poder . Executivo é autol'izado a mant ~ r . uma,
con.ta correnfc de mo_~imen 1 0 COff!- o Banco. ~o Brasil, até a somma
cenl mil contos de relS, para O fun de fac1htar -O de;'iCOBto de c_o n.tas
do .Gv\•erno já devidamente pro c : ssaclas, ao mesmo Juro estabelecldO•
pÚa o red esco nto e at~ final pagamen_to desses titulos; revogadas ·as.
disposições em contrano. - Lauro Muller .
1

ª:
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. O Sr. Francisco Sá: ' - (pela ordem) -- Sr. Presidente, essa emenda
ie.stá,. <1uanto á 'otaçij.o do Senado, nas mesmas condições . daque.lla
.qne acaba de ser approvacla para constituir projecto em separado.
Trata-se ele materia extranha ·à proposi.ç:fo, e que precisa ser mefüor
.estudada pela Comrnissão. Assim, entendo que ·deve ser approvacla
J>ara constituir projecto em separado. . .
.
O Sn. lBINEU MACHADO: - Mas, s1 e o propr10 r ecks conto 1
O Sn. FRANc1sco SA : - Era o que tinha a diz er. (Muito bem . )

ó 81'. Presidente: -- Os senhores que approvam a emenda para
.que depois se transforme em projeclo em separado, qu ·:> iram levnntarse. (Pausa.)
Foi approvada.
E' approvada a propos1çao em 3, clis c ~1ssão.
São successivamen te approva.das as seguintes

1. \

EMEND.\S

.Ao art. · accresc "ntem-.se as seguintes palavras: " emquanto náo
fôr creado um banco especial para ess 2s fins, o limite de operações
.dessa c·ai·teira será de cem mlJ conlos de réis, e não poderá ser cxée.{lido senáo . rrn (';1 :;0 excc· pdo1 : :;~ . por acto cio :Presidente da Republica ficando o banco sujeito, pe la emissã,o que exçed er áquelle 'limite,' á taxa que o Governo deLrminar. - Fl'ancisco Sú. '
,
Ao . §. 4: -- Depoi~.das palavras ·'conta especial", llccrescente-st:-:
ao Banco do Brasil. 20 % ao Thesouro Na"'e será ·d 2stinada : 30
cional, 30 % á formação do ·fundo ele ·reserva' ela carteira e 20 % co?vel·tidos cm ouro ao fün elo de garantia do papel-mo eda.
Frrmczs co Sá .
.
0

º'º

EntrP 'os §§ 7º e 8°," accresc·: nLõ-se:
Fica creado um Conse l·h o de Administração composto · <lo dlrector ·da carteira . de um elos direc torcs do banco e de um membro
do ·Cünselho fiscai' deste, designados :annualmente pelo tióverno, 1iara
exame e decisão -das, ·operações, regular a distribuição · pelos ban ébs
da Ca:pital Federal e dos Estados elo q11a11twn elo re:dfüconto que irnderão re:a'lizar, assistir á Ülcineração elos bilhetes .resgatados e ·bern
encaminhar todo o serviço da cartcini, tu.do em caso d-e duvhia e
impugnação com a audiencia do presi dente elo banéo ou recur,sc:i' para
o mesmo. Sempre que julgar convenient e Hü interesse geral, poileh 't
o Presidente ela 'Republica, ouvido o ·Conselho de A-clministração r és tringir o serviço da carteira na 'Capita1 F ed ?ral ou nos Estados: sem
q ue possa o Banco do Brasi l obstar a medida ou reclainar iúdhn!Uzação de qLtalquer especie. ·_ Franci:;co Sá.
·
. "§

Ao ··§ l .º - Substituam-se a.s palavras " cuio fundo rl e reserva",
até "idoneos", pe.Jas seguintes: "cujos fundos ele reserva tenham · éó1i1
o capital realizado uma relação sufficiente a juizo do Governo p ara
assegurar as operações. - Fràncisco Sá.
·
'
E' approvada n proposição, que va c á Commissão de Reda cçhu.
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O Sr. Vespucio ele Abreu: (pela ordem)
Sr . Presi dent e, p edi.
palavra para enviar á ~lesa urna declara ção ele voto da bancada d u.
Hio >Grande do Sul:
Vem á mesa e é licla a scguint~
DECLAn.Aç.\o DE YOTO
:J.

_Votamos con tra o projec·Lo 11. 454, de 1920, nos t2rmos <! 111 qu_c.
· ncaba de ser approvado pelo ·senado .
'r 'rtferiamos :mftragal-o redigido nos termos em que veiu da Lan!ara, com ligeiras modific·ações que m 2.J<hor assegurassem o equuibno orçamentaria e o reforço do ll!n clo de · garantia e de resgak d o.
papel-moeda .
. .Por escripto, em um voto em s : parado, e oralmente, em discurs1,,
já a ban cada sul rio-grandense expoz o seu ponto de vis ta, de accôrdo com o programma e os anteced entes do partido· polit1co ·que repr esenta e com o que o nosso meio e a nossa experiencia nos têm
ensinado .
.Pensamos que fazer emissão ban caria ele curso forç ado é violaitodos os prrncipios em que se firmam as creaçóes d e vancos emh~rH.
.
'Curso forçado, ql)ando a ellc s ~ é escravisado, é preferivel o d o
bilhete de Esta do, pois que o de ban cos só pód ~ rev estir-se desse máo
predicado em lapso -de tempo muito restricto.
Hepugna-nos, sobremodo, al•em· do caracter de curso forçado que
se quer imprimir á emissão bancaria, o de monopo-ho, de que se in-·
veste o Banco do Brasil, já bn relação á emis$ão, já o redesconto .
.Partidario,s convictos dp regimcn federativo e da liberdade indissoluvelmente ligada á Pfe na responsabilidad a, só rp ódemos concorri.ar com um regímen d\l emissão bancaria que seJa compatível
c,cm a noss a orga111zação p olit1 ca ·e -c-om os sãos prin cipias r epul">lic;mos .
Long-1 e doloros::: tem sid o a nossa expericncia de paiz de p 3pcl·
moeda de cur~o for~· ado eTI\ refaçãu -á,s enússões ·bancarias .
Qu~ o digam os desastres culminantes em 1828, em 1860 e em.
1S96
TeP-ta-s e fazer um a no ya cxpericncfa cujos resultados não p0dc ni de ixar de ser os mesm(>S .
·
·Começa-se sempre por um.a emissão limitada, que se vae pouco
::i pouco clUatand o até produzir os famosos
craks que· a historia
financeira de todos os povoi; registra.
.
Não queremos que, ama nhã , quando começa r em a atti ngir a s(111
mais critica phase os nossoi;, ~-a quasi endemicos · desastres finan::eiros, a nos,sa r esponsabili.d'<l.de estej a a elles ligada .
Protestamos em tempo! ~expu7:emos o nosso ponto de vista, aprcsentarno·s emendas que nos :par eciam em parte attcnuar o mal e não
logramos ser attendidos .
..
Oxalá! .que os louros corõem sempre os vencedores de h oüe. mai:;
.se . no prox1mo futuro , que prevemos, desastres sobrevierem, que
-caiam so-bre aquelles que cQm tanta afo uteza, em nossa opinião. o&
preparam C! não sobre nós Que em tempo, procuramos resalvar a
nossa responsabilid ade.
Sala das Sessões, 1 de Novembro de 1920 - YespuCio de A breu.
- Soares dos Scmtos. - Carlos Barb asa.
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SESS.\O DE 3 DE

~OVEMBRO

finul úas emendas do Se'li.ado á proposiçã.o da. Gamara do.~ ,
Jjep11/ados n . 129, de 1920, que autoriza o Presidenle da. Rep11- ··
·blzca a fazvr uma emissão de papel-moeda sob as bases que !11en- ciona.

Reda~· ção

Art. 1º, § 1º, substitua-se p ~ lo seguinte:
~ 1.º DaD saldo que annualm ente se verifi ca na arre cadação · <los ...
impostos em ouro, pagas as desp·ezas n·2ssa espeCie e deduzida a .:
quota dada em .garantia de operações de credito (art. 5•), metad"
,~ el'á :ipplicada ao pagamento das despezas· em pap ~ l (art. 2º, n. III,
da lei. n . 3.979, de 31 de Dezembro de 1910) , e a outra metad e será
destinada , Em pa r1.es iguaes, ao fundo de garantia e é in ::ineração d o ·
pap el-moeda. "
. ·
.
Ao a r 1. 5° da proposição, § 1 º, in fine, accre.scente-se:
li) estabel:ecer outras condições e cautelas que "for em ne ccssarias .
para r eguJari.zar . as ·o perações .camrbiaes;
.
e) fixar uma quota de fiscalização .ban caria, de cu'jo pagamento-.
dependerão ·o funccionamento de novos :ban cos e casas ban carias e a
renovação, de concessões j.á existentes.
. Ao art. 5º · da ·.proposição § 3°, accrescent2-se : " e bem assim a ,
1·onsoli dar, h armonizando-as quanto passivei ,. as disposições vigentes
sobre sociedades anonymas e bancos " .
·
No art. 6° .aa pro·posição ,substituam-se as palavras " a legisla- ·
ção em vigor ", p elas seguintes: " os r ~ gulamcntos em vigor ".
Ao arl. 5° da proposição; que passa1,á a ser art. 6°, n. 3 ;
. :Substituam-se as palavras depois de " depo-sito ", até ao ·fim, pelas .
seguintes: " qu e será fixado pelo Gov , z' no, tendo em vista a importan ..
eia ·das operações".
·
"Art. Fica ins'iiluida no Banco do Brasil, soh a superintendeu- ·
eia do presidente desse instituto e a cargo .d e um direclor de nomea.
·ção do Presidente da '.Repuhlica, mna Carteira de Emi!rsão e Redesconto, com caixa e contabilidad z proprias, emquanto não fôr creado. um ban co especi:l.l p·ara esses fins. O limite de o-perações dessa carteira se·r á de cem mil contos d e réis, e não podem ser excedido senão ··
em caso excepcional, p·o r acto do Presidente da .Republica, ficando o
Banco sujeito, pela emissão qu ~ exceder áqucJJe limite, á taxa que o ·
Governo determinar. "
§ 1. º - Só serão admittidos a rcdesconlfls eiffeitos do corrunercio,
letras de cambio e saques emiti.i dos em moeda nacional, á or.dem, de
valor não inferior a 5 :OOO l!l, devidamente sellado-s e garantidos, pelo .
men.os, por duas firmas commerciaes ou bancarias, p_lenamente ido- -neas, . e mais o Barico que fôr portador, cujos fundos de reserva tenham com o capital realizado uma relação sufficiente, a juízo .do ,
Gov erno, para ass ~ gµrar as operações . O prazo dos titulas redescontados não excederá de quatro mezes e a taxa de redesconto de 6 o/o
ao anno . Só serão admittido,s a redesconto os papeis emittidos para-•
fins agricolas e in.dustriaes, ficando excluido o papel de especulações mercantis ou que proceda de operações. s·o'bre bens de raiz.
§ 2.° Contra o valor integral dos titulas redescontados, o Banco >
c!o Brasil entrega1<á hiJhet ~ s que terão pleno poder liberatorio e cujo
1non tan te será estrictam ente limitado ao t6[_al d<as operações.
S 3.° Os bilh et es que poderão ser identicos aos do. 'I'hesouro Na- -
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. tional, com a inscripção do num ?ro, data da presente lei e carimbo
-<.lo B:anco, poderão sei· fornecidos pel a Caixa de Amortização, pdo
custo, e exclusivamente destin ados a redescontos; a respectiva im_J )Qltancia será retirada da circulação por oc casião elo resgate do·s tilulos, no dia immediato ao do pagamento improro·ga ve.J .
§ 4.º A importancia ·elos juros, nas oper ações de r eclesc.on-to, ,será
escripturada em conta especial e ser á d 2stinada: 30 % ao Banco do
Brasil. :w % ao Th esour-o .Nacional, 30 % á formação du fun do d e
_reserv·a da carteira e 20 'ió conver tiilo em ouro ao fundo de ga1·;:intia
-tlo p:;1pel-mo ~ da.
·
§ 5 . º A Carteira de Emissão e Hecl es-:::onto pollerá o·p ?rar dentto
..d as condições acima estabel eci cta s, com firmas commer ciaes e Ban. .cos dos Estados.
§ 6. O Presidente do Banco do Brnsil, o director da Carteira ; e
. o thesoureiro serão responsaveis, pessoal e criminalmente, pelas in_fracções, por excesso ou negligencia, dos dispositivos concernentes
. ús oper'! ções · de redesconto e emissão dos respec-livos bilhetes .
§ 7.º O Governo a•j usforá com o Banco do Brasil as condições
· p f1ni o _regular movimento d:.i Carteira, correndo p o r conta deste
j nstitúto todas as despezas .
§ 8.d Fica crrwlo um consE:'lho de ' administração composto th
, tlircetor da c:U'tl'ira, de um elos dirc c tores do b anco e de um membro
<]u conselho fiscal deste, d esignados annualrnente pelo Governo, para
exame e decisão das operações, l:egular a distribuição pelos bancos
da C1pita: Federal e dos Est a clos do quantum do redesc·onto, quP.
-11oclcrão realizar, assistir á l incineração dos bilhetes resgatados e bem
'." ncaminh~r toclo o serv!çp .d a c:arteira? tud·o cm casrt de duvida e
· 1rnpu!{naçao com a audiepcra do Presidente do Banr:o ou r-e curst,
·j)ara o rn 6smo, ficando assim entendido que ao repr-esentante do Governo cabe senipre o diret·t.o do voto; nas operações de redesconto.
·Sempre que julgar conve.11iente ao intcress.e geral, p·oderá o ·Presi·
clente ~a Rep-.1blica, ouvindo o con .s elho de administração, restringir
- o serviço da carteira na C ~1pital Federal ou nos Esrados; · sem que
possa o -Banco elo Bras.il ohstar· a medida· ou reclamar indemnização
'll e q1íalr[uer espréie..
·
··
·
··
·
' . § 9.° Scd e:X:pedirjo o r egulamento dispond·o sobre - o furtcciona·
·mento e fi scaJização d à Carteira, instituição do registre ele bancos e
' fi;í1rns,_ incinrraç~ão rle bilhetes de retirada destes da drculação -e
.- _sohrr tudo qne se r eferir ao . apparelho de qu e tratn este artigo. ;
. Sala ela Commissão de Roeàacção, 3 cJe · Nove mbro de 1920 . ..:__
-Xavir.r da Silva, Presidente. _:_ Jeronymo "/l'Iiontefro. -'-- Antonio
0

.}lfaÚa ,

·

O Sr. Afrnrm· Gnimar~.f:"s (nela nrdern) : Sr . Presidente, e:,..
· 11ndo sobr e á l\'lesa a r edacção final elas em endas. á p:--oposiç ão sobr.:
· emissão, requeiro a V _ Ex ., consulte ·o Sen a do sobre d conc ede ·llr' gE:"n c!a para discussão e votaçã·o irnmedia ta dessa r ed r1r ção.
O Si·. Presülente : Q .5 senhores que approvam o requerimento
, do Sr - 1." Secretario, qu eiram levantar-se. (Pallsa.)
Foi approvado.
E' novam ente lida . posta em di ~ cu ss ão e ·approva d a a r edacção
·-fin al elas emcnd:is do Senado á pro.posição da C-nm ara dos Deputados
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•

n. 12!.1, de 1920. 3utoríza11clo o Preside1Jte eh.. Re pu11i c~· a fazer un.;,
emissão d e papel-moeda, sob as b ases que me nciona .
do~,

O Sr. P1·esidente :
Deputad0s .

:\ proposição vai w r devohid[, à Cmnara

•

CAMARA DOS DEPUTADOS

' SESS,\ O EM 6 DE NOVEMBHO

.Autoriza a· emi~são de 1>apel-moeda nas bases que· esta/J.elece; com
parecer favoravel á emend{l do Senado
PARE-CE:R DA

CO.~I~HISSÃO

DE FINANÇAS

A Commissão de Finanças da 1Camara dos 'Deputados tendo examinado as eme ndas do Senado ao projecto n. 361 C, des.te anno, para
nuxiliar á producção nadon al, d eclar a nada ter a oppôr-lhe. Quanto ás qu~ r eferem à creação de uma cart eira ele r edesco nto s, annexa
·9.o Banco do Brasil e que, alioás, já figurava naquell e proj.e cto, em
j'órma de autorizaçào geral ao Governo, apenas resalva que o imporiante assumpto com porta mais detido estudo e mais amplas medidas,
pelo que ·considera ta.es emendas como de alcanc-e provisorio . Quanto
ús demais, . são ·m éramente esclar ecedoras da s1lbs·tancia .e fórma do
J)roJecto. Nã-o duvida, por isso, aconselhar a a•cceitaçã·o de todas essas
r·mendas pela Camara, semp·r.e de accôrdo ·com o p ensamento de ·ur,gent~ assist·e11 r ia, que presidiu a apresentação do proj·e cto. •
Sala das Commissões, 5 de Novembro de 1920. - Carlos de Cam ..
1•os, ·P residente e Relator. - Oscar Saures. - Cincinato Braga. Sampaio Corrêa, :c orn rest·ricções . - Antonio Carlos, nos termos d.u
vo·t·o diver,!!en te junto. - Octavio Rocha, venci d-o, de accôrdo .coin
..:• voto junto. - Ocluvio Man.Qabeira, com restricções.
Rum iro
Braga. - Celso Bayma. - Pacheco Mendes.
VOTO DO SR.

A~TONllO

CARLOS

Com a devida venia divirjo da Com.missa.o ·n o voto favoravcl á
·emenda .do Senado ~obre rcdesconlos. Ell11 consagra duas disposiçóes
·c a da qual mais grave: é a primeira -a qne •co nfere ao Ban·co diO ;Bra '!'i il, a faculdade de ernittir até 100.000 ·contos de papel-moeda, cun-siste a segunda em p ermittir a elevação desta importancia até ao li·mite 0ue fôr dictarlo pelo arbitrio do TTesidente da Republica. E'
<rerdacle que ess·e ·a rbítrio está restrkto aos ca.s·os ex·cepcionaes, ma5,
·desd·e que estes não são ex-pr.essamente definidos, a vonfade discri-.
.cinP.aria do Exe·rulivo ficará dcminando ~m asstimpb no qual a in-
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tcrvenr:5.o do Congresso, nos termos tJtHlsi expr·essos da Constiluiçíio,.

ú fun(lament:l!. Parece desne·cessario .e ncarecer .os perigos d·essa des-

locação de attribuição tàu 1mportante. A orgia das emissões de papel-·
moecla promana quasi sempre da organiiação e funccionam entq <!_os.
bancos emissores, desde que contra as lendencias expansionistas · .4·!\~
lf's iusufla<las pela ambição inflaecionista das praças de commercw. ·
nãb se lev:rnte o obstaeulo de resistencias fortes. São em regra essa~
1Jraças que, tocadas pela ancia d.e espe•culaçôes, forçam, pelos seu:,.
reclamos -0ppressivbs. e pela influencia .cum que- actuam sobre- o muu-·
tio social ·e político, .-a .c·omporta- .das- ei:rtissões;.-. ol!Jechvaaclo··~~''!l;P.!/ ·
0 rn:lximo, que é, de'",resto, inatingi vel,. porque : a YOlacidade :por· .m:a!•s.
p1tpei-moeda, caracteristil-:. dos ~rnbientes po!· t<lle ·saturad-os, e :sempre insaeia vel. A resisten·cia, <1uandu a cargo do:s d·ous .. poderes, ex.erd L:.-se seguramente .elo modo mais forte, sendo, portunto, m(lo que
~e a enfraqueça, transferindo-a exclusivamente para o Executivo.
Mas, _não tenho o proposito ele .exercer neste momento c rHic:t
detalhada !>Obre a -m edida que o S.enado approvou, sendo o de toniar
;1s~ignal:ld0 que meu voto, embora s.ern autoridade, lhe foi corltrari'o.
~Venc<;>dor..'l · naquella Casa elo Congresso,. sabendo-se ·que :..v~e "triurn-Tlún• tamhem na Camara, o combate a clla manifesta-se, evid·: rntemen:te · inutil, e até fastidio~o . ·
'
· ·
.
Dir ei, ?ntrebrnto, que, de modo geral, os motivo.s'd ( minha diver.:.
gcnciM def!uem das lições da E ·:onomía l'olitiica, cujos princípios; em
-JJwteria de · blmtos ele ernissau, lêm dominad·o ·pacificame·nt.e, através:
imais / le um s0cmlo, C? meio dos pO\"OS cu~tos, sendo certo que deUc_~ ·
-rfcnhmn se afastou arn da, ~ em pagar o tributo de grandes e estrep1-·
!fusos .desastres. Taes principias - releva observar - já mais variam ,.
:nos .seus ·lineamentos fundament::ies, -com as cfrcumstancias e cond1.ções d.e; ·Cada povo, devendo, ao eontra!.'iú, .ser .t idos corno verdade .~
tlefini.tivas, das quaes não é possível ·o afastament-0 sem vultuo.sos.
damnos, mon1es e materiaes.
Não ~ permittido, á lrnf desses prindpios, conceder a bancos o·
rlireito de emittir papel-m peda ,de •curso for~ado. Esse direito só
. rierlence a.o Eslad·o que llUll•Ca o el eve transferir ou ceder. Aos banros, o ' que se pó de outorgar é o direito de emittir m·>eda--papel, isto·
·é, ·a moeda conversível, .e m ouro, á vista .e ao portador. Si ·e ssa concessãü nã.o é possível porque as circumstancias são incompative1s·
Cúlll a tmissão al!rea, fíqu ,e-se unicamente 110 papel-moeda do Estado, por este dirrctamente emittido, seja para pagamento de despezas, seja para obras ou para .emprestimo a bancos, o que já sera
um ct.esastre, mas, em todo ·O •Ca:so, desastre m·enor.
· Os ~ot~vos d.a n~iµba pi-yergencia .dec'?rrem ainda do f~cto
que a ennssao bancana, atr~tves a expenenc1a do nosso propno paiz ,
.tem sido fe1'!i! em consequ·Qn cias .funestas, por iss·q rne;;mo que p ara
ella não nos temos encontrapo, não nos encontra·mos 'l"indà,, economicamente appar.elhados. Todas as tenta-tivas que · a· tivcrmil em vblfa
ficaram frustadas, cl egr nerap clo em fonte de tão gra~des _ inal ~ s, qtie
·só a a,mnes,ia caraderistica po nosso meio politko e finance'iro póde
«:x·p licar :i. insistencia por tenlamens ela mesma natureza.
··
·'As emissões banc~ria.s tniciadas em 180·8 c;ahiram ..· ~m- 18~0, de·
'
pois .de ;ca:usHrem sens1ve1s ;estragos na economia pubhca e pnvacl ~.
· O Thesourn teve de encampar o papel-moeda que o Banco d'o Bra>il
· J:inçou cit1 ·drculaç:ão ·e · o provrici banco desapp~re:cera. · Dáfa · d·essa·

?e

pbase <le-- Pmiss.ões. b11ncarias a introdu cção do regim.en dQ v.apclrnoeda no Brasil.
:' .:: - :Em 1853 - 24 annos depoi~. volton--se á .e xperiencia, não obstan-: ~·
lE .9~ _mi:os c;li~s do pei;io_do anteri or . O Visconde de Ita:borahy, :in i- ·.
màdo · uean te do . exc ellenle estrado · economil:o da occusiãu, expressH
'f:rn_ cambio. desde 1849 acima da paridade, lançou as bases1 do ·novo .e
Banco. ·do Brasil emissor, o · qual, apenas creado, atit,ou-se iá .f.aina -d3s ,
ei:n,J~~Õ,: l)_ \::§!i~inua~ .. Q liI)lite. injcial ~ .fi'x~do .-no ~uplo do -f~ndo dispo" '
mvel, foi depressa tran sposto; a elevaç·ao a.o triplo alterou-se, pouco.
l~mpq __dep_o_
i s1 para o· quadruplo, _vigoran clo, p()r {i!n, em_toda sua plé- 1
nitude, ·o cur so forçado . Concomittantemente com ess.:s .feitos, experi - ·
mentava o Visco nele de Souza Fran co a pluralidade de ' banr,:os emisso- .'
i·es., O papel-moeda destes, co mo 'B anco do Brasil, inundando as pra-·;
ç·a;:. oue por -flle, .embóra a proporções crescentes, cada vez mais se,
quiosas se mostravam, afim de operarem lambem sobre o que na época
foi .denominado "lellras de aHinete", concorreu poderosamente par<.1
a ~ graves crises commerciaes de 1857 ·e de 1864, que consumiram avultadas .fortun-as, oc·cas'f o nararn formid·aveis prejuiz·os, ento11pe...:e11 do
por ::ilguns annos o d.esenvolvimento e{;onomko e fin anceiro do p ai z.
· - Em 1866 as emissões tiveram .p onto fin al, com a lei votada n e~~c
mino, para cuja approvaç.ão influíram decisivamenle, com altitudes
·d aras e definidas, ltá borahy e Souza Franco, que havi am sido os
principaes factores das .emissões ban·carias nessa phasc . Em parecer
uue assign.;iram, e que <:onsta dos annaes do 'Parlamento, esses fa.
11~Ôs·Ós ··d stadistas disseram que •o Banco do Brasil havia degenerado
f' ln "pura fabrica de papel'-moeda".
·
·
: D.epois dessa tentativa in·f eliz, executada de 1853 a 1855, só ert ,
1888 nova experiencia se fez, Já então olvidadas as m:'is consequ·~n
-cias das antcí·iores. Mas, as novas emissões ban carias não iriam al<·:.11i'c::tr suoc·esso melhor .
·_ ·:Em 1889,.-o V~s-conde de Ouro Preto concedeu a faculdade .emi~
sora ·ao Ba-nco ·elo Con:im er·cio, ao Banco Nacional, ·a o Banco el e Sã•J
Pànlo. A RepubliCa, ºinsistindo néssa mesma rota ampliou-a a outros ·
.1wncos. orientando-se, mais tarde, na dirncção da unidade bancaria
E-~11iswra . ·
· · ·
O meio circulante, em ieonsequencia dessa política, transbordou
1le papel-moeda d-os ban cos, o qual. embora a .linha as·cencional <da~
f'•nis.sões, sempre f.oi r r.·pufado deficiente pelas praças que, em pl;ena
ebulição de nego.cio, alim.entados pela facilidade e abuso do credito,,
C-)~esc:iarq _:irhilrariamente o Yulto <las transacções. As especulaç.õé.s;-::
~•: jogatjna. 6 · ensilbamento, tudo viver.<lo d-o papel-m-0eda, lançado;-·
1!ós · b"ófb-Otões as·signalaram essa phase de .e missões ·-b.'.ln:cãrjas,-"-cajo.,,
l'_P.lJogo, como o das .oütrás. foi ca.racterizado_ por inesqúeciviii .-qé:...~. ati'ês; d·õs: ciuãê~ 'J)artidpau· \llns g.eracão· qtrc'. sob1..evivente- aiií.chi~"r.
-po~Prá depôr q~aMo· aos preju_izoí' d" 1orli'> à -ordE>m -por ess'a épérc.:a·\'l'I'ificados.
· · ···
· ·
-· - seiiI_. o ;correi'tivo - ~e convér~iLiJidacJ.e obrigatorfa da~ notas:· o:; :
barir·os, por e%e tempo, emiltiam continuamente. emb-ora em limites
iTefÍ,xadÔ~, ·e einittiam tanto acima · das ·n ecessidades reaes ·que, ao
·rnv~z de ,...urnera-rio pan.1 o~ negor.i0s, procuravam-se negocios para
·o n u111 era rio.
"-Não ha ·obice possível, sinào em theoria, nara a:; rmissões ha:1"l'arias . sem o conlr.ôle rlfl conversibila.dc. Em 1896 a !d de 9 de D.e.zembro extinguiu a fa.culdade tmissora dos bancos, depois de cousta-
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tados e lam entndos os m áos effeitos qu e ella causou . O Thesom·ü
tev e de cham:1r a si :1 responsabilidade ·das emissões, cujo alto alg;,.
r .i~mo exced eu de 30(J. 00() cont0s.
Devo 11ôr cm ckshiqu<: e factc, ele: qm:, c-n. · toda~ a!> itntativas ex.p-ostas, o direito de emiHir só foi concedi-do aos bancos medianté
condições rigorosas, já lJlrnnto ás quantias e lasiros, -ora em apoiices,.
ora em curo, já quanto- ao funceionamen.to das resp : ctivas e.artúras
<' fórnrn de n•sgate do pape; do Go,-~rnc r do~ banco'> Acc-resce ainda que, en! tod as cllas. a razão e e. ahc ·dfls inic-iativas foram o sa-·
neamcnto do meio circulante, isto é, a conversibilidade da mQecia,.
fim ess encia·l e causa determinante, por toda a parte, e em todo'.> o~
tempos da creação .de ban-cos emissores.
Neste m e m ento, o .direito ele eniiHir está se ndo autorizado em
favor d e um banco sem que se imponham -exigcncia-s de qualqu r.; 1natur :: za, ou se regule, com :a pre cisa cautela, o exercicio de 1ão impo rtante fnncc;-ã o; e, contrariando a essencia e oh;j ectivo da emissã o.
bancaria. só faz claro que é o pur o papel-mo eda d e c ur.so forçado·
aquelle que o ·banco vae emittir.
Assim, a o envez de pro curar, cerno os s eus antecessore·s , o s:inea mento .do m ~ io circ ulante, o novo plano ele emissõ es bancarias"
mais tei-lá de corrompel-o e aviltal-o . !Foi esse san eamento que os Esla d-os U1üd<0.s visaram com a sna grand ~ r eforma de 19·13, pela qu·:rl a
conversibilidade elo papel cm ouro foi e está assegurada, sendo sabido qu eo lastro metallico de 40 % é fundamental para o fu.nccionamento do apparelho emissof' . Por tudo isso não é possive-1 amparar
co mo exemplo norte americano a -creação constante da emenda do \Senado .
Letras e prornissori.r s servem sómente p ara lastro subsidiario ,
nunca prin ci pal, de emissõ r.> :~ 'ban carias, mas de em 'ssões conversívei s.
e1n ouro e á vista.
Par: ce que os desastre ;; clecorrente.s ela nova tentativa t erão d ~
s er inevitavelmente mai·o res cio que os verificados no -c urso das experien cia·s p·assa.da~.'
Bem sei qne a invo cação do·s principias e a da nossa, propri::t
experiencia são consideradas, em i10s·so meio, neste momento, invocaçõ es irrisorias. A guerra derribou tambem a Economia Politica; a
historia dos nossos bancos emis•s ores é ... :antiga, e os tempos sãooutros; eis os argumentos ora decisivos, aos qnaes, entr ~ tanto, pódese oppor o valioso conceito de In.glis Pa·l grave, o decano dos escriptor es financeiros da Inglaterra, quand-o diz: "Les lois monéfaires r éclamer.ont leur san ction, m.alg1•é toutes les protestations de cmx quí
croient que la guerre a suspendu ou supprimé le.s rélations entre les
phenomén es: " Sm le terrair~ monétaire, les événements, les accidents
survenus depui·s 1914 nous confirment dans la convic-tion que les
rapport necessaires entr e lqs ph1énom-énes, tels que -1'-observation ·l e ~
:i cnstaté, n'ont pas été modHiés par la -guerra. 'Les lois écon·omiqnes aussi bien ce'lle que Gr rsham a proclamé sous le régne d'Elisa-beth d' Anglaterre-, que d'autr es plus -com.pliquées, subsistent. C'est urr
triomphe pour les thJéorici ~ ns qui. d'autre part, sont raippelés á urr
sentiment d'humilité en voy ant toutes les fausses m.anreouvres, tou !es les e·rT-eurs de jug:ement' des ·b ommes bien intentionés, qui ont
dirigé les affaires financiéres et économiques et qui, par leurs échecs,
ont justi·fié les avertisseme1its <liscrétement donnés p.ar les économistcs."
1
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Fiel aos prin cipios expostos e á lição da experien ci a descripta,
não me é licito o voto favoravel á emenda que rner 2ceu a approvação
do Senado, ·cüjos bons intuito s, cn tretanto, r econheço plenamente.
Para os qu e se colloqn·2m em attitu.d e hostil á me dida que vac
triumphar no ·Congresso, a esperança pass a a ser depositada .no alto
e. segnro criterio do ac tual Presi.d ente da ·R epubli ca, d e c uja aversão
ao pap· ~ l-moecla , provacia em varias co111jnn cturas e de cujo exacto conhecimento da·s proprias responsabilidad es permitti.do c.oncluir que,
uu o proj ecto emissor e emenda do red esconto não terão execução,
ou qu 2, si esta se realizar, ser ão r eduzidos ao mínimo, me.d iante ó u:;o
moderado das ·g raves autoriz ações que lhe são conferidas, os máas
dfeitos qu e para a economia publi ca e particular terão .de provir, jft
do proj ec to da Camara, jiá da emend a do S 2n-ado . - .4ntonio Carlo s.
VOTO IDO SR. QICTA VTO ROCHA

Declaro que votei contra o proj ecto n. ;~. 61 O e r esp ec tiva emencla vin da do ·s enado, JJ elas razõ es darJa.s na occasião de s ::·r e.Jle d iscutido n esta Gamara e ·p elas :adduzidas no voto expresso dos Senadores do Rio Grande do Sul, n aquella outra Casa elo CongN.sso..
Considero um grave erro deslocar do Thesouro para o Ban co d o
Brasil o direito de emittir papel inconversivel e ·prevejo o desastre
dessa medida, que assignalará mais um retroc·asso em materia ele
emissão bancària.
Demais sou contrario, por doutrina, a t o·do
qualquer n1onopo.Jio, e o que a emenda concede é dos mais p er:ig.osos, porqu e pó cL~
comprometter o credito da <~aç. ão e dar logar a vnltuosas indemnizaÇões futur as .
Não damos, c;om este prod ~ c to e resp ectiva emenda, o meno« ·
passo no sentido de valorizar a nossa moeda , que continúa a mesma ,
com a unica garantia do cr edito nacional, ainda que emittida por uma
instituição .particu.Jar .
Só conseguir·em·os sanear o nosso meio circulante começando
p 2lci principio, isto é, equilihrandci os nossos orçamentos,' pondo •Cobro ás despezas adiaveis, ou sumptuarias, e fortalecendo ·a receita com
o imposto geral sobre a renda, de modo a r etirar dos hombros fracos do proletariado o ·pesado fardo d e impostos qu ·~ sobre eUes está
- pesando impiedosamente.
·
· Feito isto, dev emos tomar provid encias effi cazes no sentido d e
desafogar a nossa producção, lib : rtando-a dos p esados impostos fe,leraes, estadoaes e munic.ipaes, tri:plice apparelho compressor . E
para culminar essa obra devemos empregar todos os es•for ços, lançando mão do ·Crzdito, para dar a essa producção transporte rapid o,
commodo e barato.
As nações assoladas pela ultima guerra estão assim prati cando, e
tá.das ellas tendendo para o regimen da ampfa liberdade de commert:io e das industrias, s em limitaçõe'S de exportação e de preços.
A lei da offerta e da procura fará o r esto.
.
,
Assim a balança commcrcial terá equilíbrio de facto e os saldos,
que têm d~ apparecer, serão o primeiro signal da valorização do
nos.ss meio circulante .
.Emquanto isso não ·fi~ermos teremos rie lançar mão do pape.1
moeda, com intervallos maiores ou menores, pelo The·~ ouro ou pelo
Banco do DrasH, mas sempre papel mo•eda i11conversivel, d esvalo-·
rizado.

e

344 A nossa situação financeira não melhorou com a emenda do Senado. Fica a mesma, talvez aggravada por uma providel1(:ia que en
reputo ruinosa e á qual não dou o meu voto, desejando, com toda a
~erenidade, que esteja em erro e seus autores com .a verdade, porque
~om isso lucrará a :'facão e o seu ·bem é o qu ~ mais todos juntos
,1sp iramos.
•
·
Os SPnad o.res pelo Rio ·Grande j'á dis c utiram amplam·2nte, com
.:::,Jarezl:I, a e menda e ·Com elles eu voto pl : namente convencido d a ve r2ade dos seus claros e .Jogi cos .argumentos .
.Discutir seria repizar.
Prefiro, com esta declaração escripta salvar a minha r espo nsabilidade e toda a ·bancada do 'Rio Grancl e, q ue é, sru discrepancia,
:;antra a emenda do Senado .
Sa.Ja elas Sessões, )\ ovembro de 1920. - Octcw io R ocha·

EmJendns do Senado ao projeclo
n. 361 C, d e 1920, da Cainara
(/lle autoriza a emissão d e pap.e /moeda.

Projecto n. 361 C, d e 1920. da Gamara, qae autoriza a emissão de
papel-moeda

ü Congresso >L1 ; ÍJ;; ,\ r·csolvc :
Ar!. 1". § 1", substitua-se p ~ la
Art. 1.º Ao fundo de garanti:i ,
s:::guintc :
" § Do saldo que annualmente se instituido pelo art. 2º da lei ·n. 581,
verificar na arrecad·ação dos im- de 20 rle jul'ho el e 1889, aMm do
postos em ouro, .pagas as des·pe- ouro amoedado e ei11 •barra que o
zas nessa especie e de d uz j d a a Thesouro possue e fôr adquirindo
·quota dada em ·garantia d~ opera- · serão incorporados·;
·cões de credito (art. 5º ) , meta.de
a) a importancia que s '~ apur.ar
seriá applicada
pagamen t o elas na liquidação elos convenios intc rd espezas em pape l (art. 2º, ln. Ul nacionaes celebrados e que o Goela lei n. ~. 979, ele 31 de [/ezcm- verno celebrar com o ob:jectivo de
lJro de 1919) , e a outra mcl3rde se- con1pra e venda 011 p ermuta d e
rá destinada , em partes igu ~es, .ao mercadorias;
fundo de garantia e á in c in ·rração
h) a impor tanria dos juros dos
.do pap el-moeda .
titulos da divida externa nadonal
Ao art. 5º da pr oposição, § 1 ·, qu e o Governo possne e fôr adquirido. até qu e seja consumado o
in fi·ne, accrescente-se:
d) estabelecer outras co npições respectivo resgate. nos Urmos dos
e cautelas qu ~ forem nece1sarias contr actos vigentes.
para regularizar as operaçõe ram§ 1.º Do saldo que annualmcntc
biars;
s~ verificar na a r r ecadação
dos
e) fixar uma quota de fi scaliza- impostos
em . ouro, deduzida a
ção bancaria, de cujo p agafile nto quota da da em garan Li·a rl e op ·: rnd epend erão o funccionam ento d e ções de credito (art. 4 º ). metark
novos hancos e casas ban carias e será incorporada ao fundo de "ª-a renoyação de concessões Já exis- rantia, e metade applicada á in~:i
tentes.
neração do papel-moeda.
Ao art . 5º da proposição, .§ 3º.
S 2." Toda e qmlau : r renda ou<i·ccrescente-s e : "e ·b em assfm H ro extra -orçamentaria que fôr arconsolidar. harmonizando-as quan- r erarla rl:i sr.r:í i 11 corporada ao funto possível. as disposições vigente:; do d e parantia. ·
sobre sociedades anonymas e ban. § 3.º De~de que o papel-1110~<1a
cos".
circulante importe em um milhão
1

ªº
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Em'cndas do Senado ao p1·ojeclo
n . 364 C, de 1920, <La Camara,
q ue autoriza a e1J1isscio de pape lmoeda

Projec/o n. 36 1 C, de 1920. do Cam ara, que auto.1-iza a emissào de
papel-moeda

· :i\o _art. 6° da proposição substi tuam-se as palavras ··a legisla·ção em vigor, p elas seg1úntes: " os
J:egul a mentos em vi·g or " .
Ao art. 5• da proposição, que
passa: ·á a s ~ r art . 6", n. 3 :
Sn•b stituam -se as palavras· depois
ele " deposito ", até ao .fim, p e las
.s eguintes : " que será fixado p elo
.Govern o, tendo em vista .a impor.tancia das operações " .
"Art. Fica instituida no Banco
.do Brasil, sob a sup crint.endencia
cio presid ente desse instituto e a
cargo de nrri clir ~ cto r de nomeac;;ão
·do ·P residente da Hepublica a uma
•ea rteira de Emissão e Redesconto,
com caixa e contabiüJaJe pro_QJrias, emquanto não •fôr ·Cr-eaclo
:um banco espe.:;ial para ess ~ s ·fins.
O limite el e operações ..dessa carteira será de cem mil co ntos de
·réis, e nã o .poder·á ser ex e·z·dido,
:senão, cm caso excepcional. por
acto elo Presiuente da IRepublica ,
lficarido o BaIH!o 1sL~je ito , p ela
(' mi ssão que exceder áque ll c li
:mit e, á taxa q ne o Governo determinar."
.
§ 1.º Só serão admit ti dos a re1i.lesconto :effeitos •d.o eommercio,
letras de cambio e saques emiticlos em moeda nacional, à ordem,
de valor não inferior a 5 :000!11 000.
·devidamente sellados e garantido5,
-pelo men os, por duas firmas 1: ommercia es ou ·b ancarias, plena1n-en te
idoneas, e m ais o .B anco que fôr
·portado r. cujos fundos de r eserva
·tenham com o canita l
realizado
urna relação suffi cient '.). à juizo do
Governo. para assegurar as ope rações. O prazo dos titulas red ·~ s
con tados Eão exced.erá de quatro
mezes e a taxa -de reclescontos de
6 % ao a nno . .Só serão aclmittidos
a redesco nto os -papeis <> mittidos
para fins agdcolas e inclustria{'s.
'ficando excluído o papel d·e esp ~-

e quinhentos mil contos de réis, a
l!UOta que é dest-iaada á sua in cin eração, se11á applicacla corno r cforç.o ao fundo d e garantia.
§ 4.' O ouro amo edado ou eJll
b arra a qu e s ~ r efere o ar t. 1º não
.po rlerá ser r etirado do fundo d e
garanlia , ~ ob p ena el e 1·esponsabilicl ad e cio Presid ente da R epublica
.e do Ministro da Faz enda que ao
contrario . d eterminarem, e soh
p :na de d'em issão o pro cesso c riminal do fun cd onario ou fun ceiona rios que o exec utarem.
Art. 2.º ·P oderá o Governo ap- .
plicar á cunhagem d ~ rno ·Jclas d e
quinhentos, mil e dois mil réis a
prata q ue possuir e fô r adqu irindo; este servir.o será feito na IC;1sa d:i ~fo eda . ·
§ 1.º A cl e~ ·peza co rresponclenlc
ao custo da prata ser á es c ripturacla so·b o titulo ··!Conver são de.
·espeC'je " .
§ 2.º A mo eda subsidiaria qu e
fôr cunhada só será posta emcircul;içüo depois que tiv er sido
·in cinerada · igual quantia em pap el-mo -: ela.
Art. :v Para a ce nei ir ás ne cessidades urgentes do c ommercio e
da produ cçã o, por motivo d -~ crise
exc epcional, pod erá o Governo
emittir, nos termos da l?i n. 3.546.
d e 2 de Outubro el e 1918, e empregar até a ·quantia rle 50.000 .contr. <; eh réis. em empresti mos aos
E~ta.ãos. por intermeclio do Banco elo Rrasi 1 ·ou i1iediant ~ redes contos por car teira espedal qirn
fôr estabelecida ou por fórma que
julgar convenienL.
§ 1. Nã o excederão de um anno
os prazos d 2sses e mprestimos. nem
rl 8 % os respe c tivo s '.i uro s e serão garantidos. na fórma usual.
com apolic ~ s da didcla puhlka fc0

0

/:'.nH' n éa do S ena do

cw

346 -

projec lo

n. 35 1 C, d e 1920, da Gamara,
que a11tori::a a emissão de pape/-

moeda ·

.-

P!·ojecto n. 361 C, d e 1920, da Gamara, que aziloriza a emissão d e
papel-m oeda

culacõ:·s merc antis ou d e opera - d er a!, bilhetes do Thesouro !Nacional e outros meios a..i.1e se r eçõ es · so nre b ens cl -2 raiz.
putem sufficientes e seguros . . A.
importan cia dos juros, convertida
em esp ecie, r e•for çarlá o f und o d e .
garantia e a elo capital ser á in ci n er ada á meclida que for em sol vidos os emprestimos .
Ili 2." Contra o valo r integral do3
§ 2.º Si -0 fundo die 15'.arantia
1iti'll os redescontados, o Banco do não b asta r para a emissão, pod ·2rú
Brasil entregará bilh etes que terão o Governo. -reforçal -o com títulos-·
pleno poder lib eratorio e cuj o ourn da divida externa nacio nal ,
montante s ~ rá estrictamente liqui- até que seja consumm ad o o respeda d o ao total elas opera ções.
"lÍ vo resgate nos termos· d os co n§ 3." üs bilh etes qu e pderão ser tra ctos vigentes e com outros tituitlenti cos ao cio Thesourn Nacio- los-ouro que lhe for 2m dados . em
n a l com a inscripç ão do num ero, garantia ou pagaménto de convcd ata d a p resente lei e carimbo do nios intern acion aes, n a relação de
J3a nco, pod erão ser .fornecidos pela 1 para ·1 e com o abatimento não.
Caixa de Amortização, pelo custo, menor de 10 o/o do r esp ectivo vae exclusivam ente d estinados 'a re- lor nomin al .
desco ntas; a respectiva imp 9rtanArt. 4.º Fica o Governo autorl c ia será retirada el a circulaçã~> por zado a applicar t ambem o valor·
occasião do r esgate d os titulo s, no total ou parcial elas op 2rações de
dia imm ed iato ao do ipagamento c11-edito que realizar, em virtud e·
imp roro~ave l.
de amortização que já se contim1
§ 4.º A impo11ancia dos juros na lei n . 3.979, d e 31 d e Dezem -·
nas opE·ações de r edesconto, será bro de 1919, art. 58 :
escripturada em conta especial e
a) em b en efi cio da produ cçãosePá destinada: 30 % ao Ba1fro .do naciçmal, sob a fórma que cnte11Brasil, 20 % ao T<h es ouro Nacio- der m ais efficaz; e,
nal, 30 % á formação elo f un qo de
b) na -constituição em .L ond1·es.
r eserva ria car teira, 20 % co11ver- e Nova York, de um fundo espeli rios em ouro ao fun do de garan - cial, afim de serem dellc utilizados.
ti.a do p apel mo :>da .
até 50. 000 co ntos na -compra e
ve nda de catnbia : s, conforme in stru cções que .-expedir, para attencler ás necess idad es do •::omm ".!r cio
legitimo ele camlbio e conter ª "
hrn scas oscillações d ·2ste.
§ 5.• A ·Carteira de Emissão e
Art . 5.º O Governo instituirá a
Redesconto poderlá operar dt,m tro íiscalização dos bancos e casas
das condições acima estabelef.idas bancarias. para o fitl'l de preve-·
co m firma s co mmercia 2.s e Billi - nir e cohibir
jogo sobre o camcos do~ Estados.
bio, ·assegurando· ap enas as opera• § 6. O pr 2sidente do '.Bancp rio ções legitimas, observando
·o· S(' - ·
Rrasil , o director da ·Ca rteira e o guinte :
1hesoúreiro
serã o
respons~veis
1.º, no contr acto d e compra e·
pessoal e criminalmente, f e ias venda das cambiaes deverão .sem 1

o
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infracçõ ~·s , por excesso ou ne.g li- pr ~ fi ca r declarados os nomes elo~
gencia, dos dispositivos concer- comprador e do vend edor;
ncntes ás operaçõ ~ s de redescon2", são .prohibidas as liquida-to e emissão dos respectivos bi- çõ es por clifferença das op er.ações
J1h c t~s .
'·
sobre letra s de camhio e m oe da.
§ 7.º O Governo. ajustará . c9m rn etallica:
do Brasil ·ns conrllçoes
3º, os ban cos e in stitui ções qu e
0 Ban co
pnra o regular movim ento da op eram com cambio deverão r ea - ·
Carteira, corr endo por conta rles- lizar, no Thesouro Nacional, um.
de·posito de 500 :000$ em dinheiro ··
te instituto todas as d ·;:spezas.
§ 8.º Fica creado um conselh0 ou em titulos, a juizo do Governo.
de administraçào composto rl•i
§ 1.º Poderá o Ministro da Fadirector ela carteira, de um dos zenda, qu ando a conveniencia º"
<lirectores rlo b anco e de um indi rn r;
membro do cons elho fis cal deste,
a) e:'.:ligir as provas d e qu e asdesignados· annualment e, pelo <ro - op eraçoes ele compra e venda d :!·
vemo para exame e decisão elas cam~ia.es são reaes e legitimas ,
operações, regular a rlistribni('.:fo proh1bmdo-as em caso contrario·
pelos han co s da Capital F ederal e
b) imp ôr multas corresponde~-dos Estados do quantum do r e·rl es- tes, no maxim-0, ao dobro d a
r onto, que poderão realizar, assis- transacção, e no mínimo de réis
ti1' á incineração d-0s bilhetes res- 5 :000$, ás pessoas ou ás' instituigatados e bem encaminhar todo o ções que infringir zm os preceitos .
serviço ela ca rtr.irn, tudo r.m r,aso d~st.e artigo e as instru cçõe s do
de duvida e impugnação com a M.1n1.stro d~ Fazenda tendentes · á
audi.encia do presidente do ban co boa execuçao da presente lei;
ou r 2curso para o mesmo. fi caffd n
e) as concessõ es para func ci o-.n·ssim pJ'itendido que ao represen- namento de novos ban cos ou casas
tnnte do Governo ca•b e sempre o bancarias, bem corno as renovadir eilo do voto, nas operações de çqes de ·~Oncessões já exist·:m tes,
rr.desconto. IS : mpre q11e julgar dependerao da obrigação de con- ··
conveniente ao interesse geral, po- trfbuir com uma quota d·e fis ca- .
rlerfá o Presidente el a Re.publicR , lizaçã.o a ser fixada p elo Governo.
ouvindo ·o ·C onselho de Adminis§ ~- · Fica autorizado a reor Pa!rnção, r 2stringir o serviço da c::ir- nizar os ser viços a ·. cargo d a Cateirri na Capital Federal ou no s n~ara Syndical de :Corretores, porEslados. sem que possa o Banco do f<?rm~ a melhor assegurar a e;ffi- Rrasil obstar a medida ou recla- c1enc 1~ d? que dispõe es te artigo.
mar indemnização de qualquer
§ 3. Fica o Gonrno autorizad o·
especie.
a ~xpedir -Os regulam entos neces- .
§ 9.º Será expr.d ido o r egula- s~r10s p·a_ra a execução deste ar- .
rn ento clis.pondo sobre o fnnccio- tt;ro, a:b nndo os necessarios cre- 1rnmento e :fiscalização da Cartei · dr tos.
ra,- iiistiluiÇãô do regisfrõ de ban- · Art: 6. º !E,- o Governo autoriza- .
<'OS e firmas. incineração ele hilhe· do, ª · ·~em
da regularidad e das
tes, de retirada destes da eircula- operaçoes a termo, rever e modi-1.:ão e sobre tudo que se i:.eferir ao frear, de accôrdo com os Estados
f'hparellio de que trata este ar- no _gue lhes disser respeito a legi~~
ligo.
laçao em vigor sobr z Bolsas d e-
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Sala da Com1uissão. ele

R ecla-.

1

~

-Mercadorias e Caixas .de ~ Liquid ~ - 1 ·
ção. · -- -- - ·
· Art. ' 7 .º São · supprimidas as .
àctuaes restricções ao comIQercio
é á expol'taç.fo élós generos · -ali-·
menJicios de primeira ne~ zss ida- ·
de, ·f icando , entrétanto," o 'Go'verno
autorizado, em· caso de éârencia"'
de qualquer a.esses .g enêros, a in-'
tervir nos · mercãdos para formaçã.o dos stocks· que forem indis-:
pensave"is a-o abasteeim ·~'nto inter7
no do paiz, abrindo para· isso ps
ne c.essari os creditos.
·
Art. 8.º .Prestará o Governo ao
Congresso Nacional completa in:'
fcrmaçã<> do uso que fizer da au~
torização da presente léi, Nvoga .;
elas as disposiçõe,s · em'_ contrario_._ .

oç.ão, ·3 de Novemlíro de 1~.20. :___.
Sala· das ICommissões. de Outu- '
-d e ·1920. ___;- Durval Por lo. ___:_ ,
.\avier da Silva, Presitlenie. .h;ronymo M.o·nleiro. · ntonio Pii;ado· .L.opes . . :. . __ D eodato Maia. ·

. Massa_. -

tiro

.

DfSICUSSfi.0.
O Si-. Presi<lente: - E~ft~ eu:1 . discuss ão uni ca à emenda do sena·do .ao •p rojecto n ·. 361 B, d ~ 1~20. · ·
' .· · O 81·. Ma·m :icb de Lae<-rcla: (') Sr. Presidente, eu me permitto
estranhar a fórma ex-abrupta com que estes assurnptos sã.o ' postos á
conside;ação da . Cam~·r.a. N ó.s todos·. sabemos. 9ue i~to não. é rriais que '
'1ma mera ch;:mcellana que. ·no regun-en. presidencial reallza a 11ypocrisia do representativismo democrático. Entrétanlo, os . maii'n-.es pro- '
·jcctos, os nrnis importantes, os . mag · serjos,"-. os lnaíS . profun'1os, os
mais ·gra,ves têm .;,id-o votaclqs 1Jela Camar_~ em pl_ena _incons ciencia do .
:;eu· voto.
Desde o Tr.atado de Pa:z a-té outrns proj-ec to<; tão ou . mais impor- _
lantes que aquelle, como por e_x emplo -o actual, a Camara tem votado .sem oter presente '<?'S Pªlieis, o~ pave.cei:os, ~s- .p esqujzas. e . requisi"t onos das suas Comm1ssoes te-chn1cas, .
.
..
·
Qu~r dizer, portan.to_, qpe v.amos : simular ~ uma approvaç&o ou rr- ,
provaçao sem ter a mm1ma parte cada -li.m a rdQs Srs. Deputados, sal·vo a Commissão incumbida do es•tu·d,o- de _projecto ou ,um ou outro
i)eputado mais .c urioso do seu estudo· e preiiente ao - m,esn10, d1wante :
·ús sessões dessa Co1m;nissã p ·nenhum.a sci'encia ou informação d·o
que alli se fez ·e - o que é peiori ---. ·não. po de ndo nenhum dos Srs.
1

1

<•) Xão ! ai tevisto peló orador.
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p~~l!t~qos, mesmo

do.s q.u e · tê~n .:a~Õrn·pa~·hago a discüssáô -·na ·cafn:::
ra ·e no Senado a traves as "d!!llrantes varLaçoes dos .Leaders/ das dua:>~
:çasas do Congresso/ dessas me~mas duas · Gas§IS e do proprió P0det:
~x.ec1ith«o · na ma teria substitutiv:a deste I?~'o•ject.ó_, , s~1~ ter·. :ne~1b.l1EJ'.l·-·
a·os -Srs. Deputad.os o tempo preciso para reflectir; ·pan1 estudar,~ para .
·cô'mpai·àr; 'Pãra e'sc~ollíer; para· s:elec:cion.ar~ -- para ~pr~ierir , - q1~a~cjuer
das -~olu,çõe,s. Dão-nos á u.lfü~1~ h.orp.; de p 1rp1:cz.a, ._P<?\'c,l.l~~ . n_ei1;i.-: s1q.uer ·
';:stá annunéiad-o na ·ord em do dia, qunndü a Ca~·àra ·e ' convecacla.
'para vofar normali11entc um oi'ç·ameuto, como · o. él.ft Ag'ricttltu_ra,
gravíssimo projecto ela emissão, creando .apparelhame~_t-0s .: n-0_vo~
Jisponclo sobre a forni::ição de nossa mo ~ tla, ·cte. instrumeptos ·mt ~ 1ra::
~uente iirnovaelores da nossa circuluçã:o. E ·1) 0'~ ~~9 ' á ulfi fr!:~ . lJ.ó'r.~ •. qu
por outra, nos dão ele surpreza, ·c om _o r:eqpenmento d·e l!-rgen ~ra; ii..
obr·igação de nos informai; de ca_diJ. .um dos pont-0s . q~ste proj~~to, cl~
estud ar cada um a das suas soluções,. escolher del1'tre ·.ellµs a melh<fr e
'dai voto élárividente. C)aro é ' qué a Camara que vài votar esse pro.jecto em semelhante co ndiçào vota . sob .a mão poderosa dos seu::; .
·paranympbos·:
,
·,
,
.
. -..,..
Nenhum dos Sr·s. . Deputadps, salvo, r·ep1lo, os que por de.ve"r"JuJt-.
ccional estudaram o àsslm1pto na commissão technic.11~-rPCíde -'~~ú' tíQ'b tempo siquer de, lcnd·o· e relendo os pa·receres _que., JQ_rnlJl ·:.ª-D.rt.!!'ncii·l..; · ·
dos pela imprensa e que ai nda não foram . publtcados,"-J,?.Q J)(m:(o d .·.
·con.gl'esso, nephum dos Srs. D·eputad-0s . Pó.de ·vQtlj.i: clar.a e -co nscie1v
·.
··
.
"temente semelhan te proje1.:.to . ·
Agora, Sr." Presiden te, cumpre que não nos "HI'ud·àmos sobre · vi- ·rios pontos import antes d.a cj"ue:5tãÔ "f1u.e aq\ti- ~e :.agila ".. __ .. , ·. ·· _
Não formo, f.eliz ou infeliz1ne'i1fe pah( rilirt') ; :~ féUz ·: ótl' iítfe~izíne1r ..,
ie para as finanças brasilefr ás, no -·numero da~s · ;qüi'( · cff~.fü~i· ei ' ·o·s · i·ful~
moPtaes ·da Camara, na sua Academia de · Lettras, i.s t<l' · é,:.-:na :'Comràis~
são de Finan-ças.
·
.:
· ' ·
· ". -.• 4Não tenho ·ca-pacidade, autoridade, politica . n~ri1 .. :.~·e-atícl'atari0~~
para poder me sentar cm uma das suas c umes, ele sorte q·ü~e · resêiHi\ .
desmobilizar m~u esp.ir ito elos c.acaréos, dos trens e de todo -o matê- ·
!·ia! de cozinha finan-c eira que -costuma mais ou menos atra.vancar o ·
cerebro dos nobres collegas, nas disputadas me laphysicãs, empyri. t'.·US e v.erdacleiramente as<tro.J.ogicas, de d escoberta e fabdcação
de ·
ouro, naquella Commissão, Verdade i, que, felizmente, -como ·acon tece a todos os astrologos, a Commissão tem chegado a·o resultado ·d e·
só fabr icar pap el..
O ~n, PAUL.o OE FnoNTIN: - Out ras v,ez -2s ·cahe no poço.
O Sa. 1VLl.umc10 DE LACEBDA: - E não ha qu .2111 acud.a.
A. Camara terá, trat[\da a preliminar que eu não p·oderia deixar ·
ele agitar, do pr~jecto ·vir por esse mod-o, . de surpreza, ao conheci-mento d.o plenano, que vot.ar, mais p·or disciplina, ou, si quize r em, .
Po.r h~b1to c•om o Govern·o , do que mesmo por intelligencia e con! c1en~ia co.1~1 o mesmo G.o vcrno, e chega -se assim ao que se pôde c.hamur a pohLica. d~s sangnas e ,da agua morna, á politica dos er:1presti rnos e das em1ssoes.
O SH. NrcANor. NASCIMENTO:
Da morphina, como se ch arnava110 começo do quatrienn io.
O Sn. J\'L-1.UllICIO rm L\CEHDA:
Ta1v·2z não sej.a da
.seja mesmo da cocafoa.
·
Sr. Pr~sid~nte, quando o actual ·Chefe do Estado ainda tinha ·
scns palac1os 1llup1inados, tinha as suas festas e ainda rolava pe las·.
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-. ruas o éco 'das nwsíe'as das recepções e das fun c cionatas . officiaes, tive
·-:vccasião de occupar a tribuna e ·chamar a attenção de S. Ex. para o
immenso "defici1" que nos ameaçava, para a -crise fi?-anceira em
que nos encontravamos, para as difficuldad-es economicas em 9ue
nos -e mbrenhavamos e a propria crise funccional de nossa organização economi-ca, no conflicto entre o trabalho e o ,capital, que se es ~
·boçava.
_
Foi contestad-0 vehernentemente, na demonstraçao d-e ssa thesc,
máo grado me apoiar em investigações, já elucidadas na Commissão
de Finanças, f'lli contestado por um dos honrad-0s Deputados então
pr<!::;e11tes áquelle meu discurso. Mais tarde enc-ontr-ei, não foi a Comrnissã-0 de Finanças tão sómente, encontrei o proprio Presidente da
·)tepublica, reunindo em .palacio Relatores dos orçamentos, com elles
. conferenciando, confabuland-0, para evitar que o deficit se tornasse
mais assombroso e que as finanças publicas bancarroteassem.
· Estou deploi·avelrnente satisfeito: o que então avancei constitue
·,h oje uma realidade, •abrangendo mais largos horizontes de pres3imismo do que pod-eria t er abrangido como abrangi, ficando no relativis" lllO de uma apreciação ç.olilioa dos males que· o actual quatriennio no.;
-está trazendo, menos pelas decisões _que 1oma do que pelas indecisões
.::em,que cahi. Foi. ·então, ann unciado que o Sr. J>residen1e da Republica, voltando áquella politi.ca ·da morphi-na, a que se referiu o nobr e~
Deputado pelo Distrirto Federal, cahiu nos alcaloid-es do papel-moe··da, e consentiu em uma emis·são para salvar o Thesouro das ap2rturas em que se encontrava.
As diff.iculdades do 'transporte, o encar-edrnento do bràço 11a
.Europa, a faHa de materil1 ·prima, i1os centros productores da indtís· t rla manufacturcira do V(~lho Continente, tudo fazia decahir as nosc
·sas impo·r tações, determi·n ava um decrescimo por la-rgo tempo ainda
das r-endas das alfand-ega~, e, portanto, na receita da Republica .
.Por outr-o lado, a -capaci-dade tributaria, nos impostos dir-ec-tos,
quasi esgotad 0 ~.• o encare Ç:imento ·d·a vida. levantando -diante do Governo ? e.spect:·o ?a revo\t~ popular, da intr~nq~1illid~de, si insi~tis
s-e na mcidenr-.ia -a-e novos 'Impostos ou na reinciden-ci-a ·d-os antigos
.-;:;ggravaclos, sobr-e ·o pov-0 amis-eraclo na sua .comida, em sua veste e
em sua m.or-a da, <tudo isso determinava ao Governo uma situação que
lhe pare-cm fechada e só transponível por meio do aeroplano
de
·:papel-moeda .
Foi dahi que sc1rgiu ~ ·proj-e-c to official do Ministro da Faze;1da
d e ~t!nado a emittir papel-;"moeda, e illimitadamente, l'>egundo as
neces~idades ~ª- -rece!ta ou r~forço que essa · r-ec eita pudesse exigir para
a vida adnumstrahva do bstado.
ü Sr. Cincinato Braga ' entende-o mui•to bem ~ que a política da s
. e_nü.ssões -cl~;ria ser feita -d ~ um modo cons•tructor ·e não ape n-as palliahvo, - Jª ·que era um mal, que se ·t ornasse um mal necessario,
corrigido pela sua. ap·p licação a mais s1abia. mais prud e nt ~ e mais
fecunda possível, - propoz que a lettra c do então pro-.iecto do Gov~rno em lug.a.r ?e se r eferir apenas a uma emissão pro-Thes-ouro Nac rnnal .empobrecido s-e iransmudasse em uma verdadeira intervenção
·dynanu-ca, por decr-eto do Governo, do papel-moc·da no fomento da
producção nacional.
_O seu notavel dis curs p prov-oc-ou da bancada paulista uma colligaçao com outras ba)1cad ~ ~· .tambem de Estados productores, dispos' tas todas a sustentar, a pohhca qun tr.ansfundia o projecto ·do Gover1

1

3fü JtO meramente de emissão para o fis·C·O, em um projecto de emissão

1w;·a a propulsão d.e nossa riqueza ·C ommum.
Os epis-odios, q1w então se passaram, são conhecidos.

O Sr. Presidente da Republica cru cificou S. Paulo entre o ·seu
"Ministro da Faz•end-a na intransigencioa .contra a emissão, e os internsses americanos, já' solicitantes da collocação .cJ·e um emprestimo em
5uas praças.
O 'Estado de S. 'P.at1lo, que r esistiu á primeira investida do Poder Federal, -em um daclo momento, resolveu ceder em benef~-cio dos
.altos interesses do paiz, dizia sua ban ca da, para qu e, contmuando
nma polihca c ollaborativa, permittiss e ao Presidente da ·Rep ubli ca,
vuvir todas as vozes ai.1torizadas, modificar seu antigo ponto de vista
atlenual-o, transigir c'Om elle ou d-entro rlclle -chegar a uma .conclu :;:ío que benefidasse .de fa.cto _. a ·producção nacional.
Que o Estado d-e S. Paulo foi .codilh ado no assumpto, n ão se
1irccisa dizer . Basta vêr oa attitude mortiça, mórna, pouco enthusiaslica ·de sua bancada, •em favor do proj ecto vitalissimo para a produ cção ·do Estado.
.
O antigo ·enthusiasJr.o, o ardor primeiro, tocJ.o o fogo _p a.ssional
.com que S. Paulo ·cre·pitou para -conseguir faz,er arder, na chamma
dos seus int eresses, 'ª resisten cia do Presidente da Republica, tudo
foi, a iJOuco e pouc·o, s-endo abafado pelo tempo.
Collocou-se, como verclad·eira tampa para rarefazer o ar de qu e
]JrEcisava •essa -chama, a corôa d·o !Rei •da Belgk a, que ahi fi cou dura nte, um mez, mais ou menos, diminuindo a intensidade do fogo que
· cntã-o lavrava n-o cor ação dos Deputados paulistas.
A fita elo Sr. Pr·esidente, de S. Paulo, j-á hoje queimada, de que
Hão permittiria cJ.elon-ga; de que queTia remeclio promp~o para a prod ll·cção nacional, foi -corre-s:pondida pelo Cattcte com uma rara som!Jranceria.
O ~r. Presidente ela Republic?. continuou a demorar -como quiz,
<"Orno .entendeu e até quando quiz e quando entendeu, 'º projecto ela
cmi~~ã·o. S. Paulo transigiu por omissão;
-operou p.assivam ente
no
sentido da resistencia p r esid·encial; mas, ~ louvado seja Nosso Senhor Jesus Chris.to! - -continuou a figurar ele dirzctor da politi ca
geral -e clisd plinador das forças ela maioria •na ·Camara.
ü Sr. Presidente d·a H·epublica, em comp·ensação, logo ·d epo is d e
ler assim ·evi.tacJo , o primitivo pro}edo do Sr. "Cincinato Braga, qu e
e ra da ban·cad.a paulista . que era apoiado por S. .Paulo, ·d epo!s de
ter d-emorado assim qualquer ·outro projecto, :até o -dia que entend·eu,
ainda no Senado repetiu a ope1,efa, a qu e assistimos na Camara, fazendo com que a Gommissão de Finanças daquell a Casa, clian.t e elo
H.elator do pro}ecto, .a nel asse ·e m um ve rd adeiro "jogo de quatro cantos". -em que cruem s•ernpre ficou mal •coll ocado ,. foi a · celebre emis são de propulsão á prnducção n ado nal.
o ~n. NICANOil NASCIMENTO: - V' Ex. sabe que já houve á victoria do Sr. Senador E lli s na Commissão de Finanças. Não foi uma
comp.ensação.
O SR. MAURJCJO DE LACERDA: - Não entro no que se pó de chaJl'aJ' a intriga analyti-ra do caso. Si qu er V. Ex., fico ·n a synthese inll igante da .questão. (Riso).
Chegamos assim á Camara com ·e ste ·project-o peneirado, coado,
filtrado, através, todas as resis tencias elo .Presidentoe ela Republica,
nas mesmas mãos ·daquelles que procla1irnram, quando com o Prcsi-
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dente se cho·cavam. ser impossível continuar a collaborar com ? seu::
g'overno, por moti\·os doulrinarios, si elle não cedesse em matena de
. .
.:lllxi li o á producção naci·o nal.
vem d·e um mod·o inteiramen•te rndireclo, mas
E o auxilio a"ora
0
. Lambem é preciso que fique assignala.do: indirecto para ambas
as
.
.
.
parle:; conlendoras.
U Sr. Presidente da Republica, que, como po_dena eu dizer dcs1iediu ·do Banco do Bra~il o .~r. Card<?s-0 de Alm:e1da, •por ~ausa da
l[Uestão de ·r edesconto, e. aqui no proJecto, o pa1 da questao do ~e
desconlo . Em co.mpe ns.ação, S. ;P aulo, que ameaçou separar-se do Sr.
PresicJ.ente da Republica, por eausa ·da emissão ~rn. favor da prod_u1.:ção nacional, urgente, inadiaveI e, sobretudo 111d1sp ~ nsav e l ,
chspensa .. adia e protella a emissão e vai dar. ~ e.arteira de_ red~scont? !
~ ão quero entrar no exame de merzt1s _da
q~estao ~manc·eira.
:\ão aspiro absolutam en te qualquer .c ollocaçao poht~ca ·emmente no
. paiz, .até onde levam sempre os d;iscursos sobre frnanças ,
mesmo
.i;s máos. (Riso).
Não quero de modo algum assustar os 'eminentes aspirantes ele
111inisterios, que occupam os lugares de immorta·es na
Commissão
de Finanças. entrando na s ua seára. Quero apenas s.alientar
como
um fructo do regímen das irresponsabilidad·es, esse que ahi
fica:
uma ban cada inteira d·e um Esta.do importante, abre <:rise ·com o Presiden te da Republica por uma qu2s tão de doutrina e·::onomica. Qualrn dias, cinco, seis, oito <lias, em que os episodios partidarios escar naram a intransigcncia do Presid.ent e em voltar ao ponto d e vista
da bancada que o hostilizava, foram os bastantes para que as doutri.nas ficassem á margelll. o ~ prin ·::ip ios posterga.dos e os homens novaiJLente li gados, e reuniclos 1 como si nenhuma questão os tivesse sej,>araclo então.
·
De duas, urn a: ou, ü •C(Ue nã-o é pla usível, ·esses pol íticos praticafarn lima leviand ade publi,ca, expon·do a a.utoridade do Presid ente da
r:epublica e a sua 1Jropri\l á discrecção dos jornaes e á critica da
,opinião, ou liv•eram um gesto de sinceridad·e .publica. da qual ou se
_;;rrepende ram, ·ou eo.tão 'l )Otaram a immensa difficulclade ele nella
l·onlinuarcm e re cua r em . Si se arr·epend·eram, o mal está nas
pes:.oas; si recuaram ·do g•=1sto de Tesistencia, o mal está no regímen. E
e justamente isrn que vou d·emonstrar.
Oue o mal está no ~'e~imen, não r esta duvida.
Estflmos em um reg1men em que a Gamara não póde ter opinião
e:, si .ª tr m, não a ~xl e rio_riza ~ si a exterioriza ella t em que recolhei:
;1 ~ll!lucle ·t omad a 1nconlmentl; porque neste paiz só delibera e
só
opma, só ·]Je~sa ;u_m poder - -o presidencial. O Congresso é o repre~cntante d.a inercia geral. A mesma adormentada inutilidade da Na\)ão, indiffersnte a.o corpo estranho que a política dominante vai
torna~_do em se~ .organ~smo, se ref~ecte em ~eus representantes.
Nao temos 1d eas, •nao porque nao as cultivemos não as estudemos. não a~ amen~o~" sin~o, porque, quando nos at~ev·emos a exter1'.al-as, nos 1m~oss1b1l1ta1119s _de ::on•II.nuar nas funcções ·publicas para
ciue. _~_omos design ados. E pao sao so os D ep~1ta;dos humildes da op. JJO!'\J~ao .. aquelles .que se encontram nessas d1ff1culdades, são bancadas 1.nte1_ras: Estados numeroso.s qu_e, ·desde º· projecto da ·limitação
ela expo1 taçao, como do Qomnnssanad.o, tr ans1gem vergonhosamente
corno o .anno p_assado. ora reprovando o Commissariado ora 0 ap:
provando 1 ~rnanunem~nlc, sem discussão,, ora quer.endo a ' emissã o e
ora trans1 grndo unammement•e, com a vontade do Catte le.
0
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São estes os phenomenos, os epid-0sios que ·estão apontando que,
neste regime·n a formula representativa ·está_ finda, está l?rovada pelos
factos, pela questão c-onsumma-da, pela acçao de um:i d1etad.t~r-a itemporaria, mas real, de um reino irresponsav-el e electivo que e o nosso Presid·ente.
Si para chegarmos a este !'esultad-o foi preci~o que l>,anissemos
S. M.7 o Imperador, e a-colhessem-os a mag,estad·esmha dos imperado- .
res caricatos, artigos de importação barata que nos mandam, no s-e u
c ommercio interestadoal de sua política, não valia a rpena ac-ordar -Os
_pobr,es s·oldados a 15 de Novembro, nesta 'cidade, com ª· funcionata
Jà>prodamação da Rep_ublica ·é ~ do I?-oder rpéssoal, 'º .reg1men d? absolutismo e -do desp·ostismo presidencial. A prova -esta nesta altitude
<la Camara.
Tem-se rulo, ·n :<s .altas questões que aqui se agitam em materia
politica, 1que . as · ii;juncções, as qu es ~ões. parti~arias impõei:i aos- h-omens a nans1gencia , Mas, em matena frnance1ra, em matena de conYicçõe-s d·outrin·arias, -em materia <l·e asserto scientifico, porque
a
Camara transige, porque re,c ua? Por que não se divide em correntes,
quando ha aqui, visiveis, duas ou tres? Por que os anti-emi1ssionistas
nã-o se manif.estam? Por que os emissionistas são emissionistas? 1Por
qu-e uns ficam na gang-orr.a d o r-edesco-nto? Para evitar que assim, tenham que se manifes,t ar contra -ou a favor do papel- moe-da? 1P.or que
eni uma questão desta importancia a Camar.a não se definiu? (Pausa).
Porque, Sr. Pr·e sidente, n este regimen, o que se foz é a terraplanagem das consciências publicas, é um nivelament-o geral, o aterro
da vontade, da intelligencia, para substituil-a.5 a prepotencia.
ao
despostismo ir.reSp-o,n savel.
A Camara nâ-o delibera, vota; a Camara n'.io vota, simula votar;·
~1, Gamara não simula votar, . ·"· um conjuncto de espectros, represuta
111na tradição .que já não vive -s inão pela pro]ecção da serena in·de:pcndencia .e da ·Conscienci0 dos nossos antepassados, que aqui suslimt·avam brilhantemente as suas doutrinas, o s·eu pensamento, e a
liberdad.e de votar como entend·ess-ern.
Ha mais - e peior <lo que este •signal politico que aqui se ·r eflecte: é o ·da chamada politk·a da morphina.
O regimen capitalista, o regimen militaris-1(1., -0 regímen burguez,
o regímen ·da propriedade privada, -o regimen d-o privilegio, ha 130
annos instaurado ·em nome da Revolução Franceza, nos preparou a
mais tr·emenda das guerras que nos d-esabou sobre a cabeça, com 0
Jjroblema talvez maior do que o da quéda do Imperio Romano - a
~:rise ec-onomka que nos assoberba.
Todos procuram, Sr. Presidente, uma soluçã-0 razoavel par,. a
.questão que :a· guerra veio implantar entre nós. Po·de-s·e dizer que essa
guerra não foi . mais do que o · movimento inicial da revolução dos
cspirHGs, a que estamos assi·stindo, E as palavr.as com que Lloyd
·George; máo grado a sua dedkação á v-elha s·o ciedade actual d·e finiu
-0s dias ultimas. que nós .assistimos, ·de sua existencia, dev,ei~ e-coar
em ·nossos corações, como um d·obr.e a finados, para que as gerações
vresentes vejam bem que nã-o têm o direito de saccar sobre o futuro
rdativamente a um problema que não estão na altur.a de comprehender em tGda a •sua plenitude.
· E que presenciamos? O Sr, Pl'esideil'te da Republica ·r esiste á
· lJOlitica do papel-moeda., que lhe é solicita:da, vamos dizer com franqueza, ·menos em nome dos interess•es do trabalho e da riqueza em
:i;i, que do grupo perpetuo, eterno, do~ açambarcadores.
'
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Nenhuma das grand·es emissões, em ·qualquer dos p·aizes que fizea guerra, chegou a sacrificar as populações.
.
Entre nós, sem que tivessemos disparado um tiro na fronteira,
sem que tivessemos perdi.do um só sold.ado verd.adei~a:riente
na
cru.erra sem uni t.erritorio invadido, sem um bloque10. smao o de fa~to e Índirecto d·ecorrente da attitud·e ingleza, prej.udicad?s, talvez,
~up·crificialmente, em nu-sso commercio, ~m .n?ss:i mdustna. em paz
de consciencia .e de alma, •c·om os propnos mim1gos de hontem
rendendo neste ponto uma homenagem á ·cultura americana, á genc:;oridade tradicional do paiz, não guardando odios, entre nós, outra
orientação tem sido. no t·o"cante .á :riateria em debate.
. .
Depois dessa ·p olítica de emissoes, que f.ez da Franç.a o mais rico
paiz do mundo, talve~ aquel~e a quem a he.catombe .fi_nanceira :im~a
ça mais .de per.to, mais proximam!nte, ·~·epois da pohhca ~·e err~1ssoes
que veio se aggravar com a ques.tao .s.ocial e fazer, por assim dizer, o
ateamento desses fogos revolucionarios em todas as .c-onsciendas dos
px-0prios .f üni.dos, e <l<>s pr·oprios irresolutos, o nosso Governo pr~fere o
que? NãQ. ·querendo saccar sobre o futuro, nem ·aggravar a questao social, ·com a emissão de pap el-moeda prefere o que esse Governo, qu e
recua da emissão para não so ccorrer productos, - soccorro que
n em ·sempPe a emissão dá aos prodnctos nem aos procluctores, m as
-;implesmente, aos intermedi.ari-os ricos que açambarc am os procln. e.lo ~ do procluctor pobre. - o que faz -o nosso Governo? Recorre,
pela palavra .ao honrado Relator ela Re·ceita, a impostos de duas naturezas, um clir·octo, sobr·e artigos ele consumo, que se aggrav:a e multiplica para aparar Q "deficit"; ourn, - V. Ex, me permitta, Sr: Pre:>idente, - é a macrotage rn' fin anceira. O Governo vai viver elo jogo
-~. da bebida, de um imposto .so:br·e ·o aloool e sobre o jogo; quer ·dizer
que a soóeclade, que devi a, mais ·d·o que nun·ca, chegar escoimada n a
confrontação dos valores s9ciaes, ·que agora se pebellam e insurgem
em toda a p arte para garantir menos a ordem e a tradição do que a
í'g1rn.l.ilade das ·classes ·e do ~ ·homen s,i:ãod·e sejando que nenhur:n predomine so.br-e o . outro, ner11 os ·p ossm·dores nem os dos possmdos, o
nosso Governo se iprosti<tue na exploraçã·o indirecta do jogo e na exploraçã<_> indirecta da bebi 9a . E ·c omo si isso não bastasse, depois
rle arruina.r a fortuna e ? P·~ cu.l~o particul:;i.r. por esses impostos P!'Of~no~, º. Gove·r no corre as artenas onde ·cwcula o sangue brasHeiro,
distnbmndo o alcool, o paraty, a ·cachaça ·e tudo o que póde enV"ene·n ar -o noss·o povo. Quer diz ~r: .c ontribue para duas t:;iras.
Não ·s atisfeito com ·e ssa i;ua obra de degradaçã-o ·e degeneração o
Governo pratica a politica da fome, taxando os ·p roductos de con~u
mo imi:i·ecli-ato, -cti:scle a can1e secca, o arroz e a farinha até os generos mais necessanos ao n<>sso consumo, quotidiano, de todas as horas.
De iiortc que, depois d·e vota r a iniquidade do vicio ·de jogo na
consciencia do pobre, depoi $ de jogai-o á tortura do alcool o Go~er
no retira-Ih~ a ;e·omida da ·Ilfe~a, encarece-lhe a veste com ~ que lhe
aponta a mis ena , a deprav~çao e a clegener.es·c encia. E' ·essa a geração que a poli.tica de .equili~rio do .fisoo está prepar·ando?
Mas o iiüeressante é, qyiando o Governo da Republica que assim. :irgume nta .c ont:a as erp issõe~, sahe d.esse te.r renQ e recorre á
µolJh.ca dos empreshmos, em um instante em que .te>dos os paizes emprestlli!_ores s~ ret:~hem, não, •quer~ndo deixar ~ahir Q seu ouro a pre- .
ço algum, e a .pohtica do empreshmo em um ms~ante ·e m que sahin1'.to rnuHo e·a ro o ouro des.ses paizes1 se vai buscar naquelles em' que 0
uuro já está mais caro, ·p ela propr1a <lifferença ·do cambio e ·em que
1·ai11
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nos sahirá muito mais e-aro d-0 que essa <l ifferença de cambio influenciando sobre o typo <lo emprestimo. Sahirá muito mais car-0, po.rqnc
este emprestim1l s·eriá a hypotheca da nossa soberania!
Ninguem d·esconhcce, mormell'tc nesta hora em que a p1llilica
imperialista e militarista dos Estados Unidos assume a diTecçã.o dos
destinos politkos da sua patria, que si nós destruímos, si ·p odemos
collaborar para derrubar a vesania do pau-germanismo, ainda não
podemos nem de J.eve tocar outra
vesania
do p-an-germanii;!no. A historia d as aggressões p-0r motivos finan c·eiros é tão abundante e tão ·conhecida, - •e deve ser tão conhedd·a <lo Parlamento
que seria uma injuria f.eita a cada um dos Srs. D·ep utad-0s eu pretender, ·com ·a ntec·edeQ.tes ·e ·e xemplos, justificar essas palavras de con demnação .ás -aventur•a·s do Sr. Presidente da Republica.
E tudo isto, S. Ex. f.ez ·e m um paiz que se tem Justamente flisLinguido mais que nenhum outro, ·como aggressor systematico das·
:mtoridad.es naciona es e o hy·p·ocrita protector de outros qu e
têm
3cmp_re tratado d·e subv.e rter, -G<omo a Nação Mexicana.
Na actualidade, o Sr. Pr.esid·ente da Republica, deslumbrado
com a recepçã o .dos Estados Unidos . acha .que pod emos perfeitamente paSS<<lr el e republic·a irmã á republica curatelada, e annuncia qu e
tem r ec urrns ipara enfr.e·n lar as difrficuldad·es elo Thes-0uro, para auxiliar a pro·clucção n acional sem recorrer á emissões. E quando se
pergunta quaes são csS<es r·e cursos, elles advém ele impostos que empobrecem esta propri·a producção e a população nacional, ou empreslimos ·q ue fatallnente hão de operar contra o cambio, mai·s tarde com
mais funestas cons·equencias que a propri a emissão actualmente,
porque se o·s eff.eitos das emiss·õ es aotuaJ.mente S·e pudessem reflectir
uc lev·e s·obre o v·a.Jor ac.q uisHivo ·d·a nossa moed a, indiscutiv·elme·nte
esses empPestimos com a sahi·da obrigatoria do ouro e talv-ez outros
rwzdings e -concordatas refle·ctirão terrivelmente sobr·e o valor
d:i
nossa mo·eda, como sobre o nosso .c re düo para, em uma hora sem
soluç.ão, recorr·er ao ouro estrangeiro.
Não sei, S. Pr·esid·ente, se diapte d as doutrinas financeira s, n
bom senso ·da ignorancia ainda se póde levantai:, mas a do regím en
que resist·e ao bom seus.o com ·O·s meticulosos, alcan.dorados, e vemos•
di zer assi m, preciosos radocinios d·as sciencias ele bibliothe ca.
Comparo alguns homens que só conh ec em das questões através
dos seus livros, a certos indiví duos que, desconhecendo tocl.os os
cuidados preventivos da hy.g iene, que são a verdadeira ·medicina do
homem, utilizam-se de drogas, elo empiri.smo boticario pa-ra curar O$
seus males.
Muitas vezes, depois da invasão do organismo, nenhqma ·droga
é capaz ele combater -0 mal que o simples cuidado hygienico t er ia
evitado.
·
Pois b em , Sr. Presidente, os nossos financeiro.s estão tratand o
de um tuberculoso, que é o Thesouro Nacional, por essa fórma: on
lhe dã.o comprimidos de dinheiro, que se-rá no caso o papel--moed a,
ou o põem á meia ração, que são os impostos directos, que se augmen!am a receita par~ o anno, no anno seguinte decrescerá o consum o
pelo augmento do valor dos artigos.
·
O Sn. ANTONIO CARLOS: - Os que se orientam em uma direcção,
não se orientam n a outra.
O Sn. J\IIAURICIO DE LACERDA: - - Que d~recção?

356 .Q SR ANTONIO CARLos: -;-- .. Direcção _de .papel-moeda.. Aquelles ·
que querem o inip-0sJ.o, como eu, não _quer·m1 .º papel-moeda. .
.
O SR. ·MAURICJo DE 'LACERDA: - 1Nao querem o papel-moeda, mas
no fim a caba m querendo as duas cousas.
O Sn. ANTONIO CAHLOS: - Eu não · approvo.
.:_ .
O Sn. MAURICIO DE LACERDA: - V. Ex. não àp prova. V. Ex:. dá
l!m. v-oto ern separado; do seu voto ·'? que se deprehend~ é que . . a
emissão é um verdade·i ro passo arrum ado r das nossas frnanças, e a
internunpção da velha politica 'financeira ~.e Joaquim Murtin~o, que
terá consequencias damnosas para os d ~·stmos da nossa patna.
Não comprchendo que V. Ex., ligado por tradições de familia e
s obretudo pela gallmrdia com que costuma debater .estes problema~,
com qu e procura ,solurões para elles, se limite a ·dar um voto escnpto, morto, nas paginas dos Annaes e não venha lá_ tri'buna, como se1:s
antepassados, brandir a eloqu ente p·alavra revestida da rnvulnerab1Jldade da sua grande autoridade, duplamente limpa _pelo seu nome e
pela ~ua cultura, brandir essa. arma de que tão bem S'.'ib~ usar contra
s·emelhante,s medidas que V. Ex. acha d-e leso-patriotismo.
O Sn. ANTONIO •CARLOS : - V. Ex. acredita que ·eu pudesse persuadir?
•
·
O SR. l\1AUHICIO DE !LACERDA : - Ahi está o mal do regímen.
V. Ex. agora deu o depoimento mais predoso, que é o do homem
de sua responsabilidade, de sua estatura ...
O Sn. PAULO DE FRoNTIN: - J~ é d escrente.
O :Sn. l\1AURICIO DE 'LACEHDA: - Não é descrente; apenas·, · como
disse -com rara felicidad e. o nobre Deputado pelo Districto Federal, {>
do.s que depõem -de sciencia propria sobre o estado cadaverico e violaceo com que nos aprese~tamos em decomposição parlam·znta·r neste
rcgimen representativo. J~ ninguem mais ·convence nem persuade.
tAqui não ha p ersua·são a fazer, nem votos a converter. Aqui ha
homens partidarios que n/io votam, que apoiam o Gov.e rno . E acacou-sc. -Essa consciencia \Iue o nobre Deputado sem querer deixou
escapar dos seus labios é ~ quella que serviu justnmente de prefaciação ás palavras com ·q ue antecedi este pequeno discurs.o.
Se o nobre IDeputado recúa de ·dar um combate sin·cero a estas
medidas, amplo, definitivo, intransigente~ como á natureza do seu
voto, importava que fiz esse, e recúa sob a -explicação -de que aqui
não se persuade a ninguem, então teremos de dizer: de duas uma ou desistimos ·de .cçmtinmtr n esta comedia de- parlamento que não
delib~ra e não fa~la, ou enfão, dentro desta comedia, ao menos salvemos as apparenc1as.
Sr. Presidente, não tflnho a.o actual regímen o amor e om que
os nobres Deputados parecem andar incendiados por elle . Sou uma
palavra, uma intelligen cia ' e uma convicção ·de intercessão, de transição, tle passagem, entre ·~ous regimens differentes. Mas, si eu servisse •ao reg-imen com a alma com que os dign.os ·collegas o servem
agora, nunca o -estaria destruinclo pela .fórrn:a por que o estão fazendo, tirando -justamente de uma das molas reaes d'a ,s.ua execução· sua
maior efficiencia. O Parlamento nacional 1'á é um d esses ·aj untamentos que se rennem periodicamente para salvar nas linhas externas a
superficialidade de uma tr~dição. Aqui não lha mais Parlamento, aqui
ha a reamara de sua magestade, dentro da qual, um ex-.'Ministro da
Fazenda, Relator da Receif-a, amigo directo do Go'Verno e pes.soal do
Presidente, declara, em un,:i:a questão magna, -como é a d·as emissões,
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.em que esse Presidenfe fórma contra essa política, que aqui não se
persuade. a ninguem e não vale a pena fallar; melhor é v'oltar 'ogo e
acceitar o vencido p-or aquelifês que nos enc-abrestrem.
Nest;is -condi1<õe;s, o voto que a ICamar.a vae dar, é bem o que traduziu o grito de consciencia do -.pobre Relator da Receita, é um voto
no escuro; no vasi.o, é um voto incondicional de trinta annos de regimen, que representam cento e trinta annos de um systema politico
que está a findar. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Bento de M:irandia: - Sr. !Presidente, para nã-0 atropellar
a marcha do projecto, para não atrazâr a votação, vou lêr ago·r a a
minha declaração de voto.
Não posso concordar, \Sr . Pr esidente, -em ·que uma medidtt desta ordem seja votada pela ICamara dos 1Deputados sem um amplo de·
blj.te e - ainda mais - que uma medida desta ordem possa ser tomada pelos dirigentes do •paiz sem •ser precedida de um longo e detido estudo.
·
Devo accentuar que voto pela carteira de redesconto; sou de opinião qne ella deve ser creada; mas peço permissão á Camara para
c;l.ivergi-r profundamente do modo por que vai .ser instituída.
Neste sentido tenho a minha dec1a-ração de voto, que elaborei
nos seguintes termos:
DECLARAÇÃO DE VOTO

Voto pela creação da carteira de redesconto, mas, que seja per'm ittido a um Deputado do obscuro divergir do modo porque ella vae
ser instituída, acarretando todos os inconvenientes de um apparelho
de emissão de curso 'forçado com poucas das suas vantagens.
O illu_stre Relator do projecto no Senado affirmou que a nossu
situação actual é seme-lhante iá dos Estados Unidos antes da organização dos "Fed-2ral Reserve Banks".
·
A Commissã.o que estudou as· condições -do mercado americano
para o fim de pwpor a reorganização bancaria; julgada imprescindível para presidir e auxiliar a formidavel exp:jnsão economica do
_Paiz, depois de uin estudo minucioso das .condições dos mercados
monetarios europeus, c.hegou á conclusão que não exístia na· America
do Norte um verdadeiro mercado de aesoonto.
A causa principal desta lacuna residia na ausencia de effeitos
·d e 1ª ordem, trã!'endo assignaturas conhecidas e portanto p·apeois pro. curad-o-s, a exemplo do papel europeu a -curto· •prazo e predominante
nos mercados monetarios de além-mar.
Eis como as descreve o Sr. Warburg, banqueiro americano e
grande propugnador da r eforma, citado pelo Sr. Bechmann (La Réforme bancaire aux tTats Unis'.)
"A maior parte do pape] tomado pelos bancos americanos; consiste em simples (billets) .Iettras (promissory notes), que repousam
unicamente sobre o credito do ·C'ommerciantes signatario e são con_servados até o vencimento pelo banco ou o estabelecimento que os
desconta".
.
Mais adiante o .mesmo autor accrescenta: "i(Jom effeito na Ame.
rica o papel de commercio se apresenta geralmente sob ·a fórma de
. letras, simples promessas de pagamento, quasi sempre a seis mezes
de prazo e que o commerciante remette _aos bancos p ara os quaes
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es ta co1upra de pap el constitue uma immobilização quasi ao mesmo
titulo que um adiantamento directo pela caixa.
O proprio commerciante tem por costume fazer credito aos seus
compradores, por meio de uma promis.s•oria, por tres a s·eis m-~ zes
sem a contra-partid.a negociav·el".
·
'Em contraste estuda o mercado europeu: "Na Europa o systcma
ele desconto é totalmente diverso. Em primeko· Jogar o papel com
um a uni ca assignatura é obijecto de desconfiança, a fórma corrente
das letras de commercio ·é a de saques á tres mezes emittidos p ·3lo
vendedor sobre o comprador geralmente accei1'os por este e sempre
transmissível por via de endosso.
·
.~las para que o desconto se torne uma operação corr·e nte, é nccessado que os effeitos apresentem garantias serias; obtem-se este
resultado pel a intervenção dos bancos ou banqueiros, quer quando
endos·s am simplesmente o p apel commer.cial, quer ·quando autorizam
os seus clientes a saccar ou fazer saccar sobre elles, send·o o.s saques
acceitos pelos bancos, levando o a·cceite .' Os acceites dos bancos
constituem a fórma predominnnte e mais segura do papel que se ntgoçia no mercado livre.
(E. Bechmann. La réforme bancaire aux Etats-Unis.' )
Quem é que viu um estudo semelhante mandado proceder pelo
nosso Governo, antes de investir um banco da faculdade de emittir
notas sabre ef.feitos commerciaes?
Em rapido inque'fito, por mim procedido junto de um dos mais
concentuad•os banqueiros da praça do Rio de Janeiro, pude saber
que ,são muito comnmns as letras. de favor (papagaios) (lfinance bills)
'e peor talvez que os papagáios são as promissorias de Governos estadoaes quem afflliem não p ~quena escala ao desconto e só . representam méras operações de credito e expediente para o<bte·r dinheiro.
Os dous typos de ban qo de emissão, apontados como nosso guia
neste assump~o são o Reichsbank da Allemanha e o ·consorcio bancario dos Estados Unidos .
.
Já . tive. occasião de mostrar como funcciona o ·R eicnisbank, amparando a sua carteira c-0~ um terço de lastro em ouro e cobrindosc, para ~revenir .as conjunpturas depressivas das crises inte_rnas,' n.o
mercado 111ternac1ona1 de papel a prazo curto de que sempre possma
na sua carteira avultadas sommas de muitas dezenas de milhão de
marcos.
.
Quanto a·o consorcio 'ban,.c ado american-0, vamos transcrever aqui,
rrn ra elucidação do assumptp, os artigos. da lei federal que pre;s.irliu e
regulou a sua creação.
THE FED,ERAL RESERVE ACT

A Federal Reserve Boaf'd Power-s.
Art. 11. O Federal Resrrve Boaru fica autorizad-0 a:
b) permittir, on, pelo voto at'firmatiV'o de pelo menos
cinco
membros do rese1rve-board, requisitar das "Federal reserve bank" o
re desconto do papel descon lado por outros "·F ederal res erve bank<>"
n taxa de juros que serão frpdos pelo 'Federal Reserve Boar<l'.
e) suspender por um p <:j riodo não excedente de trinta dias, ou de
tempos a tempos renov.ar ta·,es suspensões por periodo,s. que não exceda m . de 15 O.ias, qualquer r equisição da reserva especificada nesta
- lei: para o qu~ estabelecei.lá uma taxa gra-dual so·b re· ·os -montantes
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<1ue fõr perníitti<lo a estas rrservas drsccrem abaixo do nivel predeterminado. ·
Providenciará além disso, quando a res-erva -0uro, lastriando as
notas da Reserve Federal, cahir ab.aixo de 40 %, o 'Federal Reserve
Board' estabelecerá uma taxa gradual não superior a 1 % ao anno so~
bt"e ta;! deficiencia até que as reservas cahiam a 32,5 % e quan-do as
~itas re.serv~s yenh~m abaixo de 3·2,5 %, uma taxa d(!' pe·rcentagem
crescente nao rnfenor a 1,5 %, ou fracc.ão, desde que taes reserva!
cahiam abaix.o de 32,5 % .
•
A taxa será paga pelo "r eserve b.ank ", porém o "reserve bank"
a ddicionará uma quantia igual a dita taxa ás percentagens de juro
e desconto fixados pelo "Federal Res erve Board".
POWER OF FEDERAL RESEJWE BANKS

Art. 13 ...
l\Iediante endosso ·d e qualquer dos seus bancos associad·os (member banks) c-Om a remmcia de demanda, denuncia ou protesto de tal
banco, qualquer "Federal reserve bank" póde d escontar promisso1·ias, saques e letras de cambio (notes, drnfts and bills of exchange)
resu.ltante,s de r ·z·c entes transacções cornmerciaes; isto· é, promissorias, saques e letras de cambio emittid.as ou saccadas, para fins agricolas, industriaes ou commerciaes, ou o producto dos quaes tiverem
sido empregados ou tenham d e ser empregados para tae,s fins, o "Fe<:leral Heserve Board" terá direito de determinar ou definir o caracter
tlo papel por esta fórma escolhido para desconto, d·r nlro do espirito
<l esta lei.
Nada nesta lei contido será empregado para prohibir que taes.
·promissorias, saques e letras de cambio, garantid·o·s por p·r oductos
.agrícolas d. e consumo, ou outros generos, artigos, ou mercadorias, sejam escolhidos para tal desconto; por·ém tal classificação não inclui~·á promissorias, saques, ou effeitos, cabendo
méras inversões ou
emittidos ou saccad-0s com o fim -de movimentar ou nego.ciar em
acções, debentures (bond es) ou outros titulos, excepto a'pol1ces e letras do Governo d·os Estados Unidos . Promissorias, ,s aques e effeit-0s
a dmittidos ao desconto nos termos deste artigo devem ter um prazo
por occasião do desconto, não superior a 90 dias. Entretanto, promissorias, saques e effeitos emittidos ou saccados para fins · agricolas ou
baseados em gado vivo e tendo um praz-o de ·vencimentas não supeTior a seis mezes, pód·f m ser descontados em um m<>ntante que será
1imitado a uma percentagem do capital do "Federal reserve bank" de·
ter.m inado e fixado pelo "Bank Reserve Board" .
NOTES ISSUES

(iEmissão de notas)
Art. 10. E' _por esta lei autorizada a emissão do "federal reserve notes" a jui.zo do "FNieral Heserve Bóard", com o fim de fazer
~ diantamentos aos "Federa1 Reserve Banks" por intermedio dos "Fe-<ieral Reserve Agents", como fica estabelecido, e não para fim diffcrentc.
A's ditas notas serão obligations dos E-stados Unidos e sã-O obrigatoriamente recebidas por ted-0s os bancos nacionacs associados e
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"Fe·deral Reserve Banks" e para pagamento. ·de ta~as, impo.stos adua- .
neirps e outras contribuições publicas. Serão trocaveis, resgataveis
em 01.<ro, á vista, no Departamento d-o Thesouro dos Estados Unidos,
.na cidade de Washington, districto da Columbia, ou em ouro o dinheiro legal em qualquer "'Federal Reserve iBank". ·
·
Qualquer "Federal Re.serve Bank" póde requisitar do agente local
da reserva federal o montante de notas de reserva federal, pr·o,v idas
pelo módo acima descripto e que elle possa requerer.
' ·Tal requisição deve ser acompanhada com o offerecimento ae>
agente local da Reserva !Federal de (collateral) titulas em um montante igual á se>mma das ne>tas de Reserva Federal, por este mode> requisitadas e emittidas á medida' de taes requisições.
A garantia co'llateral assim offerecida deve consistir em .promissorias .e effeitos acceitos para redesconto, de accôrd·o com as prescripções do art. 13 desta lei, o agente da Reserve Federai notificará diariamente o "Federal Reserve Bo·a rd" de todas as emLssões e
retiradas das notas da Reserva 1Feder.al para e pelo banco de .Reserva Federal a que e:lle ·fica cr (fd~ta do.
O dite> "Federal Reserve Board" póde a todo o tempo exigir do
'"Federal Reserve Bank" garantia addicional . para amparar as notas
de reserva para elle emittidas.
·
·
•Cada "Federal Reserve Bank" deve manter reservas, em ouro ou
dinheiro legal, de não menos de 35 % o seu deposito e reservas em
ouro de. não menôs de 40 o/o c-ontra as suas notas de 'reserva federal
em circulação, e não compensada por ouro ou dinheiro Jegal depositado em caixa do "Federal! Reserve Agent".

... ... .... . . ... . -. . .. . . . ... .......... . · .. .

•

.

• . . . . . . . . . . . • . •· • • • • • • i • ..

O "Federal Reserve Board" exigir.á de cada "Federal Ban.k" a
manutenção de seu deposito lno Thesouw dos Estados Unidos de uma
somma; em ouro, su1fficient~ a juízo do Secretario do Thesouro para
o r.esgate das ''.Federal reser:ve notes" emittidas ·para este· banco, mas
nunca menos de ·5 %, mas tal deposJto de our·o · ficarlá inclui.do nos
4 ºIº .acima ·e xigido.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ...... -.... ...
Como se verifica, os tit,:ulos levados ap redesconto representam
""·uma: garantia concomitante ~collatcral) com o ouro em deposito
no "'.F edera] Reserve Board" e no Thesouro americano e que repre·se.n ta 40 % da emissão requl sitada.
.
·
Mas não contente ~om ~ s·sa garantia, aind:1: a or.ganização. americ-ana no seu art. 16 da pod ~ res para novas exl'gencias: "O dito '.'!Federal .Reserve Bo.ard" P.ó~e ~ todo o tempo exigir do ".F edera} Reserve Bank" garantia add1c10n ~tl para amparar as notas da reserva federal para elle emittidos."
Se . o legislador americ ~ no achava que os effeitos commerciaes
eram garantia stifficiente pa~· a a · emis·são de notas, não se comprehende tanta precaução, a1ém dq ouro depositado.
.
.
Já s.a•b emos que nos vão retorquir com a atffirmaçã-0 tantas vezes
~epetida de. que todos os :p~izes estão eri1 curso. forçado, e nem por
·is.so t11m ~e1xado de func·ci~par o ~pparelho emissor e o r·edes<;ont~.
Isto e verdade. Mas na1> nos illudamos, apezar de, pür nos tao
. . apregoá da inflação 11os paizes ex-belligerantes, ainda a sua situação
monetaria, sob o p-0nto de ·,vista classko .do -lastro que a gàrante, é
mais sã que a nossa.
-

.

~

'
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Tomemos os tres mais !aliados: a Inglaterra, a França e a Italia:
INGLATERRA

Circula ção papel em fim de 1919:
Banco da Inglaterra.
·E stado

Total

RESERVA OURO

;E

87 . 300 . 000

358.200.000

443.500 . 000

;E

90.300.000

28.500.000

1118. 800. 000

Banco da Inglaterra

Estado

Total

Perce_n tagem da reserva sobre a circulação -..,.- 26, 7 % .
Relativamente a-0 rigido systema ing'lez de antes da guerra é, não
ha· negar, p avorosa inflacção; mas •r elativamente á nossa situação é
tudo quanto ha <le mais cllrrency, circulação saneada.
'
FilANÇA

Banco de França:
Ouro
Prata
Total
Fr . 5 .582.145.00
314 .155 .000
5 . 896.300 .000
Notas em -circulação em Março de 1920 :. Frs. 38.3&5.755.000
. Porcentagem da r ese rva sobre a circulação 15,3 %, bastante superior á nossa que é pouco mais de 3 % •
ITALIA

Circulação em

D ~zembro

de 1'918, 11 . 750 . 263,050

Iir ,

RESERVA

.Ouro
. Prata
1. 048. 721.176 Iir.
116 ..864 . 647 1ir .
Porce ntagem um pouco menor de 1 O % .

Total

1.165.585.823 lir.

!Dirão talvez que essas reservas estão mantidas artificialmente e
que -0 cambio está muito depreciado.
A mesmissima cousa p6de ser dito da nossa reserva e do nosso
cambio .
Nenhum paiz; que nos conste, emitte simplesmente .sobre effeitos
commerciaes.
· Não temos ouro, muito bom, nem por iss·o devemos privar-nos
das v:rntagens do r e·desconto.
Exijam-se garantias outras e parallelas . O nos.so caso especial
exige prudencia especial.
A carteira de redesconto entre nós, a titulo de experiencia, só
devia ser cre-ada -ou por mei-0 de . emprestimo do Thesouro .com a dupla garantia dos titulas redescontados e de apoiices federaes, ou por
mei-0 d.e uma elevação de capital, facilitando o Governo a acceitaçâo

362
de títulos internos ou externos e compromettendo-se a soccor-rer a
carteira em caso de crise, redes contan do titulos á sua escolha..
Taes são, no meu humilde modo de entend·er, os con·s·e lhos da
prudencia. (Muito bem; muito bem . O orador é muito cumprimen-

tado.)

En cerrada a discussão unica da emenda dei Senado ao projecto
n. 361 C, d e 1920, d.a rC amara., autorizando o Presidente da Republica e· fazer uma emissão de papel-moeda sob as bases que estabelece.
O Sr. Carlos de Cam1><>s : Peço a palavra.
O Sr. Presidente: - Declaro a V. Ex. que já está

encerrada a
discussão .
O Sr. Nii'e anor Nascimento : Sr. Presidente, peço a palavra:
O Sn . PRESIDENTE: - Pela ordem?
O Sn. N1cANOR NASCIMENTO: - Não, senhor; antes do encerramento.
O SR. 'PRESIDENTE: - Devo.- decla·rar ao nobre Dejmtado que a
discussão está .encerra da .
o SR. NICANOR NASCIMENTO: - Não ouvi a declaração do encerramento.
.
O 81·. Presidente: -- V . /Ex. poderlá fallar pela ordem .
O Sn. NrcMfQR NASCIMENTO: - Então me reservo para o ruom ~ nto opporluno.
D-esrle que estou assim impedido de fallar sobre o assumpto, por
não ter: ouvido a d·eclaraçã'o de encerramento, fallarei, p!l!ra encaminhar a votação . Declarei ~- muitos dos meus collegas ouviram ~
que falia ria depois do Sr. Bento de Miranda.
O SR. PRESTPFNTE: - 11'V. Ex. poder J. fallar pela ordem. Ao DepU··
tado Bento de Miranda, declarei que, si não houvesse mais quem p edisse a p alavra, encerraria ' a discussão.
Ante o silencio da Caqrnra, assim o fiz. (Apoiados.)
O SR· NICAN·O•R NASCI1-iENTO: - Accentuei apenas que não ouvi
a declaração d e V. Ex.
.
Presidente: - Vqu submetter a votos a emenda do Senado.
Approvada em discuss ~o unica a seguinte

.O Sr.

E1i1!1ENDA Do SENADO
Art. 1º, § 1º,

substitua- ~ e

pelo seguinte:

"§ 1.º Do· saldo que a1111ualmente se verificar. na arreca.dação dos

í mpostos eni ouro, pagas as despezas n essa especie e deduzida a quota dada e m garantia de opF ações de credito (art. 5º), metade ser~

a pplicada ao pagamento da~ despezas em papel (art. 2°, n. III da lei
n. 3. 979, d e 31 d~ DezemrfrO de 1919), e a .out-ra. II?-et~de ser:i destinada, em partes 1gua es, ao fundo de garantia ·e a rncmeraçao do
papel-moeda."
Ao art. 5º da proposiç ~ o, § 1 º, in fine, accre·s cente-se:
d) est abelec~r outras 'F ond~ções e ~autelas que forem ne cessad:is para regul arizar as opei:açoe.s. c~mbiaes; .
.
e-) fixar -1un.a quota de f'.1scalizaçao .bancaria, de cu.i·o pagamento

-

363

~

dependerão o funccionamento de novos bancos e casas ban carias e
a renov:i ção de concessões já existentes.
Ao art. 5º da proposjção § 3º, accrescente-se: " e bem assim a
consolidar, harmonizando-as quanto possivel, as disposições vigente.s
sobr.e sociedades anonymas e bancos " .
No art. 6° da proposição substituam-.s-e as palavras "a legislação
em vigor " pelas seguintes: " os regulamentos em vi.g or".
Ao . art .. 5° da proposição, que passar1á a ser art . 6°, 11. 3º:
Subs tituam-se as palav·ras depois d e " deposito '', até ao fim, pela'>
5eguint.es : " que será fixado pelo Governo, ten do em vista a importancia das operações".
"Art. Fica instituída no Banco do Bra·sil, so.b a superintendencia do presidente desse instituto e a cargo de um director de nomeação do Presidente da Republica, uma Carteira de Emissão e Redesconto, com caixa e contabilidade proprias, emquanto não fôr creado
um ban co especial ,para esses fins. O limite de operaçõ ·~ s dessa carteira será de cem mil contos de réis, e não poderá ser excedido senão,,,em caso excepcional, por acto do Presidente da Repl.l!blica, ficando o Banco su.j eito, pela emissão que exceder áqu.elle limite, á
taxa qu e o Governo determinar.
§ 1." Só serão aqmittidos a redesconto effeitos do. commer cio, letras de cambio e saques emitüdos em moeda nacional, á ordem. de
va!or não inferior a 5: 000 $, devidamente sellaclos e garantidos, . p elo
menos, por duas firmas commerci.aes ou bancarias, plenam,ente idoneas, e mais o Banco que fôr porta dor, cujos fundos d ·~ reserva t enham com o capital realizado uma rel·ação · su.fficiente a juizo do Governo, para assegurar as operaçõe·s . O prazo dos titulos re·desconta1los nãt> excederá de quatr.o m ezes e a taxa de redesconto de 6 o/o ao
ann o . Só serão admitti dos ·a redesco·nto ·OS papeis emittido.s para fins
;igricolas e industriaes, .ficando excluido o papel de esp·eculações
mercantis ou que ·proceda de op erações sobre bens de raiz.
§ 2 . º Contra o valor integral d-0s titulos redesconta-dos, o ~anco
do Brasil entregariá 'bilhetes que terão pleno poder liheratorio e cujo
montante será estrictamente limitado ao total das operações.
§ 3.º Os bilhetes que poderão ser identicos aos do Thesouro Nacional, com a inscripção do numero, data d.a presente l ei e carimbo
do Banco podHão ser fornecidos .pela ·caixa de Amort~zação, pelo
custo, e e;_clusivamente destina·dos a rede.scontos; a respecfiva im.P_ortanda será retirada d11 circulação p or occasião do resgate dos t1tuJos, no dia immediato ao do pagamento improrogavel .
. § 4.º A importancia dos juros, nas operações de red·esconto, ser-á
escripturada em conta especial e será de.stin.ada: 30 o/o ao Banco do
Brasil, 20 % ao Thesour.o Nacional, 30 o/o á formação do fundo de reserva da carteira, e 20 % convertidos em ouro ao fundo de garantia
do papd-m oe da.
§ 5.º A Carteira de Emissão e Red esconto poderá operar d entro
d<i.s condições acima estab elecidas, com firmas commerciaes e Bancos
dos Estados.
§ · 6'.º O president = do Banco do Brasil, o director da Carteira e o
thesoureiro serão responsáveis, pessoal e criminalmente, pelas infracções, por excesso ou negligencia, dos disposHivos concernente.s :is
operações de redesconto e emissão dos res·pe.c tivos bilhetes.
-§ 7. º O <rt>vern~ a·justal'á e-em o Bance do Bras-il as -cendiçõ,;s
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para o regular movimento da Carteira, correndo por conta deste iqstiLuto to.das as despezas.
§ 8. º Fica creado um conselho de administração composto do director da carteira, de um dos directores do banco e de um membro
do conselho fiscal deste, designado.s annualmente pelo Governo, para
exame e ·decisão das operações, regular a distribuição pelos bancos
da 'Capital Federal e dos Estados do q.üantum do redesconto, que poderão realizar, assistir á incineração dos bilhetes resgatados e bem
encaminhar .todo o serviço da carteira, tudo em caso de duvida e impugnação com a audiencia do presidente do banco ou recurso para o
mesmo, ficando assim entendido que ao representante do Governo
cabe sempre o direito ão voto, nas operações de redesconto. Sempre
que jul.g ar conveniente ao interesse geral, poderá o íPresidente ·da IRepuhU.ca, ouvindo o conselho de administração, restringir o serviço
. da carteira na Capital Federal ou nos iEslados, sem que .possa o Banco
do Brasil obstar a medida ou reclamar indemnizaçã-o. ·de qua'lquer especie.
·
§ 9.º .Será expedido o regulamento dispondo sobre o funccionamento e fiscalização da Carteira. instituiçãç do registro de bancos e
firmas, incineração .de bilhetes de retirada destes da circulação e sobre tudo que se referir ao apparelbo de que trata este artigo.
O Sr. Paulo de Frontin : (pela ordem) requer a verificação da vo. tação.
'
íProcedendo-se á verificação de votação, r·econhece-se terem volado a favor 62 . Srs. Deputf dos e . contra 8; total, 70.

o

Sr. Presidente: -

N~o ha numero. Vae se procederá .c hamada;

O Sr. Eph:fgenio d~ SaUes (supplente de Secretario, servi'ndo 'de
1 º) procede á chamada do:s l1Srs. Deputados.
·
·
·F eita a ·chamada verifica-se terem se ausentado os Srs ·. : Souza

Castro. Abel Chermont, Pe~ro Lopes, Thomaz Rodrigues, Thomaz Accioly.... Ildefonso Alibano, Frederico Borges, José Augusto, Eduardo Tavares, Gervasio Fioravante,I Arnaldo Bastos, Pereira de Lyra, Estacio
Coimbra, Austregesilo, Pedro Correia, Pacheco Mendes, Seabra Filho,
Arlindo Leone, Manoel Mor,1Jardim. Heitor de Souza, .Sampaio Corrêa,
Salles Filho, Vic.ente Piragfüe, Raul Barroso, !Manoel Reis, Ramiró
Braga, Ma rio ~ d~ Paula, Te~iF eira Brandão, Albertin_o D.rummoni;J., Ma:tta
. Machado, Ribeiro Junqueira, 'L andulpho Magalhaes, 'Lamoumer Godofredo, Alaor Prata, 'Marc9lin-0 ~arreto_. Severiano Marque~, ·L uiz :B artholomeu, Celso Bayma, Gomercmdo Ribas, Carlos Pennahel, Barbosa
. Gonçalves e Carlos MaximiF ano.
O Sr. Presidente: - 1R~! sponderam á chamada 75 Srs. Deputados.
Não ha numero para se proseguir nas votações.

SESSÃO/ DE 8 DE NOVEMBRO

o Sr. Presidente: -

P ~ssa-se ás votações constantes d.a ordem do
.
.
Votação da emenda do 'S enado ao projecto n. 361 C, de 1920. da
Camara, autorizando a emi~são de papel-moeda nas bases que estabe-

dla .

1
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Jece; . com parecer ·favoravel ..á emenda (vide projecto n. 361 D, de
1920, em virtude de urgencia), (discussão unica). ·
O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos a emenda do Senado,
cuja votaÇão ficou interrompida na sessã-o de 6 do corrente.
O Sr. Paulo de FrontJin: ( •) (para encmninlwr a votação)
S.:- .
Presidente, eu tinha intenção d-e pedir a palavra durante a discussão
da .emenda do 'S enado ao projecto -. de emissão. Circumstancia imprevista fez com que fosse encerrado o debate, sem que eu ndle tives.se
tomado parte .
Agora, apenas me resta o recurso de, no encaminhamento da votação, .fazer ligeiras -considerações sobr e a ref~rida ·emenda.
O honradp Relator d.a iCommissão de Finanças e illustre leader
da maioria, no seu parecer, teve op.portunidade de resalvar a precariedade da medida con.stante da mesma emenda. julgando que é uma
solução transiloria, em.quanto ·não s·e p ode resolver definitivamente o
problema. Ha uma parte, porém,. da emenda do Senado que teria tido
muito _maior prazer em ve'l-a recusada pela honrada •Commissão de
Finanças. -Refiro-me a uma especie de incongruencia que ·existirá no
projecto, se a emenda fôr approvada. De facto, o Senado acaba de
crear, no Banco do Brãsil, uma .carteira de redesconto, sendo porém,
os bilhetes emittirlos por esse estabelecimento de credito.
E' essa a fórma pela qual interpreto a disposição do § 2º do artigo additivo, sem numero, constante da emenda do Senado.
Si ha engano de minha .parte, muito prazer terei que o illustre
Relato.r da 1Commissã0 . d-e Finanças se dig·n e esclare-cer-me a respeito,
em nm simples aparte.
Diz a disposição do Senado: "Contra o valor integral dos títulos
redescontados, o Banco do Brasil entregará bilhetes que terão pleno
poder ·liberatorio e cujo montante será strictamente limitado ao total
e.las operações.' Parece, portanto, que vamos ter uma nova emissão,
emissão que não é do Thesouro, mas que é do Banco do B_rasil. Vamos ter, assim, novo typo de bilhetes, que terão valor liberatorio e
qne terão, por consequencia curso forçado. ·
Mas ·e.sses bi'lhetes não serão iguaes aos outros bilhetes do Thesouro, por isso que as responsabilidades, serão, quanto a uns, do Banco
do Br:asil, quanto a outros, do Thesouro Nacional. ..
O SR. FRAN<:1sco VALLM>ARES: - ·E m moeda inconversível.
O -SR. PAULO DE FRoNTrN: - Si effectivamente -é esta a interpretação .q ue deve ser dada á emenda do 'Senado, da existeuci.a de um
novo bilhete, não sei como pod,e remos harmonizar essa disposição
com a do art. 3º do projecto votado pela• Camara dos Deputados, e
que não foi emendado pelo Senado.
Esse art. ·3° -dizia o s·e guinte:
".E mpregar até a quantia de 50. 000 contos em emprestimos aos
Estados, por intermedio do Banco do :Brasil, ou mediante redesconto
por cart-eira especial ·que fôr estabeltcida por fórma que julgar conveniente."
· O redesconto estabeleci.do pelo art. 3º do projecto da Camara é
feita pela carteira especial do Banco do Brasil, com bi1hete do Thesouro, emittidos de conformidade tambem com o referido artigo. ·
( *) Nãe foi revisto i)êlo Qrador.
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10 Sn . ·CAnLos DE CAMPOS: - O que se en1endeu, do debate havido, é que esse redesconto autorizado, como modalidade de auxilio á
producção, ficou .substituido pela emenda do Senado, em que a mesma
idéa está mais detalhada.
O SR: PAULO DE FRONTIN: - Não está expressa.
O Sn. CAnLos DF. CAMPOS: - A carteira de redesconto é como estf.i
n:i emenda do Senado. Os 50. 000 contos para auxilio á producção
prevalecem, I_>ara serem ap-p licados, não em redescontas, mais para
ontras modalidades.
'Ó SR . PAULO DE FnoNTIN: - Mas, então, V. Ex. d e veria propor
n 1 votação a suppressão desse dis·p ositivo; o.u o Senado deveria ter
supprimido o final do art. 3º e apresentado emenda nesse sentido .
. ü Sn . CAnr.os DE CAMPOS: - Trata-se d~ uma dupla autorização
que urna vez exercida por uma fórma, certo não o serâ pela outra .
O Sn. PAULO DE FRoNTIN: - Não deixa, entretanto, de apresentar
essa dupla soluç.ão.
ü SR. ·CARLOS DE CAMPOS: - O repto .de V. Ex. é util .para qu ~
fique como esclar·ecimento. No 'S enado, aU.ás, fizeram no mesmo sentido: não haverá, em todo o caso, concurrencia da.s duas carteiras.
Q., SR PAULO DE FnoNTIN: - Haveria ahi um i·nconvenient-~: redesconta.dos por notas do Theso uro. provenientes de uma emissão
feita p elo Gov erno, e uma emissão para redesconto com notas do Banco do Brasil, e que permittiria nma certa elasticidade, retirando-,se ou
emitti111lo-se nas condições das exigencias d.as praças do IRio e outras
praças do paiz, cleterminan-do maior ou menor emissão ele notas dessa
especie e n otas ...cle r edesco*to do Brasil.
Conviém ainda observar que a eme nda do Sena•do, em 3' discussão, que limitou a quantia ser emittida para redes conto, não estabelece, de facto, em absoluto, uma limitação, porquanto, tendo fixado
100. 000 contos para esse 'fim, logo adeante a emenda do Senado prevê
::i pos:>ibili'dade de augmentlir ·essa importancia, desde o momento em
oue , ci'rcumstancias excepcionaes o determinem. O arti.go, antes do
paragrapho, dii o seguinte:
"ü limite de operações cl2ss:a carteira será ele 100 mil contos de
réis e não pod er.á ser excedido senão cm casos excepcio·naes por acto
do Pr ~ sidente da ;R ep ublica.
Assim temos, em casos excepcionaes, a possibilidade da illimitação . E' uma das oonsequepdas mais graves que vejo . na emenda que
vmnos votar. Temos até h pje uma disposição que tem sido geralmente c.riticada. E' o defeito de não dotar o orçamento da despeza
com as verbas nece.ssarias ~rnra a n-0rmalidade dos d·i versos serviço~
procurando. no papel .cortar as desp ezas para alcançru· o equilíbrio
orçàmentano necessar10, mas que nunca e real.
O SR. FRANr.1sco VAJ,LA,DARES: :_ Fictício.
~O .SR . PAULO DE FnoNTI : Ora, si procurarmos evitar no orçament actual esses inconvenientes, deveriarnos, por todas as fórmas,
conseguir que a despeza ordinaria sej1.1 satisfeita pela receita ordina. ria realizando ver.dadeirci t~quilibiio orçamentario.
' 1Desde que isto fosse obtido, dentro ·das idéa,s que desenvolvida.
mente j:'i expendi nesta Casp., nós podiamos, com a mesma organizacão cio orçamento actual, cpm os recursos do orçament-0 da receita,
~u com o duplo orçamento de despezas e d.e spezas extraordinarias,
fazer face a to-das as neces ~i dad·es de melhoramentos materiaes e d!.'
uespezas patri.moniat's, que não pódcm ser levados a effeito, cm unt

1
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riaiz novo, pelos orç.amento.s or.dinarios, sendo necessario saccar so ·
bre o futuro, realizando por emprestirnos ou por emissões as obras
que se tornem indispensaveis ao desenvolvimi·e nto e á producção do
paiz, facto.res mais importantes da valorização da nos,sa moeda.
D Sn. FRANc1sco VALLADARES: - Agora, com . essa faculdade illimitada do Banco do Brasil, o Governo póde mandar pagar por- lá.
O SR. PAULO DE FnoNTIN: - Vam.os tl!r, portanto, ao. lado do orçamento collatua.l das d.espezas supplementarés, dos creditas consta11lemente pedidos pelo Governo, a emissão collateral do· Banco do Brasil sobre os redescontas, e peço venia para chamar a attenção do illustre R elator da Receita sobre este ponto: é que 'S. Ex. ter-á opportunidade d~ vêr, em breve tempo, que as medidas ex.cepcionaes, que a 5
circumstancias da crise momentanea hão ·de s~ tornar norm.aes e o
Banco do Brasil não pocler·á resistir, começando com 100 mil contos
e indo p ela març_ha. dos bancos B. U., B. E. U. e B. H. R.; quer
dizer - todos os phenomenos do periodo de ensilhament-0 vão se
repetir, determinando uma inflação de titulos e de valores que determinarão post oriormente um formidavel crack, vindo o Thernuro,
mais uma vez, a encampar a emissão do Banco do Brasil. !Será este
o resultado da medida constante ·da emenda do Se11ado.
o SR. FRANCISCO VALLADARES: - Muito ·bem.
O SR . P.Aur.o DE FRoNTIN: - Resalvada a mi11hJ opinião individual, já declarei que, sendo de urgencia o auxilio .t producção nacio. nal a determinante .ao meu voto da retirada da~ e,1rendas que tinha
furm:nlaclo, amanhã não se lançar'á sobre os emiss10nistas a responsabilidade desse desa.s.tre que eu prophetiso. Sou emissionista, quero
e.missão muito maior do que a de cem mil contos; mas pau despeza s
de melhoramentos ma~eriaes, .p ara augmentar a nossa producção; não
quero absolutam ente, para o jogo ele praça, para o desconto de papagaio qne vae ser o principal desconto e redesconto e para o crac/o.
monumental que ha de ,se d.ar, encampando o Governo ern,issões, não
de cem, mas de milhares e milhares de centenas de mil contos. (Muito bem; muito bem.)

o

S.r. Pres•i'd~mte: -

Vou sul.Jmetter a votos a emenda do Senado.

Appr.ovada c>m discussão unica a seguinte
EMENDA DO SENADO
Art. 1 º, § 1º, substitua-se pelo seguinte:
" § 1." Do saldo que annualmente se verifica: na arrec:idação dos
impostos em ouro, p.agas as despezas nessa especie e deduzida a c;ruota
,iada em garantia de operações de credito (art . 5º), metade sera ap:
plicada ao pagamento das despezas em papel (art. 2º, n. III. da 1: 1
n. 3.979 ele 31 de Dezembr.o de 1919), e a outra metade sera destinada, cm' partes igua-2s, ao fundo de garantia e á incineração do papeln1oeda."
Ao art. 5° da proposição, § 1º, in fine, accrescente-se:
.
d) estabelecer outras condições e cautelas que forem m~ cessana.s
para regularizar as operações. can:ibia~s;
.
.
e) fixar uma quota de flscahzaçao bancaria, de CUJO pag~mento
d opendcrão o •f unccionamento de novos bancos e ·casas bancarias e a
renovação de concessões j.á ·existentes.
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Ao art. 5• da pr-0pos1çao, § 3•, accrescente-se: "e bem assim a
consolidar, harmonizando-as quanto possivel, as disposições vigentes·
,:sobre sociedades ·an.onymas e bancos".
.
' !No art. 6° da proposição, substituam-se as palavras "a legislação
t:m vigor'', pelas seguintes: "os regulamento·s em vigor".
Ao art .· 5° da proposição, que pass·ará a ser art. 6º, n. 3º:
Substituam-se as palavras depois de "deposito", até .ao fim, p·elas
!'seguintes : "que será fixado pelo Governo, tendo em vista a importancia das ,o perações".
·
Art. Fica instituída no 1Banco · do Brasil, sob a superintenden~ia
do presidente desse instituto e a cargo de um director de nomeação
do Presid ente da- Republica, uma 'Carteira de Emis.s ão e Redesconto,
com caixa e contabilidade proprias, emquanto não fôr creado um
banco especial para esses 'fins. ü limite de operaçõ es dessa carteira
sct·á de cem mil contos de réis, e não poderá ser excedido senão, em
caS-O .excepcional, po.r acto do Presidente da Republica, ficando o
banco sujeito, p ela emissão que exceder láquelle limite, a taxa· que o
Governo determinar.
§ l.° 'Só serão admiltidos a· redesconto effeitos do commcrcio, letras de ·cambio e· saques emittidos em moeda nacional, á ordem, de
valor não inferior a 5 :000~ . devidamente sellados e garantidos, pelo
rnenos, p·or duas 'firmas commercia ~ s ou bancarias, plenamente idoneas. e mais o banco que for portador, cu:j-0s lfundos de reserva tenham
com o . capital realizado, uma relação sufficiente a juiz-o do Go·v erno, para assegurar as operações. O prazo dos titulas redescontados
não exceder·á ·de quatro meze.s e a taxa de redesconto de 6 % ao anno.
Só serão admittidos a regesconto os papeis emittidos para fins agrícolas e industr.iaes, fi.can:do excluído o papel de especulações mercantis ou que proceda de operaçõe.s sobre bens ·de raiz.
~ 2." <Contra o valor integral dos titulas redescontados, o !Ban::o
í 1 o Brasil entregar<á bilhetes que terão pleno p-0der liberatorio e cujo
montar.te será estrictamente limitado ao total das operações.
·
§ 3.° Os bilhetes que poderão ser identicos aos do Thesouro Nacional, com a inscri:pção do numero, data da pre.sente lei e carimbo
do banco, pode·rão ser fornecidos pe·l a Caixa d·e Amortizaçào, pelo
custo, e exclusivamente ·9.estinados a redescontas; a r.e spectiva importancia será retirada· dit circulação por occasião do resgate dos titulas, no <lia immediato ap do pagamento improrogavel.
§ 4.º A importancia dos juros, nas operações de redesconto, será
escrir,tnrada em conta especial e será destinada: 30 % ao Banco do
Brasil,' 20 % ao Thesouro Nacional, 30 % á formação do fundo de reserva da carteira, e 20 o/o convertido em ouro ao fundo de garantia
do papel-moeda.
§ 5.° A Carteira de Eplissão e Redesconto poderá operar dentro
das condições ac_ima estapelecidas, com firmas commerciaes e Bancos dos Estados.
§ 6.° O presidente do Banco do Brasil, o director da Carteira e o
thesoureiro serão i-espons(1veis, pessoal e criminalmente, pelas infracçfies, por exce~so ou negFgencia, dos dispositivos concernentes ás
operações de redesconto e emissão dos respectivos bilhetes.
§ 7.° O Governo ajustará com o Banco do Brasil as condições para
-o regular movimento da Carteira, correndo por conta deste instituto
todas as qespezas.
§ 8.° Fica cTeado um i::onselho de administração composto do di1

---· 3&9 réctor da carteira, de um dos directores do banco e de um rriembro
do conselho fiical deste, designados annualmente pelo Governo, para
exame e decisão das operações, regular a distribuição ·pelos bancos da
Capital Federal e dos Estados do quantum do redesconto que poderão
realizar, assistir á incineraçã·o dos bilhetes resgatados e bem encaminhar . todo o serviço da carteira, tudo em caso de duvida e impugnação com a andiencia do presidente do banco ou recurso para o mesmo, ficando assim entendido que ao representante do Governo cabe
sempre o direito do voto, nas operações de redesconto. Sempre que
julgar conveniente ao interesse geral, poderá o Presidente da Republica,- ouvindo o conselho de administração, restringir o serviço da
carteira na Capital Federal ou nos Estados, sem que possa o Banco
do Brasil obstar a medida ou reclamar indemnização de qualquer
cspecie.
§ 9.° Será expedido o regulamento dispondo sobre o funccionamento e fiscalização da carteira, instituição do registro de bancos e
firmas, incineração de bilhetes de retirada destes dá circulação e sobre tudo que se referir ao apparelho de que trata este artigo.

. ·,

O Sr. P1· ~Sli.dente: - O projeto vae à Commissão de Rcdacção.
Veem á mesa e são successivamente lidas as seguintes
DECLARAÇÕES DE VOTO

n.

que vo~ámos ceBtr :1 a emenda do Senado ao projecto
de 1 !120.
Sab das sessões, 6 de Novembro de 1920~ - Octavio Rocha. -

])ec· laramo~

:rn1 n,

Dr.minyo~

Mascarenhas. -

Ilfarçal de J::scobar. vai'o B rtplrniu.

Gon,crdndo Ribas. - João Simplicio. Barbosa Gonçalves. - Al-

Joaquim Osorio. -

Votámos contra a emenda additiva do Senado ao projecto n. 361-D,
de 1920, e que institue, no Banco do Brasil, uma carteira de emissão
e redesconto, por consirlrral-a manifestamente inconstitucional e contraria ao pleno surto de organização industrial em nosso paiz.
Tal instituição, de facto, baseada em virtude da emenda referiçla,
no privilegio, concedido ao banco, da emissão de bilhetes inconversiV<'is, .para as operações de redesconto, introduz de novo no Brasil o
con'demnado systema do monopolio emissor, tolhendo, ao mesmo tempo; a liberdade da industria bancaria, decretada por nossa lei fundamC'ntal .
O § 24 do art. 72 da Constituição da Republica, com effeito, garante, em toda a plenitude, o livre exercício ele qualquer profissão
moral, intellectual e industrial, interdizendo assim a concessão de privilegios, de toda a natureza, que hajam, porventurn, de restringir as
iniciativas particul~res, em qualquer sentido.
A compctencia exclusiv·a, commettida á União, pelo artigo 7º da
nossa lei fundamental, de decretar a instituição de bancos emissores,
bem como a privativa competencia, pela mesma· lei outorgada ao Congresso Nacional, de crear bancos emissores, bem como a privativa
competencia, pela mesma lei outorgada ao Congresso Nacional, de
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C'rcar ban cos d e ·emissão, legislar sobre cila e tributal-a, ficam _ass.i m
suhordin adas, insophismavelm ente, ao principh> da liberdade , mdus7
t rial, instituido pelo § 24 r eferido e qu e constitue um ponto cardeal do
nosso regirnen político actual.
Por outro lado, a dolorosa experien cia . a dquirida, por successivas
aventuras, nrssc mesmo sentido j {i tentadas, no Brasil, e que s.e mpre
tiveram r esultados desastrosos, logo indica q ne não é esse o caminho
a empreh ender para uma sabia políti ca economica, porém, ao contrari o disso, convém melhor permittir o lb;·;! e n ecessario surto do credito; semp re exclu sivamen te baseado na confiança popular.
Nesse sentido, melhor seria decretar-se, em todo o terrHoi:;io do
naiz, a lib erd act.e tbanca ri.a, ·com a permissão da plenitucJ.e d e sua"
operações essendaes, i.nclusive a fa.culd a<Cle de emissão de bilhetes ao
v orta dor , ou quaesque.r outros titulos .. de credito, indep·e ndente d e
qualquer inter venção, fiscalização ou ga.ranfra por parte do Governo.
Tal lib erdade .cJ.ev.eria apen as, c omo unica res tri cção, ficar sujei~ª á c·ondição obrigatoria .d a immediata conversibilidade dos titulo s de
qualquer ·es·pecie ou n a•t ureza, ·de accôrdo com .o compromisso n elles
1le.c larado, por moeda .corr ente do paiz, .e sob a gar antia da totalidade
dos bens e d·os haveres dos banqu eiro s e dos seus ass·odados.
Só, por esta fórm a, poderiam espontaneame·n te surgir, em todo o
paiz, institui çõ·es de cr ed ito, ·c•a pazes de manter e garantir a condemnação systematica ·da activida-d·e 1n acio nal, conforme a .aptidão que,
<les·de ·O seu inicio, revelou ·e ssa industria suprema da circulação propria d -os valores.
,
A direcção da activid·a!d.e pratica, d e facto, exige a multiplicidade
rle chefes indep end entes p ~ ra ·c ada officio industrial, afim de que possam assim ser attendidas, .com vantagem real, a ·c ada communhão, as
verdadeiras condições Jo caes, que um monopolio centralizador iria
embaraçar.
~ó assim será garan.tid:,1, afinal, a fun cção de •cada banqueiro, que
consiste em ·COmmanditar a1> emprezas agrkolas, f·abris .e commerci<1es
que mereçam assistehcia em ·cada p-onto do paiz1 auxiliando ao mes~
~no tempo, ·a extincção de 1todos os ramos ·c ujo desenvolvim'ento seja
rnterdicto pelo proprio meio.
'
Todavia, ·emqruanto .náo se realizarem taes iniciativas, só ao Govern·o poderá ·competir o ~'n onop-olio industrial, pela livr·e faculdade
em qu e se encontra de renqnciar, .em .qualquer momento as condiçõel>
do privilegio .
'
Sala das Sessões, 6 de Novembro de 1920. - João Pernetta. --Cal'los Penafiel .

DECLARAÇÃO DE VOTO

.
DecJaro que. votei •con_t~·~ a .emenda do Senado, que deu ao Banco
rlo ~ra s1l ·O di reito •de ·em 1t~ir papel-moeda d·e curso forçado incon°' ers1 vel.
Sala das Sessões, .8 ·de l'l/ovembro de 1920. - Francisco ValladaJ'es.
DECLAHAÇÃO DE VOTO

Declal'o que votei pelo projecto n. 361 'C e p·e las emendas do Se11.a d·o, com restricções a respeito d-a reserva' de uma parte do saldo
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-da ·renda ouro para- .o .fundo de ·garantia ·e indnemção do. pa·pel-ruoe-.<la independente de haver saldo .g eral órçamentario, o que me parece
um ·COntrase ns'O em finanç,as; ·e bem assim, quanto á emissão directa,
pela carteira ·de re·descontos de notas c•onv·e rsiveis ''.exclusivamente· :1
tinadas a re·descontos", o •qtle, sendo em principio irr·e gular, na pratica occasionaflá rnal~L considerav:els, que pod·eriam ser evitados por
meio de deposito d·e n-otas do . Thesourn na .carteira, obrigada esta a
incinerar outras tantas. á proporção das necessi·Cf.a·des dos redesconto
.e do resgate das ·titulos . -r.edcscontados. Salvo -0utros .defeHos de reda .cçã-o que, ao meu ver, existem nas emendas do Senado, não nego o
meu voto ao pr-ojecto assim emendado, porque re·c onheço a urgen·cin
con) que são redarn adas as .m c·didas nelle consignadas, rnas de·sejo
eonstc ·da ·acta que sou partklario de medidas mais energicas, e .completas d·e •combate ao deficit e de estabelecimento de um systema ban-cario n acional.
Sat.a das S ~ ssões, 8 d e Novembro de 1920. - João Caúral . ,
0

O Sr. E11hig-cnfo de SaUcs (p ela ordem): r ecrn er e obtem dispensa ele
irnpr eo.são da rcd acçã o final d-o projecto n . 36l E, lic HJ20, afim ·de
ser imm ediatamente votada.
E' lida .e, sen1 obs.e rvações, app rov ada a seguinte
IIFDAC ÇKCJ

N. 361 E

1920

ReducçiJ.o final do projecto n. 361, de 1920, emendado pelo Srnado .
que autoriza a emissão de papel-moedu

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 º. A-o fundo de garantia, institui do pelo art. 2º da lei n. 581,
de 20 de Julho de 1889, além, do ouro amoe·dado ou em !Jarra que o
Thesouro possue e fôr ad.quirindo, serão incorporados:
a) a impcirtancia que se apurar na liquidação dos convenios i nilernadonaes celebrados ·e que o Governo celebrar com o objecto de
·compr.a e V·enda -0u p ermuta de mercadorias;
b) a importaneia dos juros dos titulos da divida externa naciona:I
· :pie o Govern-0 possue ·e fõr adquirid-0, até que seja consummado v
re.spectivo resgate, nos termos dos contractos vigentes.
·
§ 1 º Do ·saldo que .annualmente se verificar na arre.cadação do s
impostos em -ouro, pagas as despezas nessa especie e deduzida a qúo.ta dada em garantia de .operações ·de cr·edito (-art. 5º), metad.e será
applicada a·o pagamento d·e des.perns em papel (art. 2º, n . III, da lei
n. 3. 979, de 31 de Dezembro de 1919), e a outr.a metade será deS'tinacla., em partes iguaes, ao fundo de garantia e á incinera ção do papel7moeda.
§ 2º Toda ·e qualquer ·r enda ouro extra-orçamentaria que fôr arrecadada será inc-0rporacla ao fundo de garantia.
§ 3º Desde que o pap·el-.m oeda circulante importe em um milhão
e quinhentos mil contos de réis, a quo.ta que é destinadâ á sua incinemção será applicada, como reforço, ao fundo d·e garantia.
§ 4º O ouro amoedado ou em barr.a a que se refere o art. 1 º não
JJodetá ser r etirado do fundo de garantia, .sob pena de responsabilida-
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de do Prc:sid.ente da Republica e do Ministro da Fazenda ·q ue o contrario determinarem, e s-0b pena de demissã-0 .e proc.esso criminal do
funccionario ou funccionarios que o .executarem.
Aort. 2° Poderá o Governo applicar á .cunhagem de moedas de quinhentos, mil e dous réis a prata que p-0ssuir e fôr adquirind-0 ; este
servico será feito na Casa ·da Moed.a.
§ 1 º A despeza c-Orl'espondente ao cust-0 -da prata será escripturada sob o titulo "Conversão de especie".
§ 2º A moed. ~~ ;; ubsidiaria que fõr cunhada só será posta em drculação dep-0is que tiver sido inci-ner·ada igual quantia em papeJmocda ''.
Art. 3° Para acudir ás necessi·dades urgentes do c-0mmercio e da
producção, por motivo de c·r ise ex.cepcional, poderá o GovePno emittir nos termos da lei n. 3.546, de 2 de Outubr-0 de 1918, e empregar
até a ,1uantia de 5ú. 000 contos de réis, em emprestimos aos ·Es-tad-0s,
por inlermedic, do Banco do Brasil ou medifü1te redesconto por carteira .-espceial que fôr estabelecida ou p-0r fórma que •j ulgar .conveniente.
§ 1 º Não excederã·o de um anno os praz·o s -desses. emprestimos nem
1.J.e 2 ºIº os resp·e ctivos juros e serão garanti-d·os, na fórma usual, com
apolices da divida publica federal, bilhetes d-0 Thes-0uro Nacional e
otlll'os meios ·que se reputem sufficientes e seguros. A importanda ·dos
juros, convertida em especie, reforçará o fundo de garantia e do capital será incinerada á medida que forem s-0lvidos os emprestiruos.
§ 2º Si o fundo de garantfo não basta pa-ra emissão, poderá o G".>verno rd'orçal-o com titulos-onro ·da divida cxt.erna nacional, até que
sej::i consummado r·espectivo 1 r·esgate nos termos dos contrados vigentes e eorn oulro!> titulos-o·uro que lhe forem dados em garantia ou pagamento de convcnios· inten1acionaes, na relação d.e 1 pam 1 e com
o abatimento nãc menor de 10 ºIº do respectivo valor nominal.
Art. 4º Fica o Gov·erno ~utorizado a applicar tambem o valor total ou parci.il rhs cperações de cred-ito que reali~ar, em virtude da autorização que j:i ~e contém na lei n. 3. 979, · de 31 de Dezembro d e
191 !l, art. fiS:
a) em beneficio da pro·dp-cção nacional, sob a fórma que entender
mais efficaz; e
b) na constituição em Londres e Nova Yol'lk, de um fundo especial
afim ·de _serem delle uti~izad ps ~té 50. 000 1con_tos na compra e vend l;
de camh1aes, conforme rnstq.~cçoes que expedir, ·p ara attend.er ás necessidade:> do commer-cio l e&itimo de cambio e c-0nt.er as bruscas oscillaç<ies deste.
Ar~ 5" O Gov~rno insti tuir_á a fisc;al.izaç~o dos ·b ancos e casas
b:mcarias, par<t o fim de preyemr e c-0h1b1r .o Jogo sobre o cambi-0 assegurancl·o apenas as operaçpes 'legitimas, observado seguinte:
'
1 ', no C'ontracto de •conwra e venda das cambiaes deverão sempre ficar ili>daratlos os nomes d" compratlor e do vend.ed-0r;
2', são prohibdas as liq~idações por differença das op.e rações __,.,_
l;r.e letras de cambio e moeda metallica;
,, ·
.
::lº, os hancos e !ns~ituições que operem c-0m cambio d ·everão realiz ar, no Thcso~ro Na~1onal, um; <leposito ·que será fixado pelo Govfü·no, fen ~o Pm v~sta a i~p.ort~ncia elas operações.
. . § 1 . Podera o M_m 1stro da Faz-end·a, quando a conv.eniencia 0
indicar ;
a) exigir as provas de que as operações de compra e venda de
-cambia€s são reaes e legi1imps, prohibndo-as em caso co.n t.rario.
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b) impôr multas correspondent.es, no maxirno, .ao dobro da transacção, e no minimo, de 5: 000$, ·á s p·ess·oas ou ás instituições que infringir-cru os prnceHos ·deste artigo e as instrucções do Ministro da Fazenda. tendentes á boa .e x.ecução da presnte lei;
e) as concessões para funocionamento d·e novos bancos ou casas
ban.oarias, bem como as renovações ·de ·Concessões já .existentes, dcpend-erão da obrigação de oontribuir ·com uma quota de fiscalização a
ser fixada pelo Governo; .
.
d) estabelecer outras condições ·e cautelas que forem necessarlas
para regula rizar as operações cambiaes;
e) fixar uma quota de fiscalização bancaria, d·e cujo pagamento
dependerão o funccionamento de novos bancos e casas bancarias e a
renovação de -concessões já .existentes.
.
§ 2º Fica aut-0riz·a do a r·eorganizar os serviços a cargo da Camara Syndical de Corretores p-0r fórma a melhor sssegurar a efficiencia
elo que dispõe este artig-0 .
§ 3º Fka o Governo autq·r izado a expedir -0s regulamentos neccssar.ios para a exe.c ução deste artigo, abrindo -0s necessarios cr.editos, e
bem assim a consolidar, harmonizando-as quanto possível, as disposições vigentes sobre sociedades anonymas e bancos.
Art. 6" E' o 1Gov·erno autorizado, a bem da regularidade das ope ·
rações a termo, r·e ver ·e modifc.ar, de ac·c ôrd-o -com os Estados, no que
Jhcs disser respeito, os regulamentos em vigor sobre Bolsas de Mercadodas e Caixas de Liquidação.
·
,
··
Art. 7º Sã-0 supprimi.das as actuaes restricções ao c·ommercio e á
exportação d·os generos alimentícios de primeira necessidade, ficando
entretanto -0 Gov.e rno autorizado, em caso de carencia de qualquer desses generos, a intervir nos mef'cados para formação dos s,tocks que forem indispensaveis ao abastecimento interrí'o do ·p aiz, abrindo para
isso os necessar.ios creditos.
·
Art. 8° Prestará. o Governo ao Congr.esso Nacional completa informaçã·o d.o uso que fizer d·a autorização da presente lei.
.
"Art. 9º. Fica institui da no Banco d-0 Brasil, sob a super-intenden. e ia do pr.e sidente .d.esse instituto e a ·c argo de um dif.ector de nomeação do Presidente •da Republica, uma Carteira de Emissão e Redesconto, com caixa e ·contabilidade proprias, ·emquanto -n ão fôr cread-0 um
baiJ..co especial .p ara esses fins . O limite de operações dessa ·carteira,
ser·á de cem mil contos de réis, e não pod·e rá s•er exc•e dido sinã-0, em
caso excep-ci-Onal, por acto do Presidente da Republica, ficando o
Ban·c o sujeito, pela emissão que exceder áquelle limite, á taxa que o
Governo determinar".
§ -1 º Só serão admittidos a rndes·c-0nto effeit-0s do commercio, letras
de cambio e saques emittidos ·e m moeda nacional, á -ordem, de valor
não inferior a 5: 000$, devidamente sellados e garantidos, p·eJ.o menos,
por duas firmas ' commerdaes -ou bancarias, plenamente idoneas, em
o Banco que fôr portador, cuj-os ·fundos de res-erva tenham com o ·Capi
tal realizado, uma relação sufficiente, a juiz.o do Governo, p·an asse,g urar as operaçõ·es . {) prazo d-0s títulos redescontad·os não exced-e rá de
•q uatro mez-es e a taxa de r edesconto d,e 6 ºIº ao anno. Só serão admHtidos a redesc·o nto os papeis emittidos ·para fins agrícolas ·e industriaes
ficando excluído o papel de especulações mercantis ou que proceda d.e
operações sobre bens de raiz.
§ 2º Contra ·O valor integral dos titul•os red·e&contados, o Banco do
Brasil entregará bilhetes, os quaes rteráo pleno poder liberatorio e
c ujo montante será -estrictamente limitado ao total das ·o perações.
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§ 3º Os bilhe tes que poderão ser id.enti cos aos do '.fheso~ro Nar:lon al, ·com a inscripção do ·numero, data .da presente lei .e carimbo do
íl·anco, pod·erã·o ser forneci-dos pela Caiva de Amortização_ pel_o cu ~.
lo, e exclusivament·e .destinados a red.escontos; a respeetiva importan r.ia será retirada da circulação por occasião do resgate, dos ti ui os, no dia immediato ao pagamento improrogavel.
§ 4º A importancia ·dos juros, na~ operações de red·esconlos será
escripturada em conta esp.e cial e será d estinada : 30 ºIº ·ao Banco do·
Brasil, 20 ºiº ao The souro Nadonal, 30 ºIº á formação do fundo de r ~
-~erva da ·c arteira e 20 ºIº converUd·os em ouro ao fundo de garantia
uo ·papel-moeda.
§ 5º A Carteira de Emissão e Redesconto po•derá ~perar dentro
oas condições acima estabelecidas com firmas commer·CI·aes e Bancos
dos Estados.
§ 6º O presidente do Banco do Brasil, o dfr:ector da Carteira e o
ihesoureiro serão responsaveis, pessoal e criminalmente, pelas infracções, por excesso ou negligencia, dos dispositivos conce·r nentes ás
operações de re.desconto e emissão dos respectivos bilhetes.
§ 8° O Governo ajustará <:om o Banco do Brasil as condições para
o regular movimento da Carteira, correndo por conta dest.e ins·tituto
lodas as ·desp.ez·as.
§ 8º. Fica creado um conselho de adrninist!'ação composto do .dir.e ctor da carteira, de um d·os director.es do banco e de um membro do
conselho fiscal d.este, designados annualmente pelo Gov•e rno, para exam e e decisão das operaçõ~s . r egular a .distribuição p·elos ban cos -O a
Capital Feçleral e dos Estad.q -do quantum do redesconto, que poderão
realizar, assistir ·á incineraç ~ o dos bilhetes resgatados e bem encaminhar todo o serviço da carteira, tudo em caso de divida e impugnação
com a audiencia ·do preside9 te d·o banco ou recurso para o m esmo fican·clo assim ·entendido que ~ o re.presentante do Governo cabe sempre
o direito do votos, nas opefiações de redescont'O. Sempre que julgar
c<:mveniente ao interesse ger l, poderá o Presidente da Republica, ouvrn~o o conselho de admins ração, restringir o serviço da carteira na
Capital Federal, ou nos Estados,
sem que possa o Banco do Brasil
obstar a medida ou r·eclamr 1indemnização d.e qualquer especie.
· § 9°. Será expedido o r ~ gulamento dispondo sobre o funccionan_iento ·e. fi~caliza5fo da . Car~eira, in s·~itu içã o .d o regi~tro de_ bancos e
firmas, incrneraçao de bilhetes d.e retirada estes da cir·culaçao e sobre
tudo que se referir .a o appar~lho de que 1rata este artigo.
·Art. 1 O. Revogam-se as disposições em contrario .
.Sala das Commissões, 8 fie Novembro de 1920. - Prado Lopes . Raul Sá. ·- Castro Rebello.
·

O Si·. Presidente: -

O projedo vai ser remettido á sancção.

SESSÃO DE 8 DE DEZEMBRO

.
Art.
Fica o Poder E Ji.·e cutivo autorizad·o a emittir até ..... . .
100.000 :000$ par.a o serviço de resgate gradual das apoiices da divida publica.
Art.
O resgate será f·~ito pelo . valor nominal, .c om pr.efe.renci'a
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para as apoiices emittidas .eJ.e·poi·s de 1889 e por ordeín ele antiguidad e
àa ·e missãt, .
Serão resgatadas em ultimo lug·ai· as caucion adas para garan til'
contractos e fianças que interesse m á União e reduzidas a deposito nas
caixas e·conornkas fe.deraes as que forem perten.centes a orphãos ou
mterdictos.
Sala ·das Sessões d·a Camara, 8 de Dezembro de 1920. - A lb ertino

Drmnmond.

Justificação

A divida nacional em apoiices, não computadas as ultimas emissões, é tle:

Apoiices uniformiz adas (5 % ) . . . . . . . . ... . . .
Dh'·ers::ts emissões (5 % ) . . . . .. . .. . . . ..... .
(esta sfrie será augmen ta.da ·de cerca d e réis
100.000 :000$) Obras do Porto (ao portador)

528.802:900!)000
490 . 630 :000$001)

Compromiss-os do Thesouro (ao portador) (5 % )
Trata·do da Boliva (3 % ) . . . . . . . . .. . ... . .

(5 % ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.095:500$000
63.104:000$000
1.629:000$000

Total . . . . . . ....... . ... . ... ... -. . .... .

1 . 102.261:400$000

. · Faltam alguns dad·os sobre as ultim as emissões. A União de Janeiro de 1921 ePi · c1i:wte dispensará cerca .de 60. 000 :000$ par<J .';al.isf:1zcr o's juros a.essa .divida formidavel.
.
.
Entretanto, esse p·es-o annual sobre o orçament-0, é pa·r a a fortuna
P.ubJi.ca e parHcular um grave erro, pois , o p aiz tendo tudo por fazer
não púde e n em d·e ve permittir essa immobiJ.ízação do capital particular. E' mister impulsionar a inioa.tiva indivdual, compellir o capital
particular a produzir o maximo possivel, -0brigal-o a movimento. ·
. Para não inundar o me-reado de papel-moeda, que ficaria desvalorizado, é que propnho o resgate gradual mediante emissões assim
espaç.adas e parcelladas, de . modo a circulação não será excedida do
s·éu maximo razoavel.
·
Na França, p-0r exemplo, antes da guerra, ao cambi-0 daquella
época, a dr.culação era de 50$ por pessoa. Hoje está ·decuplicada p ela
necessidade do momento.
·
.
No Brasil ella é actnalmente de 1. 825 :000$ ap.proximadamen1e .
.Mas deve-s e levar em conta, que nos bancos estã-0 parados · em deposito quasi 800 . 000 :0.00$, nos cofres .d-0s usurarios, extraviados, estragados -0u queimad·os - mais ou menos 200. 000 :000$000 .
Resta o s·atdo para circulação que é assim insuffic·e nte, porquanto, o Brasil bem póde ter até 30$ por pessoa sem ·Com iss-0 redu zir
mais a taxa cambial, que ao contrario seria compe!Ji.da a subir, pois
o dinheirn em movimento impulsion aria a producção, ·C onsequentemente 'ª ·exportação e assim o saldo sobre a importação teria razão
µara augmen.tar.
(
_
Sala das Sessões da Camara, 8 de Dezembro de 1920. - Albertino
nrrimmond. (.)

( •) Em enda a-0 proj ec to d·e orça m ento,.
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SESSÃO DE 16 DE DEZEMBRO
O Sr. Sampaio Corrêa: (") - Cert-0, Sr. 'Presidente, eu desejaria
que a situação financeira e economica do .paiz fosse hoj'e tão _estavel
que, diante della, ·pudesse eu dispensar algumas considerações soh1e
o actual estado d·as nossas principaes praças commerciaes. Nã-0 me é
da·d-0, :porém, fugir ao cumprimento ·do d ,ever que me impõe o exercicio ·do mandato a mim conferido, dizendo ·Sinceramente aos meus
collegas de Casa que ·'ª Nação atravessa, na hora presente, phase hfüstante critica, que não mais podemos ·acompanhar de braços cruzados.
O SR. JOAQUIM -OsoRio: - O Sr. Luiz Domingues diz que foi sempre assim.
O SR. SAMPAIO CORREA: - Representante .do Districto Federal
.nesta Casa, enviado á Camara pela maior cid.ade ·commer·oial ,do paiz
·~ tão . importante que neUa se liquidam, por assim ·diz·er, quasi 1odas
as grandes operações realizadas no Brasil - s.in,to-me no dever inilludivel de chamar a attenção dos meus honrados ·collegas, ,e dos poder·e s constituidos para o incenclio ·q ue, infelizmen1e, começa a la..:
vrar. Aliás, Sr. Presid·ente, as observações ·que pr·etendo fazer em
curto tempo, não as mani.festo ·de publko pela primeira vez, p-0rl.fllanto já adduzi, ha tres mezes pa·ssad·os, approx1imadamente, no seio
da Commissão d·e Finanças, quando a ·essa Commissão foi presente
pelo illustre leader da maioria, .o denominad·o projecto de emissão.
Aos honrados collegas da Commissão de que me honro de fazer parte, declarei, .então, ce>m toda a franqueza, 1como quem estava sentindo
a gravidade da situação, que as provjd·e ncias de ,q ue naquelle momento se cogitava dev.eriam se·r promptas, energicas e decisivas. Do
contrario, teriamos que soMrer, possivelmente, a impressão dolorosa
de um crack, que se ·estend·eria, por certo, a todas as praças do paiz.
Infelizmente, talvez, P(fla pequena valia do Deputado que · se
a.nimou ·a· itaes observações, (não apo.fados geraes) foram ·ellas inteiramente postas á margem. A Camara .p erd·eu dias e .dias seguidos, 'dis- .
cutindo um e.omplexo proj~cto de lei, c·om que se pretendia até resolver o problema do sane ~ment·o da nossa moe.da, na occasião em
que só as soluções . simples, mas administrativas, prompta: e energicamente, ·poderiam s·e r effi.oaze.s.
,
ü SR. PAULO DE FRONTIN: - A demora não proveiu da Camara.
Esta discutiu o assumpto ei'n .dous dias. A demora se verificou na
Commissão .
O SR. SAMPAIO CoRREA: - Não responsabilizo, pela _d emora, -nem
a Camara, nem as Commissões que ·e studaram o projec·to. A responsabiJi.dade -ca,b e inteira á fór ma por que se redigiu o projecto a que
alludo, que ·C uidava de multiplas questões, nem todas pertiil.e11tes · á
situação ·que se pretendia ·cqrrigir ou melhorar.
· Não ·Critico, Sr. Presid ~ nte; assignalo apenas, que, á falta de
providencias durante longos tres mezes, a situação se t em aggravado
-dia a dia, ad·didonando-se l,toje á crise de numerario, contra a qual
todos clamavam, uma outra ·crise, muito mais grave, de reflexos muito maiores e que nos pod·er,á arrastar á bancarrota. .
Refiro-me á ·Crise cambial, devi·da a multfplas causas, cuja apreciação não ,p r·etendo .fazer a~ora, mas de que muitas correm por conta de actos e·r rados que temos, por vez·es, pratkado, e chante da qual
\ •) Não foi r ev"slo pelo orador .
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e1.tanws pasmos, com -os braços inteiramente ,cruzados, inactivos,
ante a fogueira que não soubemos evitar.
.
O Sn. J oAQUIM Osomo: - Crise sobretudo de falta de confiança.
o Sn. NICANOR DO NASCIMENTO: - Apoiado, muito bem.
.
O Sn. SAMPAIO CoRREA: - D-e falta de confiança, diz, talyez,
muito bem o nobre r.cpresentante do Rio Grande d-0 Sul; de confianca em toclos nós, os que temos responsabilidades nos d-estinos do
paiz, que ·p or is.so mes1~0, não ipodemos fi-ca1: inertes, pois que a inercia gAra a f.aHa de 'confiança na n-0ssa ·capacidade.
O SR. N1cANOH NASCIMENTO: - Sabem que -0 Brasil não tem govern·o ·capaz. (Não apoiados).
Certo as mltras praças não podem ter confiança.
O Sn. CARLOS DE CAMPOS: - V. :E x. vê •t odas as -cousas sob um
.1.JI isma de pessimismo.
o SR. NICANOH NASCIMENTO: - Vejo .as cousas atravez do -cambio a 6.
O Sn. SAMPAIO IConREA: - Falo, Sr. Presidente, com inteira isen1;ão de ·a nimo, sem accusar a quem (flrnr ·que s·eia, senã-o a todos nós,
vois ·que não tenho 'º direHo -de duvidar do patriotismo dos homens
aos quaes a Nação Brasileira -c onfiou, na hora presente, a missão de
zela·r pelos nossos mais caros inte-r.esse.1;; creio com sinceridade no
desejo d·e acertar, de parte de todos -os que dirigem os nossos destinos. Confio tanto no p::itriotismo dos que .devem zelar pelas nossas
-c ousas que v.enho á tribuna fazer um appello a esse patriotismo, .c erto de que não falarei em vão.
Fallo com isenção de animo, repHo, Sr. Presidente, porque tenho ,sabido ser vigilante no •exe-rdcio -d-o mandato que me foi -c onferido, no cumprimento dos meus deveres d-e representante da popularão desta Capital. (Apoiados geraes).
.
Posso alludir á minha vigilancia, porque, quando senti que . a
~ituação se ag;gravava dia a dia, do honrado Sr. Presidente da
Repu1'lica solicitei uma l!Udiencia, que me foi prompta e .g entilmente concedida, no intuito de apr.esentar a S. Ex. os motivos d -e terminantes
das minhas ap·p rehensões, quanto á .precariedade da nossa situação.
A S. Ex. ex·puz,. ha varias dias passados, o -estado melindroso de
·lo-das as p-raças importadoras do Brasil, estado de in-certezas e duvidas, que . nos poderia conduzir a grandes desastres, de nocivas conscquencias; a S. Ex. expuz, como simples suggestões, ialgumas i-déas
lendente·s a demonstrar que, em . tal emergencia, · não s·e poderia. o
governo negar á realização de uma efficaz e .cautelosa po!Hica intervencionista no mercado d-e cambios, usando; .para isso, dos proprios
. recursos de que dispomos, sem necessidade d·e emprestimos· exterilos, de que só deveriam'O's lançar mão para -evitar o crack, se de outr.os meios . não dispuzessemos.
.
Não comprehendo que se possa pensàr na r-e alização de emprestimos ex-ternos, que r-epr·es-e ntam agora um grav.e erro do ponto de
vista internacional, do ponto de vista finan-ceiro e, tambem, do ponto de vista economico, quando é possível -r -esolver a crise transitoria
com o ouro amoedado em barra existente nos cofr.es -do Thesouro e
com_ os titulos que de alguns governos estrangeiros temos recebi.do
cm ·pagamento .· de me·r cadori_as . fornecidas, nos termos dos convenios que assignâmos.
O SR. ARMANDO BunLAMAQUl: . - - Que nã.o é uma situação -exclusivamente bras~leira, senão geral.
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O SR. SAMPAIO CoRHEA: - Abrn curto p arent.hesis em minha
ex.posi ção, p ara resp-01<d er ao ap a1-te do meu nobre . amigo. A situaçã o não é só br asil eira, é .geral d.iz S. Ex., com muito a·c eryo: mas
!~m n enhum outr;:> p aiz, n em m esmo talvez no s Estados Umdo s, as
condi ções gem es são, no fundo, tão boas quanto entre .nós : a nossa
imprevisão e a nossa ina'Ctivi·da d·e, porém, t êm concorndo para que
;10s r·eb aixem os ao nivel em aue ora se ·e ncontram outr os povos. E stamos b em, peioramos di a a dia. porque nada temos feHo para orienlar as correntes .q ue nos eram favorave.is. Esta é que é a verdad e.
O SR. P AULO DE FRONTIN: - Nenhum outro paiz da Am erica do
Sul tem a depressão cambial que tem o nosso .
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Os arge.ntino s estão s·e queixando fortemente agora.
O SH. N1c,\ NOR NASCIMENTO : - Muito menos que nós.
O SR. SAMPAIO CORREA: - E' verdade que nenhum outro pai% <h
America do Sul tem a depressão cambial igual á que ora se r egistra
entre nós ; como tambem é verd a de que "em nenhum <lelles assistem
os poderes publicos, impassíveis, ás oscillações, em c urto espaço de
tempo , .das suas taxas cambi aes.
E verda de, de outr-0 la-do, qu e os argentinos se queixam ag?ra
do rnesmo ph enomeno d·e baixa .de seus canibios, não sendo, porem,
tão baixa ne m tão sensiv.el, •Como a que se verifica entre nós ~ nem,
tão pouco, e xplkavel p ela mesma causa.
.
Aqui , Sr. Presid·e nte, como já muito claramente evidenciou em
voto ·e.scripto o illustre Relator "da Receita nesta Casa, Sr. Antonio
Carlos, quizemos fingir de i ricos; abrimos creditos, a prazos longos,
,; nações estrang·eiras para avultadas importancias, supprimindo estas importancias do merc ~ do de ·c ambio ·e concorrendo, assim, para
rJ epreciação d este . Só o c<mvenio com a Italia d eve estar responden ~
do, a esta ·h ora, por mais de dous milhões es·terlinos em letras ' de exp ortaçáo retiradas ao meraado ·d·e cambiaes; e d.everá respond er, e m
praz.o curto, por mais tres milhões de libras!
O SR. NICANOR NASCil\fENTO: - "Morbi.da vaidad·e ", .disse muito
bem o Sr . Soares dos Santos.
O SH. SAMPAIO CoRREA: - Porquê, Sr. Presidente, não r·ecorrer
nos titulos r·ecebidos de gqvernos estrangeiros, em ;pagamento de di vi-das por eJI.es contr ahida ~ para comnos·CO, ti1ulos que offerecem todas as garantias, ao envez de mantel-os immobilizados e inuteis nos
c ofres do Thesouro?
Retiremos os benefícios que d elles po·dem ser ·C olhidos procurando imp~dir a depressão cqmbia1, provocada, de outro lado, e,
em
grand e parte, p·elas .compras que o pro.prio Governo é obrigado
a
fazer no exterior. para recpnstruir .o nosso ap·parelhamento de transportes, de ·que não pudemos. cuidar dficientemente durante a guer·r a.
Por que não r·ecorrer ao ouro qu e possuímos, para tonifi car o
organismo ·e conomico do .p aiz, solução intelligentemente indiea da,
ainda que sob appar·encia ·1U versa, pelo illustre Sr. Antonio Carlos?
Dir-se -ha, talvez, que p •Governo não care·ce ·de lançar m ão de
laes recursos, p·or que está devidam ente apparelhado para satisfazer
lodos os s·eus compromisso;> no ·exterior, pois .q ue conta ·liquidar, a
tempo; e sta ·ou aquella operação d·e c obrança no estrang.eiró. Ma:s r1
que é facto, é que, .por emquanto, não são ainda apuraveis os r.esuitados de ta.cs operações. <E •\:fUando pudesse o 1Gov·eroo dispensar taes
:·ecursos, não ()s póde dis·pensar a Nação, a qual elles, ele facto, p e1<
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tencem e em beneficio da qual poclem ser utilizados, afim de que se
evite o desmoronamento, a desarticulação completa de todo o im··
perfeito apparelhamento econumico de que dispomos.
Não vejo, Sr. Presidente, na minha pouca experiencia, na minha cegueira (não apoiados geraes), digamos com franqueza, não
vejo -diffi.culdades para dar ao paiz· o alento ele que ora precisa. Cerlo, taes medi-das não bastam; oufras muitas serão n ecessarias, como
d:> que s-e referirem a uma conveniente .distribuição das despczas puhlicas a pagar no exterior : como, por exemplo, a d·e favorecer, pela
dispensa de · armazenagem devida ás alfandegas, a reexportação de
muitas mercadorias que enchem os armazens das aduanas.
Não tenho -comp·etencia, Sr. President e, sinão para appellar . para
os homens de responsabilidade -cio regímen; não aponto soluções,
pois .s into que não as sei formular (não apoiados geraes) . Nem por
.sso, porém, deixarei ele provocar a attenção de todos os dirigentes
.io paiz para a gravidade da situação, afim de evitar que os nossos
sµccessores tenham mais tarde de ·construir sobre escombros. (Apoia·

dos. Mizito bem).

Diimte cios factos que se observam, do panico estabelecido já no
mercado -cambial, da ameaça que pesa sobre todas as praças do Brasil, crack geral que se vem annunciando, faç-o, ·desta tribuna, um ap;rnllo ao Sr . .Presid-ente da Re·p ublica, aos Srs. Deputados, aos Srs Senadores ·e a todos aquelles que têm i:esponsabilidacle nos d-estinos
rl::i Nação; no sentido ele que -evitem mais esse desastre para a nossa
!erra. (Muito bem; muito . bem. O orador- é mizito czzmprimentadoJ .

SESS1\0 DE 20 DE DEZEMBRO

O Sr . .Al.nNtndO Burlamaqui: - Sr. iPresidente, si não fosse a ne.
cessi<fade -em que me encbntrn de proseguir nas considerações que
tive ensejo de fazer hoje na hora do expediente, certam ente não ousari.a -c ommetter o desprimor de quebrar a sonoridade brilhante .da ~;
palavras -ora proferidas pelo meu illustre collega e mestre, o Sr. Paui-0 ·de Frontin, .cu}o nome de·clino com maior acatamento.
S. Ex. julgou-s-e ·dispensado de enunciar o seu pensamento sob e .
a crise actual ou sobre a solução a ser ·e ncontrada para a. situação financeira do paiz.
·
Não lhe falta, d.e c-e rto, ·a utoridade para fazer -o ·exame ·desta questão e nem a S . (Ex. é preciso enunciar ·o seu pensamento, tanto ó
ciie conheci·do do :Parlamento e do paiz.
.
A mim; porém, aco:nt-ece o contrario; não só sou o primeiro a
reconhecer a minha defidencia no assumpto, (não apoiados geraes),
.~ orno, honrado com a delegação do meu Estado, é este o primeiro en·
~ejo que se me of:fer-e-ce para dizer ao paiz
do alt-o desta tribuna o
que p:e nso a r-espeito da solução dos seus problemas finan·ceiros.
E' esta a razão primordiàl, por que me vejo na necessidadé de
continuar nas .c onsiderações que tive de suspender pelo encerrame-nto ..-dn hora do exp-e diente.
O .e minente Deputado pelo Districto Federal teve ensejo de referir-se, em tratando das cobranças dos direitos em ouro - ás influencias que elle exerce na feitura de nossos orçamentos, procurando
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c(\m a fórma que indica attenuar os seus eff.eit-0s, era melhor regularizar a sua acção p-ela estabilização de S·eU valor. . ·
Nas ·considerações que vou fazer terei ·o pportun1dade .de allu<lir a este ponto para mostrar que a acção d-0 our-0, c·o m todo o fe'khismo, que provoca em c ertos espíritos, não existe em •r elação aos prol>lemas financeiros sinão de fórma convendonal.
.
Não quero, porém, afastar-me desde já das considerações ,9UC
vinha faz·endo, ·para .não pr·ejudicar o method-0 da minha exposiçao.
Eu m e vinha referindo então a situação especial ·do capital entre nós, e havia f.orrnulad·o a h ypothese de que •O capital · era suffic.iente não deviamos retiral-o da cfr.culação, e si ·era insufficente
àevia~os augmental-o pelo recurso mais facil o da emissão, para
com ella activar as riquezas do paiz que, ellas, sim, exclusivamente
elJas, valorizem o nosso meio circulante.
Sr. Presidente, mi.nha opinião, confesso sem falsa modestia, nã o
t em grand e valor, e eu temeria de a -enunciar, si ella não viesse ser
mais uma voz no c-0ncerto <le tantos outros, d-e iridis·c utivel merito,
que ·dize1n a mesma cousa.
Falia m. por mim ·os pr-0test-0s das associações c-ommerciaes, clama ·O comrr\.ercio, implora a agricuHura, ·chora a industria, is•to" é
quem póde fazer, tem o direito de fazer, tem saber de experiencia
feito para opinar contra •a ausencia de numerario para as suas oper ações, p ara as suas transacções norma es, o seu d esenvolvimento e
valorização; para a regularidade de sua •existencia. Estou c-0nse<ruentemente em boa- ·companhia. Não av.enturei uma grave e infun 1lade falta de úbservaçã9 •e ·de senso fin_a nceiro. Sustento-me em fac e
dos principi-os em bons mestr-e s.
Todos estes elementps da vida· nacional dizem que soffre.m pel a
iimitação do credito e -e ste quando pód-~ fallar por intermedio dos
b ancos, .que são os seus ag·entes ·n aturaes, nã·o esconde que a sua
e-ontracção é funcçã'() d lj. ausencia d·e ·capital para acudir a tantas
~olicitações, em 1tão ·diversos pontos que se communicam ·com difficuldade e em um paiz que ainda se acha em relativo atrazo nos processos de nego ciar.
Dizendo, que o capital que temos é 'insuffichmte para o movimento geral ·dos ne gocio ~ , poss·o fazer com -0 apoio valioso de elei_nen.tos e O)Jiniões vali-osas.
·E' ist-õ o que .d-epreh,endo das manifestações con-trnuas d·os m eios
. cconomico::. e <los drculos financ·eiros de nosso . paiz.
.
Póde ser, entre tanto, que -0 valor da nossa massa circulante seja
realmente -o sufficente p ,a ra todas as nossas necessidades. Não vou
até a -cles·c onhec-er ·o piniõ,es neste sentido que não estão devidamente
provadas, a meu vêr, ma ~ si assim é, ·devemos fazer qualquer ·c ousa
p ara que esta mesma seja posta em ·cir·culação para, por sua movimentação, -dar ao paiz a ~:x,pan são 'que elle -anceia.
Não conseguindo p ôr sua acção •continua o ·capital de que dispomos e havendo nec~~sid ap e ·delle, o r·e~e.di_? que t-emos é. o aug·rhentar, para, p·elas fac1hdad ~ s de sua acqu1s1çao para bom fim obrigar
.
' ·
o capital retrahido a ir r1r-ocupar b om emprego.
Agindo por este meio e faz,enclo a emissão osdllar para mais
ou para m enos na •e s1ricta ·depend encia da producção que e lla promover e amparar, ter·em qs r-esolvidós o nosso problema neste mo:neuto d e nacion alismo economi-c-o e financeiro, sem augrnentar nos-
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sas responsabilid-a des -com o estrangeiro, antes delle nos libertando
pelo aocrescimo de nosso saldo na balança das compras e vendas.
Este saldo favoraveJ que é exclusivamente funcções de maior
'v·olume dé nossa .produc_çáo, em comparação com o que imp·ortamos,
e que inf.lue sobre o vaJ.or de nossa moeda. Não o -é ·exclusivamente a
sua quanti-dade. Medite-se sobre a luminosa introducção do relatorio
sobre o orçamento da Agricultura, apresentado este anno, ·p elo eminente Sr. -Cincinato Braga. E estudando o problema monetario que -a s
cir-cumstancias actuaes modificaram s·ensivdmente, não -devemos
ap-e gar ás leis -q ue o governavam anteri·o rmente porque as relações
variaram com as .alterações :p-or que -elle passou e ainda vem passando e que estabelecem uma relatividade de situações que revelam que
n·e;ta questão d•e val-Or -do papel-moeda, ·têm poderosa influencia, f.aclores moraes e politi·c-Os que agem soberanamente em um ou em outro sentido -conforme a sua <>rigem, aproveitando de um prestigio que
«:: o reflexo tanto do poder e grandeza cio commercio e industria que
representam, como, porque não dizer, _da força material que os
sustenta.
Nesta minha affirmativa não ha nenhuma heresia política. Medite .. se sobre a historia de todos os p-ovos e encontrar-se-ha provas
sem conta em apoio do que a·cabo -de affirmar.
Seria fastidioso, Sr. Pr-e siden te, para a Camara dos Deputados,
annotar factos -e m abono desta asserção, mas ·p ara que os meus illustres collcgas vejam que mesmo em uma questão desta natureza ha
úou11o ·peso~ t! rJua!> medidas, basta acompanhar com a sua preciosa attenção a rapida exposição que tentar-ei faz-e1· sobre ~ situação monelaria em alguns p-aizes, muito principalmente na Inglaterra, outrora
paiz de ouro ·em torno do qua1 gravitavam antes -de 1914, e mesmo
durante a guerra os credHos de todos os paizes, onde no momento
presente se luta desesperadamente para que -o centro do sys·temu
aureo não s·e desloque para os Estados Unidos.
A Inglaterra, no momento presente, em ~irtude, é certo, da guerra, não tem mais effectivamente uma rcirculaçã-o ouro . O séu -dinheiro é ·.de bom papel-moeda, tão bom na riaturez·a, na ess·e ncia, como
o nosso .
O grand-e paiz tem a ·circulação bancaria que essa é ouro, porque a sua nota representa um deposito existente, mais não a inteira e livre disposição de quem a possue, visto como á sua conversibilidade ·e.stá suj-eita a imp·o sições e restricções que desnaturam 0
principio da base -conversão, a vontade exclusiva do possuidor da
nota. Na época que corre.
O SR. Bento de MIRANDA : - A emissão dos bancos, na Inglaterra,
tem um lastro garantido com mais de 25º\º,ouro.
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - V. Ex. verá que a emissão official ·não tem garantia nem de 1 º!º.
O SR. BENTO DE MIRANDA: - O total.
O SR . .ARM.ANDO BURLAMAQUI: - ,E' o que affirma i.cholson, um
dos autores mais notaveis •da Inglaterra, no seu livro "O Prohléma
das Finanças PuhJí.cas".
(Lendo) : .
O troco da nota ·conversível não é livre. Ha exig•encias que, si
não forem acceitas, o troco não po-deflá ter lugar.
Eis o que nos diz a este res·p eito o economista italiano Loria em
seu i n tffessan l-e estudo sobre as Peripeâas monetarias dçi Guer:.a.
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A' pag. 65, elle' escreve:

. . .. "L'lngl1ílterra manlielle nell'inunediato domani deli' entrata . in
ifiietTa, una circolazione préviamente convertibile di diritto, ma limilalamenle convertible in falito. Perché le Banche cambiano in oro
:solo il 1 O'/o , dei /oro biglielti, mentre i b·igliette delta Banca d' lnghiltei-ra
di llna sierlina e di 10 scelliili a le note dei Tesoro (sulle quali non é
n emm eno indicata la converlibilitá in moneta metallica) sono convçrlibill sollanlo alto sede centra/e della Banca d'lnghiterra, ove il
presnlatore deue fare un lungo code, e espesso dove Sicrivere sul retro
dei bialfetto il suo nome e dicl1iarae a q11ale scopo vuole la maneta
metallica" .
. Sabe, a C<imara, ·p orque, si quer saber o nom e de quem tro.ca a
no la p ela moeda metallica c-om o fim a que destina esta ultima? Nos
, 1iz o mesmo escriptor, depois de :;ilgurnas considerações sobre a deprc-ciação da moeda papel.
São delle as seguintes palavras:
"Ma f rattanto anche la fusione ed esportasione della maneia
d'oro é ·pure rigorosamente vietata, e quesfo diveto da luogo ed u11
corre.:i,pondente disaggio della maneta d'oro rispeto el metallo".
Conti.nua, e para ist·o chamo aind·a mais a attenção dos
meus illustre.s· collegas, para que v·e j-a que n-0 momento
actual
a nota <·.onversivel é uma pura convenç.ão, limitada como se acha a
sua conve.rsihilidatle e fechado o mercado de ouro, que por isto mesmo é, talvez, o unico producto que nos tempos correntes .não augmentou de valor, embora mufto desejado e intensamente procurado.
E a . continuação,.que é uma affirmativa do estado negativo das
velhas theorias, diz: ·
'ln[ atli ció c11e manfiene il valore della maneta metallica alla
pari col valore dei metalfo é precisamente la possibilitá fatia al possessore de/la primn. di converlirla, quando voglia, in metallo, fonden·
do/a ed esport_andola.
·
Dm1q11e ove quesla duplice operazione sia vietata, il valore della
111011.eta d'oro, puó benis f? imo mantenersi per qualvoglia, in metal/o,
fundendola _ed esportand9la.
·
Eis uma -outra situação -creada p.ara a moeda, reduzindo-lhe -0 valor, com a adopção de medidas para a conter dentro dos limites ter·
ritoriaes. E' a P.rova de que nos diversos paizes dá-se a interferencia
de meios artificiaes para1 disfarçar o estado real das finanças publicas, e isto muito em oppqsição . a·os princípios classicos da boa finanç·a, princípios que, como se vê, são para uso externo.
Sr. Presidente, tenhp apoiado estas minhas considerações. em
um estudo interessante dq economista italiano, cujo nome já declinei.
Trata-se de um home~n de estudo e de real capacidade, que já em
1916 dirigia aos economistas inglezes urna interessante communicaç.ão, que não lerei intein1mente á Camara para não lhe cansar a benevola attençãu que me vem dispensando com a sua proverbial gen tileza, chamando, entretanto, para esta valiosa opinião, a preciosa
attenção dos doutos financistas desta Camara e do paiz, os que me derem a honra de sua leitura.
·
P.or esta opini~o se vf que na Inglaterra, no momento que passamos, impera o reg1men 90 papel-moeda, tal como entre nós, isto é,
ínconversivel, de curso fqrçado e sem base de especie alguma, além
do grande credito· do paiz 1 o que para mim, é mais do que sufficiente.
1
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pagina 71 e seguin.te.s, lê-se:
"Nel caso dei biglieti di Slato, (cur.renc
, no~ f.rflvíamo
una emissione gouernatiua, che non P. delerminata dalla esiyense dei
.cnmme·l'cio, 'ne ··della · quantilá dei prodotti ciz1culante, . e clie perció
rap.presenta una aggiiznta nalla alla quantitá di· moneta, o dei/a pl'oporzione di qllesta alia massa dei proçlotli, che deve rid.urre col'l'ela··
livamente il valore della maneta."
·
· A emissão ·do Estado nao obedeceu ú~ 1mperiosas exigencias . do
commercio, nem as d'o accrescimo dos produdos, mas exclusivamentc "as necessidàdes dos serviços publicos. Não foi differente das nossas ·e produziu, tem produzido os mesmos effeitos, embo1'a em escalil
ditferer1te _da nossa; do que se observa com o papel moeda brasileiro.
E porque? Porque, senhores, o credito inglez, da nação ingleza,
é mais solido do que o brasileiro, o da nação brasileira .
·
A111hos os paizes praticam a mes1ü a política monetaria, isto ·é,
neste particular tt-erq o mesmo ponto ele partida; mas com effeitos
diversos. Sómente pela variaç:ão do credito se pó de explicar esta
difforcnca de eftdto.
·
Si .fizermos um estudo comparativo entre as condições inglez as
e as . nossas, no tocante a massa de papel-moeda emitticla respectiva~
mente pela In glaterra e o Brasil, e as suas dependencias com a vida
eo1111L1ei·Llai, de anibo~ v.ererno~ que . á relatividade elas condiçôe:s
fi:nanceiras não corresponde uma relativa posição dos valores da:>
respectivas notas. de 1n1pel-moeda.
· A depreciação do nosso bilhete de Estado em correspondencia
<:.om o bilhete offióal inglez, ·nã-o encontra, a meu ver, uma explicarão plausivel senão no que acabei de dizer, na differenç.a de credito
que gosam os dous termos <le compara~'.ão.
Um outro termo de comparação é o das dividas publicas, 'R1cn
ne peut mieux donner une idée de la situation financiere de l'Etat
que l'examen de la dette pubJi.que sentenda '', um economista de
me.rito.
Façamos o parallelo entre o que deve a Inglaterra e· o Brasil,
guardactaii as devidas proporções de recursos e possibilidades, e nüo
duvido que nosso paiz gosará de um a posição superior. E como divida devemos tornar todos os compromissos do Estado - as dividas
externa e interna, a fluctuante e o papel-moeda.
~1 a comparação for feita em outros paizes mais resaltará a vantagem de nossa posição. Entretanto, a depreciação de nosso papelmoeda é maior de que a do mesmo papel-moeda_ nestes paizes. ·
Note-se, porém, que até agora só me tenho referido as emissões
de papel-moeda, mas ain-da terei ensejo d-e referir-me aos demais processos empregados na Inglaterra, e digo Inglaterra tão sómente, porque analyzando a situação deste paiz faceis serão as conclusões a respeito ele quasi todos os outros. Estes outros processos não são mais
do que um disfarce para encobrir um novo genero de emissão, um
meio indirectu de emittir . sem pôr em circulação notas de legitimo
papel-moeda.
O us-o demasiad-o dos cheques, os creditos banca.rios, abertos ao
Gove,rno, com o coróllario de abertura de credito aos subscriptores
do emprestimo official, jogo de credito·, portanto, bem como os crerlitos expam:.ionistas que são uma modalidade de jogo de credito, são
·k
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outros tantos meios de fazer dinheiro, sem apparecer que se faz dinheiro e para evitar o augmento da quantidade da emissão, sem offerecer mais notas à circulação fiduciaria.
Nu seu estudo sobre a- circulação monetaria na Inglaterra Lor10
faz apreciações interessantes para 1concluir, ·e ntretanto, de modo inverso á conclusão de Nicholson - em seu notavel livro U problema
dus finanças publicas.
O finªnc1sta italiano •escreve tambem que "stccome peró questa
<'arta-moneta é convertibile in oro - referia-se á nota officiaf - 11
suo deprezzamento deve necessariamente estendersi àll'oro ·che dam
luogo ad un aumento delle importazioni ad im decremento delle
e.~portazioni, quandi ad una bilancia sfavorevole".
ln condizioni normali, tutto ció consebee soltanto, ad eff etto' di
provocare la conversione di biglietti in oro e la esportaz.ione di que .
stv, il che tenderebbe aa elim111are l'esubero della carta,moneta e ele- .
vazion~ dei pre~zt.
P.ouco adiante, depois de detalhar a_ marcha da d-esvalorização da
nota emittida sobre ·uma base ouro · e theoricamente conversivel, :;ccrescenta que:
,
"Ma le cose caugiano sostanzialmente, si 'il Paese, il cui Goveruo
emette t biglietti, vista l'esportazione dell'oro, o la rictnge dt una sor-·
te di credito."
Medida, que, como todos sabemos foi adoptada por todos os p ul·:
zes para evitar a sahida do ouro não obstante a obrigação contrahi·da de fa;r.er a troca quando ella fosse reclamad l .
. Esta attitude determih.a como legitima . consequencia a transformação virtual do caracter da emissào que só em nome é de moell;,
papel, consequentemente conversível quando de facto é inconversivel
e .P_Or isso se transforma f m papel-moeda.
Por isto mesmo diz ~~icholson que o papel-moeda do Estado na
Inglaterra acabou com a circnlaç-ão aul'ea, e ·consequentemente passou a ser um paiz de circulação papel.
'
.l\·o estudo da vida cambial da Inglaterra nestes ultimos tempo.;
encontramos argumento ppderoso em apoio do que temos sustentado
e que tJara maior clareza vamos aqui repetir.
·
O nosso pensamento, afim de evitar duvidas sobre a influencia
d11s f"lldssl)es inconversivt!is é que eHas sào um grande mal quancl o
náo .apµfic·nrlas como factpr d·e cres-c imento· da riqueza nacional ;
·q11r, dentro tlüS Hmites n;:ituraes da expansao do paiz, a sua quantidade n~o vroduzirá maleficio si a balança commercial der o saldo
nPcessario á satis_fiaçã.o dos c-o mpromissos e necessidades do paiz em
suas rclnçõcs com o exterior.
Com isto, queru d!zer que nao devemos ter grande temor que o ~
classkos denunciam ·em sua intolerancia pela ,g rand-eza das emissões
seni li:ise ouro - - lwje urna base quasi inexistente, desde que a balança dos negocios nos se~a favoravel na quantidad·e necessaria a podermos fazer face as exigl'm cias da balança dos pagamentos.
·
Trata-se, portanto, de uma questão, repito, mas de qualidade do
que de quantidade
Continuando diz Lor,a, pag. 72:
"Se poi lo Stuto gito nuovamente ln circolazione i biglietti portal( al cambio-, elle se está _referindo á conversibilidade livre da moeda-papel, e ao lançamento da mesma nota novamente em circulação

sem o .c~nTespondente dq1osito our0 para a realização da troca quaiJ.do socll1tado, porque esta l' que 1· a verdadeira emissão aurea.
"Se J)l)f. lo Statr. gita l!ll ••o>mvei11e ilt circolazione i biglietti portat1
al cambzo, zl processo ora traciato ricomincia, ó ha una nuova eleva-

zioue dei prezzi. una bilancia · ~f :uHJr1·1·ole, una conversione dei úiylwtle in oro, etc., etc, finché .lula la riserva am·eo dei paese é esau··
ríla."

Corno vê a Camara, o ada l.a de novo no fado. Ha uma situaçuu
dcstal'<•I ave! 110 Lalanço comu.H·i.Tlal, l:la ermgnu,:ao úe ouro, a té que
saltia todo o 01iro existente no i.air.
Ora, pergunto cu, para que esta sahi da do ouro não tenha Jogar
o que é mist.ér fazer? Parece-me simples a r csposta.
E ' evitar a situaçào desfavoravcl na balança. do commerc10; é ter
um saldo grande a favor da exportuçao sol.Jre a uuportaçau.
Si a emissão conseguir mudar o sentido da situação, pelo accrescimo da exportação sobre a importação, podendo atlrahir ouro em
vez de o expulsar, não vejo porque esta medida possa ser combatida.
O que ella deve ser é regulamentada em sua applicação .
O Su. BENTO DE 1\1.IMNDA: - Mercadona paga-se com mercadoria. (J ouro serve pura pagar o saldo na balança com111ercia1. Não ha
outro meio.
O SR. ARMANDO BuHLAMAQUI: - Si ouro não serve para o pagamento da nossa divida no exterior, então despresemol-o.
O SR. BENTO PE M1HANDA: ~ O príncip10 classico é que mercadoria paga-se com mercadoria. Agora no balanço, a difxcrença se
pode lJagar em ouro. Assim . é que s~ vendemos tanto Cl~ mercaúona e
compramos tanto de mercadoria, pode na balança commcrcial haver
saldo contra ou a nosso favor. E este saldo terá úe ser pago em ouro.
Mas toda a nossa importação não quer dizer que seja de ouro.
O SR. AUMANDO Hu11LAMAIJU1: - Isto e pura theuna .
Na pratica as cousas se pa:.sarn dif:terentemente .
O nosso café é vendido e produz dinheiro, ·este dinheiro que e
extrangeiro, por isso que me refiro ao commercio internacional, po!>··
to em banco, intermediario de finanças, é negoc_iado para ser entr(;:;·
gue na moeda do paiz ao seu legitimo dono . Como ha compraúure~
de mercadoria no pa1z que· curuvrou o care, estes compradoi·es negv .
·ciam com os bancos, por si ou seus agentes, o dinheiro café, mas náv
trocam o que adquirem com o que é vendido. Seria muito bom qui;
assim fosse, mas não é directamente. Este beHo período da vida llll ·
mana já passou.
Acceitarido, entretanto, a objecção de V. Ex., vejo que ella, longe
de· inhrmar o que vinha d1zenuo, ro.bustcce a tl1esc que estou susteutando de que com saldo teremos ouro, sem saldo não o teremos.
O valor da importação confrontado com o da exportação é, poi·tanto, que influe sobre o cambio, sobre o valor de nossa moeda. üs
saldos são transformados em creditos e estes são negociados até um
certo volume.
Poderia ler em abono do que estou dizendo o que escreveu Em1lianí em seu ultimo livro R.eorganizacion economica, polilica y social
a res11eito da sitnaç.ão argentllla.
Não o farei, porém, para repetir aquillo que já disse, mas não
me· posso furtar ao prazer de . ler o que elle escreveu sobre a campa. nha <Wntra as emissões quando, depois, pela força de sua quanti-
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obtem ouro, ouro que fica no paiz, ouro que valorisa o meio circulante, porque póde ser exportado para conter as desvantagens de uniu
deficiencia de productos, em valor ou quantidade. No paiz, a presenÇ3 <l:º ouro tem o sigmficado de uma situação favoravel, vantajosa:
sua rnfluencia sobre a circulação não vae além. Tempo já houve entre nós que o nosso papel-moeda sem base
outra que o credito brasileiro esteve acin1a do valor do ouro .
"A campanha ante emissionista sem distincção, se funda em que
o augmento de numerario diminue o valor da moeda e com isso o das
cousas e sala rios . .. "
"Isto demonstra que se aprecia a questão com criterio simplhta
e unilateral, não sendo mais que a emissão improductiva para pagar
deficits e dividas de Governo."
E nessa sequencia escreveu elle paginas admiraveis, onde a nossa situação perfeitamente se enquadra e que deixo de lei á Camara
para não fatigar a sua attenção.
VejamQs a continuação das observações que vínhamos fazendo
quando <'tistrahimos nossa attençãu para attender ·ás objecções do
illustre representante do Pará:

"Ma finché tale esaurimento non é completo, i cambii
esteri non possono eccedere il pari, truove che si ragione
delle spese di trasporto o d'assic11razione dei metallu; poiché, se essi supereissero qzzesto livello, il de bitore verso l' estero si af fretterebb e a convertire i suoi biglietti in oro e ad
esportare qL1est'uÜimo."
1

As ·Causas, porém, mudam, como anteriormente transcrevemos,
desde que a exportação dq ouro é prohibida.
"ln tali con<{izioni infptti, qllando la emissione . di bi·
glietti da parte aello Stato lia provocato una evazione dei
prezzi, un eccesso delta imporlaziúne ed una bilancia favorevole, il debitore, verso l'estel'O non lia scelta frn l'acquisto
di una cambia/e e l'esportazione dell'oro, ma deve adogni
costo acq11istade una cambiale e perció é costretto ad acqui:stal'le a premio;"

Tudo isto é muito do nosso conhecimento, mas não é demasiado
insistir sobre este poi:to, f!l!'ª que f!que. bem patente que as fluctu aCi5es normaes do camrnho sao funcçao directa dos pagamentos no
:iiercado legitimo dos ne15ocio.s, e .que cons~quentemente o camb io
desce ou sobe conforme a ex1gencia de maiores ou menores paga ·
mentos no exterior e a e~istencia dos recursos a isto precisos.
Em detalhe poderemqs analysar as tr.e~ h:ypotheses ~ de saldo
favoravel, de saldo desfavoravel, · d.e eqmhbno de saldos, -· para
termos o significativo theorico das fluctuações das. moe~as, isto é,
da \iifferen ça de seus :aJores - de como o .c~mb19 osc1lla. . _
Si estes recursós sao abundantes, a parhc1paçao das em1ssoes
inco11versiveis na equacãq monetaria quasi ·póde ser desprezada; si
são escassos os recursos, 9 termo que. .representa . a .emissão ...ex~stent,e,
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qualquer que seja a sua grandeza, della emissão do Estado, toma proporção consideravel.
Assim, senhores, como já consideramos, si com a emissão actual
de 1. 750 mil contos, approximadamentc, tivermos sempre um saldo
da exportação capaz de attender a todas as nossas necessidades e
r.ompromissos, o caml.iio se manterá em nivel bastantê elevado, o que,
talvez, não seja um l.iern para o paiz, que necessita vender os Sl'U'S
productos e os venderá mais facilmente desde que o · comprador µ ossa com mais facilidade os adquirir.
Si tivermos a nossa emissão reduzida, di;amos a 1. 200 contos de
réis papel, e o saldo da balança dos negocios for a lavor da importaç·ão, o nosso cambio terá forçosamente de baixar, e a nossa moeda se
desvaloriza, acarretando grandes perturbações.
No momento actual, com a forte depreciação de todos os dinheiros, estú se verificando que a despeito úa imperiosa necessidade das
materias primas, cada paiz se esforça em reduzir as suas importações e augrnentar as exportações, afim de valorizar pelo maior saldo
exportador o seu papet-ruoeda, até que possa ser transformado cm
mo·e<.Ja-papel, com o prestig10 que se 1ormara e cresceu á sombra do
convenc10nalismo.
Nós não temos outra política a seguir.
E' a verdadeira conducta que os acontecimentos nos indicam e
os factos nos aconselham.
Valorizemos a nossa moeda pelo augmento de nossa producção,
uue é a nossa riqueza.
• Por isto mesmo, Sr. Presidente, é que comprehendendo a creacão
de um fundo ele resgate, nao apprenenuo bem a exi"scencia de
func.to de garantia.
A acçao do fundo de resgate que deriva de amortização, <.leve
ser actl va, e so póae ser actna. Os recursos que a este iuuuo forem
dC:signados peta 1e1 devem estar em mov1111e11Lo. O que eJJ e arrecadar, ueve ueixar de existir, isto é, tuuo o c1ue lhe cuunet· deve ser
immediatamente incinerado, porque assim teremos o resgate, como
ellc deve ser, e nao como tem SHlo .
Com relaçáo ao tundo ele garantia, o ·q ue temos é a immobilização de valores, que nao proclu:i:em etielto algum sobre o mercado
monetario.
~mceramente vos declaro que não sei como justificar, por exemplo, a immolJillzação úe 11erto ele ou mil contos ouro que enclausurámos.
O que elles rendem para o paiz? Não sei. Augmentam, por ventura, el1es o nosso credito'/ Tenno duvidas sobre isto. Não agem directamente proúuzindo benefic10s, porquanto nao inrluem no mercado cambial, que os desconnece, deues nâo faz conta. .Nao valorizam
o nosso meio circulante, porque já vimos, e é de todos nós sabido,
que desde que a .conversão nao é livre, é como se não existisse. Si
eHe estivesse á mercê do mercado dos negocios, certamente teria
sido exportado para cobrir a sitLiaçao. uesiavo~avcl em que nos encontramos, com um saldo a favor <ia importaçao.
Servem de garantia ao nosso credito 'l Mas esta garantia é illusoria visto como o nosso credito será mais solido pela sua administracã~, do que pela duração de suas dividas.
- Nós devemos, e não pagamos, accumulando recursos para ostentarmos um luxo que as nossas posses não justificam .

um

Eu comprehenderia, por exemplo, que esta vultuosa somma, que
corresponde a perto de sete milhões de sterlinos-ouro, fosse toda
ella applicada em acquisiçõcs de titulos de nossa divida ouro, e que
estes titulos retirados do mercado, álém de os valorizar, o que seria
um beneficio para o nosso credito, viriam diminuir o nosso orça··
mento da quantia equivalente ou seus juros.
Assim, com o ouro <le nosso actual fundo de garantia, podiamos
adquirir no minimo titulos de nossa divida externa em um valor
approximadamente a onze milhões de esterlinos, o que nos daria
annualmente uma diminuição de perto de 500. 000 libras de juros a
pagar .
A acquisição de ouro pelo Estado para o ter aprision ado no
Thesouro ou Caixa de Amortização não é uma medida finan ceira de
alcance pratico. ·o fim desta medida é permittir futuramente a conversão de nosso papel-moeda; mas, senhores, a base unica !las emi~
sões do Estado é o credito. A base ouro, e para isto, a necessidade
d.a existencfa de ouro para fortalecimento de credito, é necessaria
aos bancos emissores, porque estes leem o seu credito em funcção
dos valores que os seus titulos effectivamente representam.
O Brasil póde e é aconselhavel que siga o que praticam os outro:;
paizes, impedir a exportação do ouro das suas minas, porque este
ouro iria augmentar as reservas dos outros paizes, onde o commercio
deste metal não é livre . E' uma medida de defesa, porque si amanhã tivermos grandes saldos a nosso favor, destes saldos.. não poderemos dispôr para os trazer para o nosso pa,iz. Teremos de os conservar nos paizes devedores, para os utilizar no jogo das nossas relaç.ões financeiras. E', jJortant.o, u.ma especie d.e represal.ia, dizer
que tenhamos immovel t ~nta riqueza .
Não o deixando sahir, devemos deixar que o ouro das nossas
minas seja posto á venda a quem mais dér, e veremos, então, que esta
mercadoria, precisa e tão cubiçada, não encontrará facilme11te compradores en~re nós, com p. p_roh1biç.ão de su~ exportação.
_
Si, por isto, o Governo tiver de ser o maior comprador, como parece ser o actual, que se faça sobre este ouro accumulado, um jogo
de creditos commercia~s para impedir que o cambio oscille entre limites, tanto o maximo como o mínimo, bastante prejudiciaes á economia nacional, não é n\;!nhuma novidade o que aconselho . Já isto
foi posto em pratica durq.nte a guerra e parece-me um meio facil de
impedir a especulação cambial, debçando-a sujeita á sua propria existencia, porque ella acaqa desgraçando a todos que nella tiverem
entrado.
·
J?orq.ue o mercado do ouro esteja debaixo de restituições é que
·se observa uma grande dirrünuição da prodncção deste metal, ao
contrario do que se obs.~rva com t.odos os outros metaes e demab
productos.
.
E' interessante conh(lcermos a situação do mercado do ouro,
quando, de toda parte, elll! é avidamente solicitado.
Reconhecendo, como confesso, sem modestia no caso injustificada, .dada a sinceridade com que estou dando a minha orientação
nestes assumptos, a minhfl. defe~en .ci.a, busco. apoiar as minhas affirmações em provas reaes que rtao ·p odem ser contestadas.
Diz Loria, á pagina 110 do seu brilhante estudo, já mais de uma
vez referido.
Veja o meu eminent(l amigo a que s.ituação._ nós chegamos:. o
actual preço da producção do ouro tornou-se tao elevado, relativa-
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mente ao seu custo, que não obstante a procura desenfreada, que se
sente nesta hora; as minas deixaram de manter o nivel da producção
anterior.
O Sn. BENTO DE MIRANDA: - Isto só nóde ser verdade, só se
póde verificar, applic:indo-se .meios artificiaes.
O Sn. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Esperava essa obiecção de
V. Ex., mas não desta fórma. Não vim :í Camara fazer affirlnativas
de ordem a não as poder provar; venho manifestando minha o"pinião
e, com relação aos factos, trazer a documentação, V. Ex. vae ver. .
Convido ·V. Ex. a ler Loria, com todos os documentos crue aqui
estão, a ver a estatistica que nos fornece Penedo, um estudioso argentino, a resneito do ouro, com todas as suas alterações, para verificar que a affirmação não é menos verdadeira.
·
O SR. BEN1'0 DE MTRANDA: - N~o é i1;so que estou dizendo: o
collefll não fará dll trib11na uma affirmacão menos verdadeira . O
que digo é que, si a produccão do ouro não compensa, é porqu e um
governo fixou o seu preço. Foi d que aconteceu na Inglaterra .
O Sn. ARMANDO BURLAMAQUI: - Trata-se ele uma mercadoria
absolutamente necessaria, mais que indispensavel, essencial, vitnl; e,
por se tratar dess::i mercadoria, os -governos que della necessitam,
tudo deviam envidar para accrescer sua producção. Não o fazendo
é que elle ni'ío é tão imprescindivel assitn.
O SR. BENTO DE MmA.NDA.: - Ha o emnrego de um processo ar~
tificial, para não determinar maior depredação do papel moeda.
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Perdão. O funccionamento das
minas é deixado ao livre jogo de seus interesses, proprios. O Governo niio intervém em seus trabalhos. A extraccão do ouro é livre.
Si não se intensifica a sua pr'odurção é porque êJie não valoriza por
si só o papel moeda! Si o valorizasse, a Inglaterra trataria de intensific::ir o ml'!is possivel sua prnducção. O convencionalismo teve que
ceder o passo á realidade. A Inrrlaterra é o paiz que nossue as maiores minas de ouro do mundo. Si o ouro tivesse o effeito de valorizar pela sua presença a sua moeda, aquella nação o que devia fazer
era accelerar a sua producção. Si o não faz, é porque está convencida de que o ouro não é necessario para a valorização de sua moeda, valorização que se está fazendo pelos meios naturaes. O emprego do ouro (?, um meio artificial, desde que não lmja absoluta Jiberclade de conversão. Este convencionalismo do ouro era cousa que
até 1914 teve muitos effeitos. porque a situacão era normal; mas desde que a situação se anormali.zou, o ouro voltou ao seu papel de mercadoria venrlavel, como qualquer outra.
O SR. BENTO DR MmANDA: - Este é o caso da raposa com as
uvas. V. Ex. faz urna série de considerações para depreciar o ouro .
·o ouro é, entretanto, signal de riqueza. Póde-se dar, certamente, o
facto de uma nação não possuir O\Jro ·e nem por isso deixar de viver ;
mas n!'io se póde contestar que ella seia signal de riqueza.
O SR. ARMANDO BuHLAMAQUI: -- Não nego qtie ouro seja riqueza,
mas contrsto que seja a unica e princinalmente que se.ia a mais utiL
Peço licença para continuar nas considerações que vinha fazendo.
Lerei o qne diz um economista inglez e não o modesto Deputado brasileiro. Com effeito, o Sr. Loria, á 1rngina 110 do seu citado livro. diz:
'Vedt>mmo che. la espansione della maneta cartacea, quando que-.
sfa sia l!mifatrrme.nte o cnm.vletamenfe connertibife, dá ll.loqo ad ema ·
diminrzsione del va!ore dell'oro respetln ao prodofti: Ora poiché,
pr~ced~nternente alla rzzerra, il pqlor~ dell'oro (ç9mç dçl resto CfUeF
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lo d'ogni altro prodotto) adegizavasi al SllO costa di prodiz.Hone, cosi
iT s1w valore nssnfi(flinto (> ormi in.rnfficiente a rimborsare Te spese; e
cló imponP. hrz fatale chfos11ra delle miniere meno prod11tfive.'
Eis realmente um facto inteiramente inespera<lo. Quando se procura o ouro por torla narte. as mf'rliflas que cerceiam o se11 commercio, df'11 como resultacfo ·a diminuiciío dn produccão nelo fechamento
dos P'Pios, visto o SPTl cPsto rl e nron11cdio ser sunerior no nreço que
elle ol,tem no mercado . Realmente isto df've dar crue pensar.
E tTUe o Governo in!!le:r. n ::i rl'1 t pni feito contrn ::i .extr::i.cciio rlo
ouro n <i s 111im1<; To,.nli7.Ml<>s ern territnrio soh sua .i urisi!ir,.iio politica
ternoc; o tcstpm1mho de Sir Leonel Philipps
autoridade no assumpt0.
Pf'co lirenca f:t Camar::i nnrn · 1cr o que Sniformori der Leonel a
Camrirn nP Commercio de Londres :
J .,,nflo:
'C:om efrpifo. ohst>rva Sir T,f'Onf'l Philinps, cme se póde prever a
jpfr,,•r11T)Ci'ÍO rlo fr<>halho flp ril<Jnrn'1S mini>" nuril'nr<>s TI() rorrer OP.
Hl1 R. nor f'fff'Ho da rlf'claraciio do ouro . E em Maio fie 101 ll M tedrs""S annnnri,.,rntn crne flS oito minas de · 011ro, m eno<i nroiluctivas
no Trnnswal rstiío rm neri!!"o de Í<'".har nos seis mezes mais proximos
por s,,rem no""º rf'mun erarloras."
F cm r>nntinnnrão, vemos:
"() rlpclinio rh · nror111 ccão m1riferq ""t~ i~ inicinrlo. tnnto 0111> á
nrorlncciio ni11,.,rlj,...1 no onro vi>lnr de 2 . ~l"4~ ~?d. . !100 francos Pni 1915.
haix0u de 2 . 1!50 . 000.000 1 em 1917 e :.i 1 . 940 : 000 . 000, em 1918."
E a nf.es de prosegni f nn<; considf'racões com que fatigando a
fenerosa attrnção dos mens illustres colleQ"a'l, não rruero deixnr de em
se. tr;:itanrlo de ouro, juntrn· as preciosas informações de um dos nossos 1trnnrlC's mpstr('s <'m liinancns. o admiravel escrintor N11no de
AnclrndP. C'm <'llin« traha1'1os vn11 seJ11nre l"J'>c::ir nres«urosnrnenff~ PDsinamrntos nrovpito"oc:;. li.o fwr.er n inserção n<'sta ,,,;:>lia nf'sn1·p+pncinsn nrnl'fio elos trechos cle um no" s"•1s m11i•oç; e brilh<intt><; artigos
sohre finnnf'ns, qne encantam pPla hf'llc~ z " e firmez1 do estvlo quanto
pela nrofunde:r.n da :irgurpent::id'ío im';ta. é que com o consentimento
da C:nmara en lhe renclo ns n1inhi>'> homena~Pns ele IT"'ior apreco pesso::il de par com as que lhe são devidas pela exc.ellencia de suas
licões.
· Fste prec.laro pntririo no<> rli7. mrn a circuJacão ouro <'xi.sff'nte no
mnndo é àe none bi1hfíes de ifnTTrirs 011rn . o Q11P. P. confirmado nor
outros rscrintores e nela!) estatisticris . F«t'l quantidade comnarada
com a rfo nanel-moerla ern circnlncão. offerece nma pronorção desprezível, snhre ·a cmal nã p se pór.le faz er um c:ilculo de previsão
me~mo assás remota.
Fsc1·pve o Conselheirq Nuno de Andracle em um brilhante artigo
"Onro", publif'Mlo no jorpaJ O Paiz. de 25 de Ontubro deste anno
corrrnte rle 1920, entrP q11tros argumentrn; que são, elJes, evirlentementr> rle ouro, com relação ao ouro exisfentP. . e o debito iteral qu e
tem de ser pago em ouro. o sef!11inte: "o m11ndo tem nove bi1hlies de
dollnrs, ouro. para pagar ~38 bilhões de dolTrrrs, 011ro, no mínimo.'
Fm continuacão em suas ohservarões, <liz aindà:
"O ouro, portanto, vii·á, como res11!tndo, lucro, proveito, ganho :
"será 11ma recompensa e nãp um emblema: ficará no paiz Que o adquirir, comn uma parrelln rir>. patrfmonio, {meto dÇJ frc1f)q!!/.o, attestado
rffJ aclfoidad{J r:ofllmerçial,''
· ·
·
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uma lr2 df' cxccnçao, que as circumstancias do momento Justificam,
rnns nao nconselham. E não tPn hamos illusões neste sentido. Si o
Brnc;il tiYer, pnra sna in.felicidade, nm rwriodo de saldo desfavoravel,
todo o ouro que elle armazen::ir. fPrá forcosamente que sahir para
· pa~ar os nossos comprnmisc;os. Si fôr o c.ontrario. o oi.iro entrará sem
que nnda facnmos nara r>llP vi>·. mais do qn e vender bem os nossos
;ibundantes productos, diz Emiliani, á pag. 30:
~fais producd'ío mais ouro. Intensificando-se-a, sem que intervenlrn o metal, é dar maior volnme a nosso commercio exnortador,
faz.enrfo-•io~ n '"<'7. mPnos trih11tnr;o do comme1·cio extran~eiro . . .
·A nrndncdio é riqi.1f'w: porém. nara a determinar, é necess'1 ria
sua Jl'lnhlH?;_!-lrão pelo credito fiduciario que a asse!(tlre, sendo entiio
ouro definitivo que firr:i no nni?: e da gnrantia aurifera a moeda, niio
tcntlo nrodncc.ão ou diminuinrlo spu volume, desapparecerá ou deixará npste c::iso, o encai-xe rnetallico.
Mot>tl::i ~ó exivr nroilucrão sPm1ra: e ·esta não se nód e conseguir
sem o . amdHo f' nrotecção do credito que a primazia inicial, interes seira e prudente . "
·
Não se pórlc dizer melhor. F. fü lfa que comhate as emissões improd11ctivas . Nessa ordem de idéas falam ainda as paginas· 32 e seguintPs.
F do Jl'lrsmo mestre pnra anroveitnr a limpidez do sen estvlo
transcrevo de um outro artiirn seu, publicado no O Paiz, de 28 ·ao
mesmo mez e anno os p eriodos qu e referem o seu ponto de vista,
que é o meu, como desde o principio disse.
No artigo "O prohlema r<:flexo" - depois de lealmente confessar
a evolução de suas idéas sobre o prohl ema monetario e accentuar a
direcdío nova de seu pens<i mento, escreve:
"NP.nhllm homem ainda de mediocre intelligen.<'ia poderá elogiar
as emissões quand même."
Isto mesmo já o dis~emos. No final o grande financista descreve
a situação, "nosso or_qanÍ.~ mo economir:o f Pm cellulas para a fabricacão d.e ouro: a.~ do trabalho e da prod11cção."
·
·· Esfim11lem-n.'as cnm o napel-moeda, ·can.uenienlemen.te in.iectado,
nas veias do corpo industrial, e elle fará o qrze o sôro physioToqico
·que não P .rnnrme, mas liq11;do PXt:ifrrdor, sabidamente costuma fazer."
Podia terminar aqui, Sr. Presidente, e terminaria bem, mas em
sendo a primeira vez que tenho a honra de occupar esta alta tribuna
para tratçir de assumpto tão deJicado, acredito dever deixar bem esclarecida a minha opinião sobre elle.
E para melhor accen tuar a directriz das minhl1s despretenciosas
observações, peço aos illustres collegas que meditem sobre a nolitica
financeira ora ·dominante em todos os pnizes, mesmo aquelles que
não foram attimridos p elo vendaval desf'ncadeado em 1914 .
Em todos elles, ex-belligerantes, ex-neutros, a politica· finan ceira
se definf' por uma acção commum de dunlo effeito - a de diminuir
os encargos no exterior para a valorização do meio circulante, e isto
todos qllf'rem conseguir por um imico processo - o de augmentar a
exportacão pela acéPlera ção do trabalho e o de diminuir a importação nela normalizacão da vida interna .
Dest'arte em tódos elles se procura obter ou saldo favoravel da
exportação sohre a importacão, ora em eauilihrio entre os dous terTll!;>s d11 e~uação é~mmercial! para ~m qualquer das duas hypothes~~
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- ohterem a <'levadio do valor da moeda começando pela melhoria
do mrrrado cambial.
O Brasil, porém, sabemos nós, não pódc ter esta mesma política,
porqllc as finanças fecl era es vivem principalmente do imposto de
import::1<::ão e essa re(;luzicla ao mínimo nossivel, traria como consequencia uma posirão intoleravel para as finanças publicas, com o seu
cortejo de drscalabros.
A nossa política, em consequencia, tem de ser a de activnr a expor~
tação ao seu maior gráo, para podermos elevar a importação, donde
eman<1m os recursos para o custeio dos serviços publicos, a snUsfar ão dos compromissos nacionaes. E isto, está certamente nos planos
do Governo, visto como a altera ção de nossas tarifas eleve determinar
um augmento de importação; que deve ser compensado por um corrrspon drnte ou superior acc.rescimo de exportação, sem o que é
incomprrhcnsivel tocar-se nas tarifas actuaes.
·
Si o napcl-moeda é necessario para a formação deste estado de
cousas, não o emprc1tar é tim erro.
Retome mos, porém, Sr. Presidente, o fio de nossas observações
com relacão á situarão financeira mundial, e sempre com o apoio valioso do .mesmo economista italiano que tão precioso nos tem sido
em suas informações .
Fstas que vou ler se referem á influencia sobre a circulação dos
estados neutros na situação dos estados belligerantes.
Depois de considerações interessantes, nenhuma das quaes se
perde, o brilhante escriptpr italiano nos diz, e leio S·em commentarios, porque estes são perileitamente dispensaw~is.
"lnvf'ce l'afflusso de.ll' oro ai Passe n eutro/é a circolazione· coiiuert!bile determirza per nec; e~~iiá l'imm~dialo erf identic? !·isouilio. della
maneta metal1ca e del bzg zelto, che zn essa e conuertzbzle a pari. Cre
ad euitare il 'rinvilio dell . maneta nazionale non ó ha altro maneta
m elalica e prosciogh.ezé lq Banche dall' obliggo di dare biglietti, o
maneta metallica, alia pan, in cambio di. oro nietallo.
Ve.ia a Camara a situar;ão ereada pelo exc·esso de ouro.
Vei am os mais, o exemplo ·da Suer.ia, que passou a ser o de todos
os estados scandinavos, p :oira onde affluiu o ouro allemã-0, o russo e
uma itran<le parte de ouro dos demais belligerantes . .
"Inn11nzi al veemente afflusso d oro, che a regione od a torto essa
(a Suecia), teme abbia ad assumere in avvenire proporzioni allarmanii - e fosse anche, como taluni sospetiano, per risparmiase ai suoz
ainci tcdcschi l'a{f{fravio d~i pa,qamenti in m etallo - la Suecia esinie
ie sue !Janche dall'obbliga di dare, in cambio dell'oro metallo, alta
pari, i biglielto e la maneta melallica, dei/a qual.~ fratfanto so ~;; cnde
la cimazione".
·
.
"Ora in seguito a ció, 'quede Banche non dauno piu biglietto, o
maneta m elallica, contra OfO, se non o premio, menlre i creditari privati non ucetlano l'oro in pagamento che ad uno sconto del 3 al 5 %
o per dfrlo a~lrimenti, il bi,alietto e la maneta metallica .ven.qono a far~
11/l agg10 sull o.ro m etapo , ·dan.do lzzogo ad, una vicenda di fummerie
wametralmentz oppostz aquellz, che vedemmo avuerarsi in Inghilterra ".
"Lenoi infatti da mo neta d' oro for zm disaggio rispetto al metalfo
perché é vielalo di fonderlr. od es porlala, né percio é possible conuer~
l1rla in metallo alla pari; niuece in lsvezia (ed altreltanlo auviene in
O/anda e n ell'Argentina) é l'oro che fa un desiggio rispetto alia niuneta (i'or9 e íli certq, perc!zÇ fl01l puó convertirsi in questa alla pari'' ,
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Isto crue se dá com o our<>, não tem lugar com a prata, que subiu
muito de preço.
.
'
·
Em 1914 o preço da onça de prata era de 24 dinheiros, iá em 1918
este preço subiu a 49 dinheiros pan1 a)cançar 61 112 em Setembro de
1919, no uivei mais alto a que tem che~ado desde 1872.
E rHz-nos Loria, pag. 124:

"Né te pressioni dei repvresentanti inalesi aqli. State-Uniti, invqcanti una red11:tione legale del valore dell'argento, riescono ad avvestar11e l'asceso fatale".

E emcruanto as merlidas ·e dis.p osições adontadas ·c ontra o livre
commercio, a iivre auplicacão do ouro, determinam a sua baixa, immedintamente uma diminuição d·e producção, com a prata dá-se
1
contrario.
A sua TJrod11l'ção · augmentou. pela sua valorizaçao.
Em 1917 a produr-riio m11ndh1l ril.cança á 164. milhões ele onça,
para suhu· aincla Clil 1918 á 180 milhões. com tendencia '' (·.:res::er1 · 110
que foi Jmpedioc r.elas perturbações políticas por que p assava o '.\kxko, um dos grandes fornecedores deste metal.
Esta alteração no valor dos dous mefaes ele quem são fabricadas
as moedas c:rn~ou pert11rbações aue tiveram de ser detidas em seus
effeitos. Na India e na China os resoectivos governos intervieram para
alterar o valor natural, da prata sobre . o seu valor legal ·Com relação
ao ouro.
A rupia indiana passa a ter em 1918 o valor ao par de 1.6 sbillings
em vez de 1.4, e porque a fixação do par ainda fosse baixa, o resultârlo foi a rPtirada da rupiaprafa da circulação. para ser desmon0tizada
e convertida em joias, passando a pequena circulação a ser feita coril
notas de 1 e 2 rupias.
Na China onife a cunhagem das moedas rle prata é illimitada, . o
Yalor da lihra ·e stPrlina ouro passou r'l.e 11 do.llars pn1ta ou 8 taels de
ShapmJi á !) 1 :2 dollars pr3ta ou 4 ta r ls (Loria. pag. 128).
.
Scri a interess:Jn te rstu rl arm os a movimentação d os cambios nestes
paizPs éfo. annarente circulação ouro íporaue está evidente que esta
cir~uli:iriio sómente existe na fachi:ida) , mas sinto que a Gamiffa
já
está fath•r-1rJ::i e eu mPsmo não me sinto menos.
O nroblP-ma é por deJ)1ais ·complexo para ser estudado em um
unf.co discurso, e como crrio que tempo •teremos .fie voltar a elle, quero atlora, antPs de tPrmini:ir, sem me referir ás emissões bancarias, que
estas ·n ão podem deixar de ter um encaixe metallico aue lhes dê uma
c·erla ,garantia, mostrar como a i:irirumentação dos ·contrarios as emissões do Estado, serve .para as justificar.
Loria, a pa,g. 99, ·rscreve:
.... "Oss1~ rvinmo auzituffn il r,(l.~n piu' semplice della emis,sione di

carta maneta da parte dello ltato".
Fn elle uma compara cão adequada para continuar:
.
"Blbene avviene altretanto in serruito allo emissione di carta-mo. 11.cta. Si fiia qui esiste s11l mercato u11n def P.rminata massa di prodotti e
di centro aif essa un certo nnmero d'indfoirlui aventi in to .~r.a una diversa auonfitá di carta-moneta, i prnrlotti esi.~fenti .of clistribuisceno i
TJal'ii' indivirh1i proporzionalmente (llla mzanfitá di mnnetrr. che esse
hanno in. ln.sr.a. Ma se ora sonoroz1.zinze lo Stato, mimito di una nuova
massa di birrhetti, la massa di una nuova massa di birrhetli. la massa
di prndotti existente :;i divide fro yli individui existente e 7o stato, . os-
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sza cmscun individuo deve sacrificnre una quantitá di prodottf, chê é
invece appropriata dallo Stato.
lJunque la carta monPta ha imediatamente l'identica eff etlo che
avebba una imposta stradinaria".
·
Evidentemente é assim, mas para completar o quadro, segundo o
ponto de vista que advogo, temos d-e acrescentar que a nova massa ~e
notas do Estado tem por fim augmentar a massa dos .prodl!cto~ ~x!s
~entes, e desde que ella isso c-omsiga fica inalterada a relaçao m1cial
e não ha portanto um sacrifício da 'quantidade de cada individuo em
beneficio do Estado, mas o augrnento do volume de negocios de que
pode beneficiar cada individuo e seguramente ben eficiar o Estado que
.
e um conjuncto de individuas, p ara o caso em vista.
E mais adiante o pensamento leal do ·economista adepto da c1rculaçi.to-aurea, nos forne-c e uma declaraçao que justifica o pon~o 9e
vis-ta dos que não temem a emissão official, desde que sua apphcaçao
corresnonda ás r-t,P<'"sidades ·ela uroducçã o e t,,nha corn-0 resultado o
augmento a~<; utilic'lades transformaveis em riqueza.
A pag.101, lê-se:
"Per tale rem111rrlo non ó n.wrarsi c,.,e la emissione di carta-mnne:·
·ta sua un mt>tnrlo offerece ad alleviase l'agaravio rfp{ rlebito pzzblico ,
ossia ad arricchire i contribuenti a supito dei creditori dello stato".
O cme mostra cme mesmo flSSim esta emisc;ão é superior â circulação aurea convf'rsivel aue já não o é por falta de ouro t endo-se tornado uma emissão forq1d::i. com pre_jui r-o para o publico e consequentemente dos credores do f~ta- do, que n ão se sentiu li gado a seu contrartos anteriores e inte-ryeiu para diminuir o valor do ouro, impedir
o seu. livre ·c ommercio e ',c rear uma balança normal do mercado do
cambio.
Senhores, ·o problema da cir-culação monetaria tem presentemente
característicos diverrns dos 1que tinha anterior á 1914 já o disse e
apresenta aspe-ctos outros que. embora justificados pelos acontecimentos, nos 1evªm a fomar -0 problema como elle é e não como foi ou
deve ser .
·
E' isto que todos devr mos t er bem presente quando somos chamados a resolver ·as noss ~s questões financ~iras.
,E a proposito vos inforrmo aue em ·conversa com um fino observador, cuio amor ao nosso ~aiz não póde ser posto em duvida, sobre as
difficuldades -em que vivemos e os mei-os as -evitar ou as resolver, ouvi
com certo desvanecimentq em um ponto, mas com tristeza em outro
sobretudo por ser exac1a a observação que: o brasileiro intelligente e
c·om fa.cil apprehensão ,para todos os estudos e assumptos, não o é
para os estudos d-e finanÇ flS, sentindo difficuldades para encontrar as
soluções qu-e nào escapam a povos ' menos argutos.
E razão tinha o obs·ervador intelligente com quem conversei:
Entre nós parece não nos apercebamos de que os problemas têm
o seu lado opportunista e que as suas soluções .não .p odem fugir a
esta contingencia.
.
Evidentemenfe é assirp. Quando no mundo inteiro cessa de existir a . C'.irculação base-ourq, pela ausencia deste metal precioso em
quanhdade necessaria, p.·os obsteriamos em querer dar a nossa moe.da,
assente em um credito Tefil, uma base que as condições não perm1ttem, nem aconselham.
A-credHo, senhores qu~ nenhum dentre nós tem -rn1:1is duvida de
que em todos os paizes, mesmos no§ ~stadq~ Vntdgs desde qµe tw·,
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do Estado de um vakir de cinco bilhô es dé dollars sem n enhuma
quantid;:ire ele ouro ou de prata. pnra sr~vir ·ne fundo de garan'tia; cou:;a que aliás nunca lá se pensou, não existe circulação aurea.
E ve.i amos.
A Inp-lntPrra com a su ::i emissão officiril de 350 milhões de libras ni'lo nófle ser -considerada como uµi paiz de moeda-papel. mas
de papel-moeda .
.Assim P·os diz Loria. pag. 10:
"La rialln maleficn viP.r>e pe rtn rlall-lrwhiten·n.. fin que a buosse
dil'itto cela brota auale ri.oirla, tutrice r/Plla castitrí mone taria . e che
o.a gi n(ln sf perito di abbanr!oriarsi senzoritegno alte orgte piei f renalCche ilellP. l'bnr.a nzinni cortane".
A e111is~ão in1'(1e:rn rle not::i s do ThÍ>souro eleva-se a mais rle 100
milhões .de libras l'S!PrlJpas. mHs n~o é ~6. porcrue a circulacã-0 dos
checrurs. outra modalidade ·de nap el-moeda como no<; mostram os factos. E assim tanto é assim au e em França e na All manha, innumeras foram as t~nt:i'fivas e 1Zrand.es os esforços para difundir o uso dos
cl1eo1•e-; --nongrá ln a_q gllinta ai binTietto dibanca nal 11unl caso costitufr,,nharo llll alimento della circolasiona. sua in constilrzzione
di
qllelli".
E o chPCTUP. suh~titue perfdtamente a nota havend-0 mesmo como
nos .en ~in a J .o ria alie:
Pá veritá 1.m in.sirme stizdioso dl questa materta, Fisher , crede
di poier provare statisticamenle che la velocitá di circulazione dei
clzeqlles é marmiofe chequella dei biglietti di bancri . .. "
Tambem Emiliano a pag. 4:1 - nus fal1a da influencia dos chequaes Il'O mesn10 ~entirlo. Penedo nos di~ a mesma cousa. Michelson
não diz cousa differen te.
Per.mittis, senhores, que vos apresente urna cifra do valor .das emissões nos diversos .paizes que fizeram a guerra, em Julho de 1914, antes do inicio das operações e 31 de Dezembro de 1918, já no armistício.
0

1914
França .
ltfllia . . .
Allemanba .
Inglaterra . . . .

2.600.000

1. 063 .000
1.440.000

28'1.000.000

1918

12.080.000
fi.335.000
14 . 240.000
3 .100. 000

ou fazendo uma proporção enlr·t! a circulação antes da guerra e a do
fim, tPTernos uue cada um destes .paizes augrnentou a sua circulação
respectivamente:
Allemanha, perto tle 10 vezes.
Fr:rnça, p erto de cinco vezes.
ln{llaterra, mais de 1O vezes.
Italia, pouco mais de cinco vez·es.
Náo fallamos da Austria-Hungria, nem da Russia, porque nestes
paizes o descalabro attingiu á banca rota.
Nos :Estados Unirlos f;:imbem as emi~snes crescem. Jâ vimos que
a m;:issa de pap.el-moeda attinge a cinco bilhões <lP. dollars, cme
ao
cambio aduaI perfaz a som ma ccilos~al de 31 milhões de .·contos de
réis, papel, ou seja 17 yç;;çs a qu!lntidade de nossa circulação, que ao
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zero no ThP~ouro americano. Momento houve em que a associac;ao de
bancos, conhedda como Banco Nar.ion::il. tf>ve de em1ttir as "Eíneryence nof Ps'' em um valor a.e 384. 500 . 000 ·doll ars.
. _
As emissoes rlns ban<'os fPrlPr::ies nassam rle 454 m1lhoes ·de ·dolla r.~ em Maio de 1917, a 2.048.fi05.000 cm 3 de Janeiro de 1919, e a
circufação total ascPndP de 3. 390 milhões a 5. 428. Somme-se esta
quantia á anterior do Es·t::i rlo, inconversi.vel e a circulação americana
'apresenta um total fanhrstko de mais d e 10 bilhões de dollars, ou
exacf,w ,Pnte 10 .428 . 000. 000, em mciPrla brasileira, cambio do dia
fi2 hHbões e meio de contos de réis, on mais, de 35 vezes a nossa
circulação.
·
(J que justifica esite ·crescimento da circulac;ão americana'.!
O volume de negocios no mesmo intervalJo de tempo au!!mentou
sóJT1ente de 21 %. e a mof'rla ban<'aria em çir·culação de 45 .ºIº. .:Cn1
Julho rlo anno corrente. •até · auando alcançam as informações, a rehi :·
çi.io entre as emissões bancarias baixou :para 43, 7, depois de ter
Cf>tado em um ntvel de ·42,b em Maio.
Não P. tudo. Loria, pa.!!: 17. nos .diz:
"llfa l'esnan.sione dei 1Jhrlette r!.i Bnnca o di Stato n.on cos tituztce
ancora il fattore nfo' cnnsir1P.revole nPlla orliercia espansione ca'rtacea-.
poiché ni si arr.n irmnc Tti rlildfazzone beiz altrimenti cospícuo dz · altri
··
sfu.mpnfi della circolazione".
· Não entrarei no exame ·aes.fes novos ex.pedieu'tes, mesmo porqttt!
não estudarei as emissões bancarias e suas fluctuações neste mesmo
pedodo. O .a ssmnpto é, .s em duvida, onportuno e interessante, mas· se ria dar a ·e stas observaçõe ~ uma extensão que não devo dar.
Não me ·Cabe o direit9 ·de abusar da paciencia nem de V.· Ex. Sr.
Prr.sirlente, nerh dos meu ~ illustres collegas, além do que já tenho
abusado.
'
E antes ·de passar a1é\n~ para finalizar, devo juntar a informação
sohre a relação .entre a Cfrculaçao ·e o .ouro existente, para mostrar
qüe por . sua de~prouorcão d·e facto, toda a circulação marretaria amencana é uma circulação d·1f) papel-moeda.
As reservas ouro ·em relação á circulação, não obstante
grande,,
entrarl::is ne ·o uró no paiz, nos Estados Unidos baixaram de 11,7 ºIº
para 10,6 ºIº .
.·
.
Co!TI ·esta proporção não se póde considerar como circulação .con.
. . .
versivPl a cirrulnção americana.
Seia-me licito offerecer um quadro do ·valor em moeda brasileira.
de todas ~s circulações existen1cs em ali:rtms dos prindpaes paizes e a
sua relaçao com a nossa - que é de 1.750 mil.contos numero redondo.
Assim temos:
E~faflos Unidos -· Cir·culação 62 mjlhões de contos de réis, ou
mais de ~!i vezes.
.
Jnalat·' b·a - - 1 íl 800 lllil contos, ou seis vezes mais.
França -- 17. 400 mil contos ou auasi 1 O vezes.
Não sou Pro geral amigo das prop<>rcões, princinalmente em questões de cr·edito onde exerç:em lei:dtima influenc;a diversos outros factorcs, Il'las em 'torlo o caso a -comparação cme fizemos denuncia que
ainda não attingimos o lirµite ·do nosso credito. e que o volume de
nossa em.iss.ão não discr·epa da sitµação reJativ;i. que poss11im9s nQ
commi:rc10 1nt1Jrno,
·
1

ª"

Si fossemos fazer a pro.p orção numerica ·e analyzando a iniluencia dt: -0utros factores entre o volume dos negocios, a importancia das dividas ·dos paizes, com exclusão de todos os demais de Estado e ruunicipalidaúes, e a grandeza das emissões e circtt.lação r e:.pectivar., acredHo que a situação do Brasil seria das melhores.
.
No quadro acima a po,sição da Inglaterra não é a real. Ella e o
paiz que tem tomada a iniciativa dos expedientes, para conseguinuo t>
raesmo effeito, ·não augmentar a quantidade de sua emissão.
Atlente a Camara para a seguinte ·informação:
"Mas é sómente durante a pres ente guerra que os emprestimos
expansionistas assumem um ·c aracter systematico ·e são um poderoso
factor de expansão do papel-moeda.
Como sempre, o merito ou demerito da iniciativa -cabe á Inglaterra, onde não sómente os bancos soberanos .e mprestam sobre despu··
sito de títulos de divida publica -com o premio de 1 ºIº abaixo e juro
<l.e interesse dos bancos, e por todo o valor de emissão; não sómenrt:
cm Agasto de 1915 o governo empresta aos bancos l::! e meio milhões
de esterlinos para os habilitar a emprestar aos seus clientes, os quaes
subscrevem os emprestimos nacionaes, mas -os bancos· por acção
abrem credito ao lioverno, que elle gyra aos seus ·C redores óu forne·ct:úore::., dando-lhes ensejo de facilitar" os cheques, -0u de augmentar
sem limite a circulação.
E com eff eilo (aqui temos o facto real, indiscutivel), em Novembro de 1918, em prese1iça a augmeuto de 200 milliões de libra:; estuli1las 1la circulação, havia uma mo1letizaçãó
67 O milhões. ·
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l.sto qw.:r dizer que si não fosse o expediente posto em pratica n;.
lnglaterra, a sua Cimssão teria sido de ls'JO miillôes de hbras em ve:i.
de 200 milhões.
1'lão vamos est_udar aqui o problema monetario . ~in seus diversos
aspectos e menos ainda nas phas t:s por que uHHnamente tuu pas::..1Lh.>
!:lena, talvtz, · larela superior ás minnas lorças, mas quem ' o quel'ia fazer sem suooráinar ·o seu estudo a ne.cessiuaele ele chegar a conclusoes favorave1s a sua these, e sem -0 fetcnismo das theonas class1..::às, concluira que nas presentes condições e verdadeira 1.JOlllH.:ii. monetaria eleve obedecer mais do que em. qualquer · outra occasiao as
forças do opportunismo.
Sem possibilidade de emprestimo externo, que só obteriamo.s a
)uro elevado e plenamente justificado por causa dos novos imposto~
exigidos da fortuna particular nos paiz.es em ·Condições de importar;
com diffículdades immensa.s de obtenção de emprestimus iní.crnos,
sol.iretudo com a baixa taxa de juros a que elles tem sido emittidos, o
d!CUrso que se nos apresenta é o da emissão pura e simples, pelo .t:slar.!o. :::>0111 ir logo adiante· devo chamar a valiosa attençao do eminente Helator da Hect:ita e igualmente do benemerito Governo, que com
lanta honra e fostre dirige os deslinos do paiz, é a pe.r manencii:. · de.
juro anterior nos titulos de divida publica.
·
. Desde que somos .amplamente forçados a recorrer a operações de
cr:_edito para atten~er as necessidades e compromissos do .p aiz, e que
nau pod\!lll ser adiados sem grave damno para a economia nuci()nai
não devemos escapar ao interesse qu1:: vem govern;.ndo as relaçót:;
entre o prestamista e os seus. forçados devedores.
Desde que somo_s duplamente forçados aos emprestimos intern,os
porque oLede·c endo a orientação que dirige as nossas finanças- não
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ha logar a emissão, e não havendo emissão forçosamente terem-0s de
;Jedir emprestado.
Não podemos pretender que o capital nos offereça seus recursos
ás taxas de outrora. A situação mudou. O jurus de ~ ºIº nem mesmo no
aie::cado interno é o interesse requerido e necessario ao capit al. SP.
quize1 mos clinseg.uir exilo eru qualquer operação i11tern21. teremos de
elevar a taxa de jjuros de nossas apoiices.
Sem esta me·ciida o Governo continuará luctando para .:>bter .a
collocação de seus títulos.
·
E', a meu ver, justo o augmento da taxa de juros da.s apolices.
Não será um acto isolado do Brasil. Em todos os pa1zes a taxa de
juros dos títulos de divida publica estão elevadas. A França est~ fazendo o seu ultimo emprestimo a 6 ºIº e levantou nos Estados Umdos
um de 100 milhões de dollars a taxa nominal de 8 ºIº, e ·com a amortização prevista,, passa de 10 ·1·.
"Le taux nominal de l'emprunt est de 8 ºIº et avec amortissement
pravoiel dépasse 10 ºIº· Segundo La Revue Economique et Financiere,
11 de St:tt:rnbro 192ú, confirmado no numero de 18 elo mesmo mez.
E' preferível a elevação da taxa de juros · á reducção do typo de
emprcstimo. A equivalenC'.ia dos compromissos se estabelece com segurança pela menor emissão de títulos de divida que produzem uma
somma maior.
A Snissa, cujas condições financeiras são das "melhores, obteve
um emprestimo na praça de Nova York a quasi 8 ºIº, sem entrar em
consiueração com as complissões. Taxa elevada pagou a Dinamarca,
e terão de pagar todos os paizes que precisarem recorrer ao credito
seja iu ter110 ou externo .
.\!uern tem ca1Jitaes n ~ o nece!>sita de esforço para o collocar bem
e a JLU"•> clev~üo. Us bancp!. estar.: pagando m teresse superior aos dos
nossos titulas internos, que ainda se conservam em cornção elevada
pela muita confiança que inspira o Governo, mas .e sta situação não
póde durar muito porque novos appellos de credito terão de ser feito;;, e não é possin·I qu,· o capital r.e cuse o lucro que lhe offerecem os
bancos para se empregar em titulas de menor rendimento, sómente
por serem officiaes.
A taxa do desconto por toda parte está alta, o que significa ·
retrahimento de capilaês, ou melhor a conveniencia de restrrngir o
Ct'Cdito
H.athenau -- o assaz conhecido eminente economista allemão, em
sua obra de merecida reI!ercussão, não discorda, antes accentúa a
legitimidade da politica e;eonomica possível de depois da guerra. E
aconselhando
"a lim.itação da imp~rtação. dos objectos e art_igos de luxo", pagina 12 do livro .4. Nova Economia, chama a attençao para a imperiosa
necessidade de limitar mesmo a importação das materias primas,
porque diz elle:
''ellas estão desmedidamente encarecidas com a situação do
cambio."
Continuando, textualmente escreve:
"Sobretudo ·será a posi;ibilidade de uma exportação profícua que
offerec<' o unico meio pos~ivel de pagamento para a compra de' artigos e produrtos importados, a qual ·exportação limitará o nosso commercio exterior.,,.
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.Nfo · occulta ainda elle. os perigos do nacionalismo

economico

t1ue refui girá com ardor antes de desapparecer, mostrando a inversão

da situaçao cconomica natural, visto que
"os artigos não são produzidos onde devem ser para se obter
o menor preço, mas onde se os faz produzir por motivos politicos,
augrnentacto o seu custo e portanto encarecendo a vida."
Todos estes factos veem accrescidos os seus effeitos por outras
cansas, das quaes a mais efficaz é da importação que não póde ser
cc;nnpensada pela exportação, passando a ser uma importaçao unilateral, que é sem grande mal para as finanças de qualquer paiz.
Quando ella falia do mal das emissõês que encarecem com a elevação dos productos do solo, o cus.t o da vida, ellc mesmo diz que isto
é devido a que as "emissões são feitas sem augmento do valor patrimonial da nação".
Foi, sem duvida, o nosso caso durante a guerra, e inevitavel confesso, mas não é o caso actual cm que se acredita no effeito salutar
de uma emissão em funcção do augmento da producção e do seu corollario forçado - o do crescimento e melhoramento 'dos meios de
transporte. Assim o patrimonio Nacional crescerá com as emissões
que cessando de produzir o seu effcito benefico sahirão da circulação
deixando para valorizar o res!ante uma somma maior de fortuna publica.
Examinando a situação commcrcial, financeira e economica de
seu paiz, que é inferivr e de muito á nossa, Rathenau nos dá como
remedio o seguinte conselho:
.
·
"Ha sómente um caminho para resolver o problema contradictorio: é neccssario tomar como ponto ae partida a
producção e augmentar de tal modo o gráo de productividade do trabalho humano, que uma proaucção dobrada possa
supportar impostos maiores e ainda dar um salario e assistencia maior ás suas forças de trabalho."
E assim porque é necessario afastar o perigo social, creado pela
má situação economica, não se podendo em taes circumstancias esquecer - o principio f 1mdame11tal "de que - onde o fisco toma, deve
lambem dar."

Mais adiante, á pagina 61, aconselha que cada paiz deve pensar
em uma politica de protecçao como a unica que lhe póde assegurar
o seu proprio valor em face do egoísmo do capital extrangeiro.
Escreve elle:
·
"Emqnanto o nacionalismo economico dominar a nossa
civiJização, e as oscillações da moeda lhe ajudem, devemos
pensar cm uma politica proteclora contra a potencia do capitalismo extrangeiro", e indica o gencro desta politica que
deve ser o da praticada na Scandinavia.
Foi obedecendo a este proposito que apresentei a minha emenda
permittindo a emissão de títulos da divida publica para com ella ser
levantado um emprestimo sobre o seu valor, com uma margem que
calculei de 20 % do valor nominal, mas que póde ser um pouco menos, _9u mesmo um pouco mais, conforme as con.di.ç õcs do mercado.

...... 4óó .best'arte, a circulação ficaria facilitada, sem augmento dos colilpromissos do credito publico, visto como a emissão de notas do Thesouro, de curso forçado, c0rresponderia a retirada de outras notas
do mesmo Thesouro, em maior numero, representando uma divida
maior, e de. curso legal.
Não faríamos mais do que pôr em pratica um regímen que já vigorou com exito entre nós, e que foi posto em excellente acção em
antros paizes. principalmente durante a guerra.
Fui vencido, mas não convencido. Não comprehendo a.i nda e
difficiJmente comprehenderia porque tanto receio, tanta duvida, tanta hesitação, em se adoptar uma providencia cujo unico resultado se..
ria alterar os termos do debito official, substituindo um titulo com
juro por outro titulo sem juros, e isto com um mecanismo de funccionamento itutomatico para augmentar ou diminuir as trocas dentro
de certas condições e de determinados limites.
(Veja Penido
48-49-50-51.)
Acreditei, ·como acredito, ser este um rcinedio para os ·males que
nos affligem em materia de circulação, que é sem duvida defeituosa,
fazendo crer que a emissão é deficiente, quando, talvez, ella satisfaça
as necessidade:> da movimentação geral dos negocios do paiz. E por
estas razões, Sr. Presidente, mostrei-me enthusiasta do projecto de
autoria do eminente leader da maioria, o notavel parlamentar Sr.
Carlos de Campos, feitos em seu projecto alguns· reto cp1es, como foram
brilhantemente suggeridos. Teriamas llabüitado o üoverno ·a movi-·
mentação de creditos, conjugando nossas necessidades com as de outros pa1zes com os quaes estabeleceríamos correntes poderosas de negocios, sem affectar o rriercado cambial, deixado a mercê de seus
proprio~ meios. O assnlr/pto devia ter sido estndado com mais reflex ões porcrue elle encerra uma solução logica, qual a de jogo de creditqs internacionaes.
Vou terminar, Sr. Presidente. O debate não se abriu propriamente no terreno frnanc qiro, mas acredito que em se estudando o orçamento da receita, por isso que é a lraducçáo fiel de nossa política
fiscal, as consideraçoes ci,ue acabo de fazer teem todo cabimento .
. ü parecer do eminei;ite Sr. Antonio Carlos nos revela uma situação. de difficuldades para o erario nacional. Muitas são as providen-·
cias que S. Ex. apresenta aconse1hando-nos o seu luminoso estudo
não occulta, nem póde oqcultar que a nossa grande fonte de receita é
o imposto de importaçàq.
Us rendimentos alfan,degarios nos fornecem perto de 60· % da receita total. Devemos, portanto, fazer esforços para que esta arrecadação augmente, já que as qutras conlribuiçoes, salvo o imposto de consumo, são parcellas de Ilequeno valor que não pódem, mesmo crestendo muito, influir deIT\asiadam_e~te ~o total. l>esrle que não podemos álterar as bases de npssa pohhca fiscal, o nosso dever está claramente indicado. Arrecadf!.r maior renda aduaneira quer dizer eleva<;; ão do valor da importação, e si a este augmento náo corresponder
um crescimento da expor tação, o lucro obtido por um lado, esvairse-ha pelo outro, com as baixas taxas de cambio, como consequencia
legi~ima do saldo desfavoravel ou diminuto entre os termos comparativos da billança commeri::ial.
. .
E' sabido que o volµme de nossa exportação é muito· affectado
pelas ·facilidades do credito, e desde que este se restringe por defeitos
1
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_d a circulação monetaria do paiz, devemos corrigir este estado de
'cousas, indo ao encontro com as possibilidades de seu alargamento
sempre que isso for necessario.
·
O papel-moeda é um recurso; pois seja elle applicado, mas ·de
modo a produzir o effeito ben efico de estimular o trabalho, desenvol·v cr a producção, activar o commercio e avolumar a exportação · para
'facilitar o crescimento <la importação e com ella dotar o Thesouro
Nacional com os r ecursos necessarios a satisfação de todos os seus
compromissos.
Outros m eios existem tambem que parallelamente podem conseguir effcito identico; pois qne ell es sejam attenlamente postos em uso,
para qne as crises periodicas que nos assoberb am não prejudiquem a
fo rtuna brasileira em favór 'do interesse extrangeiro, que melhor apparelhado do que nós, nos dieta _a lei de seu interesse, unicamente
subordinado a n ecessid ade de seus lucros, jámais saciados.
E ' ·uma questão de confiança no futuro do paiz. Eu o tenho illirnitado. Teüho fé nos nossos destinos, tenho fé e porque os saiba
gi·andiosos, anceio para que mais depressa ell es se desenhem. A voz
do meu p atriotismo clama por um Brasil grande. Tenhamos coragem
para enfrentar as difficuldaclcs de seu crescimento e o paiz corresponderá plenam ente ao que delle pedirmos.
Não nos detenhamos no rigo rismo das velhas doutrinas que não
resolvem situações novas. Facilitemos o trabalho nacional e este trab <\lho, elle só, fará com a fortuna dos brasileiros a grandeza do Brasil.
(Muito bem; muito bem. O orador { vivam ente cumprimentado.)

SESSÃO DE 11. DE OUTUBito DE 1921
REGULA A EMISSXO DE "NOTAS DO THESOURO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

O Congresso Nacional d ecr eta :
Art. 1.º. Ficam extinctas as autorizações anteriormente concedidas ao Governo de einittir notas do Thesouro, para todo e qualquer
fim, salvo para necessidades da defesa nacional, em caso de guerra
declarada, se não estiver funccionando o Congresso.
Art. 2.º A Carteira de Redescontos elo Banco do Brasil devolverá
ao Thesc., ;ro o sald9 dos emprestimos delle recebidos,- existente em
seus cofres na data desta lei, e lhe irá restituindo a importancia das
letras redescontadas, á medida do seu vencimento, n ão podendó reformal-as nem redescontar outras com aquelles fundos .
§ 1.º P ara proseguimento de suas operações, a Carteira abrirá
conta nova podendo o Governo emprestar-lhe até duzentos mil contos
em a polices da divida publica, cujos encargos a Carteira assumirá.
§ 2.º Liquidada com o Theso uro a sua divida, proveniente dos
emprestimos em dinheiro, a Carteira de Redescontos entrar~ no regimen commum dos outros departa1?1ent<?s _do Bane? do Brasil._ :
Art. 3.º Ficam revogadas as cllspos1çoes em vigor que suieitam
as operações de cambio á autorização prévia do Governo ou de seus
~ge ntes.

Art . .4..° Os bancos extrangeiros e suas ' filiaes, a aqúélles cujos
accionistas sêjam em mà1ofia extrangeiros poderão receber dinhe_fro
em de,posi1o só.mente até á concurrenéia 'do re's pectivo capital éffcctivamente realizado :no paiz, em numerado. .
§ l .° Até - 31 de Março de 1922 os mendona'dos bancos tránsferi.r .iio pará o Banco d0 fü:asil o exceder:ite dos depositos a que se refere
este artigo, do modo determinado pelo .Ministro da ºFazenda.
·
§ -2.° Esta disposição não compréhende os depositos de -extrange.ires resi'fle,ntes -no . exterior.
.
.
. .
. Art. 5.° 'Todos os bancos ·e casas bancarias publicarão mensalmente balancetes claros ~ uniformes, com indicação das compras e
.vendas de cambtaes e todas as outr.as indicações constantes do -modefo ou modelos expedídos velo l\fin.isterio da Fazenda.
Art. 6.º Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sess0es, 10 de Outubro rl e 1921. - Mario ·Brant.
A' Comm1ssão de Finanças. {').

( •) Nãe tev e andamento este projecto.
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Para · demonstrar que nós somos colemos na nossa terra, ' não neéessitaria mais .do que refedr um facto que, ain'd a boje, notei, 'l'ame·ntando não se achar presente, aqui, o Sr. Justo Chermo)lt, p·ara confirmal-o; mas cstá o Sr. -Firmo Braga, que _po'derá dar o seu teste'munho.
.
O Bm1co do Brasil 1:ealizava as suas <?Perações, no Pa·rá, por. intermedio de duas ou trcs agencias. Qúân-do occupou a pasta 'da Fà'l.cnda, o Dr. João Ribeiro verificou que essas agencias, 'que cobravam
col'nmissões e lucravam · ceJfteua'res ·e · centenares ae coi:itos, ·estavam
entregues a firmas ·àlle'm ãs, qúe 11eg0efüv-am com o noss·o •dinheiro.
·O SR. MENDES DE 'At:MEIDA: Como fodas . ·
O 'SR. AL'FREDO ELLIS: - Estúdan'do a questão, :aqi.relle gestor ve?ifico,1 que os 'h fcros eram de ·tal natur·eza, que c011virila 'ªº ·Baffco do
Brasil ·m·a'nter, por conta ·propria, a·geudas, mesfü·o 'que fossem dispendiosas, , porque ellas seriam fartamente co·m pe·nsadas.
'be milhares e 1ni'lba'res de contos. E tão in'ipottarEite ·eta eHe que
fazia a bai:lrn da borracha, á vontàde;negóci:ando eom o ü•o·s so din·hef..
"ro,, exfotqui·n·d'o .)os lucros _do suor ào ·p·ovo 1parae11se, ·'â reveN'.a ··da diYeclô'ria üo ·Bâ"rfco 'd·o Brâs-il.
O Dr. Jo'ã'o RÍbéiro, tra'ta'P..'tlo 'de iirfüi'gar pe!ir q'l'l.e ·motivo não se
· m'odi'ffcav'a é'ssa situa'Ç'ã'o - ·como eHe, áfinal, 1no'dí'fi'o0'11, irn~1esta e
.p a'tríotic:amente, - 'c'hego11 ·ao co'nlheci'irieflto de que )~iã·o · se ·f.azia 'altcraç'ão algüma .p'oi'qt'rc os Srs. ·'.Hotsê'h'il'd pátr:0'ein!lwa1n a-qmeUa fü"'liila!
'Sr . 'Pí-esi\te'!Íte, c'n n'ão ' 'S'OU · co'n:tr.a'r i'o ·'ads c@pifaes •e:xb·tmgeiPOs;
mas acho q ue e levar a nossa henevole_ncia ae •:·gf.áo de e'stupi-d·ez dar:m.'os o ·1fiosso ··arnih•eko paPa .-o•1c xtrangeiro i·r ,.1nerar :-e .ganhar com elle.
.
E "n<!S'sàs co1Ydtç·õ·es, :S'r. ' Presielen'1:e, ·ha muitas em1~1:ezas. .
Não ' é só ·~in têlação ·á ·!tmr·racha . Mesmo em Tel.ação ao c'a fé é
bem possivel qne, denll'o em breve, en ·te,nha · necessi.<lacl e de apre,;.;entar·-nm aovo ,,projecto ._ para amparar Q nosso proclucto, porque ha
~·a§:_a.S · extrangeiPas que pódern 'oper~· 'íle fórma ·a pro·duzir 'a ''liáixa ou
.~ alta, conforme o 1útercsse de~sàs ' fü'íbas.
1
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O SR. PrnEs FERnEIRA: - Sacrificando o capital n.acional, os direitos do productor.
O Sn. ALFREDO ELLIS: - Agora mesmo, Sr. Presidente, emquanto eu fallo, ha firmas extrangeiras que estão operando verdadeiro panico na praça de Santos, fazendo baixar o café, quando não ha razão
para isso, pois a producção é inferior ao consumo.
E sabe V. Ex. em quanto já importa o prejuizo para o Brasil,
por causa dessa baixa inesperada e. injustificada do café?
Em mais de dúzentos mil contos, contra o trabalho nacional, confra a nossa economia, porque nattfralmente ·essas firmas, dispondo de
grandes recursos, luctam como o legionario romano antigo luetava
contra o pobre Gaulez: coberto de ferro, com as suas armaduras, contra hordas barbaras de homens selvagens, mas semi-nús . Em igual-·
. d a de de condições está o Géca Tatú, o productor brasileiro, semi-nú,
deante· de homens de ferro.
O nosso lavrador não tem recursos, nã_o tem apoio, não tem creditos bancarios, ao passo qlle o negociante extrangeiro dispõe d e credito nos bancos e até do nosso dinheiro, porque os depositos, em
conta corrente, são approveitados contn::. nós!
..
P ara a alta e a baixa da nossa producção, jogam com o nosso di.nheiro (apoiados) e nem ao menos teem capitaes no paiz.
Esta é qne é a verdade, e nós continuamos de braços cruzados,
. sem defender o productor brasileiro, o nosso suor.
..
O SR. MENDES DE ALMEIDA: - O Senado teve occasião de corri. t:rir .isso e não o quiz fa~er· .
·
.
O Sn. PIRES FERREIVA: - Os cem mil contos que o Marechal
. I-Icrmes da Fonseca ma1~dou fornecer á lavoura, foram dados em sabmas aos extrangeiros.
O Sn. ALFHF.DO ELU~: - Sr. Presidente, a situação é clara como
a luz meridiana. Temos deante de nós o problema bem definido: de
um lado, o cómmerc.i ante· extrangeiro, dispoiido de recursos extraor ~ dinarios representados ~ m dinheiro e em credito, operando em uma
· prnça sem recursos e sem creditos; de outro, o prod~rctor brasileiro,
·a brac:os sempre com dlfficuldades, sem ·credito, sem dinheiro.
Que resulta dessa drsigualdade?
Poderem aquelles promover a baixa do product.o, justamente na
.
- occasião em que elle chega ao mercado.
Sahernos que agora começa a descida da safra e que os eommiss~rios teem o seu capit ~tl esgotado, pois estão fazendo frente aos sa. ques da lavoura, forn ecendo o numerario indispensavel ao custeio
·das propriedades agricqlas. E' chegado, pois, o momento dos com - missarios receberem m11a parte, pelo menos, do capital empenhado,
, para fazerem frente aos fretes de estradas de ferro e a novos saques
destinados á solução de operações realizadas no" interior, á liquidação
de contas de colheitas.
Pois é ·esta precisa-,m ente a occasião que os 'exportadores aproveitam para fazer pressfio e conseguir resultado favoravel á sua poli. tica financeira, isto é, l:\ baixa do producto, apezar da situação opti", ma em que se encontra este genero.
Operando por esta fórma, elles elevaram os preços, adquirindo
não só o stock do Govep1.o, como o existente na ; .p raças .d e Santos e
1
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'do Rio de J aneiro, formando ass im um slock que Jh e::i p c1·11tittisse o
afastamento do mercado por dous ou tt·es m ezcs .
.
. Não nos illudamos; a situa ção é es ta. As prin cip n •s prn çus uwericanas, e tambem as européas pótlem, perfeitamente, se nfn stu1· do
mercado, por esse espaço d e tempo, operando, portanto a baixa.
~· claro, S~. Presidcn.te'. que, com a entrada <lc t1:inlt, <JlHtl'Cnta
-ou cmcoenta nnl saccas, dianarnente, o slock de café n ã o só crn :-iat1tos, corno no Rio de Jan eiro, h a de rnlJir a dous ou trcs milhões d.e
.saccás.
Esse sto ck p esará de mais sobre as for ças fin ancei r as do Commi ssariado de Sa ntos, porque, antigamen te, qua nd o u sac ·a de carâ
valia 20 $, um milhão ele saccas dependia de uma somrna pouco :mperior a 20 milhões. Hoje, porém, que ess · mesmo num ero d e sac ·as
de café vale, pelo menos, 50 mil contos, cornprebende V. Bx ., Sr. J't ·c~
sidente, que a praça ele Santos n ão resistira á pressão contra ella
exercida, si p orven tura "tive r d e accumi tl a r clous on trcs mill õcs.
1-Ia necessidade, portanto, d e um capital muito superior; , então,
vem o extrangeiro e atira á concha da balança a sua espa da de Brenno, dizendo: 11oe 1.1iclis - e o pobre colono tem de cruzar os bra ços
t> acceHar o preço que a praça de · Nova York mandar, uma sernan:.1
~rntes, marcar nas taboas do echange daquella cidad e.
De modo qne assim, Sr. Presidente, tendo o Brasil o monopolio
do café, porque produz mais de 75 % de toda a pro<lucção mundial,
teremos de acceitar o pre ·o imposto pelo americano.
Mas até . ahi não vae a theoria le l\fonroc. Continuarei a protestar,
para defender o suor e o trabalho do l;;-vraüor b rasilelro.
Previno ao Senado que si a situação assim contin uar, terei necessidade de empregar o mesmo recurso de que lancei mão h trc
annos passados, com grande successo. Refiro-me á operação idcali~
zada e realizada da compra de tres milhões de saccas de café cujo
resultado deu 70 mil contos de lucro á nião, produzindo lucro igual
ao Estado de S . Paulo.
Não ha melhor lastr o para uma emissão do que o café, porque o
.
o uro é o que o ouro vale.
Si porcentlira o extrangeiro qui.zer lançar mão do seu •apital
para .fazer pressão no sen tid o c.l c baixar o valor do nosso prÍ!JCip_?l
prodncto , não t eremos recurso melhor do que o. de uma a utonzaçao
ao Governo para a comp r a ele café. O lastro dessa emissã !lerá d cistlnado exclusivamente á compra de café.
O Sn. PIRES F1mnEIRA: - E ass im rcpellimos a imposic;ã
xtrangeíra.
O Sn. Aum1mo ELLJS: - A nossa JavbLtrn vive sem cr dito. Ca sa
assomhro a sua vitaJiclade, en tre tunto. Não ha bancos qu.e q-ueír· ITl
auxilial-a; os juros de emprestimo .o;;ão cxcess íYos, o fi sco r1goroso.
as leis que r egem os Esta<.los e taxam ::i importação são leis !mprod
ctivas, ou antes, servem. apenas p ara favo recer o concurrente e,.trangeiro .
Trata-se de um problema que interessa á Noção. ão ' po.r;siv ~
pois, deixar-se esgotar o sangu dos lir:.i si le i ros por essa arterí· sempre aberta, com prejuízo colossal d e milhur .s ele ·ontos á no.siJ.a C-0nomia. Ao Poder Legislativo ·omp te a ·1Hhr nos r •clamois 1m penosos que visam a salva ão do nosso produ Lo, justamente cm uma q • ~

-·dr.a . em que a situação do café é. optima: e a su.a produc.ção inferior
ao consumo.
'
Sr. Presidente, pe<fO desculpas ao Senado pelas considerações
que acabei de fazer, enviar.tdo á Mesa esta petiçã0, afim de qu.e. V. Ex.
se dign.e. encaminhalcas ás respectivas Conuuissões. (Muito bem; m..u ito . bem.)

COMMISSÃO D E FINANÇAS D,O S:EN.ADO FE'DERAL ("' J
1

SIDSIS.~O

·E X'IIM!OR•D I•NARIA, ElM 19 DE OUTUBRO DE 1920
PRESIDENCh\ DO SR.

ALFREDo ELJ,lS

Çoni,parecer.arp.. o,s - Srs ., F'rancieco Sá, J usto Chermont, João LY'ra: Soal'e3
4o.s San.tos, Gonzaga J•ayme, Jos·é EuseMo e F'elippe 'Schmidt.
'Deixou. de cqmpa.re·c er, co m causa duBt! ficada, o Sr . Bueno d<i Pa·iva.
O .f'Ú-. Alfr:eàQ. ·E .!J:is. eXJ?lic!]. aos seus co]}eg·as o motivo da reun•ião: a·c a•b ara
de ser lid·a no ex,pediente do :Sen"1.do a 1Proposição da 'Camara d9s Deputados
que a.utorizJJ, a emls~ão de . papei-rrnoed-a, n as :base.~ qu<i esta,belece e dá outras ·
p.rovlde.nciaB .
.Tá . tem. ldélJ.9 i. con.heddas. sobre o assum.pto .poi'S foi elle, orador, o autor
de um p.rojecto. de . lei autorizando a em' ssão d<i 1·50. 000 :000$, para a: defes.a .
da .prindplal .producção nacionrul, do café, ,p•r ojecto .q ue foi emencla.do, terndo o
eeu relator ide então, que ·é o mesmo . do de •hoje, o Ulustre. Sr. íFrancisco Sã.,
amplla.Üo o recurso qu<i o orador então oalculav.a necesaar-io ·para a defesa do
café, p.ara 300 . 000 :000$000 .
·
Naquella é poca a situ~ção d-0 noBso vroducto era ·b em dl.versa da d<i hoje;
ar:it~ o Qlje .h [\..v ia era exce.;l!Q .de producção, em·quan.to que hoje, o consume
é que ·é superior á. ·producçãc;. 1Sobre o n'or.:6{) ouro, o .-caH!, exist-e . a~ora a tre-.
mend·I!- pressão d·as casas ~xpo rtadoras e dos mercados ·amerioanos, que em
virtude ·da ·operação do governo pauli sta 1i-q uidand·o o emprestimo da valorização, apres·sando .para isso a vend·a 3. 000. 000 de saccas, t ioaram a•haetec!doa •e hoje impõem o v.reço da com,rH··a do p-roclucto. As casas commissaria de
Santos não têm recursos para enlf<rentar a crhse, mesmo poi'que não ha praça
nenhuma ·que poooa ·resis t '.r l• retirada subita de 1.70 . 000 :000$.000, resultwdo da
operação que o orador explica .
.A .situação .é simp:es e clara ·como a luz merediana,
•Faltam recurnos para a <lete.;a do no.sso -p ro dueto , O orrucl-o r mostra o
Quanto já perdeu o Bras' l nas vendas de dous milhões de s accas exportaõas .
Emq.uanto o cons umidor americano ·paga por vreço e'evado, o exporta·clor
lucra, e lucra dupla mente, depr.imindo o mercado ·e valoriza,ncl-0 n. sua moeda.
Faz ainda o orauor -o utras considerações, dizend-0 que devemos de fender emquanto antes a :rios.sa producção, porque assim valorizaremos a nossa moeda.
E' verclãde q·ue o .p.rod ect 0. não attend'e raclicalmente 11 situaP.ã-o como ella.
se lhe afHgura, mas, <le·a nte da ,premencia, •acha que deve s·er a·p.provado sem
delongas, po1•que emenoodo maior prej.uizo a,carretará pela demor.a , não só IJ;>ara:
a lavom•a paulista -como tambem para:· ·O Brasil.
J.>elxa ao criterio dos seus di gnos collegas e elo r elator o lllustre Sr. J!irancisco 'Sá .a solução do problema. E' um ap.pello que faz aos seus lllustre.s col :e-

(*) Do Diar·io elo Congresso de 20 de Outubro ele 19·20 .
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ga.e, porque o tempo urg ee a medida .p roposta no projecto, si bem que ju•l g ad a
insll!fiiciente, não deixa entretanto de set· para quem se asphyxil ;ielo menos
um go<pe de ar . . .
O Sr. F1·a11visco Sá dec' ara que ·.por mais urgentes que s ejam as med .{]às
cons \gna-dae no projecto de emiss ã o, não deve ser iEso motivo pa.ra que a Com1n'ssã.o de Finanças do .Senado lhes dê um assentimen to incond ·icio nal, ..se m
axame, sem discussão, s em a manife<Stação ·de clivergencias CJ:Ue e las, po rventura, suscitem. Elle ex.prime a transacção entre as diversas correntes de opinião que o assumpt-0 f.ez surgir na Camara; mas não se cabe s e entre ellas
se incluem as q ue possam existir no senado.
·
N&o du vida da gravidade da crise a que se procura acudir. Cu·m pre-nos,
po1,ém, verioficar s.e os r emedios q ue vara ella s e inuicam .são os me~hores e
os mais efficazes; se são uma so l u~ão, ou u m s'rruples .,,._pediente .
A em'ssão filrn{] a pe·o arbilrio im,pedi·r·A a repetição da cr·i se? Ou n !Lo será
esta a opportunidad.e de adoptar providencia" definitivas, creando um a..ppareLho r egulador da circulação, que dê a e~ta a eJastic'<Jade capaz de attend.e r à.a
necessidades varia.veis da prod ucção e do comm ereio?
Não seria ' icito tambem acceitar a confitituiçã.o do fundo de garantia, zem
verificar a influencia que os elementos p ara este derivad·os . possam ter no
equi!'·b rio doB ot·çarnentos. Sabe-e.e, com effeito, que os saldos da receita ouro,
qu~ o projecto manda inco11J<i 1·ar âquelle f un do , servem hoje pura , convertidos
em papel, climt nuir o def'icit clessa espec·ie.
Outros .pontos do iJl'Ojecto reclamam esclarec:mentos que só o Governo n os
pôde dar.
[P.or es. es motivos sente n ão poder dar imme diatamente ô ·seu parecer. E
po rque não <iueria retardar a eoluçã-0 r ecla mada, pediria ao $.r . Preside n te
q11e o exonerasse desse enca1Jgo.

A Cornmissão depo's de ouvir a ind a o Sr. Alfredo Ellis, concordou com
o alvitre POL' elle proJ)OBto, ~e f' car o Sr. Franclsco Sã incumbido da misa;ão
de se entender sçibre o a6st:m pto com o Governo .

COMIYl l SSÃO DE FINANÇAS D O SEN ADO FEDERAL (* )
SElSS.:\lO EXTRAORDINAIRIA, ElM 29 IDE OUTUBRO DE 1 92 0.
· P UESIDENCJA DO SR.

Ar ·FREDO

E LLT S

!Compareceram os Srs. João Lyra, José Euzeblo, Soares dns Santo.s, Gonza.ga Jayme , :Feli ppe Schmidt, Francisco Sá e J usto Ohe rmon t,
~Falto u, co m ca.usa j u.stificacla, o Sr . B u eno ele Paiva.
O ·' fr . .A lf1'c<1io Ei?fs, an•.es de d nT a .p alavra ao Sr. Francf.sco Sã, po ndera que sobre o a.<sumpto d~ que se vae tra.ta r nãô cabe ao Senado a responfi ab iliclade elo rem e<l lo tard.' amente mi.nistr a cl o . H a dous mezes taHou , most ra ndo da t r ibuna do 1Senado a necessidooe inacliavel ela mecl icla. E' prec'so. _
além cl isao, não esq uecer que o tempo é o princpa.l factor da solucà.o do problema, po is a .demora acarre tará, como já tem acarretado , :prejuizos coloss.ies
par a o se u Estad·o e a Nação .
Velho republicano já t irou ele s i a responsabilidade pel o que tem rucontecldo, dando av 'so em tempo '.lo q.ue agora acontece. No seu discurso ]lronu nciado em 31 de J ulho, do corrente anno, mostrou a g.ravid a de da situação
em q1.1e fi cal'á a ·lavou ra elo seu ·) ]stado. Ne n•huma. providenoia roí dada pttra
a cud ir o en fermo, fi cando assim um va.sto campo aberto á exp loração am e r ican a . E ' preci·so um remed!o uo·gente para evitar a àebacle da praça ·de Santos e, consequen temente, J)oupar ao pa iz o ·prej1uizo enorme q ue a es·p eculaçl<>
des'via d as s uas arcas.
Sabe que ao i l!ust re Relal-0r 'foi confiada a dura tarefa de r esolver ll
questão. Ante.cipa, iporém, a s ua opin-iã-0 sobre o a&Sumpto, dizendo que lh e
parecia me"ho r f<>&e o pr<Yjecto da creação do Banco de Redescontas, votado
em separado . E' m esmo favorave', co n fo rme disse ha dia s á creação de um
instituto nesse sentid-0, mnB sem dependencia do Banco do Brasil , nosso pr'ncipa l 'n>'lituto de credi·t-0, mas que tem com o 1.f>oder Exeoutivo as mais estreitas ligações .
O S r. F.-ancisc o Sá declara q ue no Intuito de Cacll itar a approvação ra p.1da das medidas tão urgentemente recla madas pelas cJaEses produetoras do
paiz, procu ro u se entendei· com os orgãos do Poder, encontrando da parte elo
Sr'. P r esld·ente da Repub'Hca a maxima ~ol i citude e o ma".s patriotico empenh:e
em f 'xar prov tden ciaB efficazes, bem como do St'. l\llln lstr o d·a Fa zenda, e do
represP.n ta11te do pensamento de
Paulo, cu ja aobni,gacão e esforço nunca.
fieria de mais louva r.
Tam bem o or a do r d iss·e que, a.e p r !n cipio, n ã o poãerla co ncor da r co m <>
vroject o, tal e qu a l vei.u da ou t ra Casa do Co ng r esso, n ão s ó na parte em q·u<>
admltte a co ntin uação das emissões do Thesouro, ouJos malea é ocioso repe-

.S:

(•) Do D iari o do Cong n sso de 30 de Outu b ro de 1 92 0'.

-

410 - ·

t i r, como t a mb e m na •Parte em q u e desvia quota de r eceita, ouro, de seu.s fins ,
q ue é cobrir os d efic its orçame n t ari os já a v a lia<lo s pe·o 'Relator d a r eceita n a
Cama ra e m l 'i2 . 00 0 :000 $000. T e ve q ue transigir com essa d ispos ição e o utras
d o projecto, com o fim de i .ão susci.t ar novas dive rgencias ciue protela ria m o
andam e nto elo proj ecto . O •re\Sultado do enten dime nto a que cheg-ou com o
Sr . Pres idente da R e publica, Ministro da Faz1;nda, r e,p res entante de S . 'Paulo ,
r eduziu a eme ndas q ue são as que terá ao fim elo seu parecer.
'Em segu 'da , ::J _ Ex . lê o pa recer , propondo eme ndas, pa r ecer e;;te_ ciue vae
})ublica clo acl eante, na acta ela sessão do Senado.
O Sr. Alfrnd-0 Ellis d iz que cumpre ttgra d ecer e !el icita r em nome da •Commi<ssão, o 't ra'balho do illustre ~:;,-. lF.ranc'sco Sá, demonstram-do a. sua admirac ã o pelo rl')Odo por_ que ness·3 luminoso voto · prcura r eso:ve r a quest'í:o. · Faz
c on;;idera ções t e nden tes a provar ·que o Governo, ha mais tempo , de veri a t er
cog itado do a ssumpto. No d isc ur so que pronunc-i ou e ao qual se . r e fe ri.u o Sr .
Fra n-elsoQ. Sá no traba.Jho q u e a C o m-rn!s s ão a.caba d e ou v ir, pre viu· o orador \'.J
que está a con tece ndo . :D eante d o que occor-r e, porêm, ê obri g ado a a cceitar
q ualquer remedio .
•N este po nto o orador fa~ diversa s considerações de orde m fin a n ceira para
justifi Ca-r "-' suas allegacõeR em relacão ao papel-moe-da cuja L:"l'Rnde mass;>. não
circula.
Qua.dro d os d epos ft-0s á v is ta ver.iJJ'icat'.l o,s.~ no·s ban'C'O s ex.iBtentes em todo o
t e rr' torio d a R.e_p u-b lica doR: oEstados Unidos·~ do , B I.- asil, -Gu ra11te 06 affn os seg_uintel'l, com as i•et 4-ra!jad dit cir:culacão do paJ>!ll-moeÇa, na _ P,l=o.porc.ão de.
4 O o/o . para OB m esmos :
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1.0:i9.3b3 :000$ ,'

423 .:/41 : 200$

247 804-: 000$
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Distribuição , d os _cleposi_tos li Yis t a e"I 1919 :

Ban cos

. . .. ... . .... . . . . . . .. . ..... ... . .... .-. . .. . ... . , ..

6~8 . 296 : 000$000

l hii; co1 n aciounes . ... . ... . . . .. . .. . . . .. . . ... .. ... .... . . .. ... . ...... .

687. 626: 00_0$000

Tot>tl .. , . ... . . . , . , , .. .. , . . . ....... , .. . . , . , ... .. . ..•.

l.19õ . 922 :000~000

e s~t rnn_gei ro s

So.bre o Ba11co de R edeiicontQ que se lmp?e, ac:l)_~ q;qe; o. remedio não_ ê Ptl 7
tifica<lo, p er fei to. \Entende que a Commissão d-e Finanças d e ve approvar o
proj ecto, r esalvando a ~m!A a . s11a , r~SJ?O!,li?R?,Ui-qa,de cc;n;n1J.~.t,indP. ll:P ~ ªº'?li~nq , 1-s"
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co"hta· com " max·imo escrupulo, q uem tenha de. exec\itar med ·das dP. tão alta
i·esponsa.bilidade. Não é n unca de mal.3 accenluar a pr'lfundirlad.e da c_rlse.
A · especulação é um oancro. que. dev'>ra em seu proveito os esforços maxim<:> s
da producção nacional, e tal s it uaçilp não deve continuar, por<:iu~ setá tra!Ulform a r em la·gTimas o s uor das classe.s agricultoras e laboriosas do seu Estad·p .
O S,.. Jocío Lyra con ·idP. ra d esneces1!!arias as m ed idas. cons ig.nadas n a propos·ção pa.ra ser ampal'a da a prod·ucção nacional, pois , o Governo e.sbá auto ri 1,a.do, p elo :ut. 58 da lei rL 3. 979 , de 3 de D ezembro de J 919, a fazP. r op er ações de cr edito e a emprega·r o producto na liquMação dos comp rom··ssos do
•r.he.;.ouro, a.ginclo ele accO •·do com n.s ?Lecessúlacles do vaiz, e tiam bem a emi ttir
papel na conformiüade da lei n. 3 .51·G, de 2 ue Ü'ltubro de 19 18 .
•Quanto

á.

a1Jtorização

psra

r eong·aniza.r

os

serviços

a

cargo

da

1Camara

Syndical dOél Corretor.f',s e para tiscal'. zacã-0 d e. 'ba ncos, a q ue ·ia mesma le i, textualmente a.•Jto ri u,. o Si·. P re~ id e n le da RepulJ !ica a r ogulamentar o servico de
que trata -0 decr eto n. 13 .110, de 19 de JuLho de 19J 8, podendo !nslituir fiscalizaçã.-0 •bn.ncar.;.a permanente e r em odelar a.q uella Cain a r a, abrindo os n ecessarios creclitos para ex ecução de taes provlclencias .
·
Quanto á. -autorização qu e se tl)'retem,de 1a mb em <laT ao Governo ·p ara r ever
e mocl ficar· a 'legisl açrt-0 -c m vigor sob re Bolsas de Me1'Cadorias e .Caixas de
Liquidação, iisto ~ . -cruanto á a utorizacã.o (!Ue -0 Poder ·L egis ·ativo. assim facu ltará ao Poder .E :i.:cculi vo pa-ra r evogar actos do !Congresso Nacional , di~ 
põe a-i ncla o orça m en to da Receita deste exerc íc io, ctue o S.r. P r esi den te aa.;
R e publica fica autor'zad-0 a Pl'Ovidenciar sobre o funccionam enlo do s refer·i<l o~
0

E ervi~os .

Portanto, as provi<lencias em fa vor ela producçã-0 nacional jll. poderiam
es tar sendo prati cad as em virtude de ·disposi t ivos leg·aes existen tes e a s o u tr a<!;,
consta ntes da proposição, não . estão recla m a das com a m esma urge ncia, a lém
de a.I ludirem a '!)roblem as (JUe exigem solução •de! in.;tiva. e compl eta, devendo
por i.-;so ser assumpto de leis especiaes.
RnlTetan to, conhecida a or·igem official -da proposição que se affrma s er
o resu ltado de combinações eE tre o Governo F edei-a \ e oo dos Estados que mais
Insisten temen te ped em algumas das m edidas 111<e ul!a c ontém, n ão contribu irá
pa ra r e~ ar.dar o voto do Sena.do.
Não a~1 0 .ia1•á , todavia, a cr eação el a carteira d.e r eclescontos nnn e>!\11. a o
Banco do P.rasi ", op·i n and·o el e prererencia p ela instituição de um Banco Nacional
de R ed escontos.
A J"eleva.ncia da .questão aconselha, P'>l'ém , que seja r es ol vida cm le i esp0cial e n ão em s·mple.s em~nda á propÓsi.ção de que se trata, sendo assim
impedi·da . n collaboração da outra Casa do Congresso Nacional em maleria d e
semelhante transcenden cia .
O S r. Fra1'oisco Sá exp li-ca que se trate.rulo de u ma m ed ida u rgen te , a unJ ·
ca fórma que o Se!U!JC1o t em é !'- emenda , ,ficand o á Camara o direito de accei tar
cu não.
DECLARAÇÃO 03 VOTO DO SENADOR SOARES DOS

S A..~TOS

Para accucl.i r ás n eceEsidades ur.gentes do oommercio e da produ cção na ·
c!ona l, 1'.0U a.e opinião que o Gove.r.no nl!.o . J}recisa d·,e outra .p;rov id cncia leg·.!slatlva, além d a qu e · se a~lla . cont' <la no art . .3° <la J}tOP.o sição da Cama ra, po- .
clendo ·se r e·evada a quant ia a ser emitt ida , como cm'!)restimos aos ·E stado.s,
para 100. 000 :000$, afim de que seja m attend idvs os r eclamos das ,praças d o
interior do paiz.
A qu estão de mom ento con.siste, de racto, em r em over a crise proveniente
da escnssez do numerario, que tem r eduzido o volume das nossas frans acções
comme l'ciaes , trazendo o d esa ·ento ás classes . .producto ras, qu e são as' q ue mais
..t:Ofl'l;em com. a retracção do. ·ca pltal . ·
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Tão sens lvel tem sido o desequilibrio determinado pela. lnsrnfficien cia de
nossa cit'Culação fiduclarie. que os Estados exJJQrtadores t êem-se visto em sér ia.~
diff"culdades para m ov im e n ta r as suas m ercadorias, em consequencia do r etrahimento d:o cre<l;to, v isto não serem faceis oR desc? n tos de saqu€s nos es~o. 
belecim e ntos bancarias, qu e só acceitam oper ações a prazos com j u.ros e·evados,
o que mostra a €sca s-Eez de num e rario com q~e lutam os m esm os Instituto;; ou
então. a fa• ta -de conf ança e:om que estão operando, rete ndo qu a n to posslvel os
sAus capitaes d-1.s'J)oniveis , e mquanto as m e rcadorias estac·ona m n os depositoa
ou são vendidas c<>m pr€ jui zo, ·em :ucros r e muneradores para os productorcs
n ac1onaeas.
A meu ver, a ,providenci a a que acima alludo .será efficiente 'P ar a pro ch1zir
a defesa da no::;sa econon1 ia, d esde que o Gov c.' 'º se lin1 :te a -en1p!·estar aos
bancos -n acio naes, con1 as gara ntias c1u e forem julgadas neces.sa r'as e a juros
JPOd icc,o. os recursos reclamados para operar o d esco ng-csliona mento de no:ssa
produ cção, serv in-Oo assim pa ra affastar as causas qu e t êm influido parn o
escoamento do m e io circu lante, com a · comp ra de ca1nb:aes, não obstante .a
d esvalo rização actual d e n·Os«o pa11 el-m0<:tla.
'Para obte r os r ecursos s u ffic ie n te.s e tornar effectivos oe r e!er :dos ern prestim Q..~, o Governo esM. autorizado a em ' tti r, d€ accôrclo com a lei n. 3 ."5 46 , ·
d e 2 d e Outubro de 19 18, t e n d-o em v ista as pos ·ibilidad eo; do a ug rn ento dos de positos de ouro, pert"!n centes ao Th€sou ro, cieede que s ej a conver tida em moeda
m eta: Ji ca, a im por tan cia dos vales -ou r o, recebidos pe o B a nco do Brasil em .
pdga m ento dos direitos a lfancl e.g&Tios .
A liá..•, cu s ou de opin "ão qu e esse privilegio de q u e goza o r eferido b a n co .
d ever á cessar com a devida opportuniclade, porquanto eo>ta fac uldade s ó tem
s ervido para aggrav:ar a s ituação do 'fq1 esouro 1Nac '. onal, torna ndo dispensave l
a p rocur a da moeda m e tall ic'a, q·U€ se retrah.iu do n osso m e rca do e pa sso u sem
nenhuma r estricção dos clepo,,;i tos doa ba n cos ext.r a ngei ros pa ra as cai xas m:itri zes elos m esmo s ins titutos no in "cio da conflagração eu r op~a.
Kenhuma r es tricção leg!fl fo i opposta a erte exod o, sendo Is so uma das
c a'U•Sas da criê;.e actua l e n cn1 sequer nos e inbran1os de alv ltre.s que regu larl ...
zassem a circulação do o u r o, di ff icu ltada no pre~ente por phenomenos cl econent ':!s <la

situaç [l o n1undia l.

Não agi mos. a este r esp;iibo com a prev is ão que a R e JJuhl' ca Argen trna tev e,
imped indo a sa!1i cla elo ouro a m oedado do seu ·t erritorlo, logo que se d esenhou
a crise fman c€i ra de a~.pecto, gen eralizado.
NZto se nt im os a m e.> ma !\ece.ss idade de accumu.Jar r eservas, sem duvida 'PO.•
confiarmos q ue a 01>e1·açãu do ftmding qu e realiza mos em a.g osto d e 1914, uo ~
d esobrigava <le com promiFsos exterlo·r es, d u ra nte u m per iodo de t e mpo julgad o
su f fici ente para restabelecer o equilibl'io o rçamentario, com o dese nvo ' v:mento
gra d ativo d as fo rças producto,raE do pa!z.
Creou -Ee, aeiste m odo uma situação de 1racto, na qual n os te mos eml.Jala clo,
vivendo ele e:>eped"ent ee mãoo<, q)l e só t êm servi<lo co.m o r emedios .pa ra evilar
um ma ' maior, até chegarmo$ á c ri se a·ctual, sem {JUe to sse aido ptada uma sô
provide nc·a qu e evitasse e m t em•po a cirenagem d esse -oui·o, sa·hiclo a té ela Caixa de Con verEão cm uma progres. ão crescente e tão aFSustador;,, , que m0Li1·ou
o de creto lPgisla tivo mandando suspender as operações da referida Ca ixa.
Sm·ia, en tretanto, a•l.Jsurdo, pensar q,ue, prese ntem e nte , p oo,ooa o ouro amoed:-v:lo ,
r efluir para o n osso m ercado, Porq ua nto as diffic ul clwdes do transporte iri r m
e n carecer ainda m ais o .preco rlesee m etal , já de si valioso pela d e1>rec: ação da .
nossa taxa camu · ~,1.
·E ' ceortn que, para atten~ er âs exlgenclas de pag amen tos no exterior, não
o re cisar emos de remetter a moeda m e tallica c<>1Te.;po.ndcn te; é trivial a ·noçã,o de
quú "taes tra n sacções são fe itas por m elo -de camb ·aes.
A.oslm, ' o n osso escopo dfoverã · consistir . em au.gmentar a. no.ssa exportaç!l.O,
r estringindo cada vez mais a lm port.ação, de. modo que a confiança resurja com
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conseguido sob a garantia d~. ·base meta llica e consequente circulação do .p apel
conve rsivel.
A ultima guerra nos forn ece o grande exemp~o da sêrie ele f actores que temos aibanclonado -e que serviriam .Para incremenlar as nossas forcas economicas, ao m esmo tempo que 111~1.!1or ada m a situação financeira elo . paiz.
Ernquauto outra naçõe8 enriqtHocernm á custa das necessidacl es ela guerra,
augm-entando a -cirClllaç;:ão das suas inercadorias, nõs nos quedamos dea nte de
uma

cri1~e

de transporte, qui:! aincla não conseguimos vence r,

deixando que os

n o;sos viz inhos se aopoderaF-€cm elos merca;'los curo,peus, onde o pr0;prio café ali
t em sido collocado por int..:;rmedio do commercio da grande '.Republica norte

e1n eric.a na.

Tudo isto se clâ porqu e e Brasil não dispõe _a gora ele saldo dk;iponivel pa.r a
pesar decis vamente na ·balança intcrnaciona1l , difficulda-Oe q,ue maior se f a o··â
s enti r no futw·o, quando r ecomeçar a faina da reconstrucção econoruica do~
ipaizes que se sacrif_icaram na g·uerra e fõr estabelecida a concurrencia nos
preços, exig indo d e nossa p ~. rte um m el'hor esforço .p ara conquista de novo.;
m ercc~d o s consumidore. · ela producçrw nac ional.
Não lia duvida que a dimin u.tção soffr:da na exportação de n ossas m e rcadorias provém de causas qt;e já assi·g,n.alei, m as se prende tamb em ao r et,.ahime nto d e alg·uns mercados extr a ngeitos, tendo em vista a s ituação monetarla
das nações européas que sah'ram ela gu e rra.
·Os ·convenios estabelecidos com a Itali a e com a Belgica actuarão, ;prova'Velmente, no sentido de au g mentar a c'rculação dos nos.sos j,roduct o.;; naquelles
paiz cs e esta circumstancia de terminando o augmento de volum e das tran s a c ções commerciaes, in'fluirâ ao mesmo tempo para melhorar as condições do
credito do 1Brasll .
Mas, emquanto esta situaçito favoravel não se tornar nitlda e perdurarem
os .p .henomenos alarmantes tla crise actual, faz-se mistér defe nder a nossa producção, contra os effeitos de e.,peculações de bolsa, fornecendo os recurs os extraordin.arios, que s :rvam pa.m amparar os lavradO"res, som o sacrific:o das
me1,cadorias , <1ue f:carão con•servadas nos rewectivos d eposito;;, á espera de 'm e lhores preços, podendo servir como garantia dos emprestimos .realizados de
ticcôrdo com o a.rt. 3° da presente proposição.
Aceitando, ainda que com ,·cstricções, o substitutivo npprovado pela Camara
dos D ep ut·ados, ,p rec iso itffirmar que o meu voto não exprime a orienbaçrto que
eu tenho sobre assumpto d e tamanha magnitude .
A crise a c tual, <JUfl exige um r emed io immed iato, afastou, porém, o meu
ponto de vista doutrina.rio; · fazendo que eu me Tendesse ao a.ppello a mim feito em nome do commercio sac rificado e das classes producto1'as do meu Estaido.
Oxalá sue o Governo da H·epublica ao dar cum,pr.imento á nova lei ·com1'.) r ehencla ·bem, como é ode prever pelo seu .pa.t-r iotismo, que não são sómente os
11 rtigos de exportação para o extrangeiro, que precisam de prolecção officinl;
m as 4ue deEse mesmo auxilio estão .precisando neste m omen to os productos
tran,~ portaclos nos navios de cabotagem para s u pp1·im ento da& praças do intet lo r au pai~.
"'Tanto isso oé verdade, q~1 e a exportação r·iograndense começa a soffrer
sens'vel reducção, a ponto dos navios de cabotagem partirem da.ln, muitas vuzes, vasios de carg·a; a~im co mo tambem j á. se .prevê uma grande d iminuição
na. futura s-afra. "
Co:no se vê, a crise do r.umcrário em circulação , produzi ndo a retracção do
creclito, r eflecte- se igualm e nta como um phenomeno a -armante sabre a vida econ omica dos Estados, trazendo embara.;os 1iara o movimento commercial do paiz.
Contra este estado de cousas é ele m·.ge ncla provide nc'ar; mas, se os bancos
nac!:.>11aea não dispõem da mas·s·a ·de papel moeda sufficiente para attend1'1· aos
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intereeses da pi·óducl)ão nac ' onal, t<im acse obvio •que só o ·e1i\1n'est imo 'ª 1>:•1es
féifo pode rli. servir para salvar a presente 'situação.
Nestas co ndições, parece -me que a ca rteira de r ed escontos , obj ecto
da
·eme11da do illustre R e lator, · r'ã<> é propriamente o instrumento de .que prec·sarrtus no momen to '])ara activar a cir(.'lllação mon elaria e como defesa da producçãv llü 1ia;z.
•Porque, precisam os raciocina.,. qu e essa d efesa n ã o deve ser limitada do
· ca'fé , .q ue é i-ncwntestavelmente o producto que m ai s contribue para a formaç 3.o
dos nossos r ecursos em ouTo. E como o ca.fé const itue um producto exclus ivo
'llv ·Brasl , ·a sua vend a nas pr aças de co11sumo d ever 'a ser feita .·por preço "
remuneradores para os r espect ivos produ ctores . ;Mas, c omo itito não se dá , have rá n eccss!dwde de r etel-CJ no pa!z até que se opére a uatura! valoriomção . T!J,
coin o o cnfé, a bOrra-cha é um outro producto que ifualm en te tem co ntrtbu :do
para fomentar a riqueza ·.naciona · . T odavia a •bonacha está igua lm ente dE)])reciada em virtude de competição elo artigo sim.lar extrangeiro. Para estas m ercadorias, •que são de e xportação para o exterior, to rn t1-se sempre facil desco1ttar
'as letras em bancos estrangeiroB, fi ca·ndo igualmente a:utorizados os redescontos pelo Ban<:o do Brasil.
1Mns, os •:productos q ue forem ·destinados ao consumo interno, ele n enhum interesse servi·r á pa ra ·elles a in st' tuição . clo.s redescuntos, cleede que os haq1c'os
nos Estados não dis·ponham da referida carteira pa!'a CJperar com a, de~ld-a prc ..
cisão e possam m over os capi taes retidos nas su as ca-ixas' para o fim -O e
activar as tmnsncções comm e rciaes .
Por estes ·motivos manten•ho o m'El1.I voto contrario âs em endas do 1sr. Franc isco ·Sâ. e 1'avoravel , com res tri cções, ao s u'bstHu t' 1•0 da ou tra !Casa do Con"gresso ::"l'aciona'. - Suares <los Scmtos.
.
O Sr. Jo sé E11seb>i.o cl ecja ra qu e a cce ita as emendas >Lpr esentaelas pe lo Sr.
Senad or Fr.anc.isco •Sá,

tend o, tp orém,

uma re.5tTi cçã·o

rel at iva

p ·ciu e inst'. tue a

carte ll'a de r ed1'Econto. ·Pem;a que n ã<> se d eve dar o d ireito d e em issão ·s em
gar antia metallica e ·por isso op·ina q :ue o Governo forneça a quantia destina{Ia
aos red escontos at~ o lim it ~ ele :L00.000 :000$ , em ittindo ·para esse ·fim 'â. 'proporção qu e forem sendo reclamad<is r ecursos pela carteira. Quan do o ban co
<l'spuzer de fun/J.o m etallico te1'1't então o direito ele em issão: o fundo será pi·eparado pela fórma eetabe lecjéla na emenda, isto é, com os lucros dos redesconto~. Emissão sem lastro ouro e Jim ' t·a da apenas pe·os ti tu los m encion~dos
n a emenda acar.retará pro vavelm ente a infl:ac ção do papel .p rejud Lciafü;sirna ao
pai z .
O S1·. Gonz aga Jc,y me i lf·tifica o seu voto cont ra o proj ecto e as emendas
s ug.gerld as. F a z s ua a c9in iã...i do 1Sr. João Lyra, constante da d ecla r ação -Oe :voto
que aca:bava de ser lida.
Desenvolve as ·s u as icléas a r espeit<i, en tend endo que o Governo deve dar
o soccorro r eclamado, mas pqr outro processo .
T ermina as suas consicleraÇões ·declar andv, en tretanto , votar o projecto ela
Camara de pre.ferenc'.a ás erhen<las e 1sto

pelas razõ es qne 'dá .

O S 1·. I1'i·m•cisco Sá r e•'-r,oritle a tooas as cons.ide rnçoes dos :seus coílegas,
defendendo as suas emendas 'a e 11cc"õrdo com o voto que Je u.
Fundamentaram mais o eu voto os Srs. F e li ppe Schmidt e Ju sto Cher m on t, palisa'n do o ·pai;ecer do Sr . :FranclBco Sâ. a constitui r voto em ·separado.
A' vis ta do +esultado da votação, o S.r. P.resid en t e elaborou 'pà'l'ecer ãippro vando a prb-í>osição, sem · em~nda>< .
·Est'l parecer foi asstgnatlo pelos S rs. Alfl'edo :E lliB, Relator; J'oão :Cyra,
d'e ·a.ccôrclo com as d eclaraçõc1s feita:s no :pr.incl·pio; J osé E usebi o, ace itando a s
ementlas do •S r . F1·anúsco ~. ·co'm .téstric~ão !So'b.re a da carteira de 'r e'dcs"conto; Soares ·dos S'a ntos, co m ·restricções, d e ac<:ôrdo com a <leclaraçã o ·de voto
feita; Just<> Chermont, com r estrldções; F~e ' ·&:;!Jmi<lt, '(l;pnz.aga. Jayn1e,
1
Frah<!i5co ' Sâ., vetl'eido, com voto ~m separa do.

ANNEXOS

A COMlYLLSSAO DE FINA.1.'\IÇAS DIA CMVI.-1.RA DISCU'l"E O P.ROJ•ECTO
O QUE IP.EN SA OS SR>S. ANTONIO CARJLOS, CI·NCIINA'DO BRAGA E
OC'l 'AViIO MA1'1(l•A'.BEIRA

Sob a ·pr esidencia .ao Sr . Carlos de !Campos, reunio-Be. hon:tem , a Com mi.sSão de l!,inança s da Caaia.ra, ·presente os Srs. Antonio Carlos, Cincina:to ·
Bra.ga, Octavio Mangabeka, Celso Bayma, Josino de Ara'Ujo, Octavio Rocha. Alberto Maranhão, Souza Castre, Ramiro Braga. Balthazar 'Pe reir.a, IPaoheco Mendes, ·Carlos Maximiliano, Oscar Soares e Sampa,io !Cor.rêa.
Findos os trrubabhOiS do ª"ª• já depo's da Com.missão haver del iberado sobre
nu1111crosos pa1·eceres, ~ntr e 03 q u aes, o do Sr. A}berto Maranhão , sobre ·a s emendaB apresentadas ao orçamento do Interior, em 3• •<HScuissilo, o Sr. Car·los de
· !Campos, Presidente, declarou quie desejava s ubmetter á co.ns'deração dos seus
c ollegas o projecto de em:'.s:>ilc; de paip e l ~o eda e, b em asshm, as eme.ndas ao
mesmo apresentada.a, afim de: que, tooo"s de· accôrdo. escolhessem um relator
para as mesmas.
O •S r. Osca,r .soar es propõe •q•ue esse relator s eja o Sr. Carlos de Campos
que, mais do que todos oo seus collegas, está pdenamente no par do assumpto .
AceiJta essa proposta, o rSr. Ca1'loo d e .Campos recapit'll la os trami·tes da
discussão do projecto e todas as id éas propos tas em plenario, como su.ggestões
paira melhorai-o.
!Explica, então, que o projecto, com o substit:u tivo (J'Ue va.i .ser e 'aborado ,
pôde •ser <dividido em d uas ·p artes: a consignaçã.o de ,meidi.Jas d1i urg.encia para
a·ux iblo <da p r odJuci;;ão nacionail; e a creaçfto de ~lm a·p par eliho r egiu ladOll' das
finanças brasil eLras , nos termos da proposta inicial qu e apresentou aos seus
collegas .
l'aGS-O'U, assim, o representante paulista, a ler a . eus (!olJegas, (!Ommen tando, as seguintes 'bases :paira. o estudo do ru;eum pto :
·"Mant'da a eml•SBãO pela .for ma prescr ipta na lei vigente ( decreto leg islativo 3 .-456, de 2 d e Outubro de 1918) até ciruco vezes o valor do lastro o utro
ao cambio de 2°7 d., serão adaptadas as m edidas do '!)roj ecto, modificaJdais oo·nforin,e se lê abaixo :
Da impo rtancia do saldo que annualmente se vei•l·ficar na arrecadação
dos impo.stos em ouro, deduzida a quantia ·precisa para· resgate '<las nota.s da
Caix:a de Co·nversão, ·m etade s erá incorporada ao 1lumdo de garan tia e metwde
appHcada á incin eração do papel- moeda .
- Toda e qual.quer :renda ouro extra. -orçnment:a,1,ia q~1 e fôr arrecadada será
in·corporada ao fu.n do de garant ia . ·
- J:>esde que o :papel ~moeda. ch'Cufamte importe ()m um mil·hão e q•uinhentos mil contos de réis a quota é d~tinada á sua i nci.neração s erá app1'iooc1a
como refOrço a o fundo de garrunúl·a.

- 418
- O ouro arrecad3Jdo O'U em lbarm. e:iti<stente no. pa!z qiu.e servir de lastro á ·
emissão d~ notas do The50'Uro não poderá ter outra a,,ppliJcação· so1b pena de
iresponsa1bilidade do !>.residente da Rep.ubJ-ica e do Mi-nist•ro da !Fazenda q ue a
determHnará e sob pena de demis.;(ão e processo criminal do J'uncci•o nario o·u
:liu.nccionarios que execwtarem.
Poderá o Governo appJ-icar a cunhagem -O.e m:oedas de $50(}, 1$0·0·0 e
2·$000 :réis á prata que :possuir ou iô1· a.dJq·u irindo, sen<lo o servico ifeito na Casa
da Moeda.
A despeza com a,cqouisição de prata com esse destino será escriptu rada
sob o tituilo "1Convers·ão de espec i e" .

A moeda •s u•b sidiaria que fôr ·cu.n hada só será posta em ch·CJUlação d~ ··
pois que . tiveir sido· inci·n era<li ig•ual quantidade de papel-moeda.
~· -'- Poderá o ·caverno, com os recur.sos a'Clvindos da presente 1Jei, aouto·r iz.ar
emprest'mos :paxa, vor ·i ntermedio do Banco do Brasi'J, a•u pe'1a forma que fulgar
mais conveniente, aoou<l:ir á.s n ecess idade ·urgentes da pro<1ucção e do commerciio
nacionaes, po.r motivo de crise exo.,pcional.
Não . eJ<"cederão de um anno esses ·emprestinios e serão garantidos, n a
forma usua l, com apoiices da divida pu biica federal , •bHhetes do Thesouro ou
~VJU)'rants de productos ex.IJort.a veis .que não sejam .facilmeillte sujeitos á deter lo ração ou pe rda e ajudados que s ejam de s eguro contra .fogo ·e outro.s .ri•scos
em companhias de prime~Q·a ordem.
Os respectivos juros convert dos em especie, reforçarão o fünldo de garantia ,e a . importancia do capi.tail será incinerada á me-0.i·d·a que .f orem os emprestimos sol'Vidos ."
IÜ Sr. Qctavio Rocha man•l1festa-se contra'l'io ao :i>rojecto na.quHlo que ehle
tem <1e ficticio, isto é , est!!Jbe~cen do lastros para emi.ssão que j a m a.is -poderão
ex>stir na real'ida<le . PeTu~·a, ·p or isso, que melhor seri.a , logo d e IUilila vez, fazer~e a emis.s.ã o pm·a e simple~ 1wb a gara.nti.a do cre·dito do pa iz.
O Sr. Ca1•los Maxmili:lvno r evela-se contrario á illim.tação da emissão, declara.n.do ique v ota ria contra o proj ecto se alie não to&Se modifica.do naquelle
ponto.
O Sr. Çincinato B'l·aga obs~rvii. q u e em torno .do p.rojecto, se estaibeleceram
duas co1'rentios de opiniões - · uma contra a emissão em qua~quer hy:potlhese;
outra favoravel a uma emisisão, q1uer lastrea.da. por ou.-o, quer seja pura e
simples.
A IComnüssão, as·sim, •tem .necessidade ele . votar uma lei (lue re:i>resente a
média das opi.n lões, co1nocH1ailldo ~as ao mesmo tempo corn o pensamento do [poder 1Exeoutivo, qu e ·constitucionalmente collaiborará na le·i .
.Ora , accresceinta, 'é sabido iJ.tle o !Poder BxiecuUvo é positivamente contr airia
á ·emissão pura e 1simpLes .
·
Assim, um proj.ecto que autorizasse, . ou seria vetado, ou, quando convertido em lei, não seria executad~>, porque uma lei ·dessa especie não pôde .deixar
de ser uma lei .à 1e ,simples a utori;mção, da qual o ·Governo, constituo:o na lmente, poderia <leixar de utilizar.se.
•Quer isto dizer , O•b serva o !Sr. Cindnato, que o pratico é votair-se um projecto tratan1do de emltssão base·o/'la sob're .Jastro, pe.Jo Gover.no, yulgado :b om.
o .Jastro sobre outro con.signado no .pro:liecto lido pelo Sr . Cal'llos de Ca,mpos
permiue uma emLssão n ão exicep.ente de cem mil contos, evidentemente iLnsu1ifi·
ci.ente, atê mesnio como simpl~ facto mora,!, pa-ra exercer saluta.r influ encia nas
cotaçõ es dos .m erca<los. !Por es.~a razão e mbora .c1ue seja permHUdo ao Govie1·no
emitbLr sO'bre titulas-ouro, que ~he foram erntregiues em cau~ão <le contrato -O.e
cem mitl c ontos feitos co·m o 1Gqverno da Ltali'a, emissão em valor egual ao nominal d~s titulos · of~erieci\]os .c.am garantia: J]/sses titulos são garantiàos, ·em
pr i m~iro l~gar, pelo Governo italiano , em segun<lo luga r por um consortium dos

41~ cLnco mais iortes bancos da Italia ; e em tercet.ro lugar; pelo Guara.nteed Trust

Olf New. Yo·rk.

Ta.nto <i:uanto é possivel atfirmar em assumpto de .p revisão ~uma.nà, esses
titiufos sã.o de toda segurança de :pagamento em àol,lars ao ca,mb!o :do dia dia liqu·idação .
Essa auto·ri,.;ação permi.Uiria ao Governo. eilevar a duzentos
oontos a
emiss'1j,o a fazer-se para defesa• .aa prodJUJcção 111acional.
Quando se discutio o projooto em plenario, o orador apresenrto·u tres emendas que 'V'savam o a;uxiUo á producção •n acional com a emissão até ao max·lmo
.ae duzentos mH contos acima referid"Os-.
Outra emenda S'\la· p ermitte emissão até o maxlrno de outros duzentos mil
contos para redesconto baooario.
O Sr. C:urlos •de Campos, em aparte, diz que, o Governo prefere seja el·la,
tomad.a e m consi1deração quando a Camara tomar conhecimento do projecto em
ela.boràção . no •Mintsterio da Fazenda, para a proxima 11eorganização ·ao ll3anco
do Hrasil, que poderá ter uma secção oespecia! de redesconto .
.O ·sr. Ci nci·n ato Braga co.rooorda plenamente em que seja a .imissiµ> relativa a .red esco.ntos, separada do proj.ecto iem debate prura .fazer par~ do estudo
do aJ<l.u<Lido projecto banca.rio, não deix.aindo de insistil'. na 'llrgencia de vir
essa materia a .debate.
Insiste •P-Ol'<lUe ao orwdor parece que a verdadeira J'quidação dos males commet'Ciaes da guerra ainda .n:ão está sendo processada, pois que mal se deseruha.
no horiZO'l1te o seu inicio, com as ape.rta:das restricções de credito que os bancos
rla Em·opa e do.s EStados Un~.a-0s estão adopta.ndo.
'Essas nestricções, para o orador, terão seu !Nlflexo i-nfa:llivel, no B:rasil, encaminihando para a,qui 'l ima cauda d·e diffüculdades que, ·convem, pO<Ssam os poderes publicos do Brasil encaminhar no sentido de se evita·rem desastre.s muito

mil

'gl'aves.

Para tanto, o o.rador deseja J1abilitar o Governo com recursos de em:~.são
para redescontas.
'Confia em .que o Gov:emo a-ealizará taes· emissões e applicaTá os respectivos
reoorsos com toda a prudenoia, isto é, some·nte e m casos de real nece·s sidade.
0 que ·n ão ·COnvem é 'qUe f iq'\le O •Governo desarmado d.e ·recursos para a•CU·dir
a uma inesperada situação de 'Sérias diffi•culdades das praças brasileiras.
@ntre a~ em endas surgidas nó ·plenar-lo, salienta., .fg.ura ·u ma cuja impo:rtancia não pód·e ser dissimulada, 1desde que v e io el'a .presti.giac1a com cerca de
oitenta a.ssignaturas de ·membros da Cama.ra - é a que ·estabelece a .revogação
da prohilblção da exportação do as&Uc\ar .
Pensa que a Commiss'ão de Fi·nanças deve P"On.unciar-se sobre a mesma.
Para o o:rador, devemos entra·r immediatamente no .l-egLmen da exportaçá!J
Livre •de to.da a producção nacional, exceptlllado apenas o ouro em especie.
A pro.Mbição em· vigo•r importa em perturbação da o•r.dem economica d~
Esta,dois assucareiros, ·com reflexo Lmporta.n•te até sobre a situação orçamenta·r ta
desees Es.tado .
Ora, em tempo de paz, •Sobretudo, o orador contesta em absol uta. ti União
o diTeito de c.rear embaraç.o.s ecanomicoo-nnancelxos aos Estados.
k1ém d•lsso, a prohiob·i ção de exportação do assucar como a de qua•lquer
outra mercadoria 11adonal, importa na dimin'Uição da entra.aa de ouro no Braisil
que está fa,mi.n to desse metal, como fortif.icante de nova circulação papel.
'
Mas nã.o é só.
Aprohfüição da 1ex.portação ·do assucar, não deixa de ter
seu reflexo nocivo sobre a exportação d·o cacáo. p-0rque o ·ll>Ssucar é o girande
vehiculo do consumo •do cacâo.
O oraldor sa.b.e 'Cj•Ue os .e xportadores d.e cacáo; queixam-se de não puderem
conseguir mefüorcs vendas de oeacáo sem que ao mes'mo temp0 wssam.· tazer

ôÜertás-• <ie · venda Ae assucar, , '.Lnvoca-;Se -a favor da <prohibição de e:x.portação
do assucar, a razão de evita•·-se que os preços swbMn.
· P-8·n:sa qu:e <podem ser tomadas medidas .gruramtidoras rd o consumo '(}a Capital
Fedei·al, a preço :razoaveis, doo.d e que ·da emissão que o Governo ficar autorizado a fazer, possa elle a<pplicar uma pequ~na parte. á compra d·e assucar aos
'Prod-uctores, com a -obrigaçâ;o (le entregas · mensaes, d-<i accô-r d·o com as n ecessi dades do cons·umo, incinerando-se o ._papel"1Illoecla a esse fim empregado, . assim
·-que o ;producto comprado seja rev.endid-o . Nií.o o im'!l1l'essiona o arg·llmento de
·protecçção .a; . ·P ol>reza da Capital \F1ede;ra;, _ ga·r antindo_-lhe preço baixo do ass ucar, com a .a:ta prohi'bição, · :não o impressiona esse -a rgumento _ por-q ue, no orÇa.meni'-o ·.!!Dehsal -.do pe>bre, o co.nsumo do as.sue-a r é inferior a 3 o/o da despeza
d-e cada mez .
O g;rande consumo de assu.car -e stá nas sobremesas da,s mesas dos ricos, e
nas .confeitarias .da Capital, que não · vivem, .. cheia.o de -o pera rios, mas sim· de
pessoaes que dispõ.em d e·. facilidades para seus gastos.
Re&uminão, o Sr. :Clncinato Brag'a .estaibelece a defesa do a;;rsucx·i,r.:
tF kam :supprimid as todas as restricções á Hvre eX>portação dos produ ctos
nacionaes, com excepção ido our-0

1

em especie, mantida

~m

BUa ·plenitucLe a li-

be•rdacle de commer·cio .
O Governo poderá desoprop1•iar de accôrdo com a ·legirSlação commum, mediant.e prévio pagaento .e pelas .cotações do dia, os generos alimentrures de
consumo de prime!-r;:t necessidade, ·sempre qThe houv er esca.ssez no mercado intel'-no.
-Pa.ra fazer face .ás de<>peza.s com a 'e xecução da desa1wopriação , poderá o
Governo apl-i car os recursos .p.ro-venie.rutes .aa emissão, aiuto·riza-d a no proje•cto,
i·ncinéi'a.ndo o pl'oclucto" da venda da·c1uell es generos.
O · Sr; Antonio Ca:rilos ·~ec l a:ro u , <!Ue n en·hum motivo. -r elev-a nte, quer para
a..; n eces·s · üade~. do T-h e~o·uro quer para a da producção, jüsUficaria neste _mo1
mento a em1ssao ele papel-m1?eda,
.
El'a, .pois, infensc. a.1,, prpiect., primitivo, c:orno ao apr es_e ntado pelo Sr. Cario.o; de Campos, em -surb stitutivo.
·
Em 1914, .contrariou o projecto de igual natureza, apresentado em ne>me
do Governo; em 19lií', sendo rP residente <la Commissão de F :nanças e "•leader "
da Camara, não apoiou u-m projecto de ·emiissão apre·sentado tambem em nome
do Governo. IMinis.tro da Fa.~enda, porém, t eve de praticar emissões, pm1que, r ed uzidas a m enos •de metaJe a·s renda;; pu1blicas, crescidas de murito as derspezas
e J'erC1hada1s as portas aos · ·erprest'~os, a •solução unica .ficou sendo o pa:pel'moeda.
·Entretanto declarou S"Il'JPl'e q11e, termh1ada . a guerra , as emis.oões di;veriam ·c essar .

"
Nes•sa ordem :de td éa~ . ·. l'ntende . q.ue a l>ropria 'lei de 1908 , autoJ.'liz·ando a
emissão ··de 1 para .· .cinco, pref izii- ser 1·enovada.
Ac1·edita, po1.,ém, que ess,<i seu onto de vista r.adicail, nã.o o fanpossi<bili:ta de
apontar as fal.has do. projectp uma v.ez que a Oommi·ssão já tem a de.Ji<heração
tomada de seg1uir a politica emis>sora.
Reconhece que o projeot<) n .o terreno dessa - poilii-tica, é realmente -m uito restricti.v o, e o lo;uva por is~o; mas, a propo1sta do S.r. C'incinato (Braga, aimpliando a . faculdade de emittir até .a os titulas decorrentes de •co.nveinios commer>aes
çom ·outras mações já o esiteride até .Ji.mi_tes de inconveniencia notoria.
o con:ven io ·commevcial cp1n a Ita,Jia, acarreta para o Brasil, em certo .,entido, um prej·u.izo. Ppr el~e. ,a lltalia poderá pagar os generos •qu e o Governo lhe
!onn~ce a p-raao •de dous a.nJlQS: .quando, entretanto, .t~m o Governo -d.e os <pa;gar
de prompto aoo vendedores .
.Taes ,generos, são da orde m ç.aquelles . ii.ue se c.o ·~l-ocam · facilmente e para
~-s qu.a,t}s ha innumeros •c_omp,: radore3. ·A ·compra, · por - .e stes, determillJB. -0 appa-

421recimento, no mer.cado d·e cambio, das cambiaes em que se converte immedi aitMnente o que asseg'UTa desde logo, a esse merca do, sempre f.raco, importantes disponibilidades. Entretanto, a compra pela Italia ad ia essas dispon :b ·l•idad.es para dous a nnos mais tarde, desfll!J.ca·ndo. ass'm, no momento , as praça.a
do Braslil, de cam·b iaes que nella teriam de ser expo5tos â venda.
·P ensava que, se o Governo preclzasse de emvs;;ã.o para custear esse con venio , melhor f ôra aiutorit.i:al-a 111a qua'llt"n certa. sem ·referencia a
Ias·tro da
impor,tanda a esse fim necessa:r ia, forçado, porém , o Governo a incinerar papelmo eda q uando tivesse de 6acar contra os .fundos em que se co nvertessem as
p rom issoTias do Gove!"no i·tal'ano.
A proposta do St·. · Cincinato torn ava pos.;ivel a celebraçã.o de .novos convenios nas condições . des;;e a que se i·efe re, " endo, po.r tnnto. ina'!lceitavel para
quantos estejam de accõrdo com as onconvenienc ·as apontadas na operação com
a Ita:lia.
A·ocr escen too ·q~1e o swbstitu:tlvo .Jido prec iza de modificação na pa:rte em
que d estina, ao fundo de garantia e de re~gale. o isa.Ido entre a receita e a
despeza ouro . Esse saldo ouro, appJi.cndo ás -despezas normaes orçamentariais,
est·â. longe de ohegar pa.ra suppriir o "defücit". A :providencia 1raria. poirs, com·o

conBeC]'uencia, -com'PlicaT de modo notavel o problema elo equilibrio f !nan cei.ro.
Basta consid er ar .q ue o sa•ldo ouro, calculado no orçam ento pa:ra 1921, exce de de ·60 mil co•ntos, f eita a conversão para o .papel. On:da ir bu,,ca r 1·eceHa<i .
que p udessem s:upprir a def!ciencia d ecorrente da cl e~.tinação dessa q·uantia a outros .fins que não o da ·despeza?
O assump to merece, evidentemente i•econsideração, •n ão devendo .f '.·g ura.r no
projecto esse dispositivo e o.s .q ue a eJ.le se filiam . Insiste em d'zer q,ue o !Seu
ponto &e vista é con1rari-0 âs emissões .
E' seu parecer .que 'llem o T<h esouro .nem a prod·ucção reclaimam essa m efüda que, em vez àe prove1tosa, 1será m•uito noc'va ao interesse ele ·um e de
outra.
Não se propõe, no momento, a -cJ.ese n·volver essa the5e, .po r entender que é
i·nopport'\Lna fa"Zel --0 , clado o a(]iamento ·da hora . e a in ef.ficiencia das s uas olb.<ervações, em V'ista da directriz com que a :Comm'ssão j á ·s e' ·havia fi.l'mado.
'Ü Sr . ICi11cinato Braga, vo1'ta.ndo a fali ar, dic1se que o Sr. Antonio Ca tilos,
na exposição que a crubava de .fazer, robustece u no 1;eu espírito a conv icçã.o da
necessidade de emittirmos so·b re os va•!ot·es ca uci onados pe la Italia, '])ara des~e
modo mo·v imentarmo3 commerciailmente os r espectivos •·ecursos, de modo a aJt1gmentarmos os proveitos par::.. o Brasil , compen.saclores dos i'!conven°ientes que o
meSl!'Do Sr. ,A,ntonio Carlos att1•!'bue ao . •co ntrato feito com a ItaH.a. Apenas o
o·rador deseja resalvn>r s u a opinião no sen tido de ciue os contratos a n a logos ao
qu e foi .f eito com a Italia, não s ão sem'])re in convenientes para o ·B rasil, atTa z
del~es attendidas altas conver.,ienoi ais de politica inter.nac ·onal, e,
m esmo sob
o 'Ponto de v 'sta estrictaIDl6nte commerc ial, abertu ras de credito pelo BrMi-1 feitos a nações am ' gas não - offerecerãio inconvenientes ailgum á nossa ordem cam biai!, desde quando os credutos sejam aibertos como 'Co.ntrapaTtida dos pagamentos
em oUJro q ue no m esmo exercic!o a quota (]e 80 o/o do imposto de i11d't1stTi a "'
profissão , a.rrecada.ao pelo Governo , que . ·d eYe ser empregada co nforme sient :fica. 'Foi julga do ()bjoto de :deliibeil'ação. ( •)

( •) Do Jornal do Oomnieroio de 29 de Setembro de H20.

O "LEAJDER" DA MAIORIA INA CA.'MJARA 1A1PIRES·EN'.IJA, UM tPIROl.JlEOTO iDE
IJEI DANtDO . ·P O'DIDRES AO GOVERNO .PARA El\UTTI1R NOTA.JS DO
THESOURO MEl])(LAJNIDE OIDRTAS ICONDIÇõillS - . OOIMO O PROJECTO
lJ'OI RIIDCIDBT.DO

A ·at-temção geral .da Camara esteve, hontem, voltad•a 1para a Comm.issão de
FinanQaS '<fossa casa do Congresso Nacional, <perante a !qual o sr. IC:a'I'loo •die
Campos, "leader" da maioria e seu Presl<lente, justifi-coi.1 o seg'ui1:1te porj1ecto <lc
lei·:
1 •
! ! ~~] ~l~
"Art. 1.• Fica o Govermo autorizado :
a) a emittir notas oo Thesouro até tres vezes o va lor ao •cambio de .z7
dinlheiros, <por miI :réi1~, d e ouro amoedado •e em barra, que possuir e .f õr ad•q1U:i:ri-do, com exdusão ·do que já tiv.er Odo semeLhainte applicação em virtud·e •dos de·cre-tos n •s. 12 .-9619, de 10 de .AJbril, e 5.546, <le 2 d e ·Ol\lt•ullYro, amlboo d e 1918;
b) a emittir na m esma >proporção e ao mesmo cambio sobre o ouro depositado no extrangeiro á ·conta ·do 'Dhesoll.J)ro;
e) a emitNr, illa m esma propo:rgão e ao mesmo cambio, ·s obre o và.Jor nominal oe t!tulos, ouro, (la divida extier.na da 1Na1)ão. que possuir e ~õr a dquirido, e, bem assim, sobre titulos, ouro, da di<vida pU>j:>lica da Inglaterra, Ol'ramça,
Estados Unidoo da .A,meri<Ja do Norte e HaLia, que 1Poss1.1ir e ·fôr adquir'.>do, 1Por
conta propria ou lhe forem dados em garantia de .p agamentoa que realizair por
conta dos governos <las .r e.ferida.s nações .
§ 1. 0 Sie essa garantia ces:sa.r 'J)ela solução da operação, a jmportanda <lahi
resultante, que será em esipecie, fi<Jarã i·lllOÓrporada ao funào <le garantia -como
lastro da emissão feita .
§ 2. 0 A importan•c;a nos ~uros, 01.1ro, >que vencerem os títulos; ouro, a q1.1e
se refere a, , qetra o, 1 \3 seriá incorporjljdo ao fundo <le garantia; 1 \3 a<ppl.icado ã
incineração <lo papel -moeoa e 1\3 ã compra. <le tit1.1los, ouro, ·da Mvilda pub'lica.
§ 3. 0 :Sempre q1.1e forem feitos sruq,ues contra os fundos constantes da lettra
. b, serão l11cineradas n.otrus no triplo do 'Va.Jor corre.spondente ao sruqu·e .
~ 4. 0 Da incorporação dü saldo q.ue, annualmente, se ver.i1fkar .na arrecadação dos impostos, em oll.lro, ded'llzida a quantia >preciza para resgate <las notas
da ICaixa de Conversão e para uni.fomnização da.s em•iooõeis, sobre lastro, O'll·ro,
na :Proporção ora e&trubeleóda, 1'\3 será tambem incorporax:l.o ao fundo de garan1ia, 113 a,pp.licado á inclneraçifo do 'P'll.Plel-moeda e ll-3 á compra de titules <Yuro,
da •divida pu.b l ka.
·
g 5.• Toda. e q1Ualq1.1er renda, ouro, extra-orçamentaria, •que ·rõr arrecada:d·tt,
será incorporada ao f•Undo de ga.ra.ntia.
. ,§ 6·. º Desde 'Q:Ue o papel-moeda drcufante eorre~1ponda ao triplo do . seu Ia.atro metaUioo, ais quotas qu<0 são d>eStinadas á 1sua· inc:neraçfto .- 2• e 4• - serã;o
.
.
app1!cadrus, como reforço' ~º' mesmo lastro.
.. ... ' Ai't . . 2. 0 o, o~ro aipo~dad:o Q'\1,..~n( ibarr<1, ·exist~n·te no ··-paiz, q.ue. :~er;v1r .-. t!~ laetto .ll.: .·aJll.~ ·::c.le ,i1ota.s . qo '.J,':jle;;<;!)lr<>; . n~9: po\lcrã, : ter: ,91;1i;ra aµp)i~w•. w?, ,. peu,1
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r~onai'bilidade do Presidente da fR,epublica •e do Mini~tro c11t F a z enda que
determinarem e sob pena <ie dem ·ssão e p-rocesso c riminail do f-uncicionario ou
üunccicmarios que a executa·rem .
tA.rt. 3.º Serão cortversiveis em eBpecie as l1otas do 'l'h•csouro, quando o
fundo ·de garantia corresponder á terça parte da emissão drcula::i '.c, ou an~~ s ,
se ass'm o determinar ·o G-Ove:rno .
Art. 4.• 'Poderá. -0 .G-0verno app!icnr á ·c u nhagem clJe mo ed as de q":nhen ~ os
réis, m i,l e dous 1)1il réis a 'J)ratr. que possuir e fôr adquirida, s c:l'du o ser viço
fe ito ·na Casa da Moeda.
§ 1.º A despeza com a acquisição de prata para esse fim será e.:·cripturada
sob o tit•ulo "iC.onversão de especie".
§ 2.• A moeda &u•b .sidiaria q ue .fôr cunhada só sera posta ern drculação,
depois q.ue tiver sido incinerada ig u a l quantfa. em papel-unoed·a.
Ar·t. 5.• .Poderá o Go.v erno , ·corn os recursos advindos ela preEente lei, autorizar emprestimos até ã. quantia de 50. 000 contos de ·r é!.s, papel, para, ·por
intermedio do Banco do !Brasil, acua.ir ás necessidades d-O comm el'Cio, por motivo d·e crise excepcional .
·J.ustificando esse projecto, o Sr. Carlos de Campos pedio •li·cença aos memb1·os da 1Commislsão para iilltieres.sal-os .n a so;ução de um p.~o·blemai do qual, diz,
como representante do Estado de S . 'Paulo, e ·p or .força de oircumstancias, t em
sido, junto ao,s poderes competentes, um doa propugmadol'es,
Na i1npre nsa e no CongTesso, aie1c r.e:s·c1e nta, a crise que atting io alg··un.s dos
gon~r o• d·:, producçã .. .naciom1.l, notadamente o C<~!é, t em \Sido objecto dos mai"
largos commentarios e das mais am·p.Jas disoucssões.
·
Dispernsa-se, po1' isso, de chamar a attienção de eews paTe.3 .para a magnitude
do assum·p<to, :parecerud?-füe o~trosim desnecess!l}l'io salientar <1ue, até agora, o
problema não encontirou pr'"fi.denci·a s praUcaa capazes· de -resolve.J-o sat"sfactoi:irumente .
.Não é !adi legislar · sobre materi1 tão controversa, bem erube e saJ.: enta o
Sr. Carlos de Campos, recor•,d ando •que até mesmo sobre a "jogat ina" d<YS
titulos de mercac1orias existem di'Vergencias d ·e · opinlã.o, encontrando-se quem a
defenda e quem a impugne, com argumentos de todos os matizes .
.Diante d1essas · diverg.enc'a·s de opinião, Jl€Tgl1Jnta, q ue deve rão fazer os poderes •competentes?
Certo, pondera, ouv i•r todos o.s interesEados, para tomar a média 'Clas opiniões e agir de a-ccõrdo com ª \! ci rcumstanciaJs .
•E ' claro, con•tinúa o deput;,tdo pau!i.sta, que uma eoJ.ução d ·e f' nida, com esse
car-acter, para resolver os ca89'3 rextren1os, in ão ~erá •bastante .
Attendendo a .essa corrent~ de id•éas, e tomandu a mé'd ia entre as Oi]}iniões
que SU5tentam rus vantagens -dlj- 1em!.,,são do .papel-moedü, e as dos que llhoe são
('.OU>trarios , procu·rou, como quem q uer in"ciar um ·novo systema, ficar num mei:>
termo, e elruborar um esco1'\S·o -dji! lei vara a solução do· problema. Fel-o na convicção de que, quie:m a;presenttsse ·u ma fo,rmula conci'liato·ria sob1·e a materia,
te1;a offereddo ao Congre~so Nacional •uma o•pportu.nidade para a. sua d .soussão
e .fünal resolução .
.N'ão quer ensinar o padre -nosso ao viga:rio, · ·prosegue o >Sr. Cat'los doe Cam ..
pos, mas é obrigado a confessar qu e •no proj ecto em questão, as id'é as, 1se não
representam a 80lução perfeita do co mplexo problema, .podem significar os de sejos da Commi," 5ão de Finanç'}s em r e::olvel-a, constitu,i-n do a ba,;e do estudo
d~1 !Camara SO'bre o ass•Umpto.
i..

0

0

Passa, então, o ''<leaidier" U/L m ai-O r ia a lêr o ·projecto, commentando· e explicando alguns dos ;;eus a~tigba, reco.rdando que o systema de emis.são até a.gora
seg'llido entre nós {; máo. C:ta a lei 'Miurt'inho e fw1la. no 'Jmenomeno da Caiixa
ele !Conversão, que, · ten!do esoohhido o ty.po füco de 15 d •. ailterou-o de maneira
a agg.ra.var de 20.ooó contos as responsabi-J.i·daodes de cobertura do 'I\hesouro .

-
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Men ciona a lei Anronio Carlos, &e emissão , e accrescenta qu e Ee torna
m.iJstêr uni.formiza r a base da.s ·emissões.
Observa q,ue o J}rojecto cogita d·a. •U!Jlformização das emi ssõoo soibr e lastroouro, o que não se poderá fazer de uma ~10ra para outra certamente; e "' em
pocl<eria ficar sem 1base o !'imite d a uni·fo rmização p orque, se Utulos ha. que · va. lem ou·ro , o utros qua:si •nada ;r.epr esentam, e no emtanto o projecto a u toriza a
em issão sóbre o valor ·n omina l de divl'lrsos ütulos. atoé mes mo de outros pa;zes.
Pa&Sa a considiern.r a conversi'bi·l i'dade das notas pr.escrhptas• no projecto .
dizendo ·que essa providencia s erá, se >quizerem, um d·efeito grave ; mas
ê ta.mlbem invencivel, con•"J.ue. em se não querer.do ace itar u1n do s pomos ex ·
tremos indi·c ad·os para a solução do Ill'Oblem a .
@
faz·en•do outras conisiderações, o Sr. Carlos de Campos declara •c]'ue o
projecto visa estabelec er um .systema de -c><'l.ra cter permanente, de sorte que o
Governo fique sem])'re appareohado a. corne.r .em soccorro da !}raduccão nacional.
'Drata-se de um ,s ystema articulado e com ,fin s !}revistos.
·Está conven c!<do ·de que, no inicio da actual •cris·e do :café, por exemplo,
m enor quant ia que a con·si.gnada para a emis.são no !}roj ecto, teri a ·b as ta•do p a ra
salvar ·esse ,p·rod<ucto ; e está conv<encido tambem de que as presentes m;ecUda.s,
com uutras q ue cada q ua l do.> Estados •p oderá toma:r, para am·p a ro das s eus
princ·qiaes produ ct os, constit,tirão uma IJ•t·ovidencia ex·cellente para s o·Jucão da
crise .
•Salienta ainfü1. o Sr. Carlo~ d e Campos, qu e a movimentação de Governo
dentro do seu projecto não teve a oo<enta l-a os detalh es co.st u meiros pOl1CJ:ue <>
precizo, para a pro.])'ria facil id a de daquella. movimentação, q·Ue a a cr;ão dos po d'el'es comp;etentes se desenvolva conform e as circum ta>nc ias, que variam, imprevistame·nte, de ·um caso para outro .
·

Concluih•do, d·eclara que sii o reu projecto não vai sana.n a ·crise c~u.e · atravessa a ·! }roducção nadona1, servüiá pelo menos, r>ara desperta'r o debate cm
torno do ass um!)to. E' esse o seu m a;i or desejo, porque es tá certo •de qu e, de1>sa.
discus.são, resu ltará uma .p rnv.idencia prati ca, capaz d e r es0>lver o pro blema.
O Sr . O ctavio iMJan.g·wbe'ira falland'O a .segu.ir, declara que não vê nenhum i·n ca.nv eniente em que a CommiJS,;ão subsc1 eva o anti-projecto ·do Sr. ·Carlos d e
/Campos. IDa·da" as condições e m .que S. Ex. o aprese.nto.u á c o.nsid er ação d e
seus pares, observou o ~e,pr ese ntainte ·bivhia.n o, a Commis são o sub"c r ever á , como
basu · do ostud.., que v m ,fazer da mwter iu·, ·pO'd imdo. ao depois , ca.d·a qu a l dos
•>eus membros, ·como qualquer dos S·r s: !Deputados , Huggerir ás prov idencias no
mesmo consU'bst anciadas, os al vitres que a cada •Um •pa recerem ma13 acerta:do~.
·Entende, por isso, e a1n da ·por CJ:Ue fi'cou agTauavelmen te
imp!'e~,; onado
com a expu.> 'ção •de motivoo feita ver·b almente pe"° P r esid ente da Commi s.si1o,
qu e S. Ex. deve resumil-a em "considera nda " .para. 5clr i-ub1icada conjuntamente com o p-rojecto .
O Sr .Su.mpaio Corrêa, .u sand·o :la palavra, diz .que não tem motivos !}a1·i.
••naiysar, no momento, o projeoto do .Sr. Carlos de Campos .
Tendo apen as perf unctorio conhecimento do mesmo, não póde avalia r se
o seu modo de encarar o prob.:ema s a t isfaz mais , no mom en t o q.ue atra ves~a 
mos, a solução do mesmo .
Preteria, porém, que ao envéz da em iói.sfto sug.geri-da pelo " leader" da maioria, fo.ss e prescripta, no •vroj ect.o em clebate, a emi ssão .p ura e s imploo .
Está conv encido de que es·sa emissã o •>ó poder.ia força r ' a a lta do cambio
po·r que, ·vindo garantir ra·pid;;rn~n·lc a pn:d uq ;ão naoioua l, a.o;·segura rja lj. oota,
oppoxbunamente, nwlthores .preços para a, exportacão.
Criticou, a seguir, o artigo 50 do projec to, que não tem a latitude noe·cessarla, d emolbst1·ando que no seu poruto d·e vist a , o emprestirno de que e me.sm.Q
!Jl'ata. é restricto de mais.
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'Recordou a situação cam!bial que, diz, é alarm ante, e imsistio n"- · emissão
pura e simJ>les. Citou a. situação do a.ssu<:ar para mostrar .q •u.e o seu commerclo, sem querer, provocou a. alta. caznbia.l.
Vai subscrever o ]>r-oiecto, mas· entende que melhor seria que de ;par com ess.e
·p rojecto fosse apresentado um outro com a ])rovidencia qru.e alvitra e qu• l!!eri·a
de eilfettoe mais lmmedia1tos.
O Sr. C!nclmato Braga 1mrunlfesita.,1e tran-::amento tavorave. A a.Miginatur;,
do projecto, diante daa declarações que ouvi-0 ·do 1Sr. Carlos ·de Campoe.
Acha que em taes questões devem prev·rulecer as idéas que resultarem ven cedoras da discuasão travada entre os competentes ~ prln<::i palmente n11- -imprensa. que o maior numero <!e veoos, diz, ven-ti'la •b em essas questões e 1SUggere
para a soJ.ução das mesm!lt> !borus alvitres.
Concita os seus collega.s a estuodarem cuLdadosamente o assum:pt-0, afim tde
que sobl:'e o mesmo, opportunamente, todos possam emittir opinião conscienci osa,
colla.borando, com efficlencia, ·n o 'P«"Ojecto que vai consubstanciar a materfa. Nã.o
concorda com o :Sr. Sampa·io Corrê& no seu alvitre de emis.>ão ·p ura e simples
Tal emissão não resolveria 11 siJtuação . O seu collega r>elo Districto Federal tem
razão apena.s em u ma :parte das comsLderações que ofez ; nruquie'lla em :que cri-tiicou
a. latitude da movimen·tação que se d= ao Governo dentro odo ·porojecto.
!Quanto ã outra parte, não, por.que as bases do proi1ecto em debate sã.o 'bae-tante •l atas e dentro dellas o Governo poderá emirt:tir, Tl'"ovavelmente, até á
somma de trPzentos mil ce>nto.s, o qual daJrá, de sobra, para -OS ef.feitos vLsados.
\Ess(> proj ecto conti-núa o Sr. CincLnato 'Braga, não satisfaz t al como e,;tá,
Inteiramente á.s necessidadies da .p roducção nacional. mo momen to .
A acç:ão do Governo, nesse 'Projecto, entende o r epresentante opa,uJ.Jsta, <leve
ser mais bem definida, e l>ª~ª isso, 1\ mistér que cada um <los •Srs . [Deputados
of-f ereça suggestões ao mesmo . De seu ~ado, ofará o q•ue estiver a.e seu alcance
quando o assumpto fôr di~outido no plena.rio. Ah•i, poderâ. faHar sob a sua
un ica 'responsabilidade, ·e-mqu anto que no seio da Commissão, teria d e 1)ronUoncia1·~se como um mandatario da Camara .
Reserva-se, po1-tanto, para autra opport·unidade.
O Sr . Ramiro Braga, qµe fa~lou por ultimo, diz que em facE> do exposü
pelo Sr. Carlos · d e Oarnpos, e ·c onside-r ando que o pro jecto visa, em parte. a
regeneração da nossa moeda, e representa uma gaTanita para a pi·oducção "1.acion~l. vai isubscrevel-o.
·
'Lamenta, no emtanto, que no ·m omento em q·ue se cogita de levar e&tinl'Ulo
e arrimo á nossa ieconomia, '\.\ ma medida de excer>ção pese, forte e desanimadora
sobre um ogenerv ode nossr. praducção, Jeva.ndo G doSgosto, -0 mal estar, o prej·uizo
e quiçâ. o desainimo aos prodpctwes - o assucar.
Em seg·uida a Commi•seã-0 passou a a.es'gnar o a note-projecto do Sr . Carlos
de •Campos,
Ao subscrevei-o, o Sr. J r-'Sil!lo de Araujo declara que vaJi fazer com restricções porque é contrario li. efllhssão <::om ·l astro de titu•lo.s papel, não com.prehendendo como se possa emi-ttir sobre es.sa b aise.
O Sr . Cin~ Lnato Braga e'fplica que o seu coHega está equivoca do. A emissão
150bre tltulos .é feita na ba.&e de tamto por tamto, e nunca na do ouro q-we, c la,ssicamente, é de um por t·r es.
Subscrevem, . então, o projecto, ois 'S rs. Carlos de ICa.mu>os, Gindnato !Braga .
Sampaio Corrêa, P adheco Mendes, .TosLno de Ara;ujo. Oscar Soares, Celso Bay ..
ma, ·S ouza Cast·ro, -Ram l·ro ·Braga, Oictavio Rocha, Octav:i o Manga,bel:ra e Ba.1thazar ~ereira ( 12) .
Não ooni:preceram á. reua!ião ·os Sr.s. •Antonio Carlos, Alberto Maranhão e
Carlos Maximiliano (tres),
(•) Do JornaJ. ão Oommf[YoW de '30 de Setembro de. 1920 •·.
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COM:MIS:SÃO DE F\INANÇAJS !DA OAMARA D]SOU'DE AS PIROVID:@~CTu\,S DE AIMIPARO A.' :J?IRODUCÇÃO NACIONAL
AIS DEOLARJAÇõElS
DE VOTOtS A @ISCAJ.i!JZAÇÃIO [)OS BANC OS O SiUiBSTITUTI•VIO

Sob a pre.sidencia do Sr. Carl<)s de Campos, reunio-se hontem a Commissão da
Finanças da Camara, espeda.lmen-te par,a d.i.JScutiT o prodecto de emissão parn
amparo da pr'O'dul!ção n acional e, bem assim, as emendas ao mesmo apresentadas .
· 1J .niciados os traJbalihos, o Sr. Cair los de !Campos -referio-se a cada runia de
taes emendas, nota.damente á do Sr. Andrade Bezerra, sobre a li<vre exportação
do assucar; á do Sr. Oscar. Soaires, sobre a or,ganiza.ção 1oancarjia; á do !Sr.
Fr·a ndsco YaJl!adares, sobre as operações a termo; e á do :Sr. \Bento de Miranda, sobre o problema oarobiai1.
Resaltando a importanda dessas emendas, o Sr. !Carlos de CamIJ<Js disse
que desejava ouvir a opinião de seus coUegas, preliminarmente, sobre dou"
pontos:
So!bre se o projeoto óe emissão iria resolver, de -accõrdo com a emenda
~o Sr. Oscar Soares, o qu'? se deveria legrslar sobre bancos extrangeiros no
Brasil; e
S o1bre a liberdade da e:ioportação .
.Dava, por isso, a pa;laJ\"ra. aos seus col'l egaa.
O SR. SAMPAIO CoRREA - que foi o primeiro a.manifestar-se, dedarou que.
se o projecto, -tM como ifõxa redii.gido, vie&•e a ser apJYrovado pefa Commissão,
só o assignar i·a com a declaração d e vencido, e isto por cJ;iversos moUvos, que
tera então O'P'POrtunida.de de d esenvolver em ~lenario e que no momento apenas
resume, para .n ão fatigar -a attenção dos seus collegas.
Custa-Ilhe, de f.acto, conc()['dar com as m edid·as propostas pel10 Sr.' Oscar
so·a res. relativas á:s operações dos ·b ancos extran.geforos e ás operações de cambio de qualquer tnstituição bancaria exJstente no paiz.
Kão co'mpreh ende mesmo como, na oc•cas1ao em que todos reconheciam
a necessidade de sust€.11rtaa· e ,a ipoiar os institutos de credito, pretenda a Cama.ra approvar disposições d.e lei que cerceiam ~ue llrus operações, ind'ispensaveis á vida economica do .p aiz .
'
Est!á convencido de que no dia em que a emenda do S,r. Oecar S.oaren
tor convertida · em Lei, ou antes mesmo, terá o Oongresso de provideriCiar pa.ra
a ·defesa do paiz· d!inte do orack Jnevitavel que então se ha de •de-olarar.
Reil:lmente, para que se iv:erifiqüe : a ·realiz-acã.O à.o que prevê, 'b asta Mtender
ao 11egulnte ·f ucto: o8 bancos extrangeiros; a ·31' de _Maio deste anno, _conforme rezam
bohitins da IDStatistica do· Ministro da Fa:re'naa; tin~am realiza.ão
um capita.)- (l:e l!i~ . ·63Q çoptos e uni depo15jto,' á yiot~ e à prazo, de 1. 0,?l :v57
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contos de ré:s, havendo, por conta dess:ts duas importanc:a.z, . avplicado, em
emprestimos, por letras desconta,das e !Por conta oorrente, a im.p ortancia de
760.55! contos. Ora, se esses bancos, segundo o q ue dispõe a emenda Osca·r
Soari>.s não podem receber dei: ositos superiores ao dobro do seu ca.pital realizado,
isto é. na.~ condições observadas em 31 ·de Maio ultimo, superiores acerca de
36! . 000 contos, esses bam:os terão que restitui:r aos depos itantes cerca de
4CO, 000 contos, eliminando a;;slm, em!Prestimos hoje feitos, em ta;l importancia.
De outro lado, a m edida eonsignada na emenda a ttriobue ao capita•! realizado oo •bancos, importa•nc 'a muito mai or da que de facto tem o cavital em se
tratando de esta.be"eeimentos de crefüto, em •que esse .credito tem mu'to rrui.ior
sigin.f.ieação . Oomvu.Jsa.ndo os. mesmos dados oHiciaes a que alludio, verifiea
que com ·r eferenc'. a aoo ;JJancos extrange i:ros, a 31 de .'M aio ultimo, as sommas
d-0s emprestimos e do.s encaixes é inferior em eerca de 2·30.000 contos á somma dos clepositos e d-0 ca-pital realizado.
I.<iso quer significar que, no momeruto, esU.1-vam os bancos operando com
" capital de suas m atrizes no total approximado daquel'les 230.000 contos.
O Sr. Sampaio COr:rêa cieclara n ão ser co·n trario á fhsca.lização que tenha
por escopo impedir o jogo .sobre o cambio, t ão nocivo ·é el!e ' aos nossos interesses. A 'fórma indica,da, povém, é ·a ntes, a de prohibiçi:-Co de funccionamento
de .b anco.s extrangeiros, pois não ré ·determinando a relação e ntre os depooitos
e o capital c:rue se poderá alcamçar tal objectivo. Na Europa , em a.lguns banros, a relaçã.o é ás vezes ·de 1 para 27; em outr.os, de 1 para 20·; em outors de
1 para 10 ; em muitos de 1 para 5, osoillando até 'hoje 1110 Brasi'l, quer 'Para
bancos extrangeiros, quer para na,ciona.es, de 1 para 4. O projecto pretende
r eduzir essa relação de 1 para 2.
IDesenvolvendo, a 'Propositf, outras
manifesta-se a·inda no sentidu de ser a
para constituir projecto em s~i:rara do, e
dos os product<>s 'brasi :ei:ro&, [• excepção

coms:iderações, o •Sr. Sampaio Corrêa
emenda do 1Sr. Osca1r Soares d·estacada
bem assim ·pela Uvre exportação de to·
do ou·ro .

. E' dada, então a alavra ao Sr. Carlos )l[aximiliano .
O ISR. CARLOS MAxrMILIANO: - !Declarou votar pela !Ji·berdade da exportação, autoriza.ndo o· 'Governo a adquirir ou desa-p1\e>pr iar generos necessa:rios para
a'bastecer a vraça do Rio <l.e Janeiro. Quanto á fiscalização dos bancos extrangeiros, .p roposta na emend!J do rSr. IOscar Soares, como tambem quanto a
outras medidas de grande co'Pp'l exidade, que exigem l·argo debate e acurado
exame, acha que e llas devem constitudr projecto em separado.
Não é poss·ivel em um pr9jecto de emissão de emerg>erucia, já em 3ª discussão, exami·nar, e m pouco tempo, a constituciona'1ida.de e repercussão de m ed idas energioas e d a maior g:rlj-vidade que pódem atlé determ inar o ;fecham en t o
immedfato de ·vairjos bancos e agg:ravar poPtanto a crise existente . Não comprehende o mal que resulta do funccionametno dos •bancos alienígenas actuaes.
muitos unidos enbr>e si, p.or UJl'./a solidaritdade modelar, que impede as fallencias e os hab Íllita a 1'.esisti1 a,s corri das, solidar'. edade que não existe entre
os nacionaes, o que pr.ova o nqsso pouco adeantamento em assumpto bancaria.
Se os depositantes preferem ·OS bancos extrangeiros, estes prestam serviços ao
Bra.stl, tomaRdo a juro ba·ixo ef>Se ddn~Leiro e fazendo outro circular nas grandes operações de nossa lavoura , do commercio e ·da industria. Se exi'Stem males debe!laveis, cumpre estuda.J-os de vagar,
criteriosamente,
ou<vida.s
as
· commissões technicas da Camai·a e generalizado o debate sobre o problema bancaria. Não confu.n damos tempo de gue1u-a, em que tudo foi permittido, com a
época de paz, em que vig<>ra a Çonstituição, que assegura .d ireitos iguaes a. bra-·
sileiros e a extrangeiros reSideyttes no pa:!z. O prO'P·rio Bane.o do Brasll podenia, como conseguia já .p or varia.e vezes,- diminuir o jogo do cambio, · sem que
houvesi>e n ece.;sidade de lei espllcia.I votada à pressão.
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:Estendendo-se em outras consideraçõés, termina d·izendo que assigna; o
proj ecto com reBtricções.
Seg·ue"Se com a palavra o ISr . Oscrur Soareis.
O S1t. OscA.R SOARES: - Declara que o momento não é dos mais opportunos para a analy\Se da emend'a de sua autor!a, rei.ativa â. fisca lização dos ba:ncos. A critica, p<>rém, que a mesma soffreu, o.briga--0 a defendei-a .
As m edidas C'onstantes da sua emenda consu.bstanciam textos de legislação
em v i.go r, acc·r escidos de ~mtr os 'q ue as necesstdade do momento reclamam .
A exigr.ncia de os bancos integralizarem oo seus depositos, a :êm, de uma
rnedida de alcance mora l, dada a faci,lidade com que esse.s bancos se installam
no paiz, representa a defesa da ordem jurídica, morm ente quanto aos seus de1~ositantes, pois, a legislação universal <lec ara que as matrizes nilo resp.o ndem
pelos depositas de suas fi liaes. Acore.sce ainda a c iroumstancia de que os ca·vitaes enumerados na estatística do Sr . .Sampaio Corrêa não sã.o os cap:taes
primitiyos dos bancos registrados na J unta Commerc'al. Os bancos extrangeiros registra·ram capitaes acore.scidos com os lucros e vantagens que gozam
dentro ·do paiz. A sua emenda é u ma necessidade de deifesa e ·de vroteccão á
fortuna particu lar .
O art. 2° da emenda cogita de lnic'ar den tro do paiz, por um Instituto
idoneo e q ue possa fazer firente · ao n os.so grande movimento cambial, :i. esta·b\lidade do cambio, d ifficil E.m um paiz <l·e moeda depreciada . Quanto as exig·ci:c'as da orientação em lin.g-ua na,cional é mais que nece.ssana, bois o .Crastl
.é um dos poucos pa izes c"ue offerecem a anom1 .ia de não exigil-a.
Te rminando, deC'lara votar o J)r ojecto de em is.são com o relator.
O SR. CINCINATo BRAG.11 : Dâ. resumidamente o c:eu voto cli?.cndo, com
r elação á exportação do as.;ucar, ente nder que, â. excepção do ouro, todas as
out1'3.,s mer.cadorlas 1brasilei!ras devem .ser l.ivreme nte ex:portad·at; , · e.ntr-etanito,
comprehende bem as preoccupações do Governo, no sentido do n•bastecimento
do mercado desta capital, e ,p ara i'l' ao eru::ontr-0 dootas preoccupações, votará
as medidas necessarias a habi litar o Governo com os recursos ,e cred ·tos precisos para operações commerciaes.
Quanto á emenda relativa a bancos extrangeiros, pernsa que as medidas
lembradas na emenda em <'.1scussão, govl>rnamen·taes ou não, procuram realmente attender a innegavel :1e.cessidade de co•h ibir-se o abuso do jogo sobre o
vaior da n o.s.<;;a moeda. Tam.b .tm so.hre este ponto e ntende que a C-0mmissã.o e o
Congresso não devem regat-ear ao Gover.nc m eios lJara a repressão da jogatina.
'.rod·av ia, a emenda em d ironSEão contem materia da gravidade extraordinaria
para ter alli na Commissão uma discu.s<;ão apÍ·essa~la a que se segui·râ. pelo
da
H.eglmento da Camara, immefüata votaç;ilo, sem Q:Ue os representantes
'Nação hajam podido discutir amplam ente a materia, e apresentaT emendas
que modifiquem ou aperfeicôcm o meohan ismo do l))rojecto, o que não é acon~
selhavel. 'Parece que ha uma grande fa"ha na nossa organização administrativa. Consiste elJa em não dispormos de uma repar·tição especial e technica
de..;tinada a reunir os dados estatísticos do nosso m el'Cado cambial, repartição.
semelhante á Estatística Commercial. Seus traibaLhos ser'am o da fiscalização
das operações cam·biaes, o registro de todas e!las, de maneira a 'Poderem o
Governo e o publico ter o conhecimento, ao fim de cada mez, dos contratos realizados sobre o valo,r de nossa moeda , constan do dos assentamentos os nome•;
nos sacadores e dos sacados no palz e no extrangeiro, o va:io r de cada operação
e a causa do contrato, para ·só ser permittido o contrato sobre o cambio real, e
·punido · o · cambio fictjc io . Com as estatísticas na mão, facilmente reconheceria
o Governo os antros em que ·<1. jo.gatina se aibriga . J:>a·r a!lelam en te a. esta esta:tis ·
tica ~ · a essa fiscaliZ'açãio, a .l ei deverâ. estabelecer a pena de n ullidaide para os
·con tratos que n ão versar.em sobre as o.perações commerc iaes legitimas, sem prejuizo de multa para os ·b ancos enconta-ados em culpa, podem-'Se mesmo cbeg:ar
á caseação da licença ll.ara funccionrur no Brasil aos infractores da lei .

· Nada, por.êm, deve a lei conter que importe em perturbação ao runcci<mâ·mento de bancoc; t:xtra.ngeirc.s, qu.e servem lei;almente
commercio legitimo,
po r mai·s avultaJas que sejam suas o;p erações. Esses hancos, reaes servidores
da !Producção nacio·1ml, deverão, meé'mo .quando extrangeiros, ter todo o apoio
da,s leis bras ileiras, .p orque elles p restam á ordem eoo·n omlca do paiz serviço
. inestimaveis . .(Façamo.s, pois, votos para que os .b an°cos extra.ngelros e nacionaes
se multipJ:quem pelo BrasH inteiro, no qual são tã.o uteis como os .trens de
ferro.
O que devemos fazer ~. ,por uma boa 01,ganização 1bancaria, collocax os
ba;ncos nacionaes em pos.ição mais protegida do que actuaJlmente o são, isto . lê,
em posição de competirem com os 1bancos extrangeiros .
Tiodas essas questões sãc im·p ortantes de m:a's . para •s erem votadas sem
a coHabora ção do plenario. Vota !PO'r isso pa.r a que a materia seja desta;cada
para um proj ecto especial.
O Sia. ANTONLO CARLOS que fal~ou em s·eguida, fe z consid;; rações largas
sobre o project!o, affirmap.do de novo o seu ponto de vi·s ta contrario ã,s disposições do p rojecto, que auto r ~za em'.i ssües de papel moeua.
•E ntende que seria possi·vel saUsfazer todas as necessidad-es cuida.das no~
substitutivo, se m es.se recurso . Reconhece, entretanto, 1que o :pro~ecto só o
permi-tte em t ermos r estricto.s e o cons>dera por isso como expr essiv-0 da prisão
de transicão , entre o emissiouista e a quéda definitiva ·da politica emi.éoso ra.
Destaca d entre as emendas apresentadas a:queHa que r,e.gula o seryiço de
fiscalização do camb:io pa'ra o f im d e prevenir e cohibir o jo.g0. Pensa ser indi·s pensa vel a ado pção e pratica de med idas 'Continuas tendentes a esse · fim, que
diz ·r espeito a in terescses vitaes do paiz.
Parece -lhe que a comm: ~.-;ão está .i nclina·J.a a destacar para projecto á
par.te a emenda rerativa a ·bancos extrangeiro.s.
Pede n ã o seja adaptado a1vltre igua l com relação á d'.iscaJ.lzação ·do camh'o,
terminando pOT apres e.ntar urrl su·h stituti'vo em o .qual pr.ooura assimi.lar todas
as 'Opiniões e·n unciadas pelos seus co:legas. Se o seu ,ponto de vista pessoal
pud esse triumpihar, o ;;ubstitutivo estal'ia escripto em termos · mais vigorosos .
O 'SR . ÜCTAVIO MAN"GABEHf.il. ao dar o seu voto .so.bre a preliminar proposta pelo Sr. Ca·rlos de Cam'!los, disse ·q ue proJ;Junha, por seu turno, que a
preliminar ~e puzesse em ternros mais expressos. !Passou a esclarecer seu pensamento . A emenda, tendo vipdo 1á com.missão, deveria voJ.tar ·a plenario, com
parecer a favor ou com pari;qer contrario. No s egundo, isto é, de parecer ficaria o assumpto liquida.do. Só, portanto, na outra •hyipothese a do pa,recer
favO!!'avel - é ' que caberia requerer o destaque da m edida para constitu'ir projecto á parte, sendo, ainda aiSfillll, uecessario que
r equeN•sse .tgu..,l.mente nova
. audíencia da commissão de J!'i.nanças, pots, se assim não se fizer, não mais
pe:o regimetno voltará o pro·Je,oto <'.!. ICommi.ssão.
.
·
Pensa, pOi·tanto, que a !!''eliminar ·a ·ser exam:naida deve offeriecer-se nestes
termos : parecer favo 0ravel á emenda, mas para o f 1m de !armar project0 eiSJp.ecial.
so b~-e o .qual se r equei1·a outra audienci<1. da Commissão de 'Finanças. M ias,
em principio , merece a emenàa um pareoer a favor, nas condições indicadas,
mesmo para qu e fique patente .que a commissão não re:peHe o pensamento, que
inspfro u a emenda, senão o qu\lr sujeitar a exam·e mais deUdo, em vi.sta das d1vergencia0s que suscita.
1\!nguem, inajs 1querentlo usrur d.a palavra, er..tJre os me1nbro:s da CommiSsaio,
o Sr. Carlos de Campos, de.clEfrando b.avel~o reidg id'O de accõr.do com a. mQdi,a.
elas opJniões, }eu o seguinte mJJbstittüivo ao projecto de emissão:
Artigo 1. 0 Ao fundo de 1parantia . instituido pelo arUgo 2° da lei n. 581.
de 20 de Juliho de 188·9, alén1 d.o ouro a'Illoeda.do e em 1banra, que o Th6SO•UTO
pos1>ue e fôr adquirido, serão inc{Jrporn.dios:
.
a) a. importancia . que se apurar na .Jiquid·ação dos convenioo i:nternacioruLOO,
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431 ce'ebrado~· e que o Governo celeott"ar com o 0bj ecoo de compra e v enda, ou pe1·muta de mercadorias ,
b) a impor.ta,i1cia dos jrtl'OB dos titu'los da divida externa nadonal que o
Governo possue e fô1 ad·qutrind.o até que s"ja consumma:do o resgate respectivo
n os t ermos do:; contratos vigentes.
§ 1.• Do saldo que a nnl'almeote se veriicar na arrecadação dos imPOstos
err. o.u ro, deduz ida a quota dada em gao·antia de operações de credillo (ar.tigo 4° ) , metade será incorporacla ao fundo de garantia e metado,e ap,plioada á incineração do papel-moeda.
§ 2.• Toda e qua•l quer r en da ouro extra-orçamentaria 1que fõr airrecadaela ,
será Jnco1•porada ao fundo de garantia.
§ 3.• Desde que o papel-moeda cir.culante im,porte em milhão e quin.hentoo;
inil contos de ré:s, a q_uota que é dest inada á s u a incineração será rupp;J.ica-0.'il
como refo-rço ao fundo de garantia.
§ 4.• O ouro amoedado ou em barra, a que se refere o artigo io, não poderá ser retirado do fundo de garantia , sob pena de r esponsa·bilida.de do Presidente da Republica e o :Nl:inil>tro da Fa»enda, q ue o contrario determi.narem
e sob J)ena de demissão e processo criminal do funccionario ou funcciona dos
que o exb<!utarem.
Ar.tlg-0 ~ - · Podl!rá o Governo a P"plicar ã cun1hagem d e moedas de qu ;nheutos, mil e ·dous mi l r·êis, a prata que poss u ir e q•te ·fôt• adquirindo; est.e servJ~-o
será. feito na Casa da Moeda.
§ 1. 0 A despeza correspondente ao custv da r>rata será. escr ipt uradu sob
o titulo 11 conversão ·em eB'peci e " ..
§ 2.• A moeda subsidiaria .que .fôr c u.ruh.ada, sõ será posta em clL'<lulaç>W
depois q_ue tlvt:r sido incinerada igua:l qua.ntia em pape l-m oeda.
Artigo ·3. 0 Para acudir âs necessidade urgentes do commercio, por motivo
de crise excepc iona·l, pode rá e Governo emittior, nos termos da lei n. 3.-546, de
2 de Q;utubro de 1918, e .em'!lregar até
quantia id·e cinoo.enta mil centos em
emprestimos aos Estados, PO!' irntermecUo do Banco do BrasH ou mediante r e·
de;;;conto, por carteira especia: qu.e fõr estabelecida ou por fórma ·uue ju 'gar
conveniente.
§ 1.• Não excederão de um anno os prazos d esses emprestim<Js,
nem de
8 o/o .os juros respectivos qu" seo·ão garantidos, na fórma us.ual, com apoiices
da divida publica federal , biLhetes do 'Dhesouro ·e outros meios que se r eputem
suffi.::iente.s e seguros . A importancia dos j·uros convertJda em especie, r eforçará
o <fu::i.do de garantia e a do capital ser á inciner ada á medl<la que forem solvidos
os empre;;timos.
§ 2.• Se o fundo de garantia não bastar
para
a emissão, poderá o
Guvbrno retorçal-o com ti-tufos ouro da d ivida externa na.c lona i, atê que seja
conservado o respectivo resga te, no·~ ttfflll-Os ·do.s contratos vi-g entes e com outros Utulos ouro que lhe forem dados em g-arantia ou pagamento de conventos
interna.cionaes na relação de 1 p ara 1 e com o aba-s ttecimenollo não menor de
10 o/o do respectivo valor !Ilommal.
Artigo 4.° Fica o GOverno a uto·riza.dc a. applicai- tamben. o ·valo1 · total ou
parcial das o-p erações de credito c;ub r ea lizar em virtude da autorização que j ú
se contém na lei n . 3 .979, de .3 1 -O.e Dezembro de 1919, al'tigo 58 :
a) em b.enefÍc10 da producçãc, na.cional sot a fórma C!U" en tender mais
eff'caz;
b) na. constituição, e m Lond-r es e em Nova Yorlc, de f-undo especial, afim d·e
serem delle utilizados até 50 . 000 oontoo na oompra e venda de cambiae s. para
att ende r ás necessidade do c·ommercio legitimo de cambio e conter as bruscas
ooci.Jlaçõ.es <leste.
.
Artig o 5.• o G overne, mstitulra a flscallzaçlto d-Os bancos e casas ba:u0
'b
'
·
carias, para 0 fim de :prever. ir e coh1 ir o Jogo
so b re o c amio , a~eb· urall d o
apen"" operaçõei, legitimas, observado o segumte:
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1.º :r.o t::ontrato de compra e v enda d e ca mbiaes dev erão €~mprn -tlcar de.
c \arado.s oo nomes do comprador e do vendedor.
2.• São proh ibidas as Jiquidaçõoo por differença das operações sobre letras de cambio e moeda meta1Jica .
3.o Os ba.n cos e instituições q.ue op er a r em em cambio de verão rea.liza,r, no
'l'hesouro Nacional, um deposito de 500 contos. em dinhe iro ou em t itu los. a
juízo do Gov erno.
§ 1. 0 'Poderá o Minis tro d-a Fazenda, .q uando a conv~ niencia indicar:
a) exigir as prova.; de .:i.u~ eS<Sas operaçõe,, fü, compra " vend;,. de camb:aer.
sào

rea ~

e

leg i tima~,

prohtblI1dc.- as f::ll1

ca~v

ct.111Urar1v.

·b) impôr multas correspon<J.entes, no max imo, a o d obro da rt:ra nBa cção, e no
rr.1nrmo. cincc co ntos ás pes s oas ou ás ins tituições, os preceitos deste 3't"tigv e
a..~ ins trucções do Ministro da ~~azenda, te n<l.eules á bôa execuçfuv <la presente
lei.
e) as conces s ões para funccionamento c1e novos b a ncoo ou· casas ·bancarias,
bem como as r en ovações d·e ix ncessõee já ex'. stentes dependerã'Cl da obrigação de
contribu ir com uma quota d.:i fiscalização a ser fi~ada pelo Governo .
§ 2.° Fica o Governo a,u torizado a reorganiza.r os s erviços a ca r.go da Camara Synd ical de Correto res, por fõrma a m elh or assegurar a efficienc ia do que
dispõe esse artig o.
~ ·3.° Fi ca o Governo a utorizado a expedir regulamentos que forem necessarios para exec ução desse artigo, abrindo os necessarios cr.edrtoo .
·
Arügo 6. 0 E' o Governo autorízaélo a bem d·a -reg,ula.ridade das oper.açbe.s
:.. .termo, .a rever e modifica r, de accôrdo com os Estados, · n o que lhes dis.ser
r espeito, a leg ..,;1açã o em vigor sobre bo 1.,;as de m ercadorias e cab::as de liquidação.
Art~ go 7. • E' r efere nte ~ o a s suca.r e n ã o ricou redigido p ela Commissão.
Artigo S.• IJ:' r es t a rá · o Go verno ac Congresso Nacional comple~as infm·maçôes do uso ·ciue fizer das autor1zaçõts d>< preoentb %1, r evog·adas as . dispo,;ições·
em contrar io. 11
Trocadas, a f inal, idéas sobre o artLg o referente ao rus sucar, cu j a subs istencia ficou a~sentada o sub s l '. t'Utivo foi da do a ass]gnar aos membros da Commissão .

o 1Sr. Antonio Carlos e Sampaio Corrêa ass ·g naram-n'o vencidos; os Srs.
Josino de Arau jo, Octavio .M\lngabeira, Carlos lVIaxirniJi a no, Cíncinato Sraga e
Alberto .M·aranh'ão, com restricções; Carlos de Campos, Oscar Soares, ·Celso
Bayma, ~aoh e co Mendes e Qctav io Rocha, sem declarações.
A reda.cção fina l do suiJ:> s~ i tutivo refer ente ao assuca·r é a s eguinte:
''"São sup,prim 'das à s aotuaes · restricções ao commcrcio e oá exportação de
6 eneros alimenticíos de primeira necessidad e, ficando, entretanto, o Gov ern o
autorizado, em caso d e c a renc :a de ·q ualqu er deiiSes g en er os -a in.tervir n os
m ercad os para a formação 4os "stocks" que forem indispensaveis ao a,b astecimento interno do paiz, abriI)do para isso os nec essarios creditos".

( ") Do Jornal do Cont1>16rcio de 16 de Outubro de 1920.-

. BANCOS DE E M ISSÃO NO 1BRASIL (•)
1853-liSi

I
10REA!,;ÃO 1DO SEGUND O BANCO DO BRASIL EMISSOR EM 1853 - INICIA·
TIVA E OPlN!IõES DE ITABOIRAHY FUNDAÇÃO DO BANJCO; SEU
1FUNCCIONA1MENT O EMTSSõES CONTINUAS BAIXA DO CAMBIO
- tPRI M EIRAS VICISSITUDES ELEVAÇÃO DO I;LNUT.E EMISSOR CUiRJSQ FORÇAD.O .
0

Extincto, em 1829, o primeh·o Banco do Brasil, tambem primeiro Banco
emissor do Brasil, só cm 18•53 se operou movimento 1sério, af'. nal triumi;>hante, no
>entido da creação de 'Um novo instituto emissor de notas conversi'Ve:s.
At~ esse anno e a .pa.rtir de 18 38, varias instituições bancarias se .fun>da ram, send·o .permitt'do a muitas de1la1s a ·emissão de vales a 'll'll S .t antos dias· de
vistais, m as sem ,cu rso nas r epartiçõ&.> 1publi.cM, o 1que não 01bstou corressem eHas
como moeda nns transacções commerciaes, Em 1853 exp loravam ·f rancamentil
esse expe diente, hooti.lizando-ee por vezes, o Banco do Era.s i!, fundado e~ 1851
,pelo Barão de Mauá, e o Ba n co Commercial .
A iniciativa do ·movimento e a acçãb v ' gorosa rie·\ a .fu,ndação de um novo
Banco emis>or couberam ao Y•isconde de Itabora.hy, então Mi·nistro da Fazenda
e já no pinaculo do fa stig'o político,
Em 1850, ,pela primeira vez n a .p asta da Fazenda, o famoso cstadist.a, contrariando corrente .formada e antiga, e <Ju~ pouco após se maniJ'estava no iparlamento em projecto de Hollanda Cavalcanti,
pron unc iou-.se antagonista do
pla.no d e b ancos em'ssores .
".Não sou avesso ás instituições ·bancaes ... d'izia elle; mas não .cot1cebo,
por ora , que utilidade pod·eriam tc1· os ·b ancos de oe mLssão, nem como ·é ;pos·sivel ·combinar a ·ex'stencia d eLies com a diminuição da mn ssa do ,papei ciorcula nte,
como é ·indispensavel para fixar-lhe o valor. De <1;ue serv: r a. tirat'mos da circulação, á custa de pesados sacrificio.s, cinco ou se' s mil contos de 1papei, s e
o vacuo que eile d·eixar, fôr immediatamente ,su•bstituido por ig>ua! quantidade
de .notas do Banco q ue tambem repreeentam papel moeda?
"Aa pessoas que juJgam uti<l, ou mesmo necessaria a creação de um banco
de e missão como aux iliar do Governo, enlcnclem que a es te es tabelecimento
devoe ser incumbido o resgate do papel, noa prazos, e com a.s condições qu e
forem c<m'Ven ci<madas; mas, ajnda é J)ara m ' m Jóra de duvida que se essas con.
d'çõ es .não for.em nimia m cnte onerosas para o Thesouro, o banco não podera. organizar~se e provocar o concu.r so de accionl.stas, sem t e r meio de emittir nota.s
( •) Artigos pu·b licados no Jornal do Commercio, Setembro 1920.

em maior quantidade do que os emprestimos que fizer ao Governo para resgatar
pa·pel-mo eda ou por outras palavras, sem augmentar, em lugar de diminuir, a
massa do papel circulante.
"O resultado, pois, da medida seria opposto ao que se pretende obter.
"Quando tivermo.s conseguido ... resgatar parte do papel .fiduciar O'. que ora
serve de a gente da circulação, e for tal a quantidade restante, <:lUe não possa
exceder as necessidades das transacções, ainda em épocas de crLses commerc'. aes,
será ·então opportuna, utii, i.ndispensavei mesmo, a creação J e um ou mai.s estabelecimentoo bancaes, orga.n :zados de modo <iue dêm garantias aos intere.sses
dos seus acc ionistas e ao publico. Então poderá tambem .ser efficaz a . coa:lj.uvação dos bancos nas operações do r esgate do pape-!, que existir ai·nda em circulação". (1)
Em 1853, certo .sob a impressão d e factores inexistootes tres a-nnoo antes,
e cedendo á Jição de acontecimentos novos. sua opinião se •)rientou ei:n sent-ido
·opposto.
"As circumstancias ... t êm mudado de então .p ara cá.!" poude eHe dizer,
a ccrescel)tando; "a riq·u'Elza publica, e com ella a somma de transacções, tem
c1·escido; o espirito indmwrial come ça ã desenvolver-€e de uma maneira bem
pronunciftda; e, por fim, a insufficiencia do papel-moeda é attestada ~: a presença de 16. 000 :000.$ ou 20. 000 :00·0·$, metall.cos .com que se acha áugmenta!da
a· massa "io meio circulante" . (2) · ·
Ness.e anno, outraa eram realmente as drcumstancia·s, \bem diversas da.s
de- 1.a.5.0 . . A prO<Speridade economica era ·accentuada . A·s f 1nanças pu·i>licas, em
relat vo equili·b rio. O cambio favoravel. A exportação em 18 50 teve o va!or
de 67. 788 conto.s; em 1853, attingiu este a 76. 8·42, havendo s ido, .no annu
anterio.r, de n .644. A ta:léa cambial, .sempr.e acima do pe.r, oscillou, em 18•53,
entre os exce!Jen tes extremos d'e 2 7 1 J2 e 2 9 1 !4 .
ü Conselheiro Angelo Ferraz, emerito fina·nclst-a e homem de Este.do; desenvo lveu, em traços vivos, quaes as condições .economicas e fünance ras do periodo que y.e.·i de 1851 a 1856 •1 Relator da commissão de inqu er:to so·b re a crise
de 1864, em a qual .serv~u ju pta.mente com o antigo Min 'stro de Estado João
•Pedro n :as de Carvalho, assh,n se :pronunciou sob.'.e essa pha·se o eg.rei;:-io estadista:
"O periodo dé 1851 a 18 56 offerece _v.asto campo de apreciação.
A tranquiilldade publica 90 Imperio cada vez mais se foi consolidando e
a . industria e o commercio em sua marcha progressiva e prospera não encontrara.rri tropeços e, a •par dessa tranquilh-dad.e, . os negoc_ios oo Fazenda apresentavam um •bello aspecto.
· L.\s rendas publica;;, que haviam successivamente reugmentado desde 18 37 -183 8,
n â. razão d'e 11,5 o/o, com interrupç~o apenas dos annos d·e 1842-43, e de
1848-49 atê 1851 -·52, continua,ram
an,ziualmente nesta marcha,
até o fim
deste p.er iodo , na razão de 4 a 6 .o/o. com exc.ep~.ão uo.s annos de 18·53-54, e
1 854-55, tra'.!enclo em resuqtad\) grandes f:aJ.dos, a amort'zação da divida externa, que 'POr longos annos \)Steve suspensa, a reducção de algu,zis impo.stos,
a elevação dos preços dos noss<is titulos da divida pu·b I:ca interna e exte.i·na,
e a .satisfação das despezas da guerra q•ue emprehendemo.s no R io da Prata .
.Qrnnde activi·dade commeI'c al, negocios f'atiS!fatorios, creação de compa nhia.s ute is, abatimento da taxa de descontos, que chegou em 18 51 a 3 e 4 112 o/o.
J>.!ssando depois a "6, 7 o/o, ca\nbio de 27 e 28 em gerai, s•ubindo as vezes a
3ú, e d·escendo rara vez a 25, eis o que se observou neste perlodo.
O mercado monetar'. o sotrrim '(}e plethora, dizia em 18 de Janeiro de 18152,
. ui~ distincto negociànte em Blja.s circulares; ha tranquillidade, abundan cia de
. .. . (1.) -Relatorio da Fazenda 41m 1850.
(2) ReJ.atorio da Fazenda l(ffi 1853.

- 435cap!taes, e os Qlegoc!o:s vão satisfactorioB. Reina a activJdade, repetia. dle
em diversas datas, e especialmente em Janeiro de 1852-1853.
Este quadro llsongeiro não foi obscurecido nem pe lo.3 e f fe' tos da gue rra do
Rio da Prata, nem pela guerra da Criméa, que poderia inf .uir nos m ercados
consum:dore.s do.s JJossos produ ctos, e menos por algumas pressões monetarias,
que .sus-citaram a elevação da taxa de deS<:antos dos bancos, e m Maio e Junho
de 18·53, de 8 a 12 o/o, em Abril de 1 85 5. a 8%, e e m Novembro de 1 85 6

a 9 %.

·"O Governo emittiu, em 1852, m 'J aipol :CE!\3 ao preço de 1 0.1 1 12 o/o, para
fazer fa-ce, no exterior, a operações finance iras que d emandavam o.s empen hos
de parte de nossa divida externa.
·Effec tuou-.w nesse anno, em Londres, um empr estimo de f 1. CKO. 600, nomi·naes, a 95 o/o, de juros de 4 112 o/o. para r emlr o emproottmo portuguez
de 1823, qu e, na fórma da convenção de 29 de Agosto de 1825, 'n cou a cargo do
Bras il e estava reduz :do a i 954.2 50, q•u ando se real zou o novo emrprestímo.
O merecido credito de que gozavam os tituloa da no.õsa d lvi.d a publ:ca externa ia-.se •fortificando cada vez ma s a inda no m eio de circumslanclas anormaes, c-0tando-se estes, na Bohsa de Londres, de 95 a 99 e chegando a té a 102 .
N o prime iro .semestre do anno de 1 853 deu-.õe a pre;;são no m e rcado moneturio , que durou desde 30 de Abri l até 2.3 de Junho, não pro du zindo abu loa
extraordinarios, ou aoarr.etando crise: tProve ".i eJ.le de abuso de c redito, dá.
expansão das transacções dos dous ·bancos ex's't entes a t ê então .
O Governo, :receio.so de uma criee, em 21 de Maio de 185.:! offereceu aos
bancos proporcionar-lhes um emprestimo atê 4. 000. u00$,
em bHhetes
do
Thesouro, de prazo cLe 2 a 6 mezes, s ob caução de apoi ices da divida pub '. lca:,
r ecebíveis n as E stações Publicas, em pagamento de im1i-0stos, e tc . , em certa
proporção.
Eeta medida, d~ que outr'ora lançou mão o Govemo lnglez cm 1793 e 1811
e que depo is foi desprezada pelo m ecmo Govern o e pe.o parla ment o, em -0ccasiões de maiores a·puros, e calamidades, e<;pec 'almente em 1 825 não obstante
as ma;ores sol.e ta.coP.s, un ieamente a·proveit ou '> (Elanco do Era.si., (2 deste
nome ). que, já taro.e, recebeu a 8 _ e 9 de Ju nho, os d tos bi•lhetes na importancia de 400 :500$ em letras ·a 2 mezes, e como por ensa io (dizia-se) someme foi
tal vez util peia força moral QUe encerrava.
O camb io, que r egulava no começo do anno de 28 .a 28 114 e .qu e desceu
a 27 71 8 . su·bindo de 4 a 7 de Junho, a 29 e 29 314., baixou, um .pouco, a 9,
com a notic:a de . que ee propuz era na Camura dos .Srs. Deputad o>, uma med da concedendo aos Bancos a emissão sob ca,u.ção até ·6. 000 con tos,- em· n otas
recebiveis nas Estações PubUca~. A 11 se contava de 29 a 29 1 12. A taxa
de desco ntos variou durante esses d ia.s e até 20 de Junho, de 9 atê 12 % .
De 23 de Junho em diante, a ·pressão começou a d iminui r , houve a lguma
facilidade para oe dei!contos; sua taxa .foi d es cen do atê 9 o/o. N o prin cipio de
Ju1ho a pressão desappareceu de todo, cahindo ao m esmo passo, o camb.io

a 27 314 e 28." (3)

A situação descripta em taes termos, e cuja r eailidade se exprimia por .ra. ctos irrecu.saveis, era de mo lde a just:.f:car, no es pü·;to dos estad·i·stas do tempo,
a concepçã o de planos dos banco.s em iocores de n otas convers ve:s e o esforço pe la
real zação d elles. Pois. se n., d ' zer de I taborahy, o ouro jii. ci rc ula va francame nte, quasi em metade do papel-moeda existente !. . • A c!rculnção j á era. de
facto, metallka. O papel-moe da, mais va '. orizado que o ouro, se convertia, em
verdade, nesse metal é. vontade do P-Ortador naa transacções das praças .
Mas, é certo, a reforma .,õ poderia ter acolhimento plen o para q uantos con-

<U J?e.IM~rio

da . Commiss~ de Inquerlto sobre a crise de 1864", pag. 2G • -·

fiassem firme mente nas cone!çõe;;; P·roS;leras da producção nac!onal, no increm<mto continuo ela exportacão, nos saldos doo balanços das contas internacionaes, e, .pois, na paridade eetaYel do cambio, cuja quebra, Ee por tempo levemente demorado golpaa, inev 'tave'lmente, tocla.s a.s velle idade.o de emis,sões banca r~as

conversiv.eis.

A pressão ·bancaria a q.ue allu.de o Conselhei ro !Ferraz, e •Que. para muitos,
e, ·prrncipalmente, para que m a ttencler á. taxa do j,uro na ocea.sião, foi irreal;
as consequencia" e inevitaveis ,.aclamações ela praça do commer<Cio e dos ibancos;
o esforço, partindo isobret·udo do commercio dos bancos, p~ lo a1argamento do
me:o circulante, med 'ila pe!a qual, mesmo em frente de d·'•ffie·uJdades ·ephemcras, nunca de ixou de bradar; a neces>Sidade de pôr o.relem na circulação, perturbada pelos valores ban ca rios; outros factores mais, focalizaram o prob'tenrn
da creação do banco emissor.
•O momento era propic ' o á. fundaç ão ele ·b ancos sendo muitas e f.requ.ente>
a.s pretenções d essa naWTeza. >E i<Sso occorria, .em' parte, pe-la .prosperidade dos
dous maiores ·b ancos exi.stentes ·n a Cõrte - os citado.s Banco Commcrcial e
Bar,co do Brasil .
•Em 1'853 esses dous ·bancos se hosttlizavam por fórma a impre.ssi<H1ar.
Por mais de UJna 'Vez esses estrubelecimentos, ao envés de êe auxiliaJ'em,
quizecam crear dif.fiocu ldac1es ã marcha tra·Ill2acciona'1 um dQ outro, apresentando
ao troco. grande porção de sE-us ·bilhetes (•'l ) . Taes ·f actos cont r.•buiram decisivam&nte ·para a adopção do piano d·e novo •l>anco, resultando da rusão de ambos .
.n.s.sim, o problema da creação do •b anco emissor de notas converaiveis, â
" 'Gta, sempre discutido nas e.amaras, apenas cahiu o primeiro banco; transformado. r;or V"20S,. em projectOS var!amentaires e até em leis, ia .agora, Vinte e
·..1uat1:0 annos após á. quéda <iaquelle entrar na pha;se d a so luçá-o, :para ·a qua1
ter.:a d ·e concorrer prec ' puam.ente parece ponto incanfrove,,so a licção do
empirismo, ficando ao t~po \l- comprovação do d.esivstre ou do exito da reforma.
!Lançando as ·bases da reforma, cu jos fins a·pe nas e m ·v .arte expcz, mais os
elucida,ndo no ·correr doe debafes paTlamentares, Itaborahy assim sobre ella disv0r reu, justifica·ndo-a:
"Parece chegado o prazo• a e crear-se um banco -de emissão, que nã.o tõ.ó a•u_
x :lie o .Goyerno no re5gate d<J papel -moeda, mas ai.nda o .p·rogressivo augmento
do creclito e da riqueza nac' anal.. :
Ora, a diffi cuidade da C.'reação de semelhante baooo seria ta·ato maior,
.1uanto mais avu ltada fosse a 1somma ·ele ca1)itaes e mpenhados em outros estn _belecimentos de credito, emborr mai•s -!hnitado.s & imperfeitos,
E fa~o es ta ()bservação, •porque me persuado <1.e qu·e no nosoz o paiz nenbu.1n
::iau~o pótle ser creaclo pelo Governo .e por conta delle.
Não concl)bo como poderia o Governo, sem a,bandonar a po.siç;ão de prole.ch>r imparc 'al de tocl·os o~ intyresses da sociedade, encarregnr-stõ de dirogir o·perações ·comn1erciaes, n em corr:o se poderia separar ·od·os banco.s ·d·e en1issão os
descontos das Jettras e outras aperações de semel!hante natureza, sem inutWzar
o.s ma is importantN ;erviços, <1ue taes estabelecimentos podem 11restar.
Não julgando, po1s, <1ue s i" poEsa erear um bane-0 o'fficial para preencher o
.fim que levo exposto, ê m nha opinião, que s e .p rocure incorporar ma Capitail do
l mperio por via de acções um •ba,nco de depçsitos, ·descontos ·e emissõe.>, .so•b as
_seg·uin tes bases :
1.• CJ banco terá o .f undo capital de 30. 000 :000$, ~;ue poderá ser augmentado por del "b~rac;ão da a<>sembléa geral dos nccii:Jnistns e ap·prnvaçáo elo Governo; e durará 30 am1os, contados da data da installação .
2.• As nota·s do ·Baneo s<.rã.o rerulizav.ei" em moeda corrente (metal ou payel-moeda) ·e g·ozarão do priviJcgio e~clus :""' <1e serem reoebLdas nas estacõe"
1
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1>Ublica.s da COrte e provinc'.a do Rio de Janeiro, e na>S daB outras, o:1de torem
estabdlecidas ca.ixas ·filiaes.
3.• Não ·poderâ. emittir notas de menos de 20$ na Côrte e provinc'a do R io
de Jane iTo; e de m enoo ·de 10$ nas o u tras províncias do Imper:o.
4.• O pre·sidente do banco . ~er·â. nomeado pelo Im perador : ·.v re3!d ' rá
a.
a'1: semblêa g eral dos a:ccionistns e a directorla do conselho· geral: terâ. o direito
de assistir aos trabalhos de todas as comm 'ssões, e de fazer suspender qua"que>r
deHberaçã.o co01trari a á lei ou estatuto.s <lo banco. Da decisão suspcns·iva do
·p reaidl'lntc haverá r ecurso par·a o :Governo. A lei creou taimb em um vice-presidente de nom e-!! ç9.o do '.Imperador.
5.• O ban co obr' gar-se-ha a retirar 1a drc ula ção o papel do Governo á Tazão
·de 2. 000 :000$ a.nnualmente, àeve·n do o resgate comei;ar d entro <le dou·s annoa de·
1>0 ;a de sua insballaçã.o.
Os primeiros 10. 000 :000$ empregados no resgate_ do p ap e l-mo<>d>t serã o fornecidos a titulo de ·emprestim•) pelo b a n co, o <!Uai não perc<>berâ. j uro» delles emquanto durar o seu -privilegio.
(Fi>Ildo o prazo marcado n~ baile l', pag ará o Gov e rno os r eferidos J O. 000 :000 '
em din he'ro· o·u apoiices da divida pub'!i-ca d~ 6 % e ao par.
Logo que a somma de papel resg atado uccder de 10. 000 :000~ . o Governo
pagará trimestralmente a o ba nco o e xcceso da r eferida somm a .
'6.• Se para melJ10r .segurança ele euas operaçõ.e s entender o •b;i.nco q11e ~ha
•.onvem obte r e m qualquer . p.aiz extrangeiro um credito, que n ão exceda a quantia
que o Governo lhe e.~ tiver devendo, poderá o m esmo Gove rno prootar para esee
ef feito e gar antia do Brasil.
FiCll. entendido: 1°, que se au gmen tando o fundo ca-pita.1 elo banco, podera.
o Governo exig ir que a terça parte <Leste augmento s eja appli ca.da ao resgate do
papel-moeda , s em v e nc'mento d e juros; 2°, que ao me.smo G-0vcrno fica reserv·a'1o
o d.ireito de e mpregar a·nnuaimente -o dito resgate ás eommas de que -puder d·'.spor, independente da.a fixadas -na base 5• .
!Segundo o.< princl pios co:isa.grado.5 pefa expcr·ienc ia . o oapital di.sponivel de
Qual•q:UCT banco nunca deve ser inferi or ao t e rço de •ma emissão, mas no Bras·iJ
oota r E>gra deve ainda ser modi!ica·da ao menos emquamto o 'Jlflpel-moeda !t''gurar
como meio circulante.
Par.ece, po(.;, prudente q11e ~e fi x e , co mo J.imite rnax.hno d a em L~Bão do b a nco, ~iue "e organ iza r . o du plo de seus <f.undoi;; d·is po·n·veis, .ficando, porêm ao Governo a facu}d.ade de conce çler o .augmento des te m'.Lximo ee as ci1•cumstanc'. a•'
lh'o aconselharem." (5)
A id·éa surgia, poLs, amparada pe lo -prestigio do Gover·no, em momento ·p ol!tico ·f el iz, de tendenci?.s conciliatorias, con-stitu·lndo 11onto ca pita·! de 11r ogramm-a, ihavendo Bido, 'JlOil' i<SSO, 'f'liTte saliente -da Falia do 'Ilh rono Jida âs Camara.t
em -3 de Maio, e ·n a qual foi o assumpto aibordado nos termos seguontcs:
"Recomm-e ndc-vos ·a crea çã o d e um banco sol'damente -comstltu 'do, c~ue dê
activid a de e expansão ã B operações do commercio e fodu.~t ria.. Na.a drcumstanctas em que felizm ente já no.s achamos, semelh ante irn"tituição é um e lemento !nd.ispensave l de noss a organização ec onom ica."
O progr,'l.mma exposto e reclama-do em tão ins ta ntes phra.~es ·foi acdlhido
pela.s su mmida d es do S enad o e da Cama ra, de op :niã.o cer l o a ntecipad a mente
sa.b ida .
O -proj ecto re9P'1'ctivo, com ir.i·ciJJ no Sena.do, reprod uz'o as bas·es lança-da>'
;:ior It alborahy e ·logrou a a.-o;ignatura da:s mais prestig iosas fig>uras d a quetia
caea. Ao lado de Rodrigues Torres estão os nomes de Al'Ve.S Bra·n co, Paranâ.,
'P>lmenta Bueno, iMontézuma - figuras con6U·IareB, notavels financ'staR da é;ioca
e cuja as cendencia na po'litk.a e no trato das questões economicns e fi!'1:rncP.iras
pnrmit t ia -pr ej11lg ar ' <f1: al ter'. a de ee r , por ! !m , o voto d as Camara-s.
('5) R elat<>r!o da !Fazend a,, em 1853 .

A ·apprQvação no Sen-a do, de onde ém regra, vinham. pu1· ~ ·wm))O. 111!1
soluções deiin itivn.•. foi a lcançada rapidamente. :-la Camara a critica foi moderada . Em uma e outra ca~a o M'n'etro_ de ~r nvolveu. por malR -de uma vez.
as idêns pr ' nclpa e.• do proclucto. expondo as causas que o determinavam . o seu
mecan 'smo E' os · fine q!le tlnh:i. em vista.
A cr it 'ca alvejou o projecto em ma'a de um ponto. O prlvlle-g!o que Instltu •a. a unidade de eml<sã o. a inconvenlencia de suhstltulr por notas bancarias
n papel-moeda do Governo, ·va lendo tanto como o ouro, a precar'.edade da gaan tia b&ncarin em face da garantia do cr1:dito publ-ico. a t e mer'.dade de uma
exper'encia qun ndo hoa era a situação do meio -c:-rcu!ante, eis os pontos prlnc ipaes da controvers'a.
Jtaro "ary conle•tou os máo s effpitos do -privilegio, que consid'('rou restrlcto
Ro r ecebimento de notas na.s i-epartl~õe.s off' ciae.s; não se fixou rigorosamente no
po-nto de v'sta da un 'dade- bancar!a; dis1;ertou longamente ~obre o valor das
mota.• do banco e sobre os defeitos do papel-mo1'da do Governo como melo clrcu la-nte.
0-h.•erva - ~e Pm f'eUS di~cur.•os que a OOTI'OU rrenc!r. OU f!ntp" a -rivalidade entre os dous bancos citados Influi o -poderoeamente pa-ra o p'ano em que· se fixou.
"A concorrencla dos ban cos siio phra~ ...;; uel:P. - ti>m si".ln a causa pr!ric'pnl
de qua"i tona~
criEes commt'rciaes. A por-f ia d'z elle aincl:l em que
cadn qual luta por fazer mais nel!ocios, por alJ"ciar mais frer.tJezes. por dar
ma i or~-s tl ' v !dendos a seus acc!onlsta. n que de orcllnarlo occaslona a - facll!da.da
ele néC'nntarem titulos l'Pm ar nece- s:Hins ga.rant!M; q.u e faz ha·xar excessivament;, os jurOR; que excita cmprezas aleatoru ... ; Q~' e fa:r. -desapparr.cer do mercado os capitaes d ispôn !veLs para os subo-titu •• por capltaes f icti-cios e de " magi nnç'lo; ~ a rival !dade dos bnnrn• que co11corre poderosamente para prod·uztr
11.s quPbras. a ruinn. o dese <pe~rt <te m "Jharcs de familias, quando che~a o d .'a
que e••a firntamasgoria del.lappar<'ce." (6)
T •es princ'plos <'ão. em thl'se. Je f:i ls1a·a·de notor'a e a sua explanação só
-!'e exnlica p~la impo•'ção de cfrcum~tan-cl11s occurrentes; entretanto. pregan.jo-" s o "Mln'Ftro 1rntevia. cem · qf erer. u sllnação que os -proprlos bancos em parte prerararinm parn o.< ann<>" cr "ticos de 1851 e de 1864.
Mas o• fnctorea doutrinar'qs para a instltulc:ão do ban-co en-contram _,se são a'rda phrasrs de d iscursos rte'll' -- '"'- necessidade de "dar derenvolv'mento
e ex,-.an~ãn a o credito e por e ste melo auxiliar a.s operações do commercio e da.
i.nduf'tria" e no melhorn.mentc· dp meln circulante qut> ê - diz elle - "no meu
ent.,n<ler.. uma nere•s"dade publica, e q·ne concorrerá. ll"Ualm ente para Que as
lrÍ~t'tiÍ'çi\P" bancarias obrem corp mais l!bndade e desembaraço." (7)
0 r roiecto tra ns•orrnou-se !'m lei nes~e me.smo anno e con~ta d" decreto
n. f.8?, de 5 dP .Tnl•h o. As baEes expn..-tas no re' ator·o, transfundidas no proj~ c:o.
a es~encla da lei, :Sendo mln' mas as modifi<lações resultantes da - col-
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o de 30. noo :00-0$; a. duannns ; a pre--iden cia do ln.,t'tuto. de nom eação do Governo.
A f~c u ldade eml.0 ~nra co!'ceqidn o foi para bilhetes á. vista e ao po·tador.
r ea"7~VP- ~ Ptn moeda rorrentp
(m Pta l ou papel mnetla) . com n privilrdo exch•sf\·o de serem recebidos na:.-: e~tações p-ubl'cas. sendo de 20$000 o menor valor
dc.s h '" h rte~ -n a Cõrte e provincll,1 do Rio_ d~ Janeiro e de 10$ nas outras provinrin s em <iue estabelecerem c1t-ixas filiaeq, O l ' m ' te da eml~são f'cou sendo
o dupln do f-undo d i<;ponivel. n'-'lo podendo tle'lle exceder, em nenhum caso, senão
ooni n11tn1'i.z açã.o cinda por decreto <lo Govenio.
A' con r es"R o emi.,sora ter!n de corresponder, por -parte do Banco, a retirada da circulnção do papel do Governo, â razão de 2.000:000,000 por 4nn9 ,
O rnn' ta 1 do banco ficou .-endo, como no projecto

raç~"-

rle

(6)

e7)

an

L_.:aes da Camara,
1bi\lem .

"'l

1853 1

·- 439

~

Destes. os 'Prlme'ros· 10 .000 :0(:0$, sõ se.riam pago.s pelo ·Governo . no- fim do prazo
de duraçl!.o do Banco. ficando a titu lo de emprestim o, mas sem prazo. Ao r esgate sé· destina·r ··a tambem, na terça parte, ·todo o augmento do capital acima
de 30. 000 :000$000 fixados.
·
·
.A f'.imples le'tnrà das d ;sposições aUudidas, •f az deprehender quantas ~!Hf'fl
tõe<s teriam de surgir doo termoo imprec!zos da lei em pontoo .fundament a<ls . A conver.,ão· das nota·s em moeda corrente (metal ou pape\ moeda), sem
que flca~se claro ee a es~olha comJJ<)tia ao Banco ou ao portador da· .n ota; o
indefinido do fundo dis·ponivel como ba~e da emissão. t1>r;am de ·ser pontos de
controver5ia, a propos!to dos q•ua es nem sempre a interpretação vencedora foi
·a que ma's ·consultava ao intere&'e geral.
A execução da lei foi Inic iada acto continuo , tun1indo-se em o novo b1rnco
os ·dous . bancos já. allud'doo. o do BrBl'il e o Commercial. Organizados os novos
estatutos·. foram elles approvados pelo d ecreto n. 1. 223, de 31 de Agosto do
mesmo anno. ini ciando-""e, deed e logo, a formação do cap.ttal do n<YVo instituto,
··que teve o nome de Ban·co do ·B rasi1 e foi, com eesa denomin'<lção, o segund()
banco em !s<5or de nota ff conve r.<:ive's â vista.
o.~ estatutos derin!ram conven·1entemente o !rustituto como banco tle ·aerioslto. desconto e emissão; JJarticu'arizaram quaes aa o·perações a que poderia <1ntregar-se e fixaram · mai~ n 'Hdamente as cla:usulas da faculd'<lde emiêsora.
· Quanto ·ãs operaçõeé; de desconto; fi cou esta·belecido q·ue ellas recahiri•am
sobre lrtrns de cnmb'o. da. tena. e outros titulas commerc·'aes com prázo aeteJ'm 'nado e ã. ordem, garantidvs por duas aêBignaturas. ao menos, de '!l0Sl!oas <t>otor' amente abonadas r es'•dentes •no lu gar em 'f!ue se .fizesse o d esconto; vigorando sernprP. o prazo max!mo de oquatro mezes.
·Quanto aos d·epO"itOS, deverlarrn e"eea consistir nos receb !ment-Os ü·e dlnhe\rO em conta corrente, e nos empreet' mos a ']'.>remio, llOr letras, não podendo
.o prazo a e 0 ses emprestimos, quer cm conta •co r rente, quer em t itulo.§. s e r m enor de se..,,<enta d'a,s .
:<\. fac·uian ele Pmi"sora fi cou l imitada pelas re;<ra.s seguintes:
1• a em!f'F!lo n'lo pod er 'a elevar-s., ,. ma' s do dlip!o do :llu<t>do d '~"ponl"""1.
Isto ·ê . a mai'.l do duplo doo v a1ores que o !banco tivesee effect'vamente em ca'xa,
representado'! lJOr moeda corrente. ou ·b arras de ouro de 22 quilates, ava,lia·das
.p e'ó 1Jreço legal exceptuadQ dees es va'ores. o diruheir.o recebido a. premio ou em
contn.11 correnteB. o qual não fur!a parte do f undo d·'sponivel;
2•, a emissão tambam não poderia exceder a imJ)ortancia dos d e.scontc;is
.feitos. e elos empreet ' mos sob . penhur d'3 ouro, de <prata é ide titu'loa par:UculaI'd"I
que representa~f'em le;<itlmaa transacções commereiaea;
.3• a em '"·~ã o 1JOderia elevar-se ac' ma dos ci tado.s olimites, constr.bui n do
em!SF.ão addiclonal. mediante o troco ·de notas por moeda corrente ou ouro · em
barrn.. de 22 quilates. pP.'!o ::>reço leg al, comtanto que fi'casise conser vad o em
caixa não sõ o fundo d ' sponivel, mms a ' nda a moeda e o ouro em barra que
tossPm re ce·hidos em troca t'la emissão add ' ciona.!.
A renltzaclio das nota.s t ~.mbem em o papel do Governo expl l.ca-se por 'Q1H•
eS'ie papel · esta va valorizado âs v e zes acima do pa r do ouro e tambem pP.lo
fado de qne devendo operar-se pa·ulatinamente o e eu r esgate, questão de t em -po a realizac:lío das notas teria de tlar-se exch1sivamente em ouro . E . atê "ortl)
tempo. foi lndi.f.ferente aos portadores , de cnotaa a realização .em uma e outra
espec·e, ficando , por fim, vence<lora a fr1te r pretação de que a e.stes ca>bl'<l a
opcão.
· ! 11 ; 1 ·f"'l"'1!.'T"lí
A a<'lm'nlatraçllo d<J Banoo ficaria conct•tu 'õa '!>Or uma <i!rcct'>rla composta
ilo prPr id ente e v'ce-pres'. d e n t•' nome~tln<: pelo Governo. e por qu'n·ze directores.
Para a ".ormnçll.o ~n cap ifo,)
l'!anco não .h ouve diff'culdade alguma. As
111Cções teria m de di.stribuh·-~e pela .f órma seguinte: 80. 000 tocariam . aos acc!onlRtas dos dous bancos ']Ue se .rus 'onavam em o novo; 40. 000 se r eservar;am fu9
;pr9vlnCÍl!,1> ~D~ '!!' funé!.af?SCfll talxa.s nil\es. ;. ~9'r 090 ficariam p il:rCl B"U•b scripr,:ão
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't>Ubllca no R;ll. Sflbre emas 1:CJ deu, deE:-de o inicio, .forte jogatina. A exc:~çã.o
da pra~a. na especu,Jaçã-0 de titulos, era, então, inten,sa . Operava-se, iem fr11.ne11
agiotagem, sobre as acções -Ooe lban'cos existentes .sobre as da iE. iF. M:au"á.,
sobre as da. Companhia ·de Nav·egação a Vavor ·e sobre ns <lo Bane<>. (8)
;para as 3O. OOO accões ex'IJOStat; á mrbs<irlil]Jção itm'blrlca .aJJ.Jr'esentaram-)Se
S. OR7 pretendentes, pronon<lo-<"e a 254. 305 acções, o que <Jetermlnou man,darne
o .'M;n'stro ee dêsse prefe-renc'.a aos qn1e sobre o va'lor nomJnnl pagas.sem o agio
de 10 o/Ó. As sim aconteceu. entrando para Thesouro jj00 cont-0~. que, noo :termos
da,> !nstruccõe~ mini.•terines, "·deverlam <lest'nnr-"e ao m elhoramiento das calçada" <J'l. <"wplt1tl <ln Imp erlo.
r.9)
O Banco nN!e iniciar suas operações em ·1 0 de A•brl,J de 18·514. 'Ita,borahJ•
não era mahs Mini,st·r o. rDcs<le ,5 de :Setembro do anno a nte r 'or Mlsum'fra a pasta
<1a· IFazimda. sendo t ambem 0?1·e-sidente do 'Conse'lho de IM'intstros, o MatttueZ' do
Pa:ran:!.. DeEse estadista foram ·as in.strucções relativas á for-mação do capital
do Banco.
Occupou a: presld••ncla d'> 'llOVO Jnrstituto o Conselhe'ro João Duarte '11isboa
Serl)a, anti1<0 " rnspe'tado !ur.ccionario de IFa.ze.nda. então <lcputado pe1o IM:arlf.111hão. funcç ão na q·ual fo.f ·dos ma!.s ca'1ornsos paladinos pela appro·va~ão do
projecto '~ reando o n ovo Baneo.
As opera<:ões <lo 'Banco t '. vera:n 'COme~.o · Rob '>~ melhores 111nspic1os
A
época era de franca expansão commereial. Os capitaes. a1imenta<lo.s, até rb em
,p ouco, pelo nefando tl'afico dos negros, procurava a•g ora c(111Jocaç.ão no commercio e na induetria.
ICO'lljuntamente com o novo . Banco insta·ll1avam.ee dous outro·s : -0 '.Banco
Mauá, Mae-Gregor & 'C. e o [R,ural e Hypothecarfo.
.
As emissõE>s em notas P'!'1ecipita ram..,o·e desde logo. !Em Abril ·foram '1anQadas em circulação 2.874 :300F: 'em Maio, eircu.J.avam ·6 .'508:400$; em Jun<ho,
8 .'64'2 :700$; em J1.!1ih o, 9 .113 :90 0$: e m Agosto. 10·. 0·32 :800$; am Setembro, réie
10.290:450$; em 011t.ubro, 14 .964:20,0·$; em ;Novemrb ro: 14.524:800$; em Dezembro, l 5 .'530 :700$000.
'Ü fundo dispon've'l, lastro <]as emieEõe.s, toca''ª · l!lesºe mez. a ·8.179 :42..1$173:
n ess:i, ·quantia o ouro se repl!e.s entava, em moe<la e em ·barras, pelo va%r de
fornm a-pprovados os
5 .87-3 :000$0·00. :E m !l·m5 de 1854 ·e 'jYr·inópio <le 1s155
ee.tatu-tos das e,;ixas filiaes ?e M''llas, Bahia, 1Pernamib11co . JV!aranhã:o, '.Parâ,
S ão Paulo, as q-uaes pouco ªIJÕS ter·iam de eer instailUadas começando a (1perar,
e tambem a emitt' r para a ~irculação das respectivas regiões .
.\. par•ir ,n., Fevereiro de 1Rfir5 -0 lastro ou•ro -do fundo d;sponi'vel começou a
<lecr.e>ner , fazendo-ee '5ent'"' com r elativa ·illf"i•stencia -0 troco de notas.
Nesse mez o la.stro baixol\ a 5.-4'48 contos; em 'l\1arço. a ·5.374-; em Abril ,
a .5 . 058 ~tos de réis. O cambio, en tretanto, manteve-so, neRrSe.s mezes ac·m9
do par, excedendo m esmo, p-0r vezes, de 28 ; -0 que denuncia haver ·s ido a re. tirada. ·d·cr ouro motivada por 'Causa . accidental , ephemera. Comtu·do, era de
ob- ervar .. se Que o .balanço de pontas intern·a ciona.es ia rljrqu'dar-se mal no exercicio de 18 5·3-18·54, have ndo édo de 85 . 838 contoo a importação e de '7&. 842
r.onto.s ·tl exportação, accusan tlo o saldo contrario de 8. 996 contos. An taxas de
doocontos não soffreram modific1tção.
Em !Março o Banco rompeu a rr elação legal entre a em·' ssão e o f.undo de
·i;arant!a. .A>quena. em 31 de.sse mez ·a ttingia a 16 . Or50 :400$, e este , o fundo,
na .sua constituiçã.:i <le 'Papel-mpeda do Governo e de ouro, montava a réi.s .....
7 . 73·5 : 5~6$00( veri!olcando-se. I\-Ohs. uma dioflff'~ença de 579 :387$992 .
'A 11dmini.stração do Banco, evitamdo recolher '!lotas na propo~ção do excesso . e·1evar a taxa de de&eqnto para fugir. a novas transacções, r.estr'ngir.
emfim, suas o·perações, nas quaes jâ se 1havl·a· eX?cediklo, preferiu r ecorrer a-0 Go11>; 1 .f~f
(8) RPIOtnrio eobre a Mi·sl' de 1864, .p nglna 26.
19) ·A maro Cav!'l'carti p mel.o ciréuq'i',nte Df!.Cf'On:al , ·pag'. ~07 ',
-----'
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'---- 441 vemo, 1'edlndo permissão '])ara creSoer ao trlp1o do Jastro a racula,,.ae ...m1"5ora.
AS."°lm, em prazo menor de anno, tts dr>eumsta·nclas faziam sa:crificar-se em
parte fun<Iamental a Eo"t4"uctm·a do Banco.
O exame dos factos. com as d•eclucções <que elle impõe, revela que a. quebra
da r elação entre a em'&'lão e o fundo de. garantia, tinha de acontecer desde
que, .em tão pouoo tem'.J)o, o Banco se alargou, de mod·o mani.festo, em suas
operações.
·O melo c'·rcnlante const ltuiclo 11elo papel do Govierno era, no começo
tran..acçõ~s do Banco <'le 46. 692 :80'5$000. 'Em mf•nos de um anno a circulaç.ão
se e1evou a 62. 743 :285$000 ou a 'CIUaei 40 o/'o da 'Circ~ulac:ão . Convem observar que
BR notas bilncaria.s tlll'hRm d~ cirC'Ular ~ 'PP.nas na cnpital ·do Jmperio e na 'l)r<lvtncia. do Rio, onde, a muito conced cr. não cnrr'"• menos rle nwta-Oe de todo · o
p.apel moooa' do Governo. Para ei;sa.s pr>ÇJllt n ·1 11n•es. só para a CS'P' tal, póde-se d·• zer Que se ·diwphcavn . """ªi <.'te s:ul>Jto, o m< lo circulante. A mulUP'llcaçR.o
'las transacções tinha de v erific.<tr-ee como con ~ ouuen0i 1t da inflação monetaria.
A especulacã.o sobre ti.tufos nmpllavn:.,,e, a agiotagem se expa01dia em itm)J>u1so
maior ·do q'ue o dom'nar. te qua-ndo se or!!'anizou o instituto.
Ao •Banco, em tal e1:1era:f'ncla, ~Jue f!lle mesmo creou. r esta\'a um •de dou"
alv itres: ou pedir a susp!'nSão do troico e ceesacãn con.s(IQuP.nte >das <1m!S>Sõ"9. 011
r ec•amar a e•evacão do Jimit .~ opposto ao direito de em 'rtti r. E' ·!acH prever o
vulto dos empeci lhos á ado1ição do prime'ro alvitre. desde ' que ee tinha ·de
agir <l'ante <le urna praça qur o ~u'1:J lto e notaveJ augmento <Ia' maesa clrcu·1... nte
lançara <'m franca e!YUl'ição commerc'a~. ForÇO-'!O foi recorrer ao eegundo, e n
· Banc o J>Or e·1Je insistlo em termoo que ,fa7.iam suppõr eéria·s d '·f.ficu-lcla<'les ·d•
praça, tonto de commerciamte. como de bancos, se fosse denegad-0 o pedido.
· '() 'Governo, considerando 1evidamente a lmportancia da pretenção ouvio a
OT> 1nlão <lo Cons~l·ho de rE sta·do, cuja •S ecção de Fa2'enda se pronunciou favoravel, 1lilo sem conBiderar so·b re a gr-aviclade e o alcante da concessão.
"!Se a . secção - observou o parecer - estivesse iha!bilftada ,paro. avaliar A
intensidade e as consequoocias da pressão, de >Que ""' arrecela -0 Presidente do
'Ban,..o: e rP.conhecesse a 'IJOF6i·b11ida.de dr restabelecer-Se, e;.em interve.nc'ão d"
autoridade publica, o e!"tad-0 norma·! da praça, sOffrendo sómente os que, por
prO'JJria imprudencia, O'U ousa<la•s e<fPeculaçõoo, se aichassem privado.> do recurso
. de credito, nã.o nesitaria elh em J>ropõr q.ue nenhuma 'J)rovidencia tom11•ll• o
g·overno; e que se <leixasse ao jogo dos interesses part'cu"ares· solver as <li·f!icul'<Lad·88 e'Tl1 .que elles prop·r ios se collocaram . E sses softrlmentos ensinariam o~
especuladores audazes ·a. serem mais cautelosos: e convence1-oo-hiam de que
não devem oonta.r sempre com a intervenção do GO'Verno 'J)a.ra acudiT aos mal•
p~ovN·ados P<lT "'Cus imprud·e ntoo e injut<tl.f'caveis desmandos."
iE." cClnsJ.derando devldam e1' te sobre o alcance da emis.•ão, pondera, 11.in-da, o
msmn,, pa·rec<1r : "A .!Oecçã.o Teconhece quanto pôde o :mail, que se ~retende r<>mediar, se.- aggravad-0 'J)OT ema medida., ee el'la não ·fôr executada com mu·ta
::irudencia e tino. Se o Banco. armado dA faculd.a-O e de em•ttir até -0 tr'.plo.
n3.o se compenetrar de que lhe cumnre, não Já. procurar va·n·ta io~os dividend0<'
-;iara ~us acdon'stas, mas, prlnoipoalmen.te, .consHtuir..,ge reg,ulador discreto da
l'!''tuaç1l.o monetaria E.e se n1l.o eEforçar por conceder oo recursos do credito somente sob cauc'io -de le gítimos titu1o~ comm erciaes; se numa palavra, não
mantiver o eoquililbrio entre a Eomma <tas O'J)eraçôes reaes e a massa do ·melo
cirnulante, os ap·u ros tornarão a a.pparecer em breve tempo, e, sem duvida, em
muito m&ior escala" .
No pensar·· dos C-0nsellhelr-0a de E5ta<lo em servico na secção <la Fàzenda,
uma dnB causas ela pres.5ã.o -Oo momento consistia na grande rnas ~ a de 1 r1111sacções nobre acções do Ba·n-co do BrasH, a. liqi1lidar-se em .A!bri'l. Jll, a eEF.a J'f()'P'l";tn, ~,.,.,e~eAntava o parecer: "\Supnondo que q_uat.7o ou cin<'ll mll ll01lfr1'!
fossem ne~·rloo 'J)ara saldar as o1tada.s ofil!T9t;r.sl' e ~1rr>nn1fo, c!~mnh1. (file o
}iR 11 '!1! IJ'l'nrn.ette.<><;e "' i m pl"\1'\l.e.r~i{t ~ aJUgmentar c c n1 o.u tro tanto a. Ntt;esã 1• par"
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fornecer ·directa. ou· lndlrecta:'ment~ essa quantia· aos Interessados ·no . jogo .de
suas acçõ~. fôra em: t.al cru;io multo de rece!ar que ·tão grande somma, to·r nando-se d'spo·n ' vel, tiv~sse grande lnJ'luencla para ·produz ' r a · ·deprec'açií.o ·do rrrelo
clrcu 1ante, e portanto a 'baixa do ca;mblo e a exportação de metaes; o que,
·nas clrcumsta·nclii..s -Presentes do banco, equlvaler' a ã suspensão do pagamento
'd~ ~u"s 11ota·s , ou. por outras palavras. â. fa'1lencla do e.stabeleclmento. acQmpanhad,,., ilo-0 graviE~!mos ma1es. ·que e'la causaria ao Governo e aos particularesH.·
• iconch1!nilo. dl?.·lam os nwm'hrM• 1fa. EPCG~Q de Fazenda: "Para acautelar,
pois. quanto pMslvcl, o · abuso que ~e po.ssa fazer da faeu 1dade de ·maior em'ssão,
é de parecer: 1° - que Y. M. I. l:h e conceda sómente nor e•naP.o li<> o.el.q meZP.S . 0·11. q11ando m-n ' to. por. a'llno: 2º que o ban<'o remetta diariamente . ao
Thesouro •Um hafnncete qµ-l) d emonstre o estado de .-eus cofres e ouerações;
·~o ~ <f_Pe AJ}T"()VP-Íf1-- r, '8CCrerc;mO dR. ·pm.trPãO especialmente papa · importar metllP'I afim ile !<'"'1~1cccr ~eu fund·o diosponl·v el; 4° .que se lnsl·s ta com a Dlrectorfa ·par:. q::e installe quanto antes a.s caixas f.lia~s· : · 5° finalment e,
•· q.ne o Gn,•erno orncure. pe•o• m e' os ·que julgar mais ap·ropriados fazer com q!lle
~ D'l'flP'CQrla prnrecl:> i!e m0d0 CJllC. 710 fim do prazo flC'm:t !Tiilica.flO. 0 11:"1UC.0 não
..,;T'rp1·ve· <>m drculação mraior nrumero ·de nota-s do que o d·up>Jo '10 fundo . d ·l&ponlvel. " · (10)
D ~ '1.f'<'i'r<l'O Mm f'Sºe p3rp·per, · que tem a asJ.griatura i!P Jtnhnrahy. Jenul. tlnh<m11a ., Caravellas. despachou o Governo. O m'nlstrn da Fazenda, ai.nela o
· Ma1•a."'e>1 do Paraná. diss·e. a ~11e re11p!''to ;. no seu relatorio, em 1R55 ;.
"8A m .P.TIOR r~t~rdAcla · bl\'1·ve~c: e FiÕO a CT8flÇfiO dfl1S Cfl.;Xa<:: f"J=aes, que est!'n<]f>r!:>m o c·amno â circu•laG'í.o do novo panel: e se a Directorla t 'ves7-ee o:Pportunametne ·acC11.1m·u lado metnea. .jm•portando-os dos mercados extrangeiros,
COITH'l: nir-rlidf! f'lrPvP.ntiva. é flp supuor <l'lle neto v i e8;;!l a exp erimentar 1se 1n elh~nte
1
t·ro~<;o no meca11·1<'mo de .sua.Is operações. ·Entretanto. eSoSe ohstaC'.Ulo existia. e,
<>m vi,~ta de removei-o .e . de \lta!lha.r o pro g re.•s-0 dos ·• offr·lm~nto.~. (lue a res·ti·!,....r, ã.o rlns de~cnnto~ · d-e V i~ Cf\.HF.ar ao -comn1erc'o. soffrime·nto:s sempre R~gra·
v rr rJr,,, nela npprehenPã.o fa7lta \rtka de um per'"°º mal clefin'clo. não ' d•nvl<lou .o
r.: r-ve1·nn. pe.lo cJp,preto n. 1. 5P.l. de 2 ·de Ahrl' do conente anno. autor'. zar a
Dºre,•tor'a fio B"nM a. trlnl-icn ·r a emfs,;;i'io . cl1n·a,nte .,, e-~pa,ço de um anno, aa.lyo
se .antes· d!seo entencle<l<'e -<'o.nv,·en 1ente revog-al-as .-" <11 ).
·E m Junnn foi retom•cla·, a rel.acã.o lega·!. O fundo dl.spo n'vel s11blo a ~ .8J:5
cont-0•: a ·c'rcnlac:ão, a 1T.540; maR . já em .A!'osto e'lla de novo d1:sapoarece11 :
F.m De?1>mbro de« se ann-0
110ta.o ciN'n 1 ante"3 att'ngiam á · snmmo. d.e rM·• .. . ..
21 .16·2 :870$ ·<"ontra. o lastro de 9. 878 :902$ c dos .q•naes. em ouro, . 5,4-69 :9~7$000 ,
Em A'brP elo "nno seg-uint·e, J 8·56 quando il ev'a .term''llar o pr:t?lo marca.40
oara o favor ('ons!stente na · en1-' s8'lo no triplo. ·devcn<lo o Banr.o voltar ·i w limite
f!xa:'lo "º" <>•t•atl1tos. era d·e ~. 9ii7 :9.19$ fundo di&p()'Ilivel, sommando rêis ... ..
21 . 6R!'i :120·$ nos nota"· em circülac:ão .
.A,<·.o'm. ?~ P311t<>fa,s r<>rn"1tnPndadaf' n elo Cnn"4'Jho de Estado n'ío foram
o'bs ervail•". O Banco pe~·slstio em emlttir e emprestar. ao· em vez de se fazer
"''"'·" "lailor die <-retn ila situaç;fo. monetária". O fundo dl..,pon ' vel não cresceu e1ri
meta e" aprA<'iavel:rnente e a arr101 laci'ío do · me' o circulante continuou a ser a ·dlrP.ctrlz do Banco. tolerada pe-10 GoveritO.
Era manl feRta .a impos.s'bil'da.de de volt•ar ao limite antig-o, prevendo o
qne
anre 0 •ou o .BATI'CO em i:ed'.r. a 2 de Fevereiro . a nrorogação elo favor conced'do quanto â eml.s~ão até <:> triplo do fundo disponlvel. o Governo .o eoncefüm por decreto de 5 do mooyno mez.
·
· . FJs•e decreto concedeu ao Banco outro favor. ·alterando, quRnto á. ·constltuic1lo ·do fundo de garant'a, IJS erfatutoa: permissão para co·nstltu!r parte do
mesmo fundo com pr.a ta de 111 ·dlnhieiros, computand9-s~ 0 yp.-I0 r ·d!Jlla ~m r.e-
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(10) . Parecer. em 29 .de Ma~·ço d'.6 ~~?:í.
0..1) ~e.l~t~rip Q.;i. . F11:i:en~ ,

...... 443 ,1al;ão ao do ouro <le 22 q.u!lates na razão de 1 'J)afll 15 o/o e· nã-0 eifcedendo . eeBS.
parte a J 13 do •lastro total.
No decur5o de 185G a emissão augmentou sucessivamente : o tundo <le · ga:·
rantla. entretanto. não cr1<!ceu na mesma pronorção. Em Novembro, as . notas
emlt.t'das montavam a 26. 549 contos : o fundo de · garant'a era de 9 .886. Em
De~mb1·0. a emlsEão att' n .g la a 27.829 contos; o fundo, a 10.762. O Hm!te do
triplo el'tnva quasl r ealizado e nito <lemo!'ar ' a a ser tra nsposto .
No decufl"o desse · nnno fun<J,aram-Ee ae agE:nc'aa de S. Paulo, Ouro Preto,
Pel'm1mbuco. Rio Grande do Sul, Maran.hfío. Bahin e Pará.. A em'ssão das
a,gnn olas montava. no ·fim desse anno. a S. 289 :635$039.
A phas~ lle exc'teç'l.o commerclal mnls se accentuava c·ulml,nan<lo em arro·
·jada" esoe<>ulaçõM. "Inlc'nrla. a ai<lotai\"l"!Tl na praca do Rlo dfz um ·teste·
murrho vn11oFo comecaram de 9de lne-n a·< ori\"an ' za ções de pro!ectos ban ,..a .rlos e ele <"omp.a nhlM anonymgs )}ara dlverFns empre7a.s, e. s em qu" se achBF<'em
1-ncorno"a<laa leiralTY'·ente, eram as sua,< acçõe s d'"'tr'buidae e la n c:adas nn pra.ca,
c~mnr::id:;ittt

e
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Par.ifl noR tP.rmoll de Law: e de-"ta so.~te SP comprometteram n 1 gnma.~ fortnn•!'<
QUe f'm t•l n.liC'it>ntP n!!o ter'"m l'ldo P.mpree-a <1aM n»stes nego,..!os alentorlos. <12)
SAf1'1 emhar,,.o de t fles facto s o camb!o BP manteve. no d ec11rso iln nn " n
"'1!tre 27 1 1 8 e 27 314: e · o B • n co . r esµ-at<;u noR ult 'moR . m e~es do ll'IlnO, ele
accôrdo com O'I estatutos. 1. 000 rontoR de pnnel-moeda <lo Go\"'"nO.
F.m rnll"PCO de 1. 857 ns notaP 'han•car!a.• c!i'('11l•n+e• mantiveram <i nf\••1 n ~
tlnJ?Mo pm Dezembro anterlo1'. Mas. n ã o E'e deu esforç•> alirnm no eent'clo ~P
conter o surto eml11sor. PCJll! a tnxa de desconto qut', atl: n"11co. hn via Plflo rl ,
D ~ baixou 11 R: entretar.to .
trane11cções e·ntre particu lnrl'.B. ella era mn lc>r
Je 13 %, attinirlndo. por v eze,_q, a 1 5 % . E;n conPeq11encla. já. ºnt Marr.o retom1wa m ·'l!'< rm ' ,.,.ô~s 11 mnrchl\ ll Fc<>ndente . F.m J.l[arço. 29. 3 n
~ ontos;
em
Abril. 30 . 44~: <>m Maio. 31.749. O !11ro !Jllrt'cular cont'nuava n • er o a no11tado: o Bnnco. entreta•nt o. apena.• volto11 â nntPrlor, de 9 %. n e,.:0 e m ez u't.'mo.
AR emf-"rões pr0"e!'nlram: em .J.unho 32. 804 conto,, em circ-ulnç<lo: em .Julh o.
33. 3~ ~: em A<TO"ofn. Set Pmhro . (lutubro e Nov<'mbro cle•rPn um rml<'n R m11 ssn
clrculAntP: mas. alndR nerse ult ' mn mez, a pml~são effeC't!va foi de 34. 449 contos . O fnncln d '.•pon 'vel a·n e. de ·'!11nlo R Outubro, o.sclllou entre 12 . 023 contos · e
13 ~ 467. ba'xou. ·!'m Novembro. ·a 11.322.
Cnmo ar< da matri?.. cresc'-a a eml.ss1lo .d a s flllaes: em fins d·es'!le anno at·
Ungia elln a 14. 291 :387$000.
Ainda por P <S P tem·no im nortan te favor foi e011ced!do ao · Oll.nOO: e. con,,,'il•
tente no contrato de 29 de AgoFtn de 1857. Por el'c, passaram o Bl\ncc e as
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tea 1100 cofres das mesmas repartições. as quaoo f 'ca rlam em conta corren~e.
com o juro de 3 o/n. mPnos dn que o df>• descontos , devendo preceder ãs retirada•

um Avl•n nrêv'o <'Om antecedenci a de 60 dins .
O M in !• tro da Fazenda, no r elatorlo de 1858 d'esc. sobre esse contrato:
~·OM factoe prnv11ram que o Banco auferlo d<':~tea de}JOl!lltos lucros cone!Clerave'"
para .seus acc l on'sta.~. Vê~se dos . halan çO" que no m ez ele Setemhrn de 1857
a somma doR desrontos, oue era de 38 .'500 :882$ , "''U·b'o a 41 . 426 :449$ no fim
de Outuhro, po1· ter-!'{> reali?:ado o deposito ·de 4 . 000 :000$. iln Thesouro, e que,
em 30 de Novem'hro. quanJ.do o deposito s e elevava já à 5 . 300 :000$. e"'Sa ommll
chegou a 51.836 :642$. A d ffer en Çn entre 3'8 .5nn :n OO$ e 51.836 :QOO$, dá. a
medida. 1!011 lucrof! obtldoe pelo banco com o r'Jceb 'mentn d°" depooltos, cuja
Ullportanc~• de,,cont.a a 3 % mais do que o juro que por elles paga . •• •
Não só por força desse valioso aux'lio, como; sobretudo. pela ·fa·cllldad•
E1mis.sõE's, sli o Ban·co pôde rle-qoonta r . JJOT' e;;se tPmpo. a taxas b11brna . A
4.a transacções particulares ·permanecia alta. A apparenc!a ~r!' a dl!- tal~ d•

,.as

-
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n·umerar!o , Yerifk.ava-<.~ plher,01meno corr.ente em •p1hase de emissões exce.õsivas,
:«lêm ·das ·necessi·clades normaes ·da circn.Jação: - a pressão monetar'.a, a falta
de dinheiro, apezar dellas, e apenas ellas moderam 1um pouco a ;;Q1a marc;ha ascenciona:l. •E' que as es1H>CiU'1açõea sem · ba.se real, o jogo 'P•reponder-ando ·nas transacções, a excitação crea•ndo cme rações ruudazes, e a época, foi fertil e~
fogo de t itulos da-s m.ah; extravagantes .em p rezas ae11;uem sempre, em pro·
"ressão ta·~vez <mais a ccentuada, a lo'mha das em'ssões, nQmCa oornsideradtl!s bas-.
lantes q.ua:ndo ·a.s praoas se af,f oHam ás aiudaclas «1a jog·atin a , s ituação •Para a.
qual· não lia pa,peJ-moeda q·ue .b a.ste e cujo epilogo ·!a.tal ·ê sempr e a criato e o
desastr·e. E a cri% e o d.esastre teriam de decorrer d·a reper oocsão que 1n"
praça <lo ·P .!o, como em a.lgumas da •E uro;>a, decorr.eu da crise commercia1, occorrida em 18·57, nos Estados Unidos e que, entretanto, teria sido de e/feitos mi.nimos no B1·asil se outra houve1·a sido a politica qiia11to ao ;probZem.a mcmetcww
• qita1~to á acção do b~'l1.c o no mercado. ( 13)
II
A. 'CRISE DE 1857 . CIIRC1JlLAÇÃO EIXjOElSSI•V A. CAMBIO BA[XO. PARECEIRIDS DO CONSEIJHO DE •ElSTA.DO, SIT.UAÇÃO DO BANCO
AO OOMlEÇAlR O ANNO DE 1859

Foi no correr de Novembro de 18•57 que chegar.am ao Rio ·de Ja.neiro as
prim <>iras not!c ias <la <:rise riorte-americana. \De!J.as resultoo natura•! alarma, n!I.
•oraça, occas'onando <liffi.culd ade.s ao •commercio e re:ativa pressão monetar!a.
Ionl.cla.ram-ise, a pa.-tir .cJesse ~n·omento , sérias provações para o Banoo, e os sustos
e eT·feitos deoorr.ent~s da •cú, ~e, 'no ·di·z<ir 'Clo proprio .pres'dente •do instituto"
>rwis C.'!,.gmentrorcirn o ma.l cl!j mipera<bimclan i•it1 elo pa)Jel cb•cidlante, qiie já; começava a m cmi/utar-se. '( 14) Elntretan1o, se fosse no1·ma·I e 1",e al o estaáo tEa
cfrculação mone-tar-ia, essa crl se 1W:o cCJ1usaria no 1iosso mercado ct'balo 011 est remeoimento• r.elativo ás tram,,;:.:açõcs j& effeotuada.s (1•5), as6 im tambem se d abuso
de crecUto não tivesS"e tomall.o tantct larg11eza, aniimcmdo esv ec<lklações ele tow:! a
ca sta, O'lle'l"ações sobrernoclo i•/l·Vr'!tdentJes, e o jogo infrene de acções, tanto cVe
comv<•n.hiei.s ex·istcntes, C'omo 1~.!s qi"e se planejavam oii esta"ª·"' clepenc~eitt'e 8 de
autor.iz ações. (16)
E' a.ffirmação oorr-e nie l:JC3 documento.:; do •tempo a de que a reperoos1São
"l es.<J-e forte aibal-0 const'. tuido r,ela chamada crie.e americana. de 1857, ser.ia ~-em
maior aJ-c ance e.an ais praças do BrasH, 1::e não füra a sltJUoação f ragiJ que as
emi~sõea suocessivaa havi am crea:do v•ara o iastTo metaH!co do instituto , ·COhicidindo com o a.buso do cf6dHo, vor parte do' commerdo, TesuUante do <li··
n.hoc,.ro facil, 1a:nrbem conseq'fen cia das mesrna·s emiissões .
.Ao Banco, em tal emer.ge·nda, a'Preêentavam-se, d e certo, aa duas ord·ens de
lliffi.culda'<les que lhe cumpri-a vencer - •Se ria a prime"ra a · defeza ·c'Le seu fl'aqilissimo fundo em <mro, ~u<i a •baixa cam.b i·it!l a.meaçava -c onsumi:r. IConsiistiria
a outra em a neoossidad·e d-e attender ·a os r eclamos de al~ns clientes ameaçad0,• de quebra, por se haverem e·nivolvi1'1o
em o.p eraçõeB exced·entes ás .sua-s
proprias foTças. CDentTe estes a 1f.J nna A. J. A. Sem to & e.' que so.ffreu cort !!da, e cuJos proceetõo·s de operagão bancaria. ter:am ·ce dar-lhe, em a crise comme1-ci aol de 18·64, mais Jament av·el evMencia.
(1'3) O ff. do Banco em t de Dezembrn de 1857.
(14) .Commissão de i·nque1·ito ·de 18,59, pagina 33.
(15) euromiS'õão d.e inque,rlto <le 1865, pagina 28 ,

(16)

Jbl<l·em.

·

'Para d efender o ·s eu las tro e accud ir á violenc:a <la.o transacções de cambío, dc taxas ·q ue ·l ogo cahia m a 26 e 25 o/o , o B a nco re<!orreu ao Governo ,
pedi ndo se fizesse eff.ecth·a .n garantia para um credito, no extrangeiro, até
7. 000 contos em liibras, a10s t ermos da le i da organização, com a possi:b il!dade
de e;evaLo ao duplo, c om o -Que •W propunha ·a manter a taxa ])ar dos camuios. Ao m esm o t.em'Po r eso lvia sus pender, po r deliberação propria~ o troco da~
notas vor ·Ouro . ·E r a o ·cur so forçado. Para attend·er aos. s eus clientes do commercio dnterno, tambem r ocorreu ao Governo, p edindo q u e, p or aviso r eservad(I,
.he fosse concediüa perm · ~c ilo para elevar ao Q:Ua.dru plo do fu·ndo disponivel o
ilinite ·da em:.seão de nota s ; 1iorqua nto, rece iand o-se a todo o momento qu e a
reti-r adn
grandes remessas do tun(I·~ (llilpouival trouxesse . o desequi·U.brio da
re:ação do triplo, a ~ons equ~ncia forçosa, ,;;em o 9.uxil.o da<1uelJa m edWa, se ria
ã contracção da carteiTa, pela restricção dos des contos.
Na presi(l.encia do Banoo não mais estava o Conselheiro L ;sboa Serra,
fa Llecido em 1855. O Presidente, a conta r desS·a data, ficou s endo o 'J)rQ'Prio
Vls·conde de Hnborahy, a que m tocou dirigir os d est;nos do instibuto, que Meou
e creou, nos criticos mom en tos vor que •passo u de3de aque'11e anno, ve1iificando,
ass im, ])or experiencia e· observação propria, o fracasso, sob tantos aGpectos,
de 1sua ·concepção ao promover e execu tar a obr·a da formaçã.o ·de um •banco
emiss or.
·E m •pr inci•p ios · de Dezembro r esolve.u o Go'\'etno assenttr aos pedid°'3 e.x pvst os, prom[>t' ficando -se a ·f acu'ltar a elevaçã o -ao q uadrup' o e a providenciar
sobre o credito . Qu:mto n este respondeu o Governo que, "tendo já sign ificado
,;ila formal in te nçã.o de coadju-var o Banco no~ meios nece;.;sarios para o f :m
proposto, não ex•chiia e .somente ad iava a communicação. aos agentes do 'Dhe~ ou ro, a.tê que a g rav idad e das c i rcun1stancia..c;i o ex' g1ssen1 , SOlbre -0 que reso lveria em t empo o,pportuno e com a ll.lrgencia qu-0 o caso exigiese. " ( 1 7 )
Em 14 de Dezembro ann.unciou o Banco que s acar ia sobre Londres, I>elo
paquete 1Jroximo a partir, á taxa de 26 114 a 90 cHa•s . ·o Goven10 , em o dia
immediato, J.he notif ;cou haver e:x>pedido ordens aoo seus ag·.entes no sentido
de serem att endi(los os saqll.les a té 100., 000 libras . Nos d ias anter iore .s as ta··
bellas ·particulares an nuncia vam esEa mesma taxa . No dia 15 a taxa o.f.f:ci atl
foi de 26 (!. a ·90 di as; a 1 7 .baixOQl a 25 112. O pa,quete .que saihio a 2& '1evou
ma's de 1. 000 •con to.s em ou ro. No fim do m ez, 29, a taxa passou a ser d·e
24 d., e a 30 a de 23 l li . E ' faci l de notar a reperoussão desr.:a t axa e1':•
declin 'o ao se considerar que desde 1849 até resa data o cambio sem.pra esteve ac ima do par.
Attendendo aos cJientes o Banco, ~llJ O'ado pelo aug-mento do irn:lte emis·soc,
eontinuo u a descontar, e sõ no fiim do m ·ez -elevou a 11 o/o a taxa de de.sccrnto .
Em J aneiro 1858 a taxa cambia1 m anteve-se ~ ntre 24 e 25 d. O
Banco, ·para ser em attend'.dos seus saques, r em etteu nesse m ez, . do rSeu fund o
dispanivel, para !úondrcs, 100. 000 Lh·s. Sem e mbarg o d isso, t eve o Governo,
satis.fazendo ao Ba·nco, {]e a:uxilia •l-o de n ovo. A Di rectoria, r espondendo com municação official , scientificou·'lhe "de que sendo um (los meioo para conjura r
a crise °"acar .so.bre ·a praça de I,ondres, a que eUa e.ava 1preferencia, e .não
tendo naquella praça os fur.dcs n eceGsar ios ·para occorr·er ao ·pagamento do.,
.seue ·saqu~. sómente pode ri a effectuar esta oip ocação por meio (!e remes.sa
de m etae.s ·elos que po.ssu ;a em seus cofres para -com el'l es desempenhar seus
compromissos . Ma-s, não 'J}emnittin do o e.;ta do do fundo dispon ível .fa.ze r s•emelhante operação, para n ã o de.sfa:lcal-o fazia :v•er .ao Governo; ao mesmo ·tempo,
c1ue sõ poderia Jeval-o n. effeito, •se, p.elo,9 me 'os a o se.u aican·ce, elle habilit aBoo o ' Banco com a entrega de a lguma po rção de notas do T.hesouro, d.e que
pudecse dispôr. " ( 18)

de

(17) (18) -

Inquerito de 18-59, 'J)ag . 36.
O:tlficl·o do IBanco em 9 de J a.neiro .de 1858 .

o Governo accedeu. O ·Banco sacou até 200. 000· Lbs. O cambio fixou-se
em 2·1 . Os. ped·idos de -sa ques exce deram, porém, de muito ã.queHa lmporta.n.cia.
o Banco dirig·u-Ee de novo ao Governo, pedindo a effectlvidade de credito,
~m Londres . O Govern o, accedendo, autorizou os agent~ em Londres o cum:>rimento de o:a-qu e·s até 250. 00·(} iúbs. No me z immediato, Fevereiro, o Banc o
'"desenga n a do ·de po der co·nseguir o r·&sultado a que se propu zera nos dous me.zes · anter!orPs, porquanto se v a frt·çado á remess a de m etacs para pagamento
de -seus s aquss, resolveu nã .~ p rosegu·'c na operaçã o do.s saques (19). ·Elm
Març<• o ca.mb.o ba.xou a 22 112.
L ' fac!! de avaliar quarclo de a '1 arma e de apprehensões despertaria esse
fa cto, expre;;.sã o c •ara de situação cuja gravidade n ã o ,;« poderia encobrir.
Como .occo rri-a em emerg enc·as ser as, o Con.oelh o de Estado foi reunido, •
seu parecer, datado de 6 de ~1.arço , no qual figuram as assignaturas de Itaborllhy, Abrantes e Aba-eté, é documento que ainda hoje se impõe ao apreço,
vorque contem verdades e prmcipios ainda hoje de piena applicação.
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. . .Qu~~s. ~. ~ri n°ci~;e~ ·c~~~;s· d·;. b;lx~· d~ ~a'mtio ·~ob;e ·Lo~dr~~ ~·
~~n~~
por m .l ré .s. e se para ella <:Oncorre o .facto de não ,se. dar no Banco do Bra.siO
ouro em troca d~ seus .bi-lh.i.tes" tal o primeiro_ quesito proposto ao Consei;ho
de Estado.
Els a :ceposta:
"Quando se trata de paizes extra:ng.eir01s, as palavras • ca mb: _. par", expr'mem, c()I!lo se sabe, a relação entre.. o numero das unidades monetarias de
do :s mercados d lf.ferentes, cor.lidos em um pe.: o dado de ·prata ou ouro f ino,
e é claro, po 's, que não põd~ o cambio soffrec eenão pequenas oscillacões eni
r&ferencia a pa izes cujo padrão de vu :ores f o~ ef.fecti<vam en te metal dco, 1sto <é,
cuja c rculação se com pu zer ?xclueivamente d e m<ieda_ meta!lica e de papel r:1uc·ario conversível á vontacit• do ·portador, em our<i ou prata, pe'lo seu valor
nominal; s e b em que taes <iscil'ln.ções sejam determ:nadaa por cireumstancias
commerc a es, .n ão podendo, todavia, ir além da diff.erença ne~saria •para cobr.11'
as de-!:lpezas de seguro e tran spor te dos metaeo precios os, que as p racas devecloras . forem o·b cigadas a rem eyter ãs credoras.
!!:' pvie mani(t!Sto que, .Sé .; Banco dq Brastl estivesse :h abil'tado para r.oo.
izntar suas notas ·.,m 'Juro, o camb io nii.o poderia ter descido m ai 13 de 1 1(8 %
~.baixo do par, resultante do va lo r, que a lei de 11 d e S etembro de 1846, deu
á o ita va d esse meta'! . Infelizinente não ac011teceu ass m: desde Dezemb ro, e,
pri ncipalmente, desde Janeiro ultimo, o B a nco, 6em deixar . de realizar suas
ll«tas em papel - do Governo, i"ecuso·u-se, todav,a, a trocal-as •por ouro, que .era
J ; l "J~urado para as reme;;sas que a praça do Rio de Ja neiro t inha de ,fazer álS
da Europa, e que nã,v podia ~ verif!car-se em ;iroductos do .!:'a1z, e quando 0
C.e~;c.s.to de pa,.,e. do Governo se acho.u exhau r ido, e a o B anco não era pQ;ssivel
subtrah 'r..se ao dever de pag3rr em ouro a seus credores, fez-lhe o Thesouco
r:qv,1 I?rov i.m,entlJ de pa·pel mo ~ da, mandando-lhe remetter da Caixa de Amort ização,. m il contos de réis, as'?egurando-lhe que novas somma.s •l he seriam fornecidas, logo que o Banco as requ_:s t aõse . De,sde e~tão, as notas desse estab elecimento, deixando de se1· equiparadas âs moedas metan:ca.s, e de ter 0
meõmo . uso que e1·1as, deviam com eçar, como effectivamente começaram, a de·
;ireciar-se; o ouro, que, como todos os outros productos da indu" tira humana,
está sujeito ã. lei economica ó~L offerta e da procuca, eJevou --se em re:ação ao
papel fic'Luc:ar:o, ou, O· que é o m ei;mo, o papel fiduciario dJm inuio de valor em
reia.e.ão .ao ouro.
'
Ora, como o camb ' o s e I4'~·u la, não pelo valor do papel, que n ão é effectivai:nente ·ccmversivel, mas pe:o d·o ouro, segue-se qu e a descida do ca,mbio é
effelto e não causa da deprec <a .ç ão do papel, e que, ainda quando fÓsse poa.slvet
0
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elevar defl.nitlvamente o cambio PW meios artificiaes e momentaneoB, 'ltáo ticaria.m r~·mediados os outros effeitos, multo ma:.s calamitosos, da depreciação cto·
meio circulante."
iMa.;;, porqu~ · causa ou causas · ac.hou~se o Banao do Brw~·il lmpossi·b ilitaclo de
,,eaJizar .suas notas "m ouro, quesitos em o q1tÍ·al s.e convarteu o pr .aneiro pro.
poõito? Q<uaes,. em summa os motivos· ela d•epreciação do meio . c .rculante?
·Respo1.;cle ~ OonMlho dé •E stado:
"Posta a ,questão neste.;; termos, não he,s' ta a Secção d·e Fazenda em de,;lnrar qtie, no seu conceito, esice ma1 foi •produz ' clo pela demas:a·cla expan.são,
que o Banco deu âs suas Opérações; pela Imprevidente inacção com que até 14
de Dezembro do a nno paSó:ado recebeu a,9 notici as commerc aea qu.e nos chegaram dos .Estados Uniclo.3 e da Eiurap·a, no dectmso doo mooes de Outubro e
N·oven1•bro, seni tom a r a 1nenor provide ncia para econo1n:Ea r os seus recursos e
forta lecer
i·e.;;en'a metal!ica; c, ünalme nte, ].'.>elo incomprellens:vel 'l>l'OCedimento de •baixar a taxa dos seus deu:ontos de 11 a 10, e m Janeiro,
de 10
a ·9 em 10 d ·e F evere·iro ulfmos , quando o cambio era cotado a 24 e ·24 112 e
.; proprio Banco S·e v ia obrigado a fazer remessas de ouro ;para r.agar Jillr·a s
250. 000, que .llavia sacado a 2•5 di'.Ols pelo paquete ele Janei ro; o CJ:Ue tudo in.
dicava grande depreciação de suas notas e por conseg.u;·nte a ingente neces:s: dade de ccmtrahir, em v-ez de expa·ndir, suas o·peraçõe.s.
<Para fundam enta r o que a Secçao acaba ·de annunciar ·ba.>ta reflectiT ·que
no fim de Agosto proximo .p assad-0 o fundo clispon:.vei do Banco se e•: evara a
13 ..467 :•000$ ; a carteira, a 38. 404 :000$ , o pas..;.vo· .exig,vel a 34.12·1 ;·551 ~ , e
que nestas circumstanc:as baix-OU.' o Banco a taxa d.os descontos de 9 a 8 ºIº
sem que nos bala:nçoB anteriores se pll\d ~·e .enxerg·ar nenllu~n indicio que a con.selhass c tal cle!U~ração; que d&de ' então . começou o fundo di&poniv-el a decrescer e a carte:ra a a•ugmentar progre....~iv amen te c1e modo que já no .f.111 {l0
Novembro o .prime iro e!'tava reduz•:do a 11. 322 :000$, a segu nda e~ evada a réis
4·5. 424 :00.0$; e o .pa.5'õivo exigíve l a 38 .·382 :000$, sem que nem estes algar:s1nos tão ü·gnif cativ·o:s, nem ns not: cias oda cr. se que se manifestava e1n tlHh1r1
as µra ças extrangeiN1s com que temos r e.Jaçõre comn\erciaes, n e m a es tag;nuç;2. o
em parte de ·no·s.sos '!lroductos de exportação pucle.ssem despe rta·r a d.rect oria
do Bancó e fazer·•llhe com].'.>l'e<hender. o ·perigo em que se aohava a reserva m eta' lica elo Estabeleci mento, e a necessidade ingente de soccorrer'·{Se âs providen c as que os prin.c'. pios da i,;ciencia economica, os e.x •e.n11plod que l.h·B estavam
dando os B a.nc os da Europa, e dc>s Estados Un ldos, e os simpl~ diclames elo
bom 12enso rec·Jama va imper:osa mente.
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A s ' tuação elo Banco .do Brasil foi, pois , como devia necessariamente acontecer, pe'orando de dia em cl ·a : no fim de De.zemb1•0 a r e.~ erva metal.ica achava-se reduzida a 10 ..850 :000$; a carteiTa eelevava·•se a quasi ·52. 000 :000$, e o pa·sdivo exiglvel a 42. 719 :000$; no U'lt m ·o de Fevereiro a carteira hàv a d escLdo
·em verdade a 47 .66 8 :000$, mas o !fundo disponível ou reserva · meta!Llca era na
•eardade de 8 .000 :0.0·0$, e o pa&lh' O exigível do Banco ai nda sub:a a r é is .... ,

u. 640 :000$0 00'

Nestas circumstanclas, impossível parece que a rcoorva metaUica do Banco pudés.se ·:resistir âs exigencias com que e'. le se v·a assaltado para realizar
m as notas; e juJg·a a Secção .fór-a d·e eluv!·da que, senão em D ezeinbro ou J'auei1'0, ao m enos ma's tard e, o Banco s e ve1,ia r-ed1Uz.1do â neces:;idade d·e suspender seus pagamentos em ouro, em lug·a1· de fazel-o ·no oocasião em que o
Governo lhe fornec eu o papehrnoeda, a que a <S ecçã.o jâ alluclio.
Ora, com a suspen.são dos pagamentos em ouro traria ne.c eEsarlame·nte a
depreciação das notas do Banco, e oomÓ, pelo que fica r e91.1m damente exposto ,
se vê c1ue tal suspensão era conseq·uencia ·nece<.searia -)a Lmprudencla com que
se houve 'a admin!sfrac;;ão ·clesse estabelecimento, se.g ue-se que esta caµsa ~ devjd.a. .â. baixa elo ca1pblo. ·

A S ecção não lnvoot;gará que motiV'os 'l evaram a D.kectória do Banco do
a p·r occder de ui:n modo tão 'pouco consentaneo ccmr os seus p11o•pr ios· d everes e com os interesses do paiz ; mas, como 'na . origem de t odos os ma!a'
pol.iticrns ou financeiros ha sempre u,m erro de que der.ivam Jogicamcnte, in ci:11a-se a acre dita r · - o·u que a adm inistração do Banco não tem feito acurado
estu do d·os pr incipias espectl'lativos e ,praticoa .p or que devem ·s er d 'r igidas s emel.hant·es .i.nstituições ; ou que não s e tem compenetrad·o bem no quanto ê
necessario manter a autoridade de&sea .principias, cuja violação tem produzid o
em toda a parte desastres semelhantes a<Js ·de .que estamoo 'i nfelizmente am,eaça dos. "
Bm~il

O segundo quesito p.roposto ao Consel1ho foi :
Quaes os meios a emp·r ega,r por parte do Govern·o imper'al par·a . que o
Banco r ealize os seus 'bilhetes em ouro?
O · Cons~I-bo responde cabalmente, d.izenelo:
"O 1° quesito pôde ser en\endido de duas maneiras d.ifferente.s; a saber:

iNa hY'pothe.se da concurremcia d·este facto, ·rruae.s os .m eios a empregar
po r p arte do Governo Imp erial '[)ara coagir o Banco a r.eal<iza r suas notas em
1.•

ouro?

No '[Jrirtneiro caso, '[)a reée á S~ção de Fazenda que se as -celações e.núe o
Governo .e o Banco <;e acham determinadas nos Estatutos que incorporavam este
estabele,~imento de cred ito, e ahi não
encontra elJa me ioa de . coagH-o a troca.r su·a s n otas ,por <Juro em.quanto puder faze i-o como o papel que lhe foi enviado
da 'Cai xa d e Amorti zaçã o, . cm com o que ha de seL-0 ainda e m vhrtude da prom essa q·ue lhe foi feita no .aviso ide. 11 . de Janeiro u•ltilll).O, . dirigW<J .a(; .VicePresidente d·o m e<imo Banco. 1
Exhaurido ea'e papel, será então forçado o Banco a pagar euas notas em
ouro, sob .p ena de suspeúde·r lseus ·p agamentos. e de. eoc,por-se a ser declarado
dissolv!·do na fórma do art. 1° do d ecr eto n. 575, de Janeiro :de 18í5 9, ou,
5(J enlender que este <lecr.eto já não vig-ora, nos termo:s da legislação comme rdal .
'foda.v:a, dada .me."mo a .h ypotJrn.>e da suspensfuo do;s 'Pagamentos do Banco,
fõra preoi100 retlectir sériamente nos . males que se seguirão á . sua dissolução ,
f:e medicla.s 'legislativas prévwmente decretadas não resolvess= e regula ssem
OS g"raves inte;resses '[)Uhlicos 'fl particulares, q.u e seriam. affec tados ·p e:l a diS·SOluçà.o desse esta.belecLmento.
Pelo que toca á o•utra in\el!igenc;a que . pôde ter o 2• JJ:Uesito, equiva~ eria
e lle .i.o .segu in to :
Que meios ·tem o Governo para dar ás notaG do Ban·co do Brasil. o .valo.que devem ter na .fórma da le\ que e.stabelece o padrão monetar-io do Imperio?
·E a Secção pede licença a Vossa Maj estade Im'[Jeria.J \l)ara d.ec·larar >eOJm franqueza exig-.! da em object.o de tamanho moment<J, que não coruhece nenhum.
l~' t arefa ·que ·só pôde <0er desem pen.hada peJ.o '[Jrop rio 1Ban.co.. .porqu e s ó
elle póde r estringir a sua circplação e fazer elevar por este m'odo o valor de
.ou as notas .
E ' o uni co mei o que ensina a sciencia econonnica; é o q,ue ~·á foi .decr eta.elo
pelo P od er -L eg·islativo elo Imp e,ri o, quand·o pela já citada lei de 11 de Set·embro
je l 8'16 autorizou o G<Jverno p:,1 ra fazer operações de cedito, afim de ret' rar da
.::irculaçã-0 a som ma -de prupe\ .. n1<Jeda qu·e 1oese necessario para elevaJ~ 0 . ao va ·or
de quatr.o mil réis por o tava df! .ouro de 22 q~1.ilale>.
.
A Secção não ·exporá a.s razões em que s e funda para não aconselhar o
arbítrio; que tem sido Jemibra:d<,>, de fazerem sruques poc conta do Banco ou <lo
Gove rn<J, ·para s·en·em •p agos 'POll meio de remessas posterio·r es ou pelo pr·oclucto
do emprestLmo que contrahi-r · p ~ ra a Estrada ·de Ferro de D. Pedro II.
Não foi ella incumbida de dar seu par·ecer sobre a . co'l!currencia desta operao~o, n"ta s, correnc!o-lhe o dev ~r c.1c examirw.1-a para reS'pondor c-0nsc·enten1ente
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ao ·s egundo quesito, julga de seu <lever declarar a Vossa Majestade Imperial
que, no seu modo de pensar, ·O empreg·o de>s.se expediente apenas ·Produziria, s<>ln·e -0 cambio ,um resultado ephemero e sem .v a·n tagem real ã custa da agg.ravação do mal que cumpre remed iar, e que demais perturbacia, com offeni;a d e
leg:timos interesses, as transacções commercia<!IS desta e das -0utras •praças do
Imperio" .
O terceiro quesito •proposto ao C<>nse.J'h-0 foi: De que •rir·ovidencias deve
lançar m'ío o mesmo Governo 'P8·ra o troco dos h ilb<'>tes por metaoo não tra~a
grande d·im'nruição do funci.o dhs;pensavel e sensivel contracçã,o da c(rculaçlio
Ba·nco?
Responde o Conselho., no .parecer:

do

"Pelo que toca a este qu esito, observa.i·á a sec ção CJ!Ue a m edida a que
• e refe1·io an t eriormente, e a q.u e d ev e r ecorre r a a:Jirectoria do Banco do Brasil,
para el·eva r o va~or de sua s notas, ·não •pôde •p rod·uz ir o effeito <le d iminuir o
fü1nd-0 dis•po-nivel do mesmo Banco; '!)elo c ontrario, concorrerá pa ra 1fo.rt ifical -o,
)}Ot•que embaraçará a sahida do ouro., paTa mercad·os extran ge.iros·; m<a.s até que
ponto deve co.ntrah'. r -s e a circulaçã o das notas. só a ex periencia
poderá dem on s tra i-o.
Em t odo o caiso, é um princi<pio de que não é mais -lic ito du vi daT, qu e emq.uanto a somma <las motas circulantoo, em relaçã o ao seu va1or nomina.1 exced er o da ·quantitlade de auro ·que se ja sueficiente •para m enei o -aa.~ tran.sacções
'de commerc' o e lndustria·s, d entro d'O circul o
q1:1e giram as mesmas notas o valor dellas não poderá oattingir ao ouro. A.Es'm, a maior ou me nor necess! dad~
de contTacção depend e r á d a m e n o.r ou da maior ·abund a n cia de '!)rod.uctos da
nossa industria que vierem ao mercado, e por c onsegu i·nte <lo maior ou menor
desenvolvime nto que fo.r em tomando ·as transacções leg't<imamente cornmeTciae•.

em

"Não é só no Rio de Jane. i·ro q ue o ·Papel do Ban co do BrasH esrá depredo; a cota ção do cambio em Pernamlmco e B a l1ia dem onslra que o mesmo
a:c<mte ce n es.,as pTov.incias, e 'é nat.ural CJ!Ue aconteça t9.mhem ·em -0utrais e a
infl1Jenc'a que a depreciação 'do m elo circ u lante pócle e deve forçosam e nt·e exerce r sobre a elevaçi"ta no p·r eço dos obj ectos necesea'l'ios ·á v ' da, não ,p ôde deixar
el e t e r con seq u en cl as gTaves no meio de PO'PU1ações que j·á levantam altos clamores contra a carestia dos gen e ros ·a :limenticios."
Não O"bstante ·as 'Op;niões ac:ma exara•d a s, o. !Governo, deixando de lado o
Banco, cuja i·ncap·acioda<le assim tornava puiblica. resolveu inte rvir n a "Praça
para .sustentar o cambio e altea·'-o atê ao ·pair, agindo, porém , 'PO!'. intermedio do
Flanco Mau á , M:ac. Gregor & 'C . . O inEtituto em issor, cTeado para regular o
m eio c ircula nte e tornar effectiva a .c 'rculação fiduciaria conv~r.sivel em ouTo,
c edia, pois , o 'Pa&lo, em ope rações de eambio, t ea.lJzaclas Pelo Gover.no , a um
!1anco intei ra,mente •pri.vado. Houve ·qruem attrib<uiose. e·n tão, o facto, a ho.stil'icla<ies do 'Minlstro da Fazenda, •Souza Franco, ·a o .Ban co .
D esde M a.Tço até J ·ulho sacco.u so:bre Londes . com recuraos fornecid·os ipe1o
Governo, a 25 l j2, o ba.n co part'ctbl.ar, cuj-0s saqu e.9 tforam 'cobertos na importanc'a de f 6l.O . 000·, operação n a qua.l, s egun<l-0 se faz com'ente, realizou el1e não
pequeno.s lucr-0s. os fundos ·que para eese :l'im se<·viriam, fora.m os do ·emorootimo d-e i 1. 500. 000 contrahi<lo .p ara a ,Oompall'hia E. F. PedT·O m, esse mesmo
a Que se r e fe r lo o citado 'Pa rece r da s ecção de Faze nd a do Conselh'O de Estailo,
.cujns O'Piniõ es, .no as.suropto, .porta nto , não pTevalecernm ...:..., Não fõra esse empl'0stimo e o cam~lo c:;i,hil•'·a a taxas .bem mais baixas .
Essa ;ntervenção do Governo e a fórma ·P or que se det\ c-0nstitu iram ohj·ecto
de debates no S e nado e na 'Camara, no ainno de 1858. o Mlnistrn ela tFazend:a:,
Scmza Fran co, 'Procurou justi<J'icar-se, allcgan<lo que a lei de 1846 - a que fixou
ci ~
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em 4$000 a oitava de ouro dE; 22 <tui.Jates para a moeda bl'asil el ra - forçava o.
Governo a pi•r em pratica o,; precizos me 'os p.ara que esse v a:lo r fosse sempre
uma r ea-lidad·e no m anejo das transacções . E' excusaodo dizer que ta-! alie-·
gação to i por vezes combat ida , nunca sEmt ~·antagens.
Mas. ·e nas operações de camb·o. o Ba nco do Bras!I fiCQU á margem, nas
intern as continuo u a caber-lhe a primazia, emitfü1do sempre e baixando cont'nuamente quando devia altca!· a taxa dos descontos.
A acção do Banco Mauá sobr~ e c1mbio teve pO'ntos em Ago.'i'to, quando o
cambio sobre LoD'<lres, se an·nunc'ou em 26 de a 90 ds. Os Gffei tos da crise
n orte-americana foram reimtados exlinc tos . {) Governo, dando por terminada a
s ·tuação critica, entendeu c<>"<:a<los os moti<vos q.ue o levaram a to~ar as provi d encias citadas e resal veu vo'ltar-se 1)ara o Banco do Bra s il ... ao qua:', s-egunclo
lhe parece r a , compe tia pôr em p.ratka as medi<las tendentes a g·arantir o justo
va1or da moeda n aciona l. Elm consequenc:a, offioci' ou ao Banco a 12 dessa me:<,
s ~ient Tca nclo -o de~sa •l briga~ ão, para
cu.lo co m p1imenlo se pl'omptificava a
cntid j uval-o. e, em 23 ~ de 1noclo intin1nt ivo, convidando-o a r esponder com brev:dade dentro de tres <lias , o officio <le 12, in formando quaes as ma<lidas a adapta r para elevar o v alor das nota.s do T.hesou ro e de Banco ao que fôra marcado rle 1$000 bras·1e·ro, igua 1 a 27 P·ence in glei>es.
O Banco re.<p ondeu pronipt1ficu11tJ,,.se
a rcass uullr a tl' Jca de notas por
ouro, ·peclinclo cnmo auxiJ.io tJUe l he f o > ~e m e mpr estadas, e m cnnta .corrente, asnola·3 do Gov e rno que por v~ n tura ex istissem nas repo. rtiçõcs publ'cas, para.
a.• s: m supprir a defie1cnt'la ª'' fundo d·is ponlv~l. "'esultantes do troco p elo ouro.
E esse tro co E:e realizou, eacando o Banco E:olbre Londres, a 26 ·5 j8 a &O d.
•Ma», o tl'oco s ó sr, man teve até o f'm do anno. As t1txas ele cambio ·p<>f<Sisth-am entre 25 1\2 e 26 7 j8.
Em Jan eiro de 18 59, o tr?co .se .suspend-ia .ae novo, voltando o curso. f or çado . Ao m esmo tempo, o Gqverno •·etirava o lfa·v or da emissão ao h ' plo. O
Bant'o, em compen sação, promovia, entreta nto, a <l lstribuição do div'dendo r·ei<ativo a 1858 - 17, 5 o/o - Eff01to da nova suspen;;ão <l o troco, o camrbio crulüu
ababco de 26, tocando, por vezea, n-eosse an>r10 de H59 a 2·3 .lj2, com o q u e <õe int erro mp eu a esplendida s er iaçã o das tax as ao r.ar e ac·ma do >par continuas
des<le 1849 até 18'57 e que, sõ raramente e epheme rnmen te, fo i 'POffSiv~l reproduz ;r-se pelo tempo_ a fõra, _até 4 actua liclade, a.ss 'gna la n":'!o a e.x~)res são e:i..--acla de>
valor <le nosso dinheiro . ·
einco annos após á fundação do Banco,
Ao comeca r e.see a:nno dd 1859
o m ei•) circn!ante se ex·pr'mi11 pelos seguinte s a~garismos : do Governo, l'.éi.s ... . ,
41. 664 :698$0 00 ;, d-o B anco e fi>jiaes, -- 53. 701 :767$171, no total de rê's . ... .. .•
95. itGH :46 5$171 De nolas do Governo, retiro u o Banco da circul a ç1o. réi~
5. 000 :00 0$, m ::i s as S'llas notas, cles:m c ntidas as esperança.s <'!e conversibilida,Je,
o que, nliá , no começo eia m facto ai:havam -s (; e m p ' eno regimen de cu.r.;o
forçado . Em contraste, a moeda meta lli c& qua5 ' desapparecera da circulação.
O fundo e m ou ro uo Banco er a, a esse t em po, <le 7. 6% :156$984, quand·o, entre ~
tan to . a pa r llr de l8G4, e'le comprara no pai z e impo.r-tara o.uro na im 1por tancia
de réi s , 2'9 .G15 :6 30$515 . (21) . A diJJferen ça -cntl'e ·um e out.ro a:l{>•ari.;,mo mal
poude atlen dcr aos cleficits ào qa lanço romm1>1·<·ial. que, n e "e5 cinco ·a nnos, somm aram 58.337:446$000. (22)
l!:m 18'5 3 - ao se del inear lj- fund açã-0 ·do institut-0 as notas do Governo,
segundo o relatorio do m inj.s tro, - so1111navam a ini.v orla-ncia d.e 46.692 :805i, e

se 1)Crifi.cava , ! presença ele 16 . 000 :00 0$ , oii 20 . 000 :000$ m etallfo os, aiigment .mrl'J a, ma ssa do meio circulnnCe c01isequencia d e cal dos ll'a balança •do com-

mercio .

(21) - - S. Ferreira .Soares. E lementos de Estatistica, pag. 195.
(22) -- l!!i:tuer ito de 1859. A·nn exo.s . B.

-

451

A.ssin1 , no c·urto ·prazo de ·cinco annos, .f Rctores varias, não ·levados om conta ao c:e fund ·ar o Ban co transformava1n- esse ' inst ituto de "emi.;:sor" da notas
conver~ive l ~ . em "puro ern·.l!:sor" de 1
papel.-1noeda <le curso força.do; e, ·em parte, •por effei to d."e~o. o m·eio e irculante inconversível elevado ao du·p•l o, o ._,ambio
em dN:lino, ( 2·3) ~ a moe-O a metalhica expellicla ·do .paiz pela moeda má', oa<i esp cculaçõe.s desa.hr!das sobr·e títulos de compan•h 'as, (24), a vida e n carecida , . (25),
d ee·p ertan do a·pprehensõe.s, e G i)rob'1ema mon etario, ao en vez d a ,90J•ução esp erada, mais s·e complicando, dista n c·aao, ·p orla'llto, par.a mais Temoto futuro, o
ideal da circu lação merai•J!ca, em pro•cura do qual agiram co.rnf inntes os esta<listas que prornov·eram e execut~ram o plano elo .banco emissor,

III
IDÉAS DE SOUZA FRANiC0 PLURA•LioDADE DE BA.N.GOS EriVHS•SORiES
VS NOVOS BANCOS SUAS Eoi\1l'SSõfilS DEBATE::! NA CAMARA
DOS D f<:IPU'l'AI.10'S
P3ra a situação de-.scripta no ca.p'tuJo anter-io1·, concor·rerarn , quanto ao anno
el~ 1858 , e com e~ o de 1858, fa·cws .que mai.s
completamente a.gora se relatam,

ntl.ln e ntes á nova orientnç.ão que, a partir de 1857, con1e~. ou a do1ninar con1 a
ascençii.o ao p oder do Consel•h e iro Souza Franco .
Em 4 d e :Yia io eles<'e a nn c• orga·nizou-se novo gaílJinele, ele que foi •p residente
v Ma.rqu ez d e Ol·inda, O·Ccupando a pasta ela Fazenda o rof:er··dO
Comselheiro
B3rna1·elo de Souza Fran co.
E"'°'e ga.b inete ter·(a <le al'isigmular, em a nossa •h 1stor'a consri tudonal, antes
uma ·phase fi nanceira, que uma vhase política (27). A·liá.s, não apenas esse,
mas todos os ga.bi·netes a part'r de 185·3 até 186·0 per·iodo ~m que .preponderou a
"concHiac;:ão" ent:r:e os

a.ntigo~

partdos lançar-an1 no pr'imeiro plano as

·quootõe~

(nanceiras, e, dentre estas, as conce·r nentes .a ban.cos e a·o meio cir·curlante .
So u:;,a Franco já 1havia al ca·nçado o justo r e nome ·de eco.nomlsta eme1'ito,
Rendo realmente notave·s os seus trabalho.9 so b1·~ fina;iças, jft n os discur.sos parlamentare:S, já em varies documentc;s of.ficiaes.
o pro•b ema bancar ia sem solução a·1,:uma deRàe 1-829, mereceru-Lhe acurad~s e.stuelos. Em 18 ·18 la-nçon elle á pu'blic·idade o o·p·usculo Os Bam~os do
Brasi•l merec·i·damente celebre na é•poca. O estadista a.aduz a:hi, em pag ' nas
substanciosas, critica ac ertad·n f:O·b re os bancos ele organ·ização rudimentar então ex ~s t ente·s e lança o seu fll •Jgram1na CJobre o rr..:ie se lhe aifig1wav.a s er a oirgan'.zação bancaria, m a is convenl·e·nte aos inter es~ es ·do ·paiz.
A exten.s>í,o t erritoTial do BraEi! e as dif.ficll'l dacles d e co mmunicação fazemno all 0p1r d a ÜJ' ~açã o de vario~ ·banco~ ele ern! ssão , cliv~d'.do o qJaiz ern clivel' ~(:L·S
zonas bancaes. Taes ban cos, para teren1 o favor da einh~são, ·precizarian1 er~- 
tregar no Thesouro, e1n as notas elo ,Qoverno quant '. a nunca imferior ao.s rdo 'cnpi t a.l r eal iz a do, r eqerbendo ~m tl'oca iglial qua.ntia em titn.Jos •da fü.vid a publica
d e juro de 3 o/o. As n otas n·fer.kfas seriam ·r e tirad as ela ·circulação por fúrma a
qne, dentr o ele tempos, ·cresce ndo o numero dos bancos ·ou o seu capital, estaria
todo o meio circuilante do Go'."E:rno S'll!hstittt'iclo pelos tituloo ele 3 o/o, vigorando só
no tas dos •b ancos. ·A emi.s sã o ·de ·not<1s pelos banco5 não •poder'a exceder ao
valor nom'nal dos titulas de 3 o/o existentes em sua.s carteiras e de sua proprie d.ade, e âs som mas conõEervadas e m m etaes na~ respecti vas caiXa-s. Os ·b ancoa
seriam onri g-arcJos a troca.1' em m:e.ta es, e p e'1o cambio d,o. 27 din'heiros por 1$000
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IbWem, pag.s. 50 usque •51. A·nnexos. A.
(2'1) •I.biclem.
{!e 181)5 ·pag. 28 .
1enado , ·57 ··69.
( 2f.) - F a,J'las do Throno, em 1857 e 1858 . Anna·ef< <lá. .C.111iara
( 27) .J. NABUCo .Um E-stadista do Impe r ·o Vai. 2°, pag, 1.
(23) -
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no acto ela apresentação as notas que tivessem em.tticlo. Em ai< li-nhas 'p rindpaes ~sa a organização que lançou ·no O·puireu-lo citado. •E ' interessan te coruhacer
·razões ju stif:cat1vas de algu·ns ,pon tos elo 'J;>rojecto.

ª"

"As van ta,g·ens do plano qüe lembro, idiz e!ile, se re.sumem:

"1• ·- Na organizaçãio de estabelecimentos de credito em todas . as provin ci&e., qu& os c<>m 1>0rtem, e de lfit:ae.s o-u cailws de descontos nas outras e naa
.:·rannes JYJVoações, de~e.u-7olvendo - se - lhes ao;;:;i;n os m~ios de trabalho e ar.iri1anão a indfll1stri a T1a10i-onal.
2" Na su·bstit'llição ela!< notas do Th esouro de va!or insta vel, e sujeito a
·continua O<Ec ·.:iação, por notas de ban-cCJ, i•ealizave;"' em ometaes e portanto àe
valor m a :s fixo• e .:eg·u ro, e menos suj eitas á falsHicação.
3• Em que t '·ca nd o por e.sta fórma aos ba ncos ·o for.necimoento da moeda
preciza aos n1ercados de

~e u

circulo, dá-se Jnais r eg"u.l·a ri cl•a de ·no .s·uppr :n1·en t o, .e

rna is ce rt.,za de que a q·u a nt dade elas not~. s 'Circu lantes Eerá a exig:cla pelo m 2rcaclo, porque ·a liás o banco emittirá as quê f.a-lte m, ou •v ir-rne -há.o ac troco ·p or
m etne.\I as que sobr-em em hi-pot!Tese ·contraria ."
l!:xamiJ1a elie a eegu il' a exequ~bilidade do plano, e, n-0 ·p onto de V'ista do
'rh cl~ ou10 1 expiana as vnnt::tgenG, que enu ncia nos segu·intes te r111o.s:
•

1

A

cuny~r::àc,

do paipe.1 ào r1'h E::sou1:0 e m pa.-pel de bu:nco.s EÓ •pode ser effe-

ctuncla actu al mente por meio de empresti mo ele igual quantia , ou, antes, :iela
!i-quidação d.e. ·emprestimo já contr.ahi~o. pot' que cada uma nota elo T!h 1es·ou.ro
cqu '. va!e â ob rigação do .p ag.11nen to da. quantia menc ionad'a ; limitar-se-hia esta .
nova oper.ação a. f ixar os credores, a justa r os ju ro;,; da d ivida, e re t rar ela ·circulaçã o os iwtuaes tltufos. No ,p':vno pl'oposto os juros de 3 o/o por anno, e o
Thesouro que nada paga act.ualmente pelo uso de.:;te ca:pital, viria a pagar 3 o/•
a.nnu a$. Serâ ·jsto gra.voso? Supponh o que o não é, ou <:ómente em ~iuantla muito inferior á fjgurada, e que o rncarg-o r e"',d , q·ue r eEta ê co1npensado pe as van tage ns da optração.
O T.hesouro .a.es.p·ende com a emlssà.C>, ·e su:l:." ;t:tuição elas notas, pe""oal e
mater'a l incLuido, <Jomma ann·u a l aP'PI"·oxlmacle. a 112 o/o da q~iantia existente na
c" r culação, e- oota despeza tende a .a ugmeritar -s & 1,e!a progressão da :falsifil::açã o
das .notas e das suibsti tuições a que o·b riga.
O vub'lico é wejud ·carlo com .as n ota~ do ThesO'Ur-o, .de dO'Us modos: i;:elo
e.otrago, e extravio ·elas no·tas, e çom a •p er da. q ue lhe inflige a 1'al<.;if icação. p;,rcla
já .Ji qu ' da.da na.s mãos <lOd <:ue as nã?, J,Ndem ma-is passar, e que deve vi~ a
sei-o pau. todos n·CJ·llell e.s que f' o.ssuem notas .falsas . Este.s dous itens podem
elevar-<:<! a perto cl·e 2 o/o, ,e t E.m ps que o publico •qt1e é S(}br,.,. ·quem reoo.he afina l
as clespezas, paga. :i,ctuabfmentc, aerca de 2 112 o/o para .a conservação da.s notas
elo T hesouro na 'C.lrcu lação .
'.Ha a ·ncta a ·l evar em conta -a.s •perdM que o 'llhesour·(} e particu1a.r es soffrem
com a continua fl'll'Ctuaçã-0 do C8rmb'o, regu·la.do pe'lo valor da.e notas, perda, qu'!
em alguna casos é balance.ada pe)o ·ganh-0 de o·utrem, quando se dá a ·respeito d a
<loua ha.bltantcs do Jmperio, 1)orém, crue em muit<>s reverte em favor de cap '. ta!i·s tas ex t1·angein·O<S mais di·nhe irosos, ·e m ais halbil'ta·clos para se aproveitarem
das occas!ões. E lo dos .e s·tes it8'f/s ·p eJ.o meno.s comp ensam ·os 3 o/o que os cofres
tenham de paga r, comta nto que -da -0peração veruha a cessação, ou simples minoração daquellas despezas e ·prej·UiZoos ; e fazem com que em rea~ · dade não seja
maia gravoso ·O pagamento dos juros .
E cons·iderada como em·prest)mo a ·operação, nem ainda se veri-!ica \S'l)a de.svantng•em ordlnaria, que con.sistjl na prLvação dos ca-pitaes, que as industr ;as
empro;:ravam com lucro, e qt'. e o Gov erno vai consum ir de modo menos ut'. ·e
prod,,1·etivo. No caso em <iuestã,o eetá -o emprestimo contrah'.do desde annoo,
consumid·o o ca.p' t-a1, e a opera.ç1\A;> se red·uz ã conversão ·d·os titulos s em jur09.
e sem credo r desig·n ado, em t!tuloa com juros e ·credor certo. ·E •s ubst'tu id·os os
mei>moo t itulos em seu uso, como meio circulante, -por ig'ual somma de papeis
de cred-tto, ma ' s garantidos, " de mais confianca, nem ao menos trazem a p er-
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da do uso de ·cnpitaes, .que re-sultar'a do emprego dos metae.s chamados a S·ervir

dG meio circulante ."

Ex planando as vantag·ens do se<i.1 1ilano em o ponto de vi<ita da ·organ-ização
d·OS Bancos, diz, a esse tempo em 1848 Souza ·F ranco:
" !\os Ban cos i:a.mbem não ê desvantaj~a a opemção.
J<~igure- s e um Banco ·com o cap ;t a,l de 3.000 :000$ que e·ntreg·ue ;·êis .. . .•
2 .000 :000$000 a:o Thesouro e r eceba em troca títulos d·e divlda ·p ublica de juro
el e 3 o/o, e que co·nverte.ndo em meta es os 1. 000 :000 $00·0, os g·ua1'de em depo.s ito
para realização dos 3. 000 :Ot 0$000 q·ue e mitte em notas . Este Banco ficaT'.ia
l e ndo -o ·usó ·de todo seu cap ·ta.1 3. 000 :000$ú00 , representado por igua l somma
de notas emitt;dus, e mais oo juros ide 3 % ·d·as sommas de 2. 000 :000$000 ·que
entn' 0; . va o 'l'he,o uro, E un ' nd·o- lhe os lu cros d·os ·d·e·positos rece1bi·dos e das
mais operações que fizeese , poderia tirar dividendos elevados, além das vantagems . .(la rcducção d·o CUJYita1 em moeda de valor fix·o e mais estavel que o das
actuaes .notaa do Thesouro. E é d e muita constd·ernção esta o·peração, po1,que
no estado actual de CO'U·Sas, é com a baixa· <possível das notas do T•he-ouro, não
estâ. fóra ·doo calcu los de prc•bab•iJi<Jade que o cap.itaJl dos Bancos ex:istentes, e
que consista em moeda-vape', vu e m titulos r.ella paga.veis, se dqnecie, baixe
rr.uit •J de va•J.o r. e Ee J'eduza a zero ou qunsi zero 1 de sorte ·que aos ca<p'taJ' .stas e
.Bancoa ex.i'3te ntes convém mu'to esta conversií.0 l)ao·a nssegurar d e um.i vez o
valor de seus rap itaes . e dev·em coadjuva·J- a .sem a ex ' ge·ncia dos grande.~ ·l ucros
com qu& em 184 4 o Ban.co do Rio de .Janeiro se pro·pu.n ha. a · en.c arregar-se de''1a.
O Banco figura·do com lb. 000 accõea a 200$000· t·:x.ia cap' tal de 3.000 :0.00$ .

e

ont<: re&~es

::..tUCr'l1S das
:r..oLas .
D ito de ,3

o peraçõ~s

-

J.u ros

o/o do.s ·2 .000

a

o/o do capital em'tt ido P.m

de a•poli ce.s· do ·Governo . . . . . .. . . .
{J)epositos, contas .correntes e mais operações . . . ' ........ .. ' . '.

Aba~~-se

para ·d espeza

:000~

annunl

Sa!ilo.

o 111aximo

de ...... .. ... , .... . .

2'10 :000$00 0
60 :00 0$C·OO
20:Q00$000
·320 :000$000
'lú :000$0·0·0
280 :000$009

que 11;.stribuiclos dão o dividend•o de 18$·600 para cad·a acçãú, ou ~.33~ '}\., é deduzi.da a reserva pe!·to
~ r;to.
Não ha portanto, a menor duv'• da que o T.hesou·ro ou o.s contribui.ntes não
l!!Of.freria.m maior onus com o pagamento dos juros ela ·divida representada pelas
:notas cir0ulantes, ·e qt;e o•s B;.ncos organ i7.ados s·egun·do o plano ;proposto promettem .J.iv;dendos v a.ntajosos, seg.uran~a do capital e r·xação do seu valor ·com o
prospecto de melhor f u turo, e au ~'m e. nto füi.3 outrai> operações lucra.U vas pa1·a qu~
d'kam autorizad-os. l()um.po·,.: r.gora <ixaminar a · po'<;i~·ibil·idad·e· da org·: mização em
i;·ran·de esca.la, sufficiente para a r etirada ·de todo o pa,peJ crc·ulan te.
1Sc;gundo os calcu.Ios já apresentados ·devem achar -se em c' rculaQão cerca
d e •45 :0·00$000 ·em notas ci.o 'The"'º"''º· <las ·quae> c-ei·ca de 30 :000$0CO dos valor e.s
de 1 a ·50$000 e as restantes de valor superior. Y.om ass'm a sel'em prec isoa
Eancoo com Q ca.pital de 67 :000$000 para a r etirada de todas as .notaa e c,'{)m o
el e 45 :000 $0·00 . para a daa de 50$0GO e menores.
:Dividindo o Imperio em drculos 'banca·e<>, e su'Ppondo a ·i mmediata formaçll.o
dos do Pará, Maranhão, Pemambuco, Ba:Jlia , Rio de Jan eiro , Sã.o Paulo e RI.o
Gr·a.µcle do S<u·l , a que se •U.n iram as outras .prov.incia.i1 com filiae s ou s·im·ple•
oa:xas de de•9c·ontos. e até a install~<;;ão de banc·os prarr:os e -indel)ençl en te«
eer'a ·PJ:'ecizo 1)3.ra se proceder li immed!ata retire.'da das notas do.s va1lcre a · de 1
a ó0$ que se ,form~em doo se-guintes ca;p itae>1. Cõrte, e ·provi.n10i.a d·o Rio d e
·J aneil·o, e as d e Mi~?. s Geraes, Mat-0 Grosso, -Goy.az, ·Sonta Catharina o El!lll -
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r!ro Santo, 24 :000$; S. Paulo, 1 :·600$; ·Rio Grande do Su·l, 2 :-100$; B a,hia e
Sergipe, 8 :000$ ; Pern•ambuco, Alagoas, Para.hyba R . o Grande do Norte e Cea l' a~ b :l!U0$; Maranhão e P auny, 2 :1)(10$ , e Pará 1 :000~000.
S.lo qua ntias avulta-das " que se não pddem r ea lizar em curtos <prazos mas
q ue n .Lo é d iilfici ! dt:. v ir a

1·eu n: r e JH a lg u n::. ilnno.s.

Seri a com Ludo

prec izo

.rf. ..

baix a

nfü~

c·1dTPr â co n'versão especht l , ~ suct:eL~:,·a <la· e as:..ses de ni eno r valor, e p a~a r
cles t ~a tis !mm ecl ia las aLé a ret ira da. total e se h a n is to . inconven :ente n ã o são
exclu5ivoa do plano proposto, porque cm todos os outro,s lembrados ê semp r o
0

lJl:

~- cl t"t •.L

a

rcUrai.l:i

das nola'S . JJar- .s1... - ll a

&.

r1osi·b '. li da.de

de a1g-u1n a

c:as,:;es conse1wadas na circulação, quando com1)aTadas com as su.] )stilu ildas e co nvertida.s cm m e laes, porém, viria des ta m esma circumsta ncia a entrada de -novM

G J !l~1 1 h.u;

1.u .

h 3 11 c n ...

r-:-i1

\.:0 1n r; t:5.

d •; a (·Çõ~ :-;; .

q ue

Jh eF

~t::gul'arão

i nti;-11·0 va :or.

E

este in conveniente do co ncurso de dous papeis diversos, e de v a:or desigu al
~ c ri a m enor, que o da po: sil>i lidade, o·u a ntes, prO•b a:biJi.da<le a · da quéc1a •rl o valv r actual, e não differ,_ do ccncurso actual da moeda m,eta!J 'ca oeom as notas do
'l'hesouro.
Cumpre a '-nda nota r que a con·vei·.são das notas do 'I'·hesouro çm pa<pe! do
Ca11 1.:t . CiJ I z~ \ · (;: á v i1:. ta, n ã.J é o·ut1a c ousa ina ·s do que a execuçãio d a lei de
11 de •S etembro de 1846. A f;xação .ao valor 'das notas pelo simpl es c oncu1 so da.s
n! ..H:•da .!:.

111 eLa l'l icas

vai-se

v et . fic 3 ndú

ir n.~ alizav e',

e r:ãv

é de

~uppo 1

qul:.

f1Jssr.~

in1ençiio do !eg sla dor sup pr i!-a,,, no m erca<lo •p or . moeda m eta!iica, ele u· o inCL.rn in odo , e que a 1:om1 4tç&o já r ejeita po r cl i;s aco>turr.ad·a. e m elho1· .,at '•J;fei ta
Cúlll o p a .p ~ l. Resta, por lanlo , a inte llig<:ncia dv fixaçã-0 ·poi: me'o de bancos e
tl. 1'; Rurts not as r ealizavEfs á v ~l ta r1ue suppr em os rne ta e.: , e pod e·m sus ten t·úr o
valor da mo eda n a relação fixada d e 4$ por oitava de ouro de 22 ciui'lnte.; ; e
nf'JLe . enl do o proje<:lo Oe ba ncos é n ece.~sario complem ento da m Jcli'da tomada
pealeicitacta. " (28)
1
·
Ad epto, pelos mo tivo.- expoElos, ela plura.Jidad~ de ban cos emi ssores,. Souza
F i':.tnco .:;:empre: a d efemleu o.-te'\siva menle.
Era na tural. poisJ que, ao á ;su 1n i r a ·pasta da F a zenda em ga.b in ete no qua.

s t:a pes soa Gr.a das prep on<:ler&lJt·es, t u<lo em pe n!, asse pela ado pção de SoUas ldêM .
_- o de.'C urso das se.ssõe3 parlamentares de 1857 affirma Souza F ranco o proposito em q ue está de conferir a ofaculda<:le emis.wra a va1·ios es tabelecimentos

Da:H.:arios. d .vergindO· d"O qJrog ra1nma ·unit a r:o q ue só quier ia esse privi'l egio para

o Banco elo Bras il .
l~ :n execução d-o p.'ano. para o qua 1 n ão a or<>d itou prec·za a interve nçã-o <lo
Poder Legisla tivo, 1ogo nesse me~ mo a nno autorizo.u a.s incó rpo•raçõe.s d?. novos
!!l. t:rnlo:o e m issores. ·F oram e.Jles : o Banco Com merc·a1 e ...\gTico!a, com sédAi
n-0 H.io de .Ja·u e' ro e e>ta l.utos approvaelo.s em _<\gosto ; o do JR io Grande ·do Sul.
com séde em Porto Alegre e estatutos a·p<provados em Outubro; e o ele P er nambueo , com séde no R5 ~ 1fe e eslatulos ap prc;vado s em N ovembro; f- o do Mara n.h :'i o com F.éde em S . Lui z e est;ttuto- appl'ova•dos ta1nl:>em em No\'cmbro.
No a nno seguinte 1858 foi autori zada a incorporação do Banco da
B ::ilüa . ta rn b ~ m ~n1! ssor,

ap nr(lvapos

os 5t ?..ls

estatutos, en1

Abril ; e -fo ! co!1ce-

dir1a a fn culda<lc em ;s·-<JTa ao Bar.co R ur~ l e Hy potl1eca 1"0, <lo R io, cuja r eorgan ização foi approvad a pó r decreto e>êpedido em F evereiro .
Mas, ao approvar esse"' ·banc os de emissão, affastou-<>e o m inistro ôn plano
ez boça.ao em 18~8 e adopto!l formtt1las .aeante das ·quaes teria de fra,ca~sar a
ccnver si;bilidade em metaes, <.on<'l'ção relevante dos -institut-0s po·r · eL~e .p ' anejados a ntes ele min i,s tro.
T ambem n ã o lhe servia o mod·elo do Banco .ao 1Brns il , e, approx·man<lo-s"
do regin1 en v igente nos Est..1- ·dos Unidos ....:.... fcnite, ·po,r vezes, d·e· crises g-ráves
naqueJ·!e. pa'z poz em pra•i·ca system a pe'.or do que o por el e anter'-Ormente
idP.ado e do q.ue o execu tad-0 po~· iitalbo1·ahy · na c r.eação do Banco do B1;asi·I'.
- . (28) Souza Franco -

Ot:l '3 ~·n<0 os do Bras·i·l, pa;gs. 94 e seguintes.
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A co.n ve1-eibHidade <las no las cm mclacs resulta uto1}ia do simple.s exnm e
&, n ão sõ po·r
isso. como por conceitos emitti-Oos em d'·scursos e re a:torios .seus tem-se a im JJressão de que Souza Franco, m3 ·s do qu·e a plurali<lade de ba~cos emiissor-es,
quo querin era o a.iargamcnto, a ampriaçã-0 do mei o circulante por fõrma. a .;:afsfazer ao nlgari-smo al'bltrario, em c1u·e eolle estimava as n ecessi'<la.des das tran s acções do co·mmerc :-0 e rla indu st rin. lt:5 ~a an1•pliação, aliás. era tnTI re.C'la1110 in <'<l>SS:rnte da praça do ·R io e de outras ma is, prezas todas ao jogo ele t'tuloo e se<luziclas pelo abuso do creditú, para o q11 e a~ nc1a não ·pareciam sumciente$ as
cmissõe.s, por oo e tempo já b em de.sord·enadas, do B a nco do Bras il.
O re lalor·o ne S o.uza Fninco, !icJo em ·iVIaio de 1Sfi8, r efleete e•ssa situação
-e n1os tra tamb.en1 o quanlo, na O·rganizaçã-0 dos nov os bancos, e·1e se afastou do
1110.;.": .
1. ~ co L :11 t'~ por e ~e n:esn-•o trnç:c~ {Io .
Sob re <>S bancos approva!los diz elle :
"Todos esle.o b3ncos foram esta.bclec·c1os sobre bases icJ·en ti<'as, e autorizaooo para em:ttir bil-hetC'S ao portador e á v i.sta até .:omma que nunca e"'ceéla 0
seu cap'tal 1·er. lizado.
· A ,;,mio;sil.o d!rS i:>Hhe<t• s at". 50 o/o do capital deve tu .por .garantia igual .somma
-em a·policPs da ·füvi<la ·pub-lica e acções de estra<las de fer-ro com jur0.3 garanti<los f,;,i.' (lovernn Jmiper'al. e oo outros 50 o/o um •fundo d•\sponivel em m etae s e
nOUts do Th.;;suu ru, qu~ nunc~\ Geja in Cerior á meta.a e da -en1issão.
Ha ele differença enlre cstc;s Bancos que o Comm erc·a1 e Agl'ico'la pôde te r
o · seu fundo <'! iSP'Jnivel todo noo titu las a•cima c1escri"ptos, ou emittir até 50 o/o
elo seu cap ·l"11, b' lhetes ganii\ticlos por melaes e notas do T hesouro em qa a ntia
nunca inferi0r {!. me ta•::le d N la .cml,são e que em favor d.o B'lnco da Bahia
.eo nclm'tlir:i0 .no f undo d'sponiver a.s acções ele qua.Jque.r estrada que tenha
jur os garant·'clo.s pelo G-0verno Imperial."
Mas, quanto ás garantia.s o systema de emissão, me·hor do que os planos
refn'dos cir M. nistro esc.~arece o exame do.s proprio;; estatutos elos Bancos .
O Bar~" Commercia.1 e Agr''0ola, ·pelo arti:?."o 1·5 dos ·seu·5 estatu tos, "teve f!!culàade de emittir biihetcs, ct1> 71ortael01· e ú vista até á somma cio seti ca'µita~

da.s dieposiç,õe-s estatntarins, em -tarce dns caracte1·ist·cas da êpoca,

1

effec livo , rPelU":'aveis el l es e?n mo e<~.' metallica 011 ?iOlas elo Thcsou.ro e garantidos J>Or i g1wl som.ma em avolices da <Zivfrle1 1mbHca. eem acções ele estradas do
fei~·o com ga.rcmtici de .in,.os velo Governo. Por esse mesmo m·bigo, em q1rnnto <d
cmi.,scio gcrremtida veios tit11lG~ citaelos n e]o atti11gisse á sommci elo oa'piltal effecti1'o, vod ~r-ia o mesmo por toclo o cxceelente ri,g 50 at é 100 vo 1· oe11 fo elo cavita l
•1·ealiz ado. c11•itlir bilhetes no vortaclor e {i vista , 7J111·a c11.ja re<:iizaç !io, em me~ o es 011. n?tas do Thao1ll'o, te1·fo ele 0011-scrvnr em caixa sommas não infe1'iores a
-00 o/o dessa emissão .
O B?nco do R'o Grande do Sul teve, ·pel<>s seus estatutos , a faculd .!lle de
cmittir bühetes no vortculor e á vista. até á som,,.,ia cT.o seu capital effect-ivo, i·e-alizaveis na 111 oedas m eé.:llfoa ~ 011 11 ot"s elo Thcso11ro e gewa11 ti<las vor igual
'Soninw mn apoz.ices da ,~··.,,.ida v11blica e cm cicções ele emvrezas qne tenha.m o
j111·0 ele 7 o/e velo meilos gnremticlo veto Governo ini1ieria1 on vrovi?icial. Ebnquanlo o B .!;ico a.ccre~ce ntavam os e.sta.tutos n!ío obtiver os tit11los cicima
·<lesignaâos . voclerá, "té á som.ma elo seii cavital rn"lüaclo, emit.ti1· bilhetes ao
po,-taelc1· e á v ·ista., vani cnja rn"/.i.:ação e trnco, em moeela con-e11te 11ietallioa
notas do Thesom·o, conserv"rá em cai:iu som.111" qu.e ncío seja iiiferior a 50 o/a·
~less o emisscio.

º"

Os Eanco;; de

l?·~ rnambui.· o,

Mnrann1ão e ·Bahia ficaram, pe.os estatutos, c.-om

a fa c1,l!la1le ele em.ittir bi!11 etes ao 11orteu1.or e á vista até á somma cl.o seu cavital effenti'uo, i·ealizcweis ell.es em meta.es
not"s elo Thesoiiro ~ gai·anticlos do
modo seµ11inie: 50 o/o vo1· igna.l soinm.ei em avoli.rres
<li.viela tJll•blica e em
<1oções ele estradas cl.e ferro com j1wo9 uewaiiticl.os velo Gover no; e 50 o/o p o~
i(Jt1a l somma em titiil-is ele cCLrtei.1·a .
·
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o Bn.nco Rur.al e Hy'J)Othecario, que já estava instal!ado desde 18·fi4, .ftco..i:
tambem ·habilitado .a emittir em bases mais ou menos iguaes, veios seus estatutos, ás dos d'crnais e<Statbelecimentos avprovad-0s .
Embora as differenças d~ detalhes, oriUndas, em alLguns casos, do proposit-o.
de tacHitar as emissões, os !bancos aipp.rova<los eram dominaidos 1rnlos mesmos· ·
prin'Cipios, quanto á garant::a das emi..,sqe.s, ao ·limite d·el.laa e á realização dos
bilhetes em oeda metafü'Ca ou em papel moeda do Thesouro. Este, como se
d :.sse anteriormente, va•l ia de .f ado moeda metallica confor.m e o padrão de 1846,
l>ois o crunbio sobre Lo•ndTes estava, por esse temPo e dec""de 1849, no get•al acima do par.
Facil é .ae considerar o f orte estrepito que tivei,am os debates t r avado s no
parlamento e na imprensa a 1)roposito des,;;es actos de tSO'uza Franco .
A corrente que pendia para a unidade banca-ria tiIJJha como 'Chefe Ita:bor ahy,
a cujo lado formaivam Euze•b 'o de Que il'-Oz e o Visconde de '{Jl'uguay, ·a trindade
11aqum·ema, de in excedivel prt'>Stigio . ®63·a conente r0mpeu em intensa oppos'ção ao Mlnl&tro . !Por outro Qado, a amp.1tação emissora comecava a revelar os
rna:les depo's v erifj'Cadus, e a ·p a·rle prop•·iamente e rigorosamente conservad<>ra
da sociedade não a.coonpan>hava com vista.s sympa·thlcas, antes c<>m juis.tificac1a
extranh!!za, o q·ue l•he prurec' a ser um .processo excessivamente singelo de !fazer
dinhe ;ro.
N-0 Parlamento, a.e 1iart~ as grandes figuras c 'itadas, todas com a.sscmto no
Senado, o grnnde campeã.o do ·combate tis idéa~ e á. acçã,o de ISvuza 1F1·anex>, foi
d a:lles-•rones Homem, e ntão Deputado, mais taroe Senad<> r e Visconde de
In1homerim .
Nã,o se lê sem enth;u.siasrno qua-n to -esse nota vel :vanLam entar e grande 010mem de Estado, ·pronunciou em defesa do seu .p onto de vista, compendiando, c01n
e.splrito pratico e segura obserJaçiio das 'Circumstancioo accorrentes, pdnci:P-'os
ln11 tacave's da sã sc;encia finan i:eh·a . •seus discursos sl1o magistraes, ~ as paginas em que se inscreveram nos amnae.s da Camara, como aquel'ltts em Que se
:a.ncaram as ·contrad i·ctas e r eeppst•a s <le Souza F.ra·n co, ihã,o de fica<', .p ara os
q 1ie estudam, como fócos de irradiacão, . ao moomo tem:Po que attestarã-o para
sempre a altura em que ee Iib-Nwam , nos grandes v ôo s d·a eloquencia pafament a r, os famosos est a.d's trus dessa época, das mai13 luminosas •do segundo l'einad<>.
Logo em JunU10, de 18157, an~es da apprCl'Vação <loo estatu tos dos novos ba'llcos, quand o, entretanto, já. eram sabidos a opinião e os !}rOPositos do Miní,stro,
Torres ;Homem, definl.ndo sua ª f tituide• d'sourso -em t erm<>·s claras, a .proposta
d'<!. J!'aJ.la do Throno. No disctmso pôz elle em face, uma d-a outra, as duas esco!a:e adversa.s, enuncia s01bre e1r iss es bancarias princip'os inda · rh oje pacificos, e diz, no eslylo brilhante ·e ~ucido aie- euas famosas orações:
"Contra a•l. gumas d i.fficuJ.cJadoo em que se tem •aciha.do a praça do IR;<> de
.Tanelro e -0 proprio Banco d·ü Bras"I, e como me·o de imprim ir um vôo ra.pido
á. indust·r 'a naciona;J. preconizou-ee a multipl'cidade de Ba11cos de emissão, e a
sua liberdade eem p êas .
S111>9oz-se que .h avia no c r edito banca,·'o :regiõe.s ai•nda inexploradas, como
'ha em certas partes do g:obo, jazigba a-urriferns a;nda descon.hecidos. Confundindo-~<i capital coir; o in;;tnnn-<mt;o ·füi. Circ\llaç1lo, imag·inou-i;:e ~rue ·p ()r i-s s..
.,
ipapel fi{]uciari o ·de um fBanco, que preenohe até cer.to iJ)onto as f.uncções de.
moeda. era tambern capital, e que a.s emissões bancar·as te r:am assim a virt·u d e rnaravilhoen de augrnentar os recursos da ·i·nclustJria até onde elle;, fossem
precisos.
A instlt·uição de um iBanco central, com caix.as fHiaes •nn·s provlncia.es, fot
considerada como uma organiza.ção de credit<> viciosa, incom9ativ0! com a l:i·b erd ~de da in<lustria, que 11e.cruer, a plura1J.idaide de Bancos independent-'s, e com os
{]ade da industria, <Jue re'quer a ~lural·idade de Ban.cos independentel3, e com O'S

Int eresses o commer·c·o .que necE>Ssita da concn1'roncia entre el e<> para obter capitaes abll.ndantes
·bara•tos.
NaB .restri.cções im-postas .p ela ex:per.' encla de to<las ns nações aos Ba-nco.•
d<> "circula,çao, e n-o jog-0 do seu e-0m11Iio ado m eca ni E1mo, ·pelo .qual .,.1argam O'U
encurt am o fio ·das suns operações pe•l a elevaçã o da t axa d os descontos, nã.o ·Se
qner ver outra. cousa mai.11 du •que pr ecauções de uma .p·rud•encla pus J.anime e
vexu.toria ao comme1"Ci-o, a quem Convêln uma .eX'!)a n•sã-O cont.i·n-ua . .
·Tod-uB a•quel•!es qu e d•uv~naram da p·l a·u sib '. .J.'dade cl·e&Sa doutrina <fot·am t a xad-os de espiT·itos J.'etrogrados, a:d eptoB ;Jc uma ;;scola veLha •qUC> ·f~tlhou suu"
porta.s ca.rcomiidas á Iuz da era nova da civilizaçfl. o e:conon1·ca.
Tsto . d zem os q·Ue tomaram pa ra B•i o titu'io de ·p arti&arios da lib erdade d·a
l.ndust.ria, da Uber.dade d<J i:;·rivilegio, e da immnnidade d aB sociedades anony1na s ! . . .
l<J's aqui ago•·a o que i-e~po.ndem os outros :
Vós des conheceis a •natureza 1iro·p r ia do credito; attri:buls-lh-e effeitos íJUO
ntío ·poclem pro<l.uzir; e todas a.s vo.<srus declar a ções r eper cutidas .pelos ·éroa elas
pu.blic idade nã,o servem ·senão de ex:c itar no ·P U,J!ioo e no comme<rcio espe.rariças
chimericaa.
Não é verd.rB_d e ·que oB Bar1:e-o:s d e emisiS·ã.o orêen1 catpita-e.-s; eli1 .es ~ i rnit a1n-.se .a,
cp1:1 ra r sobre os q·u e já exlsti:·:m, nen1 mahs nem. menos; e 'ª fazel-ms passar de
umRs <mãO•s ·para outrrus por mei.o do seu papel de uma •coon ver tl'bil ' dade immodiata . .Os caritaes sã-O o.s fructos exclusivo,9 do trnba~ho e de economia, que
os a·c:::u m·u1a: para ém pre.g al-oc na c.reaçã-0 de novos v-~u oreS . 'I'fras de !Ilapel .n ão
possuem a propriedade magica de iln<p.rovitõar ri cyuezaB ond e o traha l•ho a s não
prnduzi•U; na ac'c•ncia do cr e,àito 11ã-0 ha J.ampada de Alad: no. (A.poi.aclos) .
Um J32,r.·co de -em'esã,o t1 ã.o deEconta os productos d•o trabalho futul'-0; o scn
bilihete re present a t I"nnsacções e ffeütua.cl.as, rep r e~1e ntia o~hp : ta es que .circ·u!lian1
e.ctualmente cob a fõrma de pro<l•ll<ctos até ohega l'em ao cons umo e á 11-tJ:u!da ção
<'!efinit "va. A multiplicação artificial ·dos
si g•na L'll reprelsent ativ-0s da mo eu a
augm e.nta as a.rterias da drcu-:ação E>em Augm entar a.o m esmo t-empo a quan·tldade dos va.Jore$ circulgnt-e,~; e 11es te ca.sc. o rcf'lexo é egnal a on1ü1oSãú .
-Os .que ·p reten(lem por s emel1ha·n te meio .prov·et• a eE<:·a 'õsez de cap:tae.s. assemelham-se AqueHes que na d<'·ficienC'ia reaq d e ar ti gos e de generos de p rod·ucção
prnp.u zeEsem como rem eck -0 " duJ'licar-.se o numero doo ·carros para t r.an-s po r ·
tal-os ao. rrnerc.ad·o.
O vo.sEo 1netendido systema moderno f ez o seu ·p rlme"ro ensaio de.sas tro;;:o,
lha 140 a11n·o s; chamava-1se en tão system a de Luw, e cl e,;de es<>a •êp.oca nun oa
d eixou de ~e aripa... ecer ·com nome e fõrma mudadas ~ m 1época·s de crises ·comm·erciaeS; mas sempre reconheci.do atrav•é·s d e seu& cli sfârcel3, ·pela sna promessa
ca.ra·rter•' stica de fabricar ca? ital c om papel; e ·de tod•a a a rte ~oi repellido, como
uma Üh1são fu11estn.
A p!wra lldade do,s banco s ind ep·endentes de emi~Bã.o, longe de ser o u.itimo
progresso em materia de cred-ito, co mo incu ~ca.es é, ·p~Io contrao·io, •u m vel·ho sye·tema que foi condemna·do por s eus abuiõ·OS, pelas naçõoo qu e oam·n;ham n a va 111guar.da da civJ.lizaçã o. A Iong·: aterra o prescrev-eu desde 1844, isto é, nc. ver,·odo
<l o renascimento d a liberd·ad e comlmerc oa l nes·se paiz, e a F Nmça .fe?. ·O m esmo
em 1848, no momento em ·(j•Ue p·r eval ec iam as 1-déa.s . do u1tra-li'beral!smo. Ü Jl.Uh>r
do "restrict ·on act" t -em o n cme de IRo,ber.to . Peel , o d·estruidor dos monopol-ioS
em Ing Ja t erra , ·O finan ce~ ro •hberal por exceHt;nc'.a., cwja n1 f;n1-0riá é ·h oje a·ben··
cc•ada aaJ.i na cabana d.o P·Ol;J·r e .
A exper:e ncia feita em ·In g•lat erra so·b re o .systema de .pJuraJ idade dos •b a n cos de emllSSão, e sobre o vo"'l3º :princ'-pio da livri. concurrt:-ncift, deu o s&gulnte
re.~u lt ado: No tl"iennio de 1814 a 1816 suspenderam seus pagamentos 140
bancos , e entre estes, 8·9 fo r.aro decla 1'-ado.s em estado de 'banca-rota. No q·u atrienn !o de 1839 e 184·3, qu ebraram 29, dos c1uaes 17 não dera m divJd.en'do
il. ~urn . ••
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Pnr couta da experi·enci>. dos Estados Unidos, acham-se 200 uuebras em
um eó anno, o de 1836 ! Já vedes que o ca1m1io da ·livre concu rrencia, em ma~er i a de emiesão, está fastraclo -de destrocos i-n:nume.-aveis, cau-sados 11elas emis.sões bancar ias !... (.ll 71o i a«los).
QU<· o credito s·e ja facil e -barnlo, tal é a segunda neces.sidad:e. do oomn1ercio .
A •p r ime'ra .é que eHe stija svlido e per man enlc . Quardv ambas estas ne cessida des não podem ser eat .sfeitas amba·s conjuntamente, é i nd l spensave~ que a
p;-: meira ee,ia sacrifi'Cada a segunda. (Avo iarlos). A elevação do premio dos desc ontos, a'ém de certa m e<:l da. affrouxa certarrnmte as -operaçõe>; do commercio
e. :la ind ust1·in; mas :sso nada é comparativamente aos eff-e itos da suspe·n:sã-0 to t al dos des;;c ntos ele um gra•nde estabeleci m ento de credito. A subida de taxa
é um accidentc support<Lvel, a cessação do.s desr_,ontoo é um catac!)•sma.
>Ora. es1;as -restricções que, atacais, e crue exc'tam os vossos m1u11mu rios,
são justnment~ as r est ricçõ e~ tut elares do C'Jmm er cio; el·las têm, J)or ·un ·co
fim, ga-rantir a '[)tirmanencia elo cr edito, e preveni r as ~a t a,9trop•hes . . . "
'Esse direurso fo i o primei·r o ata-c1ue sér io aos p'an·os do M i·n strn. Bste, eó
n :as d~po h:, 1nais a·n cla e1n Jun h o, e a proposito do n1es1no pro j·ecto de re::,po1s,ta á
F a lia do 'Dhron-0, teria de defende r s.1ias d-0ut r inas, ameaçada.s tie'. as arremetti··

das do '})rest gias:o adYe rsa.r io.
A neces.~idade <le a!a.r gar o me'o circu·l ante clle a d edu r ·da a~ta do f·U•ro, da
-certeza do p1·azo para os emprestin1os banca.rios, da insuff ici-encia, ·en1 sun11na,
<l e circu lação.
>;Eu t ra tare: deste oibjecto, diz elle, debaixo de · um ponto de v'-s ta prat ico ,
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~ ido

encarado.

po-pu l a ç:..ão'? Exa n1ín e1111ol-o·s
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Qune.s são os re··

vejan1os o que ct·IeB

tê m d e real e ver·dacl-eiro, vej ai~os c.s m eios por qu:c podem ser attendidos e sat i;; E·el tcs .
o pr!me ·ro r~cl.amo é contra a alta do j uro; este s imp-1es enu nciado 111ão
p6do encontrar objecção algumf; o j·uro wlto ê grave ohstacuJQ á producção,
e q uando pas·sa de eertoo limitçs impede •que o c niprehendedo·r ten-ha lucr.o, por
consequt.n<'ia impedé qu& e'·lé tr?·b a !he, impecl<; qu~ e:Ie produza .. .
Mata a;; i-ndustriaa.
- O Sr. Dantas:.
O Sr. Mi.nistro da Fazenda: - -Se nã.o mata, pe'lo m e nos de.san~.ma aa ind ust rias.
O se;;undo rec'amo, o segundo dQ,3 mal~ ·que Be sente, e contra -0 (J;)lal se
c1 ama de todos os a.n~u los ao Imer>rio, .é a eerteza dos prazos . Diz-se: "Ha
<lesoontos, e em alguma lJ.:bur:clap-cia o clinhe·ro, nrns com prazos tão cu rtos que,.
p ondendo sati·-[azer certas .nocessidad es, pd.n:ci-palmente as do comrn8rcio, n ão·
r:e · sa t·~-sfazem as das outras /.rd u str,:a.s. O p 1'0.p·ri·o ·con1m-erci.o não se clã. por sati sfeito, ·p orque nR 'nossa espec jaJ.idacle o.s con trntos de ven·cla commerc·a.1 são
fe~tos po.r lnaia long·o prazo . "
Os prazos curtoo, ·podench, .satisfazer até certo pO'nto as necessidade ao comn1ercio, não sath.c:fazem as <ie todas as outras inclu.-st.r.'as ; log o, 03 recl anH>s
que d a parte do commer-c'o ·podpm se·r atê certo ponto razoaveis, o são sem duvida ·algumas quanto áqllleHa.s ipdustrJas que não t êm -p ara as suppr·,. de credito estabelecimentos apropr' adc-, e que, pois, falqecem por fa.'ta dos capitaes
dP. que precizam, eomo ;são a iIJdust-ria .fabr'J , a -i ndustria manu factu reira, essa
qtJe temos eli'l começo, e so·b retiudo a ind u stria agr.'co-la, que é a QJrinci:Jla1 fo n te
.da r iq·ueza do Imperio. (Avo·1.:.'clos ).
- 1n ·z-.se ig-u.a lm en te: "!Não ~' ~,' em todos -0s m er cad-os o m e!o ·cir cu lante n ece~sa.r i o, nã o hn ·O ,su ff ic.'en t"' · p~ra as transacções . " Ts bo ; sen1
h o res, ê por ce r to
nm jncoP.ven.ie n te n1uJ.to grave .
·
Ha dous meios de su.piwir ·qs mercaclQS do me'o ei r crt1•lante~ preo'zo, e o a.ccom.moda r âs variadas e~'genc i~s <>eg.un-clo as épocas d e maio.r Qu me nor n umero ctns transacções. Ou o Governo as surr;ire, como ·fazla entre nós anteri-or-
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n'1ente, com a eml<o·são de notas ao Thesouro e cunho dos metaes, ou são os
mercados que .se supprem a si mesmos por meio de estabelecimentos 1ban ca rios,
que i1npcH·tan1 ou exportam Oéi 111eta-eH, e l1n0anclo na oei.rcu .aclio n1aior numero
de seus bi l11 ete.s , ou us retirando 1segundo as exigie.ncias do 111 erieado, r.:1u .s t e nlan1
o eqnil'·brio necessario en tre o supprim ento e a proc ura ao mesmo meio circulante.
;,·emhu m .aestes m eios é e ·que e.st'á ilrnje adoptad·o no Imperio; porqu~ nem
l• r.rheso,uro e1nitl·e n1a :s 11otas e ·p e!o ico ntra:r.:o, reU.ra a.s .suas · g-rad·ualrn e nte dos
!noreados, e neim o .s.up1priinento ê de:xado J.ivTe aos n1esn1 os inercado,c; para que·
p or n1 e! o da li berdade da emi.s i:;ão as JJr-oporcione.m ás -ex ig·encias do d a, ex ..
1Jtl'ndindo-as. ou as contrahindo, Eeg'untlo as ehs econorniea.s.
'Ü<i m ercados são actua•lmente SUJJ!pr'd·OO el e m eio ·ci1·cu·ante P·~'o Ban•co du
Brasil e sua8 caixas filiaes CfLi e, ter1·do o pri·v.ileg-io da em!i;; são el e notas re::!e b i:la<i na s estações publi cas , tem igua.Jmcnte a m ·ssão .ae fornecer os mercados
do. 1ne·o circul ante pr.eci zo. S P as ciu1P,ixa. si.'í o ,fundada s, el·.a s se cliri g·l' tn ao
banco, e ·corntuclo não t e rão outro al<'ance mais elo que fazer recon hec.er Ja c:c nas na organizaçãp a,ctual do credito publico.
O Banco elo Bras"J e s·u as füia·es não serão estabelecimeto.s de credito com 111í'rc·a1 adH pt aclos .p ara o fim de supprir os n1 er.cados ·com1nerciaes 1con1 o cred.to que precizam , e aos •p razos curtos que sfüo da es.senoia elos "ban cos elo com 1

0

n1 eri.c·o, e com €S 1 pec ia:Jiclad.~ elos 1ba1ncos ele en1'..':;'são, .con1 o .privileg io ele ser;e 1n1
suas nol·as r eit0hiveis 1n.ns e.stações plthl'•cas . 1sa.hiri'an1, pois, do seu prog-ran1ma

se fo ssem
áq·_1e l'a s

modificado,~

no sentido de fornecer capltues a

que ·os exigcn1

prazo3 mais .l ongos

co ndi ções .
ILilnitndoõS, portanto, aos cle,::-.c ontos a cu rtes prazo&, e n ão te ndo occasiàu
ele •lançar notas na cir c uJação sentto e1npres t ando -.a.s
sob Lit1rl-0s· f!Ui,;: .~ e
!1he~
a11~- e!"'enta 1n 1 não 'Pôde a sua eff/t?sã.o excerler· 1n1nclt a som,ma cl·o..:; seus d escontos
e Psta rest1~:ngida pelos s·eus 11111 .tes .Os m erc gd os c1ue possan1 a.cJrnittir a:s condiç-ões Uoo banC'OIS e é:erv·iir--1.~cl do •set1 credito, hão ·ele ter a en1'.ssão precizn.; os
q un n ão se i'~erviren1 elo crcd·ito .con1n1c r cial S·enão ern .pequena e$·ca.la, .hão a·e
~il· :;tir fa ' tns de notas 1Jara w:·; transucçõcY; de todas as ouL1·a.s inclthc;it r iai3, ,.. será
e~r: dente a ·neic&1::1k1a.ae ele outr0:s csNub e le cimento~, ·que não trl·O són1 ente o!=; com nr:::·rc!a es par.a o <lupiJo fin1 de fornecer capitae.s âs industrias e n1 e·o circullílnte
aotS mercado8 .
Sen'hore~. tem .. :;e d ."t•J tJU •! a a1la dos j.ur-o.s, a alta. do ,p reço .ao· cn·piLrul, .ê o
re-f ulta do ·da insuf>f'.c'. cr.eia r)a 01ffe1 ta cm. °'~ela~ão á. procura e .acct c,scenta-st,
não {> pl'ecizo a inf.lu-enc;a ele nin.g-u en1, não t9111 cl'a força a l g un1a; os mercado3
SI) supp1"f::m por ei 1n e~9mos 1 e quando os ca.p itaes são abundantes, podcrn .sat-.S··
fa ;- ~r a. pro{'u ra , elle.s se ap rei~·e nt.a. 111 e sa U.sfa zern , e o juro ·b a·lxa.
S e, poréTn.
a ·11·ocu;.·a .é n1a.!or do q u.e a off.e<rta, nfLo ha forças hun1a11as q1u e f:1c_:n1n ba x:a r
cs ·juros.
"S~v J)rint'i·p ios (JtlC c1Ht111ro ·exan1innr ~e s·ão np.p 1rcavei,c:; ::i. o ei"! tarlo presente
i n'(iuGtr ia1~

.n P.~ta

das cousas e ao estado actual da pro cura e offe rta aos

ca·p itae~.

Estará por

Vt·'"' tu ra a procura lHh:: con<li~ões no!:.n1aes? I-Ia completa. liberd.n de el e procura , é
ex,écto; m as h av·er á tawbem completa lübercla<le el e 01Herta? Haverá
e-s ta.be-

º''

mentas s·u1ffic iente.s para toi.-nar eErect iva ·a oJ'fenta ? Para rnu nir e offe recer a
prPcura os .ca1)ita··s todo.s ou a g.rand e 1nassa. dos capita es dis.p·onive'.s? N testes
pontos · pe~o m e'IH>s não ha perfeita liherdade. (A.11oia-clos).
Não discuto "1.'·n·ela esta questão no o·ut-ro ponto de .v ista, isto é, "e o que existe é sustentav·e l em tud-o o·u ee püde ser m·eJ.hor.ado; rtigo simple:mente: "a, procui·a é ·P<'· rf·eitame·nte ' livre, ma,~ a offerta li:enclo lim "ta<la a cel'tOs ie d·eterminf!'Çll)S
e<:.ta b P--leci111e.ntos (civo:aclos). não estiá na.a concliç.ões de s:it·l.sifaz·er as &.x-!g·encias
daquel! a .
Ninguem tire ao.s n1eu/l princi-pi os a conclusão ele que quero a cornp·leta 1' ~er

b~Tdade

da <>ffc-rta; n'ão está i.sto e n1 n1eus p1·inci·pios; e ap 1·es8nto e.l.ita.s: ·co n s~

dei•a·çõ'*l ·1ta·r a tirar depob conc.Jusões que n ão serão .nunca a,~s·ust ad o rM, ·n ão
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Jane:ro que hontem faNou a ter recei.o da meMda.s do Ministei.. o da <Fazenda.
Sen.horeos, o credito eoffreu e.ntre nós .u m grave ma.!: ._ desconfiança du
m edidas no nosso M·inislerio , a desconfiança das forças do ·nosso paiz. [)esconfia-se do f.uturo .ma.gestoso des te gra•nde .paiz; teme-se {[u-e elle nãio tenha
forca euffk'en te pa,ra ooc0<Ter mesmo grad,ua1m ente a todaa as necess'.dades de
i;:ua <' ituação ; e eu entendo que ess e temor não é .funda.do comtanto qu-e ·essas
necessidade.~ eejam mooidas, comtanto ciue não sejam -exagera.a-a.e. Não .n egarei
que llt!.'!a aes-corufiança póde alé certo ponto ser baseada n-as exa.gera~ões d-e uma
c·on~lança. tnmbem Hi' mitada; ~ isto um tão g.rave mal como é a <lesconfi.a·n ça;
e, portanto , di tram-n'o .francamente, preciza'l11os tambem :vir sobre eõote ponto a
um accõrd-0 de opiniões.
•S en:hores, d ' z-se que o duro aJto é a com;equencia ·de ~a•lta de capita,es no
palz . Não entro espec'a:lmente na di,s.cuo$São ·desta materia em -0 'l)Onto doe vista
da .influencia que tem o Banco do Brasll, esta.be·1 ecimento aliás ex·cellente, que
o Go\'erno tem em vhstas su;stentar e apo'ar e a que ajudarã com todos os meio.s
conve~ien tes para que "obte·n~·,a os r:ns da S·Ua in.s-tituição: ·b em entendl do, de
combinação com as v ' stas do p.ro.prio 'Governo.
·Maa, Senhores, a alta do j.u1·0 e a el-evação gradual c1ue ee annum!lia ê realmente o re.~u!Jtado da fa lta de capit-aes? Perg untemos a nós mesmos onde está e
de que proced·a essa falta de •C.a'f,)ita.es que pôde tornar <ix.'gJvel a grave ca·Jamidade da elevação · do juro d·os capitaea ainda aJ.ém da taxa su1bida a que já
cheg·ou.
Quando ulbim•a m ente " crise commerclal Ee t emeu em França, acabava
aque!le E s tado de sa.h ir de uma guerra externa q·ue tinoha esgota.do as accuinulações e entrada pelas dcx• am1os anteriores; dava~" e atnda a dreurnstancia. da
falta do generos a•limentic 'os e da saàli'da de metaes, da sa.hoida de parte dos {'a•
pitaes do i:aiz p::ira c·on1pra.Jl-OiS no .extrang·ei.ro ....~ ist-0 , que 'S·erian1 ca1lam idades
pas·sag-eira.s, pod em-se acc.re-scer,1tar ·outras circumstanc·as, como por exemplo, o
emprego dos capitaes ·do paiz em obras extrang·eiras, a a,ppil.'caqão de grancie
iparte d e seus capHaes ·á estrada da Au.:otr:a e em outras emprez.as de generu
commanrlita rio em outros pai:oes. Dão-se •por ve.nh1ra fados destes entre nós?
Fa.J.1.ou~se aqui ·no sy.stema f-e Law; faiJolou-se .nEnoms g randes exagerações d·~
emissões para emprezas ·a.v entu.rosa.s em que se .pretend•"a ga-nhar lucros fa:bu ..
losos" Mas, senhor·es, ·niLo vejo entre nós emprez.a.s •pcojectadas que tenham es8ú
grande a'lca·n ce; não ve!o proje..~to de rotear úS y.astos cam'f,)os do Im.pet"io; não
vejo especulações commerciaes jlITiscadas e avultad,issimas no interior e m<ino.s
no exterior; n ão vejo .nada <le fes utlaodos ·duvâdolSOs.
Yejo · o commercio limitado ao eeu ordina>rio curso dos annos a .n teriores, que
nunca trouxe ·p erlg·o (CJllJofodos); vejo as i·n du.str ias tfa1br:11 e manuf.a.ctureira
comp"e tamente em <>U•!t. nascança, sem exigir •ca.J}itaes o u e:ioig"n.do capitaes que
n~o podem trazer o d.eeequ i·l ~br io .ao.s ca:pitaes existentes com os .n-ecesaarioo.
·- fVejo na a~· r."cu lt'l!ra ex•igen9as m_uito moderadas, se eu me g·u iar pelas O!Ji
'"0'05 de autondacles q·ue nesta <1uestao devem ter peso (refiro-me aos capitaes
empregados em em1nesas comm ~·nd.it.adas), ·se me guiar peaa ·propria opi·n ião c~o
Banco do B-ra.sia, elle d.' z que d~de 1853 até agora, i.sto 'é, em 4 ·annos, 0 Rio
ele Janeiro tem app.li>ca<lo a emI>rezas propriamente de gen-e1'0 commanditario 16
·. 'Ilil contos de ré·s, e á de es-cr·av·os do Norte cerca de 8 mH contos, total 24 mH
.contos, ou 6 m "J contos de rê'e 11or an'l'lo o .que não ~ senão uma parte muito
Jlunco cono!'i-deraveJ .aas aooum'1.1 J a~ões da 'J'.)raça -e •pr.ovi·ncla do !Rio de Ja·
neiro. (Apoiados).
·I .
·Não estão, porta.nto, eegotapos 0.9 capitaes do ilmperlo, e repet.irei ainuu,
para deeassombr.ac aquellea q.u e pensam que -0 M·l-nistro da Fazenda •é demasia ..
damente ousado, repetirei ·ainda: "Não se conc1úa <l'aqui que todas quantas em·
iirezas se •p rojectarem, de generq commanc1ita.d.o, devem .ser ap.provadas ; e me·
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de -0pposJção de qurulqu e•· outro fiscrul q.ue n ão .seja o Governo do pa: z .
As emprezas ou ·CO·m pa.rnbias de genero comma111ditario, em pr-0jecto ou por
tentar, não p-0dem trazer pe11J go a:lg"um. ·ID11a.s não podem incorporar-se ·n o ·p ai::
sem approvução do Go'Yerno lmper a-1; e o Governo Imp;e,rial nunca as appi·ovarâ.,
senão depois de .p erfe'to cornhecimento de -ca~1sas , d epois d·e exami n adas as cir···
cumstanc!as e de se ter r econhec'·d-0 a sua necesB.'dad·e, e que não ex-ce-Oa,m aos
recursos do paiz, ne·n1 tragam embaraço ao .seu progT·esso e dese nvolvim e nto.
Não •ha, -pol"t:rnto, motivo;:,; par,a' esses 1·eceio.s . ü <Governo tem intereEse em
não d eixar arr·s1c nr as foxças do pai~ '8rn e1nprezas ·inconsidera·d·as, pelo i11enoo,
em meU10ramentos ·por agora diiS·pensave:s, em obras que com o anCLar dos annos
de·vem realizar-se, mas q.u e 1HJ. o.Cca.sião seri·a m pr.en1aturas, e servíria·rn d·e embaraçar :ls começadas, que foram jwlgad·as ma's urgentes.
A concl.usão, pois , que tiro é esta: os .capitaes .ao paiz não estão tod·os em~
p1~egados, não estã·o et:goba.do .., como se tem dito; e, repito, o <eon1n1ercio que em
parte se f11z •com ca.pita·es extrange'ros, não occu·pa.do.s capitaes <lo limper'.o.
sen"° ·urna -parte que não é muito .c.ons'derave.J. O com m ercio do BrasH não
entra P.m wpecu·La cõe~ ardscada.s ·Que demandeun avul1ados capitaas e esgotem
. os di.sponive'111.
As a1·tes, as manuifactura•9, sen hor1·>s, estã-0 tã·o na infancia, que não tem
exigid-0, n e m 1Jor ·muito t em,po hão ele ex·igir avultados oap ' taes. A agricultu!'a,
pe lo m en os ag·ora, exige ·capitaes em menos avu'ltacla.s q~iantidad·es elo que no!
annos .anteriores, quan1do d.urante o t·raf.·co, fazia com .comp r as <le numerosos
es-cravos, ia longe ode eP-gotar os capiitaes dis•pon i·v e,iiS, ·é erlla, ·pri.ncipalmente, a
do '"Ifo de Janeir·o que, em J.v.g·ar ele t.eo· emprega.ao seus ca.p:taes e m s ·e us tra·b al1hoo;, os tem traz 'do ao mercado pa·r a serem applicados a outras industriae.
A situação quasi anormal em que .se têm ac1hado o Banco do 1Brasi!l e o
mm po.sto na alternat'•va de parar com o.s .seu.s descontos e ·d•e e leva r ·a su.a taxa,
e ann.uno!a•· a possi1bi1l:'·dade ·d·e novia s.u,bida, ·es,9a situação é ·o resulta·clo ele outros factos que ·não somente <la insuffi.ciencia de .cap·ita·es; e esses outros f.actOB
teren1os occasião de exam·'·na.1-oB , porqu-e . agora nrto virian1 muito a propoeito,
pois !Ião é a di-scussão ª'ª det&!hes 1P«·OPria d esta occasião .
Oa prazoo c u rtos . é tambem 1uma das qu eixas . Eu dis<e que '1té o propr:o
commer-cio reclamava contra ois .p razo'S dos descontos aictua.es. Quererá dsto .fü·
zer que o ·commercio tem razão, quando reclama contra.
•prazos do Bane.o do
Bra·sH. ou ·em virtude <lesta · !'ec.lamação , o Bamco do B.i·asi1l deveria estender Se'l.IS
praz.os? Não é esta a conseq.ue.ncia a tira.- dos p•rincip.' os; por.qQ1e o Banco ·do
Bra~'. i.J, pe 'a organiz·ação q.ue t1e11n não p6de -e1np.rest.ar clinihelro s1
·.11 ão ·a 1prazoa
curtos, como pro•cede, e 1pr.i·n c' pa>lmi!nte, pór-que ·OS seus agent es têm dito que eJ.J;e
é um banco comm'0l'C·i ail.
As necess;\dta!d.es da ·agricnhura e c1a.s outras fodmstrias nã·o d·ev-erão ser
tambem satisfeitas? Os capitaes do pa:z, que assim .,·ão enti,egues a-0 cónunerilio, não deveriam ser tamberr repartidos pe las out·raos industrirus? Ou antes não
é i·n dispensavel que o commercio e todas· aa indust~·ias e com esp·.. oi·alic1a•de ·a
e.gr'oultnr a tenham mais -faóllclade de obte·r os Cllbita·es ·qu·e p1·ecisam? E . quaeB
os meios? A incorpora~.ão, por· cer.to, de outros ·e.stabe lecimentos a,,. cred·ito ·q ue
,p ossam empt~estar a prazos mai·s longos; e sem ir clesde j á acx~ bainco.s pro1p1,iam e:'1t-e· hy·p ot.hecarios com pagamento e amort'z açã-0 g.radual da div ida, ha o meio
de estabe'ecim ent-0 que tendo caix'<ls f.it!iaes em al,guns lugares do int·erior po.ssam
empregar a iygricultura com ma·'s va·ntag ens pel-0 maior conhecimento de ·pe.ssoas
a ·quem emprestam e das garantias que fot'necem.
A conclusão c1€stas m irnhas }J'rop"osições dimanam natura lme nte dos . 1)rincipios e •é a necessidade de mais es•tabelecimentos 1bancarios.
Nll.-0 e.ntro na questão da Sing·u1larida de ou da }J'lm·aJi.dade de um sõ ou de
muitos banr.os, par·a mim o que ~ verdade é que oo actuaes não sa•t.isfaz.e m a.
todas aa exi·gEm<:ias da situacão.
no~

1
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·"O nosso paiz, senho.res, cresce em riquezas, e tem prospera·do muito, •
augmentatlas as transacç;ões e -elevados o-s preços, maior quantidade de moeda
é necessaria. ·E quem a lba -C:e supprir? O Estado não, que não tem maks ecsa
mi&0ão -espec··al; os merca-dos a si prnpr i·o.s" tambem não, e seria inconvenien l.i
que para o fazer fos&em obrigados a importar gi·ande qua•ntidaide de metaes i;>r,e.ciosos.
Resta que o .fizesse o banco, que tem o privilegio de emitt!r."
A esse discurS<J t-eria de relr-ucar 'l'orn's Homem; e e11-e o fez pouco a,pQe,
exanün a ndo o assumpto no triJYlice ponto de v :.sta em que o .coI!t>cou o m i n!stro.

IV
iDlSCUHSflS DE SALLES - TORRllllS EJOirFilli"1 . RE.'\J·~ÇÃO CONTRA OS
BANCOS E PIELA RESTRICÇÃO DE ElM1SSõElS. A QUEDA DO GABINETE OILINDA·ISO<UZA éFR.<\.NOO. A VICTCIRIA DA RiE A.CÇÃO. TORRIDS -HOMEIM 1MiINlS'l'RO . O IP ARIEf}ER ID!E ACCIONIS'l'AS DO
BANCO

Sa lles-Torres .Homem, e111pe11'hado na desti,uição da p1u.ralidade bancaru,,
. acud ·u de prompto ao discur°'o -de Souza Franco 11 o f~z encara n!lo tamJbem a
q ucdt.Ln no m ec 1no p·o.n1o de vist&. eln que este l(l coi'ioc·á ro -- JUJ'O bara to, au ..
gm enlo de ca:p :taes, suppr·men to ao meio c•lrculanto, a ux.llio âs mdustriao .
Eis os pontos p.rincipaes (la nova o.ração <l-e 'l.'on-es Hvmen.i
"0 ndbre Ministro -da Fazenda espera desses novos bancos de emissão ·que
augmentem os .cap'taes e 1baixem o juro do -din•he·ro, suppram a -deficiencia -do
1
m ci u circ ulante, •a·uxiliem a h W01.1.n1 e promovam ou aj1Udem us mu itas empreza~
e m el h-oraime·ntos, q u·e para ri"ascerem sô frultam os •dito,'!! bancos.
O Sr . Barã•o d e Mauá : -- Sô -esperam j.urro mod·:co.
O ·Sr . Torres Homem : -- Peço .l'cença para sU'bm etter á a -nalyse cada uma
destas esper.ança·s , .em v-erda<1e muito lisonjeiras, que 1;-e -depositam nas nova.i
crcaçê\es . Em primeiro Jugar será certo que .b ancos crêem capitaes? O cred1tv
c1·t:-a capital ?
O S r. Rodr:gu es d •os Santos: - Por certo ·que s'm.
O •Sr. 'rorre.q Home m: Os b a n~os não crêa1n .ca.pitaes, attrahem, centra J,!zarn os capita~, que já existem, e os transmittem á prvdrncção; e nada · mal~
são do que um mecan·i s·m.o de centrailização e dif.f.usão do cre-d.to. Os seus servi ços consi-st-em em dar a fô \ ma circu '. a nte aos eJ.'feltos do commêrcio, que eles·
conta m, su'bst "tnindo pelo seµ cre-dHo inclividual. O billhete ban<eario -é a promessu acima por . todos {10 pag.a mento de •um certo valor ; e e6>a ·promessa é
p or ventu ra o mes mo quo o valor?
O c:l!v:ta l exprime os frt-ctos do traba•ho it!CCumu1lad013 pela economia, par.'.l
cervirem a noYfüq pro d-u cç;ões i o credito passa de um as para ou trais maos, esses
va :on:s craa<1os u n icamente pelo tra.balho; e o pa pel 1ba-ncar:o fac·q,ita ci1rcu•la-·
ç 5.o . O nos so d &•tino matru·ial no mundo m eil•horaria ext.rao'l'."clinariamente t0e
fo e.;:e possível improv'sa r ·a r ·-cweza .coun .pedaços •le papel.
O Sr . M inist.-o -da Fazenp.a: Os ·bancos reunem os capitaes espaJ1haidos o
~sim

os
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O ·Sr . 'l.' orres Homem : - Entr.etan to o preoon<:e"to pOJ}U.iar de que os bancos <:re'l rn ca;J tae.s tem 1;1'.do muito ·pr·econizado u•lt ·imamente entre nós; e .corno
a autol'idade d:os 1neslrcs da 1Soeienc ia i m porta n1ais ,p ara a difasip.açã o desse erco
do •q1Je a mi11°ha ·humilde o;Yinião, e u vou citar alg·uns, .pod e ndo citar todos, e
rl arei a cada ·Citação a fôrma de nova ao meu di<scurso. (Faz vcwia-s citações). ·
A multiplica~ão d-0 paµe 1 banca.rio d•i minue a taxa de juro dos ca.pitaes? O
j 11ro do ~apitai es tá sU"bora · n~do á lei gera l, ·que determina o preço .corrente ·dÓ
todos ois productos , isto é, a t-elação entre a procura e a offerta. Se os ca·p-itaes
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s ã o etiperi0res em quantirlad e á necesti'dade, que se tem de'.·les, o ju.ro baixa, e
eleva -ea n a hypo th eee inversa. Ora, o paJpel bancario, simples signa.J i·epresentat:vo
da m oeda , nifo é e.api ta i, e 1101· conr equ.en c.ia a sua m a ior ·OU menor qu a n t»dade
n ão pó dPi t er a ln:inima in1füuoncfa 110 ju ro .
Se se q uer .füz Pr ·que · a •COl1·C-0rrencia. ob.rigar-á o Banco elo E ra s'! a eer m.'.l i ~
m oderado na tax·a nos seus •clcsoontos, eu oPt>orei a isso as .seguintes considera··
çôe3 . A verdad·eira e salutar ooncm-renc-'a ne.'He caso se ria a dos cap tal ·sta!õ
p a..ticulares, e so·b retudo a «'os bancos de sim1lles d esconto, que opera m co1n
la r gos depositos, além do.~ se1•r; recursos pr oprios. Se, qu.ando o cal}!ta l é abun dante , o banco pere.ist!.sse em co nse r v.a r a ltf1 a taxa dos cle.9conto"', é oobv o .q uo ·
o s e u cu.·pitu.l 1fi·ca ri a sem ·em pr ego e qu e a sua -Ol ientell a pa1~ s·a r ia para os esta b el ecimentos part'cu.l a.·e.s . Um dos erros em que se tem la bo·Daclo é o sui>pu r
0

que não h-.:t eoncur.r encia senão 1ior nie·o el e ba·ncos d e

ex·ste privi"egjo

v el ;

o~

do

desconto,

u1na

taxa

art°fiC·i·a l

em 1 s~ão.

de j ur os e

J~\., je
cou~a

nu-e não

in conceb1-

depo&itoo e o.s Teoursos dos bancos de desconto im possi'b ilitaram P.5sa

a.n on1o l ia do n1 esn10 modo que os b ancos de en11'.ssão, e sen1 O·S perigos qu·e e l·:e.<J

a p resen t!tm .
•">. ·6to aj unte·1se .que a te rncl enda constante ·dos b a n co3 m esmo priv i.legia doa
é pu ra tL iba ixa. e não para a alça elos prem.. os, nor.que ni€.so enconuan1 muito
m aior intereg.Ee, co rno m ost1·a varies ·facto-; mencionad·os por Gu:~bart. e Tho m az '.roo·lc .
Cum pr e ainda o•b '.ervar que o nlto J}t'eço dos juros elo d 'n.hei10, q ue nestco
ultimo,q tem pos t em or.esc;cJ.o em {fU•asi t•Oclo o mundo, é bem natu rn l em um
p a i ~ novo, e {J'Ul~ d e~dP. fl' g·unt:i ann os ach a - se S-O'b a infllue ncia das camsas qu e
a ·m ;'l1·uem o cap ital cl ispo n ivc l. Uma grande mi n.g-ua n a pro d·ucção dos art igos
de· subsistencia por effeito ela insuHicien cfa .de braços n a lavou•ra, é n $Ua ca"
r est'·a oonsecu t iva, não podiam deixar de ex-er ce r poderosà. !.nf-J'uencia. pa•·a a r a··
r efa ç!lo do ca plbaJ .
Eu 1')U·ppo r ei q u e .noe sete m i·l hõeis de h a!Jlta.ntes qu e compõem a po•pu la çiio
do n os-s-o pn.i z, o t e.r n10 111·é-c:lio d.a. 1despez·a· d'~ait"i~n de cada um er a, 1
h a sete ann oa,
da . $200, ou ·511. 00 0 :000$0 00 .por a nn o n o tota l!. M as esse termo m édio .a.uplic ou ;
li precizo q ue a popu•la ção cl.eapen cl n 511 . 000 :000$000 •pani satis'f azer suas pri meiras ·n~e~&!cladoo co m a mesm a ·qu a.n t idad·e e '(JU!lllildade de pr O'ductos . .Co mpre.hende-se que r eduicção enorn1e nas econon1 ias e .por coni!equ eno~a n o cresci m en ia. an nu a l do cap ita' da fó-0c iedade, n ão deve trazer este estado de cousas !
1

1

t A11 oiados ) .

Augmen tám os , t:ambem a n<J\>l:a ci·r-culaçã.o nestes dez annos com m a is "1'1
4.0 . 000 :00 0$ 000 de m etaes; e vós s-a.JJ e·s q ue a m oe da m e ta'!lêca. n a sua q ua.Jid.a.de cl•e inf'tt'll•mento <le pcrmt;tações é um cap·tal imp roductivo, ~. para servirm e c'IR exp re>'são ele .\<l a m Sm it h, a e:~tracla po.r oncle trajecla m os producto<>,
inais ·que !}0 1' si m e.$1na não produz un1 ramo d-e he.rva, ou u1n .grão de lrig;o .
Al ém {l ;s to mni s de 40 c"m panhia-s incorporn ram-se n este clecen nio com um
cap ital nom '•nal de 80. 000 :000$, e do qual se a0li:1 rea l izndo 55 ou 60 . 000 :000$ .
Entr el·las figu r a un1 .gra nel-e numE::ro de en1p.rczns .que fix an1 en1 si o c:lp .t al
ci r culante e o d islrah en1 el1'1 p r eju iz.ô das operações comn1orciae.s . ...6i.. .conver~.;ão
exag·erar1a do capital ele gyrn em ca.p ital fixo con duz, co m o observa -0 Sr . W iloon , a esse r esulta-d o in-e·vitavel, que os >fu ndos n.ss im im mobi·l" zado<>, não e e rnpro duzindo int egralmente n<>m em ob ject<r.s pr OJ).rios ao consumo '.nterior, ne m
e m n1ercador1as plfo·p1...'as ao commercio exterior, oq ca·pitaes tol'na1ni.-se r::tros e
c aros . A pr ova d e que immubil' zúmos ca.pitaes em mais Jag·gas proporçõ es el o
qi1e pP.rm ittla m as €obra.<; do pa iz e a necess iclacle ele reconstil u ;r inces~1ntc
mente o f undo .a e gyr o, é a imp ossirb.i lida cl e em qu e se t êm viv' do al g um a,~ d essas
em•p i:ez.as de •con Ununrem.
Qua.ndo estas .cousa.s ·tã·o poder osas se reun en1 para fiar a r2izão da ~~ca ~s0z
d e capitaeG e eeu e ·ü\,nclo preço, não é bij us tiça manifesta· querer attrihuil-o no
B anco do Bra.ei'I, como se lhe tosse poss~vel op-irar um mllag4·c·1. E' verdade C} ll t;

464
os 'bancos c ream capitaes, segu·ndo a moclerna doutrina; e então elle .pôde ser
·arguido de não querer usar üoota facu lda1de 111agica. (.4.21oi(l(los e não a11oiad-0s).
Farei so1J.r e este ponto uma ultima observação . .Se meioo artifi.c 'a.es pudessem fa ze<·, o .que não pod·em, ·b aixar a taxa dos juros, quando a procur·a ·~ maior
ql!& 1t off~rta ·do capita;I, acor.tece ri·a qu·e, em vez ·de concen t rar~se e l~e nas. indus trias j á ex~5tentes , nas industrias mais ·importantes e isdispensa vei.s, se dissem :nari1t por oittras que não cs tivesi; em neste caso, e bem d epressa a defi.cienc ia.
dos ca. p-itaes augmentaria e s•i tornar ia ma is gTavosa . 'Succederia o m esmo , que .
ae na escrussez · temporaria dos princi,pa ·es generoo de a1limenta ção, se executa•sse
o cons el ho doo empiri.co<', d·e •baixa.r os preços; oo generos ex·stentes no merc ado seriam tão larga mente con.sum 'd ·os como nos d•ias da a·bundancia, e seguir-se - hiam depo :s os horrores rla fome. (A11oiaclo s ).
·Os ban•cos de circu'hição .podem au xiliar a lavoura ? O irn ecani.smo d eistes
ban<:os, a nec&<'5 idade d e cl eBcon tar e m effeitos de. um prazo curto , a obrigação da
con ve rfb ilidude elas sua.s nota.;; ao .portador e ·á. vjsta, o.s tornam exclusi vamente
a·clapta.doa ao i:er viço do conTTne rcio, e inl.prop·rios pn.1~a a.l':1nenta-1.· com o cred•:to
a s op e ra~õcs da lavoura . O ban,co de ·e.mi s.s ão descon·t a •O producto do traba.!:ho
f e ito, suppõe trnnsacçêes. j-á 1·eali zadas , porque de. outra sort e a s u a. nota nada
r aprest:ntaria ah.:o utam e nle r:a c irc ulaçã o. O lavrad or· preciza que se lhe de.5contem os p roclu c tos elo trabalho futuro, a r e nda g·r adua.l do ca·p ital . immobilir.aclo; e, po rta nto, .não ê debaixo <l a fórma ele notms c ircu.lantes que um banco
]il1 e .p 6de em p·reE.tar
seu cred'"to. Al ém ·dic·s-o, de ·que uso s<'riam ao b'lnco titu-l o.~ de lon go prazo,
quand.o t e m de -0·cco r...e r á conver são ele s uas notaJS?

o

( Avoiaclos ) . ·

'Senhores, a eciencia moderna el.!ta1beleceu o credito territor ial sobre b~se s
no vas e fel-o p a.rtioi,par elas va.nta!j"en•s do cre<iito ·oomme rc.ial sem ser nece.ssa.
rio reconer a . pape\9 de ci;r cu ~ação. A A'llem·an.ha está. che ia dt: ha•ncos hypoth ef}ario~~ ; a Trussia, qu e nas eu as ~e ia provincias não :conta nada m einos que
25 bancos territoriaes, possue c\iversas caixas de soccorro á lavot1•r a 1favorecidas
pe:o JDSla<.lO. A '.RU\Ssia, CJUI' y-Ob os au.s1:>" cio s elos d -Ot1S ~1.IUmos im perad·or~.
ach pto1.1 P.:J ..s s n::is J) r ovi1nc.'ra 1s a.q Ba1tlco e da tl?olonia ·ú ~yst·en1a a nal c..go ao que
foi inaugurado na Allem anha em sua fórma pr ' mFtiva, fundo.u tamb em o gra.ncle
ba1,co de e mp.r estimo do impe11io, o mai•s vasto e.sta·belecimento de c r ed ito hypoLhecario que existe no 1r.un(Jo. A França e a Belg ·ca arloptara m
n estes
ultimos annos em .grande Psca·fl' o mesmo plano de crooito para a ag rl·cult'U·r a.

Os títul os clessas a~iSociacões, o•s 11 p.fa ndibrief" d·a .A.tl'l emanha, as letrn·s de pe. n.hor da Fn1nça, nada l ê m .Ue ' co·1 nmum eo 1n as .notas -ci r cul a ntes.
E 1 pa·ra a lavo1ll1ra, a 1na.hs i1n11portant·e ind ustria nac(o nal e crue .iR.z so.b
o

peso el a u s urn, qu e cumprin a.q ·Sr. Minis tro da F a zenda dirigir as 1• ua s· vistas,
aux iWmdo-a com ·b ancos ele ·um a es tntctura es pecial como esses qu e men cionei
e que a•b1m d am em paizes al iás cobe rtos -de fab1·icas e enriqueci·d os ·p or um amplo cornimercio . Atiplicar a tal 01bjecto bancoc9 de ci.rcu1aç:ão é d•esconhece r a nat u re za do seu m ecanismo. e a su a imprO·Priedade para corresponder lí.s n ece~s! 
dad es ele todas aquella.s e mp[ e;;:a·s . que w mo as da ag•·icultura não r e produzem
o capital que emµregam eenão por •uma loo g a accumu,J.ação da s rendas .
.Eu pas.so a examinar o outro fim que s e propõe o Sr. !l\1in·iatro da Fazenda com a multiplic ação do .p ap el dos banco.~ . is to ~. o suppt·iu a f a lta, ·de meio
circula nte. Quaes <São 0 1.; elem en tos esta1JisUcos, qu aes os fnc tos economioeo.s que
s e rv i.ram ao nobre .Af i.n'istro para b'1.1J1.p ôr a falta d e num e ra.T io no paiz? Ha 10 annos
" a. circulação geral do Tmperlo compunh a -se de 46 . 000 :000·0$ de n e ta s d'O 'I'h eso u.ro,
e ma·1s 3 ou 4. 000-:000$ ele pa1J el ele ,1 Jancos, 5 0 . 000 :000$ no total, ·de 1847 em
clia.n te começa ram a reapp.arecê{ os metaes na .circulação e. :]1oje não pod em ser
a valiaaoo em m enoo d e 40.000 :000$ . Add icionem-se•M1es 48.000 :000$0·00 de. bi~l1e t es do Banco d-O Brasi·l e s11as filiaes. te·re i•s um .accre.<>cimo de 88. 000·:000$
tobre oe 50. 000 :000$ ci.·ue então exist'am .
.. Ullla voz: As transacçô·?s tt!1TI cons!derave·l mente au~menta_. :

-
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.O Sr . Tor n~.s H01nem : Admittir1do que a in·dust.ria e o c ommercio tenham, nesw per iodo, dU<Pidoa-Oo seus productoa e transaccõea, peco qu e {1C note
que o m eio circu ·ante se elevou de •50.000 ;000$ a 138.000 ;000$ approximativar
mente, jeto é, a muito mais elo dolJ.ro . Ora como a moeda ou o seu 1:1:gnal repre~nta:Hvo oi r cula muito m ais rap i&am cnte {tue as mercadorla<1, e <;ue e mquamt<J
estas .fazem duas ou tres evolucões, a. mesma moeda <1ue as pa&ou move-se com
uma velocidade deoupla, pa,re. ir serv ir de lntermedia,rio em m uita.s outra1:1 tra1n1:1accõeB. resu'lta que o valor nn num era l' lo é semJ.}re incomparavelmente Inferior
ao dos productoo que tiaz circu lar ,e q ue não é preciso que a·ug m ent e na m esmll
rasá() do a•ccres<:i mo destes . (Apoiados) .
Um a das leis de circul·ação é que quando o numeraria diminuc em qua,nt!da,de, compantt ivarnente á m i1s&a dos p rodu ctos ou das· transacções, o seu ,.-a,Jor
augmenta , ass·'m co m o dim.im.!e, s e a quantidade é excess·i va. No p.r imeiro ca.so ,
a moeda dimin uiÇ-a em quantidade, mas augmentada em valor, faz o mesmo
serviço {];Ue antes; é .:omo u'n tubo •hyd!·aul:ico, cuja capacida de se a mp l-ia.sse ·=
razão do volum e do ·liquido que por elle tmje<:tasse. {)ra, o symptoma que revela 11. s utida do va lo·r do numéraúo ~ ".L .Jimin•uição . doo •preços de todos os 'prod•uctos que com ell e se permutam; e eu J)i!rgunlo se esse sigmtl j á. appareceu !
De cei-to que ·não ; o que a·J)parece é c ." ucto opposto .
.Outra :.e i comme rcial é q ue o augm ento do v ~v:o r elo me io c ircula nte, pela
.sua esfcassez effi: rtun paiz, -attraihe para ahi

ia

-e n1igração das n1 e-edas extran geJ ..

r as, pela ra-z ão que a m )l rcador ia proc ura o m ercado em .que ·ha fa lta della, e em
que vale m a is . '!'miamos a ss im re:>ta-belecldo o ~q uili.brio, entre as transacções
-e o meio c·rculante, n a s uppósic;ão de que este fosse insu-ff-iciente.
O nOlbre :l\'Lin iBtTo da .Fazen<la ;)I'efe re, porl'm, supprk, u prete1 ..d-ida fa lta
<JOnl papel de l.Jancos, d.ifflcultando, assim. a em'gração expontan ea dos m e taes, que teriam a vantag·em de tornar a no&;a cir•c ul ação mixta, de fortilfical-a
.çontra. a s fluctuações e prepa rar o ca ml-n ho para a tota l cessação do m fto t·eg-hne n do pa·pel·mOeda.
Se se quer, pa rém, con t•n.u al-o e n tão mais .r azoavel e mals logico, seria o
.&t:spen-Oer o resgate <lo papel-moeda; não vejo motivo -a lgu u\ i>lausiv·e-l para que
continue o Estado a •fazer o enorme s'a·Clriticio para es.se r esgate quando por outro lado o Sr. 'M:Lnistro da Fazenda declara ~ f aoe das 1G:: amaras, e do .paiz , ·que. ,o
meio Citcul-ante -não está. em relação OOlll as n ossas n ecess iclad es, e 'CJ.Ue, como remedi.O· a esta e-ltuação , t o.rnava p.reclzo · multip:-icar o pa.pel -Oe n ovos •biincos.
1'1utão Pfü'a qu e o r esgate '! ...
Sen·hores, ·p or qualquer ·ta,ce que eu cons-'-dere os a r gum entos ailleg11dos 0 D•
favor ' do _'p lan o do Sr. Ministro da Faze nda, n e n·hum de lles resiste á m e no.r
.ana lyse."
{le

novos 'bancos comme1'Ciaes não se insta ·1aram de prompto. Os effeitos

-da erise de 1857 nã.o e pennittiram.

•O :Ban co Comme~cia! e Agricola insta llou-se em Março de 18·53; em 'Maio
doose mesmo an·no i.ti.st11'!10.ram-se o Banco <le Pernambuco e o d-0 Maranhão • .e
.e m N ovembro o dá Ba1h ia .
O Banco R urnl e Hypathe-cario eom<iço-u a fu ·nccionar como banco emissor
-em Fevet'eiro -de 1859 . o Ba n~o do R io Grancle do Sul ln staHou-se em Junho
·d·esse am no .
·E m Dezembro de 18·58 a s emissões dos novos hancos inonta·v am ern • .;._ . .. ·
8 .·917 ,G.80$000, ass im dlstrl·buide.s: ICommerial e Ag"rlclo'la: 5. 70 0! :.180$; \Per•
nambu.co, 1 . 4'60 :000$; Maranhão, 4-30 : 00 0$; Baia, 1. 387 :500$000,
A gnra•ltia deseas 01nl ssões cohs·'stia, nos termos d<>s decretos q ue <is ~r
mltti~, em .apoiices e outr0« titulas, a!'é m do pape l moeda a metaes em confre.
M'd.S, 0 ~slmpl·es exame da ! órma por que t aes fu.ndos se constlt uira m , mostra
quão trage's eram, p ara o..~ flns da oon·v ersib!Udade , essas garantia.s. Aque lle
.q;ue mais notas la nçou na. circulação, o Commercial e Agrlco'la, ofife recia oomo

466 --pen•hor, em TiezembrÓ cifaati · -" ·s ·G·o ilpo"ices "de 1 :000$0.0.o;_'jurôs .· d·e s .%.' 'acções
<l.a ·E. '1<'. Pedro· :II; na ·;i11poi'tai1ci·â· de · a.2·38 :::ro·o$UO_o·, ;ex·'.s thi·iló' 'em 'cofre, ·;p\ih,:
o 'tfb~ó. 'J : ios:452$:· éJ·e''1/a·pêi ríi'oe'<l.a. dó Gó''ertfo, e ·5·4 ·!o:i1~1ioo. ·d'e m'et!tes'. ' T'erld<>
a"'einissão, · nessa datá.; cié 5. 'loo :180$; ra:cil ·ê condtür ·perá. ~i·roqueza :a.o··tíistitut.:
pa'ra os . fine dn immed"ia ia' cor.versi.b i"lidá'de tl e suas notas em ou ró, oti me5'_i)1o no'
~apél moecl•a do Go verno.
·
·
· ·
·· · ·
·somma-das as n\)\ia:,:; e mi·s~<õ es " e ·a<'!· qtie · tBanê!ó do B-ra~il effe.c tuarã.. ;ter
sli-ha um a lto algal'isnio, 95. G83 co ntoo - o t1ue, ·i;>6r .·si só, .' soi:n ' fai·la'1." no ·effei- ·
t'ci ' moral qu ;J a ·nova . poJ.i~i-ca ·teria de -ca•U·SÚ lio mur1db d_a;;' ' trans·~!cç õ es, ·toi·çú.~
samentõ ;ba via de constitu ir f.actor 10êrio .Uc .per.túrb-ações e con'o m'cas. · 1'or ·. isso'

o

0

nresmo,· ma'i·s taPde seria assig·na·lado .q ue '':Sob um ta1 piano ·a: existencia · d:e ta ea.
1

e:Sta'-bele·ci'm entos nãb podioa . cl'eix·a1· d-e ser"•·precarfa e 'infelfz, ~enãb perigosa piira;
o· pu·bHco no · mo~enlo de uma ·' ci'ise· como a ··qlie acabava de · ab.ysnin 1· qu.rÚ·t';i ou·
cfnco cas as ·b ancariaa e de alia1ar outras que· aliás ·se acre elita varn forLt: ii ·e·· So"

liitlfü!".

(2'9)

.

"

.

'.

poderia preva le·c~r ·. - r.'.
reação· tiillha de eraliza r~s e ; · bnpo.s ta ·-Pelos riütlii°s a reine se· alludiu ao l&rnüli<1r
e ·apitulo .precede nté. A s'iluaçã.o se agg>ra va va dia ·a dia : cambio em tend e'nbi:ts
continuas pai·a o decHnio, vjda ca.,..a, a moed·a de iJuro f\scM·sa, especÚ'nções· ·d e
Bolsa, o quadro, em summa, cà.racteris·tico <de emissões exceS&iva·s , as quatl3,
entretanto, pers i10tiam E·em embargo de ein certo momento, o' B·anco do );;rn;sil,
fai'diamente ·eembóra., · haver ·proc;u raao· r ootring·i·r aqueL 'as ~iue fiz·êrn .

Mas a s ituação creada ·pi.·1a pol!ti,ca: e:in issora

riãi;

.... .. .:-\ . reacção i11icia-aa· ·pelos · aist u1\5oS : de 'l~ON· e.s· J-Lomen1 . . c1ue J1-fto e~ülv~t só;

mas acompa nhado por outra:.s :tigura.s rto'taveis do Parl·a .-inen.to, a.S q•uaes - se vau-·
glbriava m {le fanar e1il nom-e elas cl a&.~es : côhSe r·v aidoras e dos inlercSSes ' ·per··
ni:·anerttes do ipalz, · eulrnÍnóu n,o · meiad·o. de 1853, logrando ferir <:!e mort-e a 'pi;.
lHica ' ·de 1s-ouza F',ranco; · ma<i,1 eJ.Ja não obJectivava só a .pJuraHcl·ade bâ,ti:carfü:
lrtdo mais longe, pro•punha -se a pôr obke ás emissões de·sol'Cl•en.ad,as·, su-lrn1ettéri"
do-as ao limite legitimo da conversibHidacle em ou·ro.
·
·
·;
.. ..
No' :Senado e
Cama ra os· debates pa:Ss;i ram a s·er apaixonados. A ci'itica
aos bancos l'ecerr.-creados f<\'zc ~e- im1Y' eclosa.. ·
.
.
.
·, O systema das caui;ões, .base d elles, foi criticado 'e om deisão e· ve rdâde.
Qtie val-eriam taes auções quai;tdo, em mom en tos de. cri.,,e, precizavam o.s Ba~coB
transporma1l...a:s em rnoe d·a para attencler ao troco de- ' notas? Eis a pergtinta de
uri ~ . '.l'al systema · está. cond-erii.nado nos praprJos Estados ··unidre, onde tem~:.í'."e·
rado .graves crises, dfaiam outros. lA. unica politi-ca bancada llOS.Si v el, a dn unid'liide, está destr·u·i·a'<i ·peli basP., imposs' bilitada de · v·ez 'a ''funcçã-o éle fegul•ad-or do
mercado · monefario e de saneador do meio ·<:'i<'culante attI'ibuicla ··ao 'Banco.' do
Brasil pela le i de 1853, al'firmavam m uitos. A infla.ção é .iá um fact o- diifo.m
os adeptos da B<"'c o'. a res t1,!ctiva - os preços sobem em escala rapida, o cambio'
te1;de para a baixa, a jog-atfo.~. ·pe\·d·u ra, J:>Or eff.eito dos novos ha~-cos e. uii-ci.tialles
que iiinda terão de ser creado\S· - No debate i'oi . ·por ',V<izes assigna:la<lo"'üué 'á
riova .orie.n tação d ec6iT ia ddá propO"sHos · de se x·ocom·i 'nenà.ar ó '- Governo á POJJU.fari'd a<Je; faz e ndo o s:edvço d·os· hom'en s de negocio, do's · ba'l sista. sé' de ·j)ra\}<'Ís comm er9iaes em alluros .
. Joaquim Nabuco .ciescrever;a mais tarde esse momento em lermos que · ter<l.o
1

"ª

de "·i'lca~: :

·

"A rela ção da baixa elo C'\l'~bio, diz elle, que se manbivet'a a lto t a nto ten'irio ,
ll<t e.sco·amentQ. do$ rnetaes, d.a subida 'elos 1JreÇos, "salarios e 'braços escravos,' >COl11
a .n~và : po lit'.úa 'f:nanceira : era incontestave'f, e a eeeo.Ja 'unJtarià; -'-' não se·.' tl:eve
chamal-'a restricti'va, porq-ue foi el'la que autorizou: a e·n ússãó · do Ban'co . do 'Braêrr··at ê· o triplo' ''.rió· fundo · dispbn 'vel, - · não pod·ià ·deixar · de· a·1>rovêit:11r-Se do
'i"e·céio dás c!as·sP.5 onservaaor·a,s · ·diante da febre hancaria, Quando as ·•Ca·marrn:>
·iie·'·abÍ:errí ·'em Úó8 Salles 'l'cir"res"Hom ém ·a1wesenta·~se comó unf· inirnigo declara~~.
'
.

' ~

::

.

.: .. ,·

do tló . t;;'a!b: n ete . · D\('cule'-s-e a

con'C' l l~in çã o, · ·

o ·n1 od11 de ·enten-del-·i.a; cacla

~41i.ni.Jst:ro

t em a sua po·litica; mas tudo icsto é 1;eundriu; a que stão em <!'llC to clos :es tão
ê · se··.haver Ol.l" '.11.ão

fnt:er ~s ados

·. 111;.ri cJ 1 !es· 1 e nü~c:;.'3õe~ - ;- :s e

o- ouro · vai · ai nda. .-. s1u\Jir;

Se' -'CUJ;Útaes ·Creados.' pelo •trabalho ·e poJl:!o, ecOll o tnia vão aindu Sff ; t·oparLiclos g1:a..·tuit:a·n 1ente on1 os ,é1ue na cla fiz e r:.n n pn,ra :ivcu 1n11lal-o!:>, po tv-l'u e é

c.·-·~i.; c

~e 1npre;

o

effe ito ck ca d a. nova clen'ama elo c urso 'f.Ol'ÇOclO. Este é que é o ass umpt.() -d e in"
tefesse · para os d-0us 'lados; o terror dos q'l.lo i;e Yem art:u·ín:"td oH: o enlhw;;iasmo
~ü~

·qne tê nl · ri.th: ia de

e::.1ri·qu ec~r

de i1cpe nte. A acc11sa.ção .de ·,tSalies-!T1>.n ·es.:Fl o.-

n1em ··& forma'!: na ·politic·a .d0 aon:c ' l'a·ç ã-0, .qu e herdou de seus pr eclewssoi·es, o
a;ctu{\'l·'. Mini steTio -nacla fez para ·riu e . 1wogre,:l'issc de um. eó passo, e c r t:oU: . uma

é·p úca ,;ag·a , ·entorpoo'.·da, s e ni. p hysi-0,no,m ia .e .setn caracter" . -I;s.to é exac taniente
o rt ~1 e ·e.11 B ·pecl"a no anno .ant0r;-01', unia época ~err1 •p1hysi.onon1ia ;· n1a~c:; este não é
o po·n to essencial , a;· in coherenci.a pa ssa ·clesJle 1·.eebida ·; ~'•Repi1 clia:nrlo ", .co ntinoa
e'He, "os rru ctos ch.t exp eri·eneia · das naçõ es mais ill:ustradas , [>T.o metteu o im1

1

1

po.s.-S iv·er e·m 111a.t eria ele bancos -; e de pois d·e o )-,aver prom ettido, ,;!jmitou-se a

sat : f:~fa z e r

!)retenções h1à..iviocl·uaes com

ba.n-cos r~ rg{MTiza cl o s : Ue .uma maneira :·de.-.

ploravel . Vio.Jou a lei monetaria ele 11 de· Setembr.o de 184,6, <tJUe .só auto1·.i:mv.a

ele ·credito para a !:etil·ada elo · l)c'll)C l dü ·· Tlhesd uro. .N e.n1 ao me·nos col·hútC o . b enefic io - <la trarn~·g"r es·sã.0 . po11que . de ixa-nos .uni p:::q ) c·I Usnprc iado, ·o
ca-in bio ·b aixo, a · ã-~con.fia.n·ç;a 1nas resol uçõés co.m111e.l'eia e.s ·.e i.1n1a -dcso:1·cl e.n1 1ia
ot1 era~õ e!'i

c k cu.Jnçã.o diffici l de repa r ar . Com a em issão ele papel-moeda não j·usüfic·a cla
por n ece ~s i cla<l e a•lguma d eu a m:ecHcla <l·e seu cl eedem par·a a 1C onstit~1 ' Ção' e llJ9
li es,

e pa ra,

puíb-lieas ".

to da s as .

r e,g~ras

que deve111 · presidi r

á ad 111in istraçFto . dati

finun~ a ~

"·f?Otr ta IF r ri nco -de fe nd ' a -1$·C .co·n1 a a.ctivicl·a•de .:..qüe·: reinava , · corn n crise CJtle
vencea r, c orn o saldo do 'l'\h esou ro . con1 o·s b en c1f i.cio.s do c redito, .c orn a cri~P

commercial cl>a America do Norte e d·a ·E.Ur<>1i'il, ··e . coli1

.fl

posi ção clomina.n tc do

BahC(J do · Brasii : · A agiotaggrn tinha eiido ·muito:·1g•rn.nde ·e 1n -18·5"3, ·éon1 a creaçÜ;o
da c.1.u e1 le ·Ba nico; · !''11ouc11um n~1 tu~" crarr1,- x·esp·ona·; 11 . :SouZa Fir·an-cO, qu·a ndo a.-· -op;'.

posiçã.o ·conse.r'vaclúra ·,fal!ava dos .g r a.nclés ·lucros elos .novos a·c eioni stas ..· '.l!'°Ô'l'a
aqueUa a época em riu-e ·os · c;rq}itff<es,.. desernp·regaclos do tra·foico, se tl.nh a m J.li,n·"
~a do

.'na aigiotag-en1

cla~'5 .a:cções .

A verclalde, .porén1, é K1u e todas a)s e h a 6 fort u-

nàs , todos os lntere..<õses co·nser vadores, toda·· a icntiga educação ·· do .p aiz ·ruch a vnln~e alarmado s, aterracl·os c om os go•l p·es -Oe wucl<tci·a · elo ·-'l' hesouro, q ue t.rans tor·n:at,a m com·p•l etarnente o camb io fazendo- o qua ·s i tocar a 22, e 'lev·anta:.n clo -o
arHflcia:lin ente · por m e io ele saques au tori za dos o•u clé cambiaes qu e· o ·.M in' s tro
m esmo· endossava" . · (.30)
.
·.. · Os cliá.s dó .gainete :~s távarri ·· contados . A v ietoria ia cáe·r " It'i01'nhy ...
Torres . Homem.
Sou:.-;a ili'ranco e suas i<déas ii&n1 ip.asen l' e -cah ir.

·Em ID~zem ro de 18'58 a

oppos·i çã.o tenaz e vio len ta , prlh cipalmen tê a do

Se·n·a·d:o, ··tttoirou ' por terra o U.VIi.niste-rio.

Bm 12 cle·s·se n1 e z ise ,or gan i zou o novô

grubtnete , .cabendo a pt'e6idenda do Co·n~ el·ho ao Visconde ·ele · Albaeté e a ·i>a.sta
cl·a .. F az.e nd a ao mai's a cirrado acl·versario cla e idéas de 1S.ouza ·J!'ranco, a o' Sr. 'l\H'"
r es Homém. Ven cia estrepitosam ente a esco la •Un ' tfl!ria, cuj as i'Cléas co.m eÇa ra m 8.
ten:.aer a'Ccentuadamente para ·a r edu cçã o cl6 meio ch·cu'J'a·nte e tnira a · rea Hd·a:de
dá. .conv ers ã.6 ineta:J.lica das notas üa.n cri as . 'E a · vüctoda cabia IH.'incipa line nte a
Sall es 'l'o;res-Homem. T ai.may, em ri1ais ta.rd f\ , assignalo u cl e vidam erite e<sa
vi'Ctoria, quando, escrevendo ·sobre o famo so estrtcl 's t a, assim se referio aos fa ctos desse tempo:
·
.
·
··
·
·
·
'"ü a nn o de J.8·58 .foi 0 · de mafor activi<lade 'de Snlles Torres -Hom_em , a lutar,
na Cam·a ra dos .D e putád os, co1;po a· cor pô, braço a bmço, para assim d izer,' com
Bérn:ardo de Soiuza ·Franco, ',1\fLni.stro ela · Faien da: · no gvab inet e ' do ~1arquez ele
( SO) .J oaicruim Na.buco -

Um es tacliBta ''elo Irn perio -
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-- 468 Olindu, formado debaixo alncla do influxo da polilica ele concii ação, ·~naugumda
p'>lO Marquez de Paraná.
Foi quem deu o g-rito angustioso e ,patriotice de alarma cont.-a as medidas
tina nceiras druquelle polit ico que puzera em atropelada pratica as idéas mai;;
adiantada<;, aleatorias e per~osas, s u6te ntunda-as embora com o m a ior orlhho e
talP.nto.
Vac i llava a Camara, inf1uenciacla pelo prestigio e pela. p::i lavra do al"l'e bat:i.do ·lnnovador e ia. sendo por e11e arrastada, qua ndo Sa.Ues Torres-Homem ,
appellaµdo paca gra.ndes ener g ias, de que não o suppuooam capaz oo s eus melhores amigoo, 'l'he fez frente, .Mie bateu o pé, aa-ranoand0'11he por fim a palavra
d;i triumpo e obrigando o Ministe1·io todo a demitt'r-se, secund ado na longa
e ex.ha·ustiva campanha p<.>r Serg·o · 'l'eixe lra de Macedo e Te:x eira Ju11ior.
Ao lado de Souza. 'Franco, batia-se com de·nodo o 1B arã.o de Mauá , a pregoan do as vanta gens da pluralid•>1,de dos 1bi•ncoo e o direito lato de emissões .
Val e .b em a pena compulsar o voliume doo _\nnaes da -Camara relativos a
esse t empo. Enohem-n'o as irrad ia ções da superior:dade de Salle.s Torres-Homem, como orad<>r pal'lamenta.r e economista. A cada momento, o Ministro da
F azenda o declarav.a vencido, anniq:ulla:do e lá voltava. e1le á carga e proseguia
na tarefa de ardente o ppos 'clon.lsta, a b em dos inte resses da patria que periclitavam , abailando as co.nvicções dos Deputados m a ia chega.dos ao gabinete,
agitando a opinião publica e f.ar.<endo penetrar bene-fico s~bers a!lo em todos
e spl r.: too.
Esse período do Ministe..·;c- So uza Fn1·nco foi o enci·lhume n to da é'!loca."
·Atê que a nova orientação se concret izasse em factos, oa bancos Cl>ntinuavam a emittir. J:\ão se insta'ILavam no.-os, mas os ootabelecidos exercitavam
essa f un-cc;ão.
Em Março de 18·59 .. a em iS!Sf'o d·esse8 ba ncos montavam a 12.0·19 :000 $000.
A do Banco do· Brasil e agenc "aa, embora o . r et rn·hlmento então del~beracJ.o pela
Directoria em 41 . 999 :999$. De papel-moeda do Governo c ircu lavam i•éis ...... .
41.'664 :698$000. O total do meio circu ·ante subia, assim a .95 . 633 :68 8$00 0. sendo, de notar dos bancos a mór .parte, isto é, 54. 018 :000$000.
O cam;b:o se express1wa ,então, abaixo do 'Par __,. 2·5 1J 4. A conv e rsão em
o :i ro das ·n ota.s do Banco do 1Hrasil persi•s tia suspeMa. O cortejo de factos inseparavel du inf!acão monet..Hia era notorio, laes como os r eferidos unteriocmente.
lll o j u.' zo sobre os má.03 resullados dos ban<'os em issores, inclusive o do
Brasil, d-OS desvios das b<>as normas ad m ~nisbratlva.s, das desordens que ao melo
circulante causou a acção continua e irrefreavel da semissões , · já. :Por esse tilmpo começou de eer .procJ.amada em docrumentos insuspeitoo, partidos de pesso&s
llg-adas a<>s '!>roprlos bancos.
Em Março de . .1R59, comi 1iS.São nom eada pelos accion istas do Banco do
Brasl'l e composta de home r:s caJ)'azes Hadodock Lo:bo, l\faohado Coelho •·
J. J. de 'Mesqui'ta, a c udo cair,go ficou a ·funcçã.-0 de _in-Oicar as ca.ueas das dif·! icu'ldadea oocurre ntes e ,a,ponuyr o rumo a seguir, a.presentou parecer em Qu!\
descreve u com lucidez e agudE Zf a situação.
·
Els esse parecer.. datado df 9 de !Março de 1S5 9, .documento d 'gno de lei
t ura, porque . bem synthetiza. o~ males da phase de que trata, oo.nfirma ndQ oe
!actos e os oo.mment·arioo ad:l uzidos neste e no capitulo precedente .
• h. oommissão i ncumbid·~ ?e apresentar á. Directoria do •Banco do Braeh
um parecer sobre os pontos contidos na proposta do Sr . . íDirector Reis, de 19
dr, Janeiro, entend e dever 0Bfe1.,ecer á vosea consideração, 0 seguinte:
1
1• A observação dos factos durante o · período decocrldo de.<Jde o estaibele.
1
<:lmento do Ba,nco do Bras"J até hoje, demonstra o augmento na massa geral d ait
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operaçõ?s me rcantis; augmento n a qu a ntidade du m.:lo '->fn?Ulli>nte; rendencl•
pronu11ciada para a baixa d·o ca.mbio.
2• Eete.s factos ~igam~se l ntima:m t·nte e cxplfcam-?.c UJll'J yie~ outros.
Antee da cr-eação do actullJI Banco do Brnsfl, o cambio e8tava acima <a
va·r , mal'0ado .na lei de 11 de ISetembI'o de 1846, que estacleceu o jla4rlW moneta.cio no paiz.
A ch~ulação compullihn·'Be d e notas do Gov.erno ,ouro e prata, na lmpgr .
tanci<i. de 60. 000 :000$ a 70. 000 :000$· e ele 2 . 824 :ooo; &m notas d<ffl exttncto3
Bancos Commercial e do .Brasi'l,
AB cwrteiro.s dessoo mesmos 'bancos montaram· a 28. 690 :475$000 sem outros estabelecimentoo priviel•g iados que com e Je competisse na dlsp;;ru:;açã-0 do
c~ed+to.
·
Depois da eX'i1>tencla do Banco do Brasil e aveuac no praz, de :. anno"
estes ter.mo.s alteraram-se grandemente.
O •c11.111'bio esHí ·h oje a 2;; d. por 1$000 com tendencia para a baixa, tendo
o•s cl'l'lado nesse :perfodo entre 28 e 24 112 a'Pezar dos es'forços rs:tos com a applicaçã.o do em'!>restimo da oot.rada de fer-ro J). Pedro II.
A clrculação das notas do Banco, que sublo a ·33 .. 366 :790$0-00 em 31 de
Julho de 18 57 (dos quaes cerca de 6. 000 :000$000 estavam recolhldoe nos cofres
dO Thewuro), conEervav>a-se em 28 de !Feve reiro em 20.. 000 :000$0 00, tendo o
Ba.nca Africola na mesma data 6,730 :000$000· e o Banco Rural 25'9 :2·60$000·.
A carteira do Banco do Bras'1l, que attlng!o ao maximo em 31 de J)ezembro
de 1857 - 7. 83·6 :'642$00·0, r epresentava a 28 de !Fevereiro a somma <de tréis ... ..
29 ..620 :074$0·00 que acMicionada a 20. 370·:000$000 da carteira do Banco Rural
e a 8 .10'5 :000$0·00 do Banco Agrícola eLeva a ·SOmma das carteiras doo tres
estabelecimentos a 58.095 .:°'74$000 sem levar em conta a carteira da ca' xa
Mauâ. Mac Gregor & ·e ., a qua!I no s€u ultimo balanço .de 31 de Dezembro de
1·8•53 dava uma e~istencoa de valores de· 17. 900 :000$000.
3• Da.q.ui se conclue 1C!!Ue o augmento das caTteiras resultado ·do credito
concedido, era causa do augmento •d·a ci<rc lação dos ban·coo, e qe a t<'ndencLa
para a baixa do cambio r evelava que essa, ci1'Culação oca superior ·â.s necessidadoo da .producção ·ou e m üU<t:ros termos, que a producção do paiz .n ão acorn,parnhava o grande desenvolvimento das oa rt.eira1>, representan<do eNas, em grand'0 parte, productoo consum'dos sem <Jsperança de reprod·ucção ou na especuit.lva de uma producção a rea !i.,ar-.se no ftur-0.
Era portanto naturwl q t) 1; as notas dos •b ancos nada Tepresentand.o a c1rculação if0€sem deHas expe!Uci as, i.ndo proouTa r-se a s ua reallzação em .oo,pltal
para ser exportado, ou q uruido falta.sse esse capital se depreciassem arrastando
;mtão o cambio ao ponto que se não póde <iakuQar, e qu.e só é determó·nado I>l>lo
ba.lanço d a tro<ia de iprod·u.ctos € n tre as praças eommerdantes .
4• •E ste estado pouco H.sonjeiro é o e ffelto das !Nimitadas esperaillças qÚ'0
no futuro depositarão oa .]1(}rnens enth~1•liastas e é filho das id1éas eIToneas que
alnoo hoje grassam, de que o;;i banc'os de emissão são fontes de r'1qu<Jza; ê,
flnalmi.nte, o frudo da potlca exper!encia em taes assumpto1s, e do deAf>jo im.moderado de augmentar lucros, ·dispensa·ndo o mais pO<Ss!vel no tempo.
5• O Banco d.o Brasil, vivendo no céntro ·de tod~ este movimento, respirando ' a atmospihera creada por esta!S id~as e aspd1r âções não podia deixar ·d~
•Joncorrer .para a acim a ! situação .
º • uso ela faculda<d e de emittir não foi exeródo com a prudenda devida.
Consldêrad·o como o d·ispE.m;;ado. d~ recur·sos vailosos para a <ireação de capltaee, ··por isso .que era o unico em'ssor, o ·commercio, a Industria,. a especulaçã,o e o proprlo jogo recorria m ao Banco, iprocuarndo suas notas pa.ra com ellas
con<.'Orrer na demanda do oap1it11JJ í'\.ll'ctuante do ipaiz.
O Banco do Bra.s>J acolhia todo.;; esses creditos pa.rciaes da.ndo em troca o
seu, e constlt.uindo-"e, por e&se facto, o soJi.da.rlo r~ponsave! de todas as trl\ns acoões legiblma•s, ou não, o.peraiJa.s dentro (la orbita. da sua acção .
1
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A -s"olução -dess es credito.s foi porém, enfiada n futuro ·ao qL>al, toclo,s. i.n 7
cum'biam a ta·r efa de prodmür e J}roduzir m~tito ,,
lnfehlzm en te · está na conscienc-i-a de· todos que at-é -hoj e eissa .proclucç[Lo. não
item si do as~-Ws valente -para 1tooril.panha-r o .movimento .; e. está . na cutação do
camb·o a 11iro.va de q-ue os· creditos concedido.;;·; a,nterio·rmen t e pr.ocura-m: . a : s.na
liquidação, a iqual, não 11orlendo ser f eita em ca,pital, pela oonver-s ão . dfüs no.tas
do Banco, aeai:r et a a d·ep·reci nção destas . .quanc1o compáracl<is com o m et~l que
·devem rep resentar .
6° fü' ,certo que o Ba'llco ·élo Bra.Bil n ão po cÜa ·i nitefr a r11 ente · eSCH!par a; ·e.Shl

influen cia sobre eHe exercida p e'los interes.ses, mal ou bem en tendidos, · que pre dominiwa:m fó ra d e suas portas ; é tainbem cei-to, .p orém, qu•e '&>ses interesse.,;
opiµ-ariam com m en or intenk'i·áade, se o Ban•co, em tempo 0·1wortun o, ti-vesse
•applicad.o o oorrootivo algumas vezes aoo•nsel1hados · e '])rincipalmen fe. pe·a: : commis são, <:ujo parecer foi '"J}provwdo em 6 de M ,{io d·e 1 8'57, · aa · elevação a:a tt(,xa
·do des•;onto c.omo 'm e io ele att-enuar ·a demamda· r eve1!-ructa. pefa ca,r.teira, a ' qu al
a· ~rretav·a 1u m a · ·superabunda·n cia de circu J.ação de notas , r eve'.ada pela· cci"n versão
elas m esmas em moeé1a corrPr.tt;, ·
A ex.pe ri encia j á dlav ia . ,demonstrado ~1ue a conver&ibilidacl e · da:s nÓ1.as niio
se poderia s m;tenta r por on t ra fórma, vi•sto como ·as im portações el e ouro ·ª
custa d'o B1rnc.:o ;po r m eio ele c01~1pra ide cain):Jiaes, . n enhum res ultado .p roduzii rn,
"
.o que r a cionalmente se expI.:caya pe"o m eca1üsmo da c ircul ação .
Po1· ou.tro ·:.i,l do o F:anço do Brasi'1 tinha encetado uma earreira mvno ~ s <:g·ura, 11 t-u.g·entwnd9 os d epositos ele cavi·taes, wm os q uu.es pocleda . r egu lú a<;
transacções pela ap.ro·p riada e .justa distrlib•uição . dos m esmos , p.01'iiue .11 r e<l u.minava a OJ}ini ão . de q\le wn :Bane~ da circulaçã.o não .d evia .,,er· tamberri --.aEi_" d e·.]'.iositos, d!lSCOnJhecendo-se assijn o veraeiro prin_civ;o· de que· o fm m ais .iniportante os ibanoos, i·ncla m esmo de circulação, ê reunir e distribuir o c aJ.'.l)Pal
·sem outra inrll•u.encia sobr e a s ua creação a . qual depen de -ti ni ca.mente (}O tra' baNlo e economia.
·
- ·

A

ap.plí c·ação· d&'Stas · med i (i·as, a.conselJiadas pelos sãos

pri·ncipios da sci en.-

'

Su Q·uando o m e-io circufante d~. um paiz consiste em Olll'O ou pà.•J)el, ~onver

·cía, corro·barada·s JJela. ex-perier?i a , teriam e vitado em .g ra n de parte '~- s itu ç_ã o.. em
· q u e n os aoha.riaanos ; ·<teriam conjservado oniS. €6vb:i:Lid cle ,a,o meo :C-irou-1-amto,
rnalizand•o-<.:e assi m o pensaml\nt~ que pre.sid·i-0 a crea,ção d o Banco do 1Bra.sil ,
instrume11to 'Precioso p a ra ?. e<Stab i·H-clade ao p:a drão
mo netarj o
estabeleci(lo
pela !ei ele 11 de Setembro clri 1846, {(Uanclo haib1l e p,-.uden temente mane jutlo .
·7° A ' dep·reeiação do m eio · circulante 1·e8ultado de s•ua quanticla:de s u.p eri.or
oá • necessar".a pa.ra fa zer cirowlu-r "' ma.ssa d'O c a')}ita; f luct:uante é a oa~usa - cl,os
.. phenom cn os q u e p.r{)€enciarílOD, sendo ao m esmo tempo o ef.fe:ito doo f.actos · ·q.us
obs·ervado·.
t emos
.
.
'

·t!vel - cm . ouro, a sua depr eci·ação -é immedhi.tamente corrigida 1le'la ·cxp'ó rta-ção
. ô·aqu~ · 1a qu a ntidade d esneceat!\ria vara flazer as lf1u•ncções d e mo eda . · · :
:se .poiiém o , meio c ircul ant~ é üonstitui-do . unicam-ent e por .papel incoiw 'ertivel
. -0 , •.c orrectivo conhecido é a dimi•nuiçãJo d e su1a quantidade pela r etirada ·de ·u1na
" pa~te &a ,circu l"';ção, _o u quando nãic;> é possi'Vel <>U prude nte es.sa retira·a;a immedia<ta, p ela albstenção el e n q:vaa emfüssõoo a té que o aug1ne nto ela pro füic'ç ã o
res tabeleça o eq·umbo-io n eces•s ari o .

· Quando os ~Jaincos •de · emiesão fo·r necem o -m eio c ircul a,nte, . o m aTi~jo do
·.·deséonto r egula a iquantll-dade fio ,:inst~'-umento cironlante i;iela elevação ou diminul çf•o da taxa , .un'co ·m eio ele <:ornservar a j-u<Sta r_elação en•tre os termo s, 1;ne01cionados.
Nes t e. cas o porem, necessa11io : se .to-rna que o bamco · .o:imi s<>e>r n ão esl<'lj.a em
concurren ci'a ··oom outros q;i .p<>s;;am . d-es truk o res.Jta·do daa m edidas vnatic rhlft.! .
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A .u nidade .e cird-cuação. . é sem lclu.v ia elo. unico sys.LGrna acccjta.veJ. e m um

J)· ai~ ~nrle · o 1instrumcnto · ci l'CtiJ.atodo 'ê /Í!l- . m a,ior nu·rte pa,pel,,m 0 ecla . e .. 'J)aipel :n7

.
•.
. ,
..
··: . :
.
. ,
.. ,, .
O Brae il ·se aCJha. nestas c ir<:u1usta.11cia·s : longe elo.!; m erç,a;d-o.> r1ue fornecem
Q. ourp,
1Ja1Jdo ·d·e ~1tp1100 rea1izav.~j1 s ru esi.s·aS-. ·}ne1:cad·Üs l)::t.l'a obter o .p~tr>e l q~e
preciza, conhec i·cla a impr-oncuida:de -ckt ·compra d es.:s,es ·m .e r cado..s po-r m e io :ele .no·
yar! ez:n :ss9es SP.'l n l' epr·e{;;e.~1ta.n _t e n~ 1l.oc.ãu 1â.ad·e ,anel.~ , Vão g1yru.r, á.ohrad:a · aÜH11-·

.;l:u ci.a..~1 0 . .

ço1 o c<n1ven1 aipplicar ao 1nan ej-0 d.~ neg.o·cios tãÓ 1neliirl'dr0Bos, e fi-ue titntO affectam a r e:ação dos v·a lores, e por éo nseguin te as fortun as publfoa e 1part!c,;lar'.
lleconhecencto a vcrclaJCl e c:eo;ta_.g ·cir-cuni-sta n olas a lei el e 1846 'fi»mou o princlpi o d e a esta,b ilida,cle do m eio ci1«cu'la nte d ependia a <J'tl>LTitidaide em itti-d a na
oir.cu1ação; a-con111anha.no a in a est.e pen.satnen~o a lei ele 185 3, uue creo u o
Ba nco dfJ . Bras'I , 1-h" jrn.poz il o!b-rigação da ,conve rlilJiJ.iclade de surns notp.s "
e<'rcou :-l e g:a1:antias a:s su ~s 011e r.a.~ões t.a.nto qu a n to .h.u1nn nan1ente era poooivel Para conseg-ui r . esse fi1i1, deixando a hitel ligcn'cia: e pt·udente ~rb i tl' io d~
d·i rec ções a a1>rec i a~;ã-0 ·<l es:3a.e; garantla.s e º· ruL::o dos Jneios ra.<l eiquadus . , p ara
C.P;·),Ser.var senJ,~)r~ . a esta.b i1 l<1nç1e aos. va'1ores .compantdo.s corn o pa·q-1'1\o i;nonetario de 18 ,16.
·
·
·
1

1

Ao me-s mo tcm ).'.>O o iGovero Impe ria l · repellia a ci:ea.çü,. de novas cm isS'ões

d e papel, que , in clo con correr com o · iBan co ·do Braail, f r ustL·asBe1n o fi rn tq ue a
teve em v i:st a quando o .funrlou; n R época de 18 53 nin gu em a:u vi·d!Wa de · que o
pt~·LvtHeg.io d·(1- en1i &Sfto ca1b ia un-"c.aiJ11ente ao Banco do B l'a S·il , e1n com .pensa.ç..ão

·aos

-enc:ü·.g-os· r1u c recebia pelo seu co ntra lo. co m o .Govel'llo d o .J)aiz .

B' 1

p'or é1 ll , : i nn e~'avel

-d·epo is , ele~ ,netos

Qll._'!

elo

Q.ove1"llo

1111peria:1 ·ele

] 8571

creando Banco;; d e ci l'cnlação em . clliff er e nte.s . po·n tos elo Imperio, onde a a cção
·ao B·,111.ro élc J3rasi1l e·etav à em· e·ftfe cUvida~le, .· flco·u este na ppsição cTe não .pod er <!Ulll pfi r com o cl cv ' a. as - obri.gações a •que ·se ti nha suj eLt<l.do . ~ e ['Saliz-a·r o
pens:Lrne r1to da lei ele 1846, j;:to é , de contnuhir s un ·Ci<'cul nção ·para a,prec iaT o
·n1eio circu lante, visto ·corno as r11 e dkla,'{ •r11ue a.doplase se riam dest.rui·das nJe·a
ex'J)an8ft0 ela ck c ul aÇão ele seus conco11-ent es .
Os factos r ecent-es a .po i·a n1 esta ais serção: ao •paeso cru1e o •Banco. procura r~ 'l"
Cl~lihe.r \~ua e1nissão, os' Ban1cos· ··c-0 ncorre ntas 1ia nç.am a
s.ua n·a c irculação, d~
mod o ·<tUC a 111esma quan t i<l aue 8e conser va sem possivel co1~re·c tivo 1para n d·ep,reCiaçfto

f]UC

o C.'.U nb·o rl en:onstra ~

D J3nnco ·elo

celá, 'J)Ois, lim itado a a:l:>ster·•' e de concor re.r com .o seu
r1e.p r e-cia~ão ,
por(1n 1não é menos vcrdaide rq u1e este
.procedi m ento, ·a li ás ·dictarlo pelo c um prim,mto d e ·~e u& d everes, p roduzi r á dimiconttn g·e11.te

,Br.,~i ·J

par!,').

n1;i.i.o.;:

·>nutbão no s in teres.ses

· d e ·~

seus

a.ccionh~{a.s.

A

reti r ada· elos n1 e ios r~~l l'a n sàtisfação d e l' m·a obrigação contNtih;da na
1-poca' eiu ique €\...-::.Ses n1 e i0a-s en.1111 c'o n cecliidos, d eve Hbe1·E11r o ob r :gaido: o B-ancc.i
·do "'Ê r n.sN , não podendo, pn:!-1. c u1np.rir ~1 inh;sâo de iq u e 1se incun1rJJ·\r a quando

·era o ,;nico

com a fac ulclH·d e de e 1n itti 1· Ler ia o direito 'ele · r eic1uer'er a exonera(}ão
li111 i tr. nd<i-1~e a s imples Flanc:-o · ele · cl'eposi to e cleE:conto~
t.•om a· :facu ldade ·de em ittir >it -con co nrrencin ccin'l os owtros, 'S irnp t·esm eflte ·para
· aufe rir lu c·ros ,(1u e re niune ren1 os ca.pitnes d e se ué; a cc i on ist as .
de 's~nis

co'1~1 111·omis·so,,;

· · Resn1indo 1 a . co n~ 1ni 1Ss.ão e nten"<:l e:
:i.• Q·UC 1854 até hoj e hou ve g:rancle expail.sã.o de· cr~ Mt:o, cJe · 'r1ue sP uti;j ...

. ~arâ:in a i1~d ust r i a, o cornmer-c·io inte i·no e extern-o. a especulaçil.o e o pro1n·l ;
jog o.
2'.l\ . Qu e influe nr ' :H1c 1por · esfe lnnvi rn e nlo,· O B-ancc ·. cl ~ ·· tBrai~·i1 l foi a rr.aasta1do
a U_
'.Qila ·_e mi ssão ele p a.1:l'ei qua riilo estava "em 1ha.rmon!ia éo 1n as n ecesis ida cles (1,ia
"ci.rc1únção
cl·os pmdúctos .
.,
.

·3.•

Qu e

aa)!1i

! es ullo~ , ·a

, p~io' ca.1T)bio, e cu j ois
d o temp o , ise

eff~ i to~

d ep:i:'?ciação. ·.do

. ~erãc, se.nt:,ido.s con.

E>i o

c k 0uh1nle .
vehcmen cio.

1~0

cofre r

-

472 -

4. 0 Qu-e eesas medida s ec;nsLstem, no esta.d"O de ·lnoon,·ersi.biltdad<> crr, que
acihamos na rebrada da uma parte do seio circlante, princi·pio recon.he-·
cido e sanccionado pela Lei de 184·6 retirada que ncs Bancos de c1'rc ação b'e
consegue elevando o preço do desco-nto e col'ligi.n do depositas.
5. 0 Que -0 Banco do Brasil ficou inhabi!ita.do de conseguir esses fü1'5 pe'.ia
creaçã-o de outros Ba·ncos em-iissores; e que portanto:
A' IDi-rectoria do Ba11co ootão confiados os direito;;; dos accicmistas e o ·bo.rn
desempenho das medidas c-0nvenientee ao oredito.
IWB

V
A ACÇÃO DO l\ÍlNJS'I!RO TORRES HOMEM . O PROJECTO DA OONVInRSiIBILiéDADE DA1S NorrAS B.A!N1CARIAS. A QUEDA iDO lVIINIS'l' N.R1 0

Elm :lVIaio de 1859 1SaHes Torl'es Homem dirige o seu reJatorio r~s Camaras .
O esta·do monetario e oo uancos con stituem desse documento o mai•s im·p ort:ante cap 't<ulo. Pas.sa-ise ah! em ·r evista a depreciação do meio olroulante, a. dí<ROl'dem da cil'oulação, o perigo do .paipel moeda a;bundante, attr.ibu1ldos esses m -a~s principalmente ao funccionamento dos ·ban-c os.
Elis os trechos p.rinci1Piaes desse documento :
~Em 1853 attend·endo-·s e ao desenvolvmento consrlderavel do nosso oommeroio e industria, comparativa.m ente aos p.eriodos . anterioras e á o•pportuncdade
de empreh ende-r-<>e co·nj-u.ntamente o mefüoramento do systema de cred•ito ba·n car'o e o d<i meio circu1la11te exi•s tente, tundou-se o Banco do Brasil em virtude
da L ei de 5 de Jul· h~ desse a11no. Uma da~ incumbencfa1s princi•p aes . do n-0:·0
estabelecimento foi o resgate grandual do papel moeda do Estado, dev<indo sa;t;sfazer ·com os seus bilhetes, qu J seriam recebidos nas Estações pub1lli·cas, a deficienaia do meio circulante, qu~ se fazia então se,:,tir, e p.-:Ge·n-cher o Ju-g a r que
o papel resgiatado tinha de <leixar. IM'aa este .b anco, de um mecanismo novo e
anormal por frulta -d:e base met~Wca, of-f erecia dirffi-ouLdade de execução·, qu<i só
·uma profunda circumscripç.ãu ~ a ti lamento cederiam remover .
·
·
:Era prec-i so caminha.r sem ~H·.eci-pitação e graduar a em'.ssão de modo que
não affecta~e o va'lo~ do meio circulante preex1isten-te, nem obs ta5se a em'g-ra.ção es·uontanea dos meta·es ca,11a os no•ssos me·rcados, o que não deixaria. de
acontecer sc el·le tiveiSOO a j)retl'nção d'e forma.r ce>m os seus l:>i1hetes todos os
canaes da -c 'rculação. .Era precliSO que em suas expansõe·s não ultrapassasse o
limite traçada pela especia"idil;Cle de sua estructura e pelo eistad o exce.pcionM da
c-irculação do paiz, porqu_e de putra · so.rte, dll·f fcultaria a corneerva.ção do &eu
fundo disponível, prolonga,ria d~baix-0 de nome di·f iferente, o predon1'nlo do pa·p el-moeda, c<>m toda a sua corrii.Uva de más consequencas, annultl ando o beneficio do reBgate das no.tas do T ,heso·u ro. A 1facu ldade de dilatar ou co·ntrahi.r ·"'
sua emissã'o tPriveliaga, Eem ençnntrar em tomo de si a perigosa. c<mcul'reneia
de outros •bancos independentes e i-rvaes sen..do cautelosamente di·rigicln, ,podia
halbilitar o novo estabelecim€.-nt<i a oumprir os s eus importantes destinos ill'Offens'. v amente. co1-ii.glindo em terpo com efficaz IHffirdade d e acção qua.lqu01·
excesso . que os factos reve!las.serri .
A incumbencia que a lei d i' 11 de Setembro de 1846 deu ao G-Overno .. d•
·
manter a rela.Ção fixada entro o ouro e o papel do Theso-ur-o, retirando da. c.1rculação uma .parte deste -pa ra eleivar o seu vrulor pela dilminu 'ção da quantidade,
.pa.SlSava, a.'!&Sim, virtualmente p~.ra o Banco do Brnsi.l, Como essa (]:U anUdil'le
era, então, muito inferior ao movlmento das iransa;cções e a s1uperabund~. n~!a do
. meio circulante podia provir da emissão do novo estabelecimento, é obvio qne
só · a e'il e unicamente C!t•b 'a ·desde entã-0 ataJ.ha .r a pleth"Ora da cirowiação, enOul'tando o fio á.s .suas operaçõe;,; e recol>h~ndo seus propÍ:iios bHh.etes, a·t~ que o
equ Hibrió se resta•belecCl!õse.
·

~
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llias o Banco tinha d.e pai;a r o tr;l:mto da inexpt)1·i1mcú1: sed·uzido pel as perspootlvas 1:songelras, que offer ece a 'J)rinol.pio a dis tribuiçã o exa S"ge rada do credito; illudido opelos clamores e exigenc ia.s da especulação, forçou a em issão a lé m
do que car<ic'a a ci rcula ção dos valores r eaes cr<?ados Pe<la in clus tnla .
A e.mi.-.;ão do Banco IC ent-ra·J, qu e, em 31 de Julho <l.e 1856, era já de 21. 000'
~ntotl, comt>rehendidas as caixas de S. Pa,ulo e Ouro Preto, -s ubia em 30 de:
Juliho de 1857 a 36. 000 contos. A emi s são das 1li'iia.es r eduzida a 10 . 000 c ontos
em Novembro de 18•56, elev a -60 a 16 .000 co n to.s em Ma' o do anno segu in te .
Ass!m o total <la .emi9Sào banca ria ·superi·or a 50. 000 contos, quasi !J:UC binha
dupllcado no ·b reve · pe~iodo d3 um t-rie runio o m eio circ ula·nt<i fiduciar io, sem que·
as ope rações d a ind•u•s tria. interio r, o m ov imento do comm er oio in tern aciona l e a
somma. <los capitaes ci.rc·a nte.s ohouvesse m crescido em •um a r azão justifi cat iva
d este progresso tão e.coele ra d" da emissão.
l<,oi nestus cWcu ms Lanc:as q.ue s e pr econi zou , como m el! o de romedia.r a e..,..
ca..."'Sez de ca-pitaes , a funda ção de n ovos Ban ios de 'em issão, cujo papei conversLvol em outro papel tambem il'rea.l izavel e já redund ante d evia servir de
in·strumento ma·raviJ.hoso a nima mais a mp la distribu ição do credito ger a dor de
ca plita.es. E ' imposs1ve l corrmrehender co mo a m ul ti.plica ção a r tiricial d e 1>1g na es r epre.sentaUvos da m oeda pod eri a ·fa zer a.s ve zes d os valor es produ zido.s
pelo tra b a l•ho e pela economia.
Estabelecidos comtud-o os no.v-0s ba ncos ao 1ado do B an co d o Il ra.sil e de
SUWil ·flil'i a es, o plano da Lei ée 1853 ficava fundaJme nta lm ente mudado, tan t o no
P<?nto de vista de r efo r ma do m eio ckcula nte, .como no m odo de reger o cred>to no p aiz .
IE:.i di see qu e com a p.r orrmlg a.\;à.o da L e i cita.da cessava pa.ru o Govern o, a
obri ga ção im pos t a pe.la d e 11 de S·e tem b ro d e i 8 46 , t a nto ma is q u e j"á elle ope ra va o r esgat e a n nua-1 de uma porção de su as no tas sem esperar que tives.se
luga.r a d epressão ev"e ntua ! d seu valor, no .f uturo, por excesso d e qan t ida de ,
hypoth e-se que aliás não s e poderia m a is verHi ca,r . Ma·s o B a n co elo Bras i<l, Jogo
que se a.brúram novas fontes a:"t>und an tes d'3 em issão , além da. su a, -com o eatabelecimento de otros •bancos, ,p erd eu o pode r de s ust enta.r o val or do meio circula nte, contra hlndo a ci-rcu'i-ac;ão d e seus pr oprios b-il hetes, q-uando isso fo&se
necessa.rlo . Esse poder, -pai·a ser efficazmente exercido, pres uippõe, como dau11ula indi.s.pens.aveil , o privLleg io da emis sã o, po1<Q.ue de ou.tra m an eir a tudo o q ue
o Banco fi zE'.es e -no s ent'do d•J alçar o v al<>r da m -0eda pela r ed u cção d'a qua n t idade das not as seria comJYl etam ente annu-N ado pelo procedünento em sentido inverso ·dos b a ncos independ ent e.s . Quairud.o el<le se contr.a;hisse os outros B<! expandiria m: o vnsio deixado pela retirad a do seu pap el seria I>r eench ido pelo doo
o utr0'3 .
•E' de fa ct o a ve r iguado pel-0s h om Pn s de Estado mais -co mpeten tes dos pe.i zes c<>mme rc 'a oo eooa tendenc ia i-rr eslstiv el qu e leva os pequ enos bancoo rivae-s
a aproveit1nem"se pa ra ex:agern.r a ffila emiBsã o do e-n.sejo em qu e m ed id a;; pr evontlvas são tomada, pe'ios ;rrand e.s bancos pa ra con ju rar o perig o .
'Nentt:um fio director liga , ;po is as em is s ões dos d ivers<>s b ancos : o GoveM1o
não -p óde ata·lhar a má c i.rcwlação: O B a nco do B ra:s il tambem o n ão pôde,
quando moom a organização de su a Dkectoria fosee m enos im P<?rfelta do que
o ê, o resultado tem s ido ,c~u ·~ . em v ez de p rog red 'rmos ·na tJar efa de m el horar <>
meio c lrcu%.ntE', pelo con tr ari o, h:wemos r etroced id o a .pont o .a.e nchar- nos pr esentemente em situação peor q ue a anteri <>r á 185-3.
A circula ção em papel fiduo!ario compun!Ja-<>e então de 4'6. 000 contos de
twtas do T·hesouro 3. oo.o conts dos •B anco Commercia l e do Bras il , 2 . 000
contoa dos dns 'Pro~' ncias ele P e rnambu co e B ahi a ; total 51 . 00 0 con tos . Cerca
d;, 30. 000 contos em -m etaea preciO'SOM ·: iuxilia vam " for ti ficava m o cred ito dest e p•pe1 .

•
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Actualmente a somma _,, . .,,q1 l .do pa pe! m oeda e m p regado com o in.st rum'1nto
ci rc•hlt-01·io pôde s er .c o111'puta~l0 e.111 .ce rca : de uu .. 000 .oo,p.tos ;. e os . m e t~t e'\ de..;
t\.ppa reçer?;.o inteira mente ela <..ii:c~1Iar,~ o !
·. ·
. . ~
.
O 'Est.:/.do impoz•se o g rand ~ sac ri:fi c io de. aP1Jl ic.a;· 4·6' . 000 co nto.s [1 ·exJ.il:i:
<rção das su,a·s notas, .a1ffrn d1.:: ·pot::.suir nina cir«!·l:11lação s ã e solida .con1q u · r equ erein ás nec essjdaclers -O.o ~omn1 e r. c io C ela . civiliza.c_;XLo '. ly.i·as, f1. 111.?.d!Ll~..... C!·L!.~ .
c i:e.<>ce a 60mma d:i, -divkla ·contrnh·ida ~r a dualm.enbe .pa 1·a es te c,ffedo_, .... cre1;ç,t\_
. ai·nda mais o :mal, c1ue se pre tende remover.
.. · • , .
-R etir_a mos .p o.r m e :o. d o .Pm p rc:; bim o do , 1b a n co 6, 00,0- ~o nlos. ~ e pn pét . ii1õe(I F1
e a o n1 e;.;mo t.en1f)O 50. 00 0 c-1mtos d ~ outr·o pap ~l, la n1be n1 irr caliza·vcl , verr1 o~
êUjJfll' O OOP3Ç O { fU e (\ (j'U e1iJc c1e ixa l' á . na Circul a ç[L O e isto e 1n h Cnéf ici Ü ele ~ a ssv·
c iações pn.r t icnl a res .
Hou ve uin a.ugn1ento el e 76 , 47 o/e na ·n1a€sa <lo p.a pel n1o eda , d·u r ante .. o~
cih co anno~, en tre tanto q11 c o n os1so n1 ov·n1 enlo indw~ tr1la l 1 . n v ~1;li a<.l o p e 'a .s in1-

porla.çõe.s e ex p ortaçõe~ e igual p-eriodo offe re ce ·uma diffe rençn de 40, O l l2 o/e ,
ten.dÓ s idn as -somma s r eunida s de ·a mbas 161 .-70 6 :30 3$000 no ex M·Cic io d e ·1 X5 a 18 H, e n.-s de 1857-'58 ele 226 . 40 7 :322$ 000 .
O

in str un1 ento

circulalorv

n ã·o

pócl ê

aü g·111e n ta r : nri

rap ã o ·a rithn1 ettea · do

a cCrCSCÍl)1 0 dOS IJ)l..Ocl U CLO S CJC~ faz ·e·i•l' Oli ]'11'; porCJLle ns · e voluções .da mo et(a são
niuito ma ;s rtt1merosas e rn pid as ,q ue á1> Llo pr oclucto .
•Preenc.lüda. a -c:·rculação ·con1 es::,as l'tota\s ir r e r_\ll i ~avei,i:; c·111i gTa1·..an1 os· .n117
0

t aes,

e o seu

r efLuxo t ornou-1Se in1 poi.!:s iv e1,

porqu e ·só a r-e cJ u.cç.~io do m eio ·ci:rt ~ m s ido er11or.tncla

Ú 1la.nte pód·a convida·r a· r almport ação d a m oeda; .oq ua ncl
pa ra sail-da r a ba la nça el o co.mmerclo no ext e1'1or.
TornatUO!S atraz,

deste n1odo,

ao

~~y s t.e m a

pu r o e ·sin1pl'es ·

.. ...

pn pel · n1üed·:.1,,

e.l o ~

d e q·u~ nos ·p.rocura ~o_s .·li'ber t.:.t._r( e ac•h a1n o-:n os _ n1ais ·ex .po.":itos elo

r c uentrnils e m ca l= Iaveiff -0sc1l a çõ e.s dos cambios e dos -pr eços:

r1 11 c n u n ~at ás

·· outr~ ora a quailticlaae - clci 1:;a p el E> r a conJl.ecl àa e · idet érn1inF1da; o G ovr~ rno ·a
ÍJôtl la din1inuir, 1ná.s Tião au gn1 ~·nt a r , n c:n1 · n1 esJ110 ·tcn1,p()râ r i.:nn o-nt:e' .
.. .Hoje, o limite e.st á ft' ra .d e toda " ·prev is ã:o ;
nov·os b a ncos pod em. elevar
a. on1issão á · altura do e..e11 C'a J) ita l .soc ial, se111 r estr icção a l g-u 111a , no - ~ u e · rc spe ·ta 'a o· fund o di sp oniv ei1, um a ·vez q ue poss tHl.tÍ1 U t uil'os de divi·da pÜ·bli ra . o

º"

a cçqes da Companhia d a E -strnd a d e F erro n o valor d os hi1ih ete.• ·em cireulaçã µ ..
~ . •0 1.,a, -tjuak1ru e.r

dás

r"re qui:..1it·~:is ic rj1ses

1nrn1e t-ari a(s e co1nn1 er ci aes

d eixa· ·o bi-:-

lhete sém g a rantia · s-u.f.ficie-nle p·e c·onve1-.s!·bllid a cle 1mm e.diattr, .- por.cJú e em · s em e-

.. lhant:e

erii erg··enc i a · O·S J'nen ciona.cloi-;r titu1 os ()U

· f~ batldos

de .uma :ma n.e ka ruin qsa.

n ã o •a -cluun

cornpra. clor E· s. o u sã.a

·
Em presen ça das c1ifficulcl·a des .o riu.nd>Í'S . eia ." co nc,U n «:in<:ü, e. cl·o pr ase;; te ·e;~
tii·do m.onetario, para o qu:1l até · ce r lo pont o ci:m t ri'b'l1ii:i[; o Ba·n co do BraSi l
.sentio a n ece.ss idade de con t ra ir-s e, e em ·om cio datáa ó' de 23 d e A bril u lt'.'J"º• c1frigio -ee, por inte rm ech o elo \Se u ülu.,,trado Presidente, ao Gover!lo · Im.p1:..
.ri.a·!, soli citando .p rovidenci as q-ue o -habi.l•!tem a .d esempenha r regularmente os
foi s impo r tantissimos d e su a l.pstitu içüo., a çiue estii.o 'n gad·o·s ci.., int e r e., ,sé8 d o
'l'hesou ro Na.c i011al .
·
0

~

" Sómente ··m ecliaias leg·isla tiv~s :qu e e-s taüu;m re~ra~ .e con·dl çõe.s ao. . ~~~~éi·cio
de lega do . a dm in istrativ-am en te -cl:,1 .f acwl1da ele de em ilt ir, . p erte ncent es a o _Es ta:il o.
·J)o<lerão tornar m eno-s ano1•m,a l a circu lação, dai· fad lid a·de e . s-eg ura nç;i .Íls .. o p,er a ções do 'Banco sem pr ejui ~ !l ·el e d<lr eitos a dquir hdoo -de emi.~são, :e ;Ís sPr.ll:,u· ,o
cc1edito sobre · a licer·ces -em qu e s eus · hi contcstave is ·benefícios não s ejam ag·vu:
rentados por sérios perigos para; a 'RO~tedacl e .111 te·trn. , , .
"'
•.
No emtanto, como não . jwJ.r· M~se ·o ;Gov·erno • -conveini!mte qu e, n o !l)Cio <l>t•
·ci1·-0umstimclas que aca]Jo . de d eklorever, con t inua .~se ao •Banco . do 1B r asil e. ás
tH1as filiaos a fnculdade ,,. qu e Je~ f ô1,a concedtod a ·p elo decreto ele ,5 -d-e E ev~rei·ro
de 18·56. de .ampliarem. a . su.o e mi ssàJo · ao i rtp.l.o .. -s o fundo -dis1Jonivel, fo.i es bn· >1 u.torlzação r evoga.da ipelo decr eto <l" ?.O el e Abril l1rximo f.ind~. fif' a;,~ ,, a· e p1i.sf.' ã.G

-- 475 limit.a<hl n·o dup lo füi ça pital dispon\vel e .ao valor tlas notas . do 'l'llt>tiO <J ro_ r.e o- ,
g.atad~ti. ,,

. ... . .

Cohere11l10 ·com ais_ ldéa~ <lei;se i;ela.topio, e homem de acção, SaNes T-0r.res
Homem nã·o d~mO l;QU a ,Jança.r . p seu P.t-O'j·ecto tentando pôr termo á má . .s'itu a CàO- s.tescriiit;,., o_b jecti'l'anclo ns emi<5sões _·bancarias e corr1g•1ndo os ·!'l)tmsos <lo ôred-ito. · J<-.Ssu prn.iacto tei\1 a .data ele lii -O.e .Junho e "deli e 1Sãio to picos principaes:
1. 0 O !Banco elo B1:ais-;a . e ,suas caLx,9 filiaes, e be m assim os bancos
cirou l«ç-ão . auto.rizaào.~ por tleoretos elo :Poder Execuli-vo, sã.o obrigados a realizar
sua1:' HO.tas e1n ouro, . á. :vontade cl.o Por.tá.dor.
2.0 O troco, ein ou.i::o, to rnar-se-11a ex1g·1 v e1 no pr~zo de trea annos, · âecorrid(l<j do cli:.l dil. puo\JJ icação da presente lei .
. ·:J.u. ....\ e1niss~u do;S referidos bancos, cn1.qua nto enas notas n âo fol'l.,m · cOJ1·

ª"

vtirti11as 0111 ouro á

vantadc .do l)Ol'tador,

ni"t.o ·pod e1·á· exceder

o J11ax imo

d.a

emlss;ío que cncla · um e1ei'leis ,J1ou ver fe ito no~ m ezes ele iF ve 1·e i-ro, Março, Abri'l
e Mai o elo corrente anno.
·
4. 0 Os bancos que ti\•erc ni exe rcido este limite ficam obrigados a· rectuz1r a
om h•são no periodo de cinco mezoo co1Jtaclos ela data da publlcaç:ao desta Je1 na
respúdiva prov in cia, sob pena ele perderem a · .[acu lcl"ele el a e m itl:ir •nota:s á visttt
~ ao 1Jortatlor, e ele nã.o pod ere1n continuar a funoojonat· por n1ais de um an·nó '
como . b('.lnco

de

d e 110~itos

e .LJe'::'conto,... , ise n1 nova autor izaçã.o

do Gverno.

A'

1riesma pena ficam sujeitos OR buncos que não realiza rem -s tias notas em ouro,
nos 1.c.rm o" ela 1" pa.rte deste artig·o .
5.0 .Q Governo 11om earú. uni . fisca l 1para cada bacno, creftclo em . viL·tude de
autoriza\:ãO adminh;t rativa, e hh e marca1'á honorario J'a.go pe os c ofres -do mesmo. ba-nco. CompPte ao fi sca ! vigiar as operações do esta>belecimento, e fazer
cumpr-ir religio-ame nte as disposições elos estatut<>.; e as desta lei .
6.~ Bn1q a.u1
nt'o a enii<ssão do Bnnco elo B rasi l e 3t irver li'm1itwcla pe !a di.~ipo
0

slção drt :-P 't .

2° desta Jei, l'i ca su1spensa a obri gação, que lhe

in1 po~

a

de 6 de

.lu1lh 0 de J8:i3, ele re.~galar '1nnuah.;.,en-tc dous mil contos d e réis d e papel do
G-0ve rno.
í. 0 T•1' pe.rn1itlido ~1f5 cnix r... · n1atriz e fHiae,3 do Banco elo Brá&il r ê <!eber e nt

pagame.n1 o notas dos -0utros ·bn nc()i:; el e -e1nL-;sã-0, c rea<los ·n os lugares ein q•u e

ca-Oa .tnna clel las runcc1011a.c.

:Só ·o rocler Legisl-ativ r-ompete conceder .autorização pai·a se incor1>orarem

:novos banr«-tA de tm1i&são o.u .p r.orogar o prazo dos que j f1,, ex lste1n 1 en1quanto por

lei . não fo~ e m 'ma1'Ca-c1ns as regras gcrnes a q ue o Pocler lDx•emitivo deverá oingi r...,f'· no exe r c!clo desta mesma .facu'ldadil .
. 8.• O .Governo expeàii·á, vor via de decreto, o regulamento necessario.
·Esse projwto .1•epun1ha '.l -p roblema nos se u-~ t e rmos <'xa.çtoo. ·A circulação
P..ij.Q; s,e . r~t1~!ngia; •f i\::ava estr«:ionaria n o m o1T1cnto _ O troco de nota .~ por n1etaes1 an po rtador e H. vista, o que é -O.a es;5en ci a
dos b ~incoo 01ni~~so res , · ficava
obrigntoriamente i nstituido, rrws para •pr!lzn dbntro da· q ual o;-er ia passivei 'nos
l}ancoo-. O a4>1-1areJ.ba111entO, clc\>'de QUC as cirC;,,!lll'ltnnci n·S Í-O!>Sem {!e ' moldé â. v Ú'!a
e -ao -funccionamento ele. emis:;ões. · !Janca11ia~. Para o Poder JJegislati'lla' fica v11
l'eivindicada n in1portante :tttri6ui ção, -a e ll e na lura.hnente 1inh erente, de re.so·ve1~
sob r e o rei evante a:~ um pto c-m ' que irn.Po-rtava a co~ces;;ão . da -f-.,,cu-idade emissora·,.'y,nfrei1tando _ ;;Tancles jnt-e re&,Ees f.O_l"taleciclos.. á sombm das institui~ões apl)rov'a1l as e P.m oer>raç(ie~: a.meaçando, em se us funrlamentns, a defeitu osa: ?rg·o~
nizaçÚ1 cl.o crcd llto ,:que pennittia , .. .sm:t d M e:;pccLillf)çõ.es arr<Yj a.das e el o· '. iof:'o,
operaÇõcs em a.:; '<1uaes ~ ~·r~~-ul:hara, .so-bre tocl ae, . a ·.praç~ co.n11n e ~·oial ·do f! i ~:
~Fis.e.. :rn·ojccto :1rrostu

clesde logo, co1no fôn1 d·e prevê r , vigorosa opposição, ini-

cipnd";se contra o seu autor viol e nto campanha clemol i·dorà. Mas. a re~Jicá. ans
nnp0<~i~ionisto', · fôi '.,~1npre so! icjta. e .
a,'ltura .clíll!i a:gg-ressões. O<; d,~bate _silo
fre.!r.<"~1tf'~, .. ·01·n nrl _im_p.~·en.Rn. or:ry _.n~ p~~·.lfl~11 ~nlo,, 4~nuncian:dn . n~ paixões, n1n-

!';,,
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Mentes e a agitaçãe dos esplr:tos. Sente-se, entretanto, que no torvelinho de tão
arduas 1uta.s o ml·niLsúo e oo seus sequazes estã-0 firmes em suas rn~as, não
tra.nsigerp e empen.i ham oe inals ca'oroeos esforços para que ellas trjumpihem.
O scenario principal ' doo embates teria de ser as Camaras. Dentre estaS, a
ternporaria, onde a po!itica ele Souza ill'rrunco deixara não peq'lleno numero de
devotados adeptos. O Barão <le Mauá, DantaB, Paranaguá, iS aralv·a , !Paula SM1t.os, ·M artinho ,Campos, Si"veira I..o.bo, Tito !Franco, Oc!Javiano, Fernandes da 0unha
estaTam nesse numero, ·impondo-se como Zeade1·s. Dt> outro lado , .partidarios ae
Torres Homem, deista·cavam~se Pat11lino de S•ouza, M'ruohrudo CoeJ.h-0, Junqueira, ·
Paranhos, A;Jmelda P~mna, Candid 0 Mendes, Augiust:o d ·e Oliveira, .Sergio de Mace<lo, 'Luiz Anwnio nar.b osa, Cunha Figueiredo, .Sampaio V·iarn1a e Teixeira
Junior.
As commissões reun·idas êe just:'ça, de fazenda e d·e commercio, da Canw.1·"-·
logo em 22 de Junho leram parecer faiv•oravel ao projecto, ·f undamentando-o em
todos os seus pouto.s . A ·sitnaç:ão do meiio circiulante, ctufa. doovaloriza.ção em ·
face da moeda metailU.ca, e por força das emissões aocentuava-se ae. más con6e-·
quencias no p<Jnto de vista aa economia privada e dos interesses do '.Dheoouro
decorrente.; da de6valorização, são paE<>rud·as . em (I'eviilsta, ·aei1gmalrunc1o•se que
o mecanismo do projecto impunha confiança como 'llin d os me·os para fHl ·põr
cobro aoo males ap(}n1wdos.
A Camara iniciou , sem demora o debate. Este ·se caracterizou !lOr des usada vehemencia, relegada por vezes, .p ara seg·undo pl a no, a questão essencial sub.stituida por casos .Peeiwaes e violentas diatrfües. Mas no seu con·junto
avulta em pag>i·nas hriJ.hamtes, de va6ta e!'udição, de prOfu.ndo conhecimento· das
!lircumstanciais economicas e finance·!Tas as do paiz de esplendida eloquencia . ·
E' iimp<J131Sive! r esumil-o Eem o ~acrifkar. .S ua leitura e a me.cHtação so.b re alle
terão de m-0strar, a<>s que o ver;s \trem, qt11anto os problemas de tal transcendenc 'ii:
se el&Vavam ao .inlfluxo das prioccupaçõoo patriottca1S dominante•s, empenhado"
GS mais notaveis estadhs•tas em contribuir com as sua·s luzes .para . ·a soluç!to
delles, a qual decor·ria 1rnmpre da collaboração de tods, nunca p·artindo, como
dogma, exc 'UBLvamehte, das i·egiõe.s do poder. iFõra di!ficll, no momento, qada
a substancia doo pareceres cP1>1sto.s e a autoridade d:os contendores, form!lr
opinião definitiva ·sOfbre onde a verda.de. .Sõ os facto·s mais tarde occorridoa .. e
0 .juizo formado ao ela.rãa qt:e e1!06 proiectadam, teriam de m<>1strar que com·
as doutrina,; e a attitude de T-0rres Homem, estavam, bem mais do que coin ""
dos ·s!'u,q opposi.t oroo, os interesi;e,s permanentes do paiz . E Isso m·esmo , ma!•
tarde, ·h averiam eNoo ·de confessa,. r .
Em fine de Julho o ·projec~ é approvael-0 pela Camara, n<Js termos dei pti"
roce.r da,q commiEsões reu.ni:dsl3 . A votação, em o terceko turno, foi sym'bo'lica;
111AS, pela nomirl'al veriificada em a primeira discussão f de conclui·r-.se lhitve r
sido .pequena a maionià aJicançad3r pe.J.o Governo: - 61 votos por 50 foi a expressão
dos votos no primeiro encontro, ·,e, em todos OB turno&, foi mistér rec.orrer, para
cessar. o debate, á med.!da irri!i3-nte elo encerramento d'a discussão. _ ·.
· .
A. dee.peito da vktorla na !C\lJmara o Governo saJh.io enforequecido da ~frega
travada e ter'a de ca.hir no Sena,d o. Os debates a-hi não foram menos violentb<< :
A d ·iscussão não cessava, nem havia meios de a e!la pôr cohro porque o r~·Jc
ment~ desea Camara não permiÚia o · recu.reo elo encerramento.
·
O Governo, em taee conj-i:mcturas, pedio ao .Imperador o a:dlamento da.' Cà maras, e, se isto não ,b astaese 'P~rra o arre!ecimento das paixões, a ·d.issoluç!Í-0 da
Camara dos De!}utados. O impe1·ador não conveio: o Minlter!o demitt!o-'Se. SallM Torree Homem, explicando, na sel!Ssão de 11 de Ag<>Mo os motivos da · d e ·
m issão, d isse, em celebre dlscurs1o ·de g.rnnde repercu.ssll.o na época:
• A.p:-e.ssando-me a informar á Camara d()6 motivos que determiriaram a
dlS!lolucão d·o gabinete de 12 de (Dezembro, nada mais faço do que P'reenêher 11m
dever c-0nst ltuclona•J para com o Parlamento e o .p aiz, a quem sempre · intaress a
no mala a'lto grilo o co·nhece: 11~ causas da acontecimento,. doota ordem. Quan 1
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do apl'ooentamo·s a esta Camada o projecto de lei r egula ndo a emi:ssão dfrs banooe, divorciaram-se · do 1l:ini&terio alguns rnem·bros que faziam parte da maioria
.. numerooa que a ntes o <!U&tentava: e comquanto o gabinete niLo ·fos:se sens i<vel 11.
·perda do apoio prootirnoso cJessea m embros d ;vergentoo em tilo g rave que~ tã-0 ,
toda'Via nã-0 padia dei>..- a r de illl3istir n a a do.p ção de urna m edJl da que, segu ndo
suas profundas -0o nvicç;ões, eru de · uma necess idade ur.gente e !ndeclinave l.
Do mesmo m odo , não julg'Ott dEwer recuar diante de manllfestações appar~
no ·puM'' co co ntra o refer1'do J}rojecto, po,r.que no seu entender ellas n iio
tinham o peso d e a utorLàa de suffic'en-te em 'U rna quw tiLo que, para ser convenientemente 1·eso l vida, exig'a a calma clesin terBsada e as luzes especiaes que só
ae encontram no ce io ·da r eprt'ntação uo patz. (Ap·o i'tlàos e não avoiados).
~ i das

O Mini,ster:o proseguio, pü•'s, na sua marcha, ·apoia.Ido em uma m a ioria PC>1Jco n umerosa, porém ch-0 i.a de i•bLu-s t ração e patriotismo, e adm irav·el por sua deáicação e .firmeza. Havia porém, um o·b .staculo de n atureza muito di versa da
doo outros que o g-overn o ,se propU·nh<t a rroistar, e que elle precizava. remover
para poclP.r c<mtim,r a.r si:l m quebra do decoro do p oder qe ):he foi confiado .

JI:o"Be obstacu•lo proviinha dos ' m eios flllOl'maes e •Í lll!}revistOS CO ffi QUe /;€
PTOCurou tornar !mpossivel a posição do (Ministro para os homell.'l de pon<lonor.
R eco rreu,se a excessos la mér>tavé is · dti .que não t enha havido ex elTLP''o 11a t-r '. bu'na leglG!aUva (l<1)oio~los e nã'O apoiados), ainda nos periodos m ai s t empeatUO'>OS da ' ·'Í1.if,.;;a .[! istoria pol iti ca. Esces incios de a taq ue, comquanto n ão pudessem ferir ' as pesaSoas dos 1\l ini stroo, t endi a m comtudo a enfrnquecet' o principio
da aut<1ridade, a desvirtuar as in&tituições representativas, a reba ixa.r . u poder
d eatru.in do uma .dns cond ições esBenciaes <le s ua força ...

'Um Sr. Deputado : -

·E;ra o lYF·ni stcrio q.uem fazia isso.

Sr. Sa ll es Torres Homem: Este e&Pectaou:lo da.do ao paíz , e a es~
teri•llMa de provave l da sél"..;;ãl.J legislativa por de.fútoo g-rav issimoo do r egimento do Senado, reclamavam 'providencias ...
O

Um Sr . Deputado: -

PrEscindam do Parlamento.

Sr. Salle.s Torres Homem: ·- . .. e o g·a:binete reEo lveu sol icitai-as, por
intermeil io de ;;eu presi dente de IS. :M. o lm1>raidor. As prorv :1den-0fas -0on•s istla rn
no adia mento {las -Cam a raa, que seria seguido . mais tar,de da dlsool.u ção, se por
venturo fe>2€e 1na\log-ra'da a esperança q ue nutriamos de que o s il encio. t empor&rii.>. da tribuna , a int éí-rupção ua luta , não a 1-t·efeoessem as pa.fxões, e fizessem
l>J'C'ltl(}nderar os n a tm:a.e-s sentimentos ue jwst .. ça de n()Ssos adversar-ios sobre
suas prevenções infundaidas . No ca.so, porém, em qu e a corôa em sua sabedoria
nAo julgaiSse conveniente f azer o uso de s uas a lt!J.S preroga.tJvas neste s •mtido,
~ ga.binefe aconsaJ!hava e pe'dia respeitosamente a sua propria. dissolução .
.s. M. dig·n-0u...s-e preterir este ultimo expe<ll ente; e ·concedeu-'rlos a graça d e
· noseaa -demi<'sões.
Retira ndo-nos, sen-h o·res, da direcção d.os negocios pu1l)ioos com a consciencia
sn.ttsre lta de ter preenohiido ·cli·Jlfieeis deveTes no meio de tanto·s ootorvos e Injustiças, que sem duvida serão passageir os, não podemos f11-Ze r outros votos que
n1l.o s-ejam .o d e prompto res tabel ecimento .da. ordem iparlamentar, e sobretudo
do re&peito r eci proco que se devem os pod·eres do füstaclo , a que se ligam os
maiores lnteresses d.e nossa ordem social.
·
O

Seja: qual J'õr a linha de <:onducta qu e esses noBsos am igos nas duas Camar'as
tenohamoo de adoptar para o futu ·ro em .relaçã0 aos honra dos cav·a>h<>lr<>s a quem
a. Ç<>rôa acaba de ohamar aos se us conselhos, ma.vemos de forceJnr para. que ·fi'que
sem erfe ito e sem a influencia do exP.:rn plo um proced'imento que, s<i lfos>>e rei>roduzido, traria a d e~r a!dação do systema representativo, e >mp0i96lbi!itarla a
exlstencla de. tod o o governo sér'o e reg·u'1a r".
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.Sdccbdeti ··~ : e;~Se ,..,Míriii5't:er i0, em º 10-- rre ·-·i-\ Í;·'ooto ·.<l:e l 859, aqU el·le ··de !( !ll 'e ': ·roi
·organlza dó r· A·n'ge lo "M·uinid cht · 1Si•iva 1Fe'rr a:z', -depois B a: r ãó · d& U•1.. ug·u ayanà; S.e 'n a dor peila • Bahi a, d·os rriai.S" n'ótav eils esta<Tistas" do teni po, com gránde .. aillto1•1,dade
a~SÜn1J)tOS Íli.nan·cc irCB. ·A elle coube, em · o ·gub:n e't e, 'jliostamente' .,a
pasta da F azenda.. .. ·
·e Ange./o · .Ferraz não teve · prom~nciamentos
.peremptQl'ios 11obre a ...qu.e5tã.o
•

I

em

bancaria em

0

pronuncia'Clo na sess·ão de .l;L

o dil-scurso prograa11n1a,

~- d~:

"!-\g~o ;.

Essa . mesma a titu1de manteve na sessão de . 19 .desse . m ez, i:espqnd.endo_ ..:i.rtt!>\'pellação prévia de P into Lima sobre ".qu al a o piniã·o do Govern.o, çm rel._ação ,Q.,o
esta-elo do n1e io . circulante ". "S'o1nos un1 povo n orv o, <l.ils.s.e el>le, a~ nos~~a1s
: circumstàncias são .;.,,j,ec;€.;;; é precL&o que oo~tw:i:e r11Ós .. e" ei>tÚ<l em'os " d~vida
m~nte -u1'n à m ateria tão :' impoÚante. Depois· ·de ·con°l1eciéiO<S .os'" •PI'inci"p iOB," cbnh eci'doa os · faç.too de . onde ·proced em os ma les' ·que: hoj e· sentimos, e ntão d'eIÍber emos -com mod• eraç~ e . i>rnde~cia sobre o que conv ém
Í•nterês-'!e.s' (l'o ' paiz,
pouque o• erros de uma . medida ·~1u a l<1er que se toni e" pod.e rão ser ' mai~; !'.Ú·a ea
do que a propria 'C onti.nua'ç ão elo '*>la<lo em ' que nos a ehamoo. E é, por ·iS&O eoht'núa ehle --' wue eu ouvi~e i aos me<i.ís antece&S-0 res; · porque, ' ·recon h ecendo" o
ootado de nossa slt·uação , pretendi a m para · o arrefe'c im ento das paixÕM " º " ad.litm ento ela Camara · doo Srs. Deputados, e, talve><, a dissolução ela· mesmar .. e an.1'ara; e ·este pensam ento re1,ela que a necess idade -da m êel ida pro·posta n>í:o" é
" instante que pôde espei-ar-se pa·ra se·r estudatla, e o ·M-inis1erio :i.ctual se 'com'Promette, durante o· interval !o da «eseão legislativa, a · r ell'n ir" tod·os os' · dado;~
que fo rem n ecessa.1lios, e a proceder ás in~1uirições que ju lgar c01wen'.e.l1'tes, a.fi;m
d ~ habíl.itar o corpo legis lativo 1]'11'ª apre.senta r . uma mecEda ~iu e terá de iniciar,
.e ao me5'ID.o tem110 par a esc.•ia rrcer o voto daquellles que P,or ventura. .. estejam
em 'e.r.ro n as opi.niões <:rue com tanto aifi nco su s tentam . "
·
··
ericorran ·w:.nte •d~s~a>S P·h;·ases do Mfois tTo e de outraa corri · q.t1 e, · até
mento das sessões e:.U 3 ele Setem:bro; eV'i t oti alie, · pó'r · m'e io de evàeiva&, emittir opini ão clara sobre tão ilwancl e,gcente· • 1woblem a, a ·situação doo -espirita~
· ])ll.€F.Ou a .s .er a espect a tiva ., E . yissa espectaüva t e.ri a ele . p·ersistir . até o .cpmeço
. d.aJS se.'1sõoo pa1"lar1·ui ntar e~ pe 1 ~ 6·0 .

ªº"

0

"»

· Co.l;leT~nte

com. ·o .qu_e · di s......:.erf1 e:rn ....\.~osto,

~n g-elo_

F err az

_n_ofne!~,

em. :-.1.0

:~-,~-:e;

Outub ro, a commisl?.ã o ,de . inqu e:ri•to . Co mpuzera m-'.l'l a, além •d-0 i\!Iir{Btro .dn. .. :W.a,zendll., como .preside~te, o . Consep1 eiro . jqsê Carlos de -"'.' me· da A r êas ci'ep<?i '(t:~
·eonde de Ourem, então Proc 11raclor Fiscal do '.l' heso-uro . A'nton;o José ele. 'E!e:m.
·Conta'dor do ThesOUTO e (!e JOSf Framdsco Fern·andes '.B arros, sub.ffii·recto<.~~à,,,
R enda.a 'Pu•h llcas. As instru•cçõe.s ,Pela~ quaes el e veria e:!'la orieç.tar~se fixam~Lhi:>,
en tre outra·s .questões -q ue de v' a estudar e o:ohrt'I ellas. OWY.ir ais a utortd·a<'l:es 4:1.
· pra.;:a de .commercio, ,1'.iguravam as segu,intes:
..
· ·
Modo 'j)OI' qu e se OJ)eram
transacções d e cambio na praça .:do . R,ip e . o
. que d e ~ ermin a , tim regTa, o c·un,:•o do cambio entre nós;
· Causas d a baixa do cambi-0,, especia lm el1'te 'll Ós · atino$ '.de i857 · e l!Í·58'' e se
. -·: f
,,de:llre . ella.3 figu r a a 1m11era!}t"'ll' ~ª ri'Cia d.e notas d Ç<;' ban·éos i ·
·
..
'Impor.taçâo e exportação co~rió ,fa·c tor es do e'llrso · do" '-cam bfo;
. Inf luencia . doí! ban cos', por meio dE> "o ntraçã<' e ·e"°pansã-0 de suas" emlileõea, ~obre a m aissa das tran<'a<Jções ·a_ á1ça ou b~,ixa'"<l·o s ' preços da.t motcitcforias, o curf;o do camb-: o.
-t· :
·
.'[:'ar ticularmente qila.nto a,o ~3 anco "Ô.O Bras il, o.s segui·ntes qu~sitoe· : .
Uma nota -do · Banco do Bq~il. convetivel â von tia!de do. porta-dor, conforme
a 'lei da sua creação, im;port~ 9 mesmo ·q ue uma ·aed·rula do Govern-0, que -,n~o
'é · ccinvertivel á · vontada do r,ortad·or? Que diif.fer..ença . ha entre .. um e outro ,t l' tuio em relaçã-0 ' ao grão de ·con~iança que podem ·inspirar?
Po:lem as nota.s do Banc o do ·Eras-li ·5 er cons~dea-rdas como 'VE>Nl a<lei1·o i?!l'~i ·

ªª
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· A Conunis.~ão, · e m ·'·30 da Abril de ·1860,- a p r e.sentou o s eu i·ela torio. ·E ' -um
tra;b:ill1 0 ·rolumoso e notav,~ l. Seu g rand e m e rit6 s ó '··H·qui-lata rá que m o -co:m pul.i
_sar · attenta mr-111te . :M:uilas· da s con c h1sõ·es cl·elle consta nt<.g s ão, ainda -hoje, · dil
ri.étuiJ~ itla d.a· p ·ena ;· e, algun1ab · elas~ vc.r,da tlíes

que p·ro cl amou

nortearan1, no !Jn-

.e t t":! 1n nortea-do na H.e·p ublica , ~L p-01ilic·a Hn·anceü ·a.
" ·'As emi<:SÕ"S r eal ' zada<S p<'. lO Banco do B rnsi-1, c1°e t;eormi·nanc10 a · BU•])CTabu1ndan~
cià do ·rn eio Cil'Culiinte, são alh c onsiclerafüis como a caL1sa p rinc ipa l da depressão'
ao'" êi{mb<io, ' elo exodo d os " m e ta e-s, . da d:e svalor•ização do m;e.io d ·rc ulante , e, ' •m
;J'd.1't e dos factos -graves co-tÍ;;tatadoo, nas p-raça s nacio·n aes, em reflexo da or ise
nbftie"americana. -d-e '1"857 '. O pa p,sJ baneario n ã ó só do Ban co d:o Bra s i.l , como dos
outi'oo ·b ancos , ·é a.po1ita·do ·c omo legitimo papel-moeda do 'Governo, e, em mui~
tos casos, de effeito,q .p ei·o t'·-•s d1eo>·c1e que a conv•erübi.Ji.dade em m eta es, ;:, vontade··· do portador, não seja um facto . A taxa em quP- se e:iép·r essam os cambios
extrangeiros é ind·icada como ·o principal regu.Jad-or do exces s o e da d·eficien-'
cia · _do m eio c irnulante -em 0:1 pa izes· de · circ ulação ' ava•riaJda, isto é, · de -papelffiOé:da. As · e1ni ssões ·b a•nCarh1s, .un · sun11na, não rieia1izarve i<S, ~t. v'i.sta e ao portá.dor , em metaes, tên1 na S ·1paig i·nas deése m en1oravel in-queri·to, j á nas em qu e
a commis-são ,ex·poz suas i-d.éas·, já nas cons ic1-, r ações adduziclas por muitos dos
que, no coi:nm e.rcio ·e na indu s tri-a, reo5p·ond.eram a quesitos, a ma"s .peremptoria
das ' con.demnaÇÕ()S:
Quanto' á inflüeonoia . qu e ·deiS.d:ê logo es~i~ ilnDo"rtantc eetuclo iex-e.r oeu, e~ sa
forá ' de ser infer ida à.e ·facto de haver · l·nspirado a att itude imm ediata de F-erraz,
cnlloe ando- ~e á frent.0 · da ·. rc·. icção · bancaria. e adoJ>ta•rido como ,prcir>1·ia, com
ardor igual a politica d-e -.Sa·ll es Torres ' Home m .
,.,, ' Em Maio, ao ·· se a.br·i r em a s Camaras · ilspres e n ta F erraz o seu relatorio.
:Na' pa1·te sobr..~ ban cos institue 1elle critica severa , 'baseada •em factos , ·sobre o
rrfo"'i'o ele orga-niz ação e f u noc ionamento de · var ias <lenes, inclu-s-iv·e e do J3ra sil:
-'·A· 'am1ly<Se do proc.e.clime nto die certas· instituiçõ" ·s bancar ias - d iz elle ~ ·faz
1-e·s ·a ltar a verdad<: de ·que; gula.dos · pelo amor dó l•Licro, e desprezn.nc1o todoo os
avts-o s da ex.p e rienchi e da scienc ia..~ pouco ou 1nada curam dos interesiSe.s geh\.es"; e; em docume ntaç.ão elo crue a:ff.i.rma, ·c ita e frascr ev 0 um dos d eipe>imerr·
tl:ls d a comini.5s ão d e inqu e rito, de -pr1e.sti~io s o comme t·ciant<· da pra ça do Rio e
a. que · dá grande au toridad e . E '1 na realidade, sug·gesti vo e.'5se de poin1enbo concebi-dó nos - ~e rmos s.e guin tes ·:
·
:;o AcJ.n1i.tlo t(U t lima. a-bun ciant.;, colu1 e i1a, al g1.1111a tl' m'-n u•;ção d·e luxo, ou um
êo n'l1p!exo · ele m edidas· sah1tal'etS, emanand-as ·d·o·~ altos pode!'es "do EstalJo , pocleli1
c-onduzir~nos a e<itado · normal; mas seja-me li0ito · não ·con'fiar · na e<Stabi'lidade
d,.,, t a l cle<> ideratum, € m quan to ' 1n·edomüiare m nos estab-elec imentoo bancario.9,
com esp·ecia·li'dade no Banco ·1lo B-ra.s.il (jes pec' aliso este B a nc o, por s er aqu e·Jl e
.ao· qual, · attri·buO nia ior o<>'llv-en iencia., e mais rigoro1::-0 d ever de dasr bons ex e1n'pl-Oe, e de corrigir, tanto quan t o fôr ·pOBsi\' el, os ex cfü, sos e as im prud•<-n cias doS
outros bancos) as ,falsa 1·déa.s, os princip ' os erroneos, e .os dn b·-·r & s es indiv idua%
'qtià n clle se ·acaste llarão, ameaça nd·o tud o, o. t odos qu.e se lh es ap1põem, ou q·c119
l'tihientam tão comp·l eta inversão ·elos· m a is incnfro. verso~ ' P·rincirpio~ .economicos,
·Bancos · d·e emi.s.são com caTt e~ras yeforn1ave'·s , é a· ·n1a ior d e todas as a.noma!i~,
é uma ·' verdad eira iextravaga neia ! O s impl es i-n stincto da pre>p-ria conve niencia
i segi.1-rança repel1 e a idéa de immobHizar ca.plta l -por prazos ilnde f-in'.-dos a q uem
íl\iile · pôde car ecér i'l'l esp era-damente , a cada mome nto ·para solver seus oomp'romiSó:ós e para conservação elo pro.p r ío credit'o. E" tão <s Sjl!•ncial aÚende r á
kíoncidaci·e da.s g·arantias'; como á !·ealiza.ção dellas e.in ,prazo fixo, e não lon•g o .
cDá conde mnavel pratica con.sa.gr a,d á pelos -ba.ncos des ta pra,ça. de deixa r .ao
'éi-evedor a commocla posiçil.o ·· d.e esnolher a época d·e dimin·uir ou ·liq:tii.dar· a ua:s
r-e&pon.sabHi-cl a des, e aincla a ;d:e· ,p rotrahir foclte.ftnidametne o reembófao ele "seu
'deblto, •l'MUlta O <!0'nt•rasen so, se não a· immora"idade, de ' 'Cflle, ao 'PaSSO QU6
P~r i·j,
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.as~i m <>iio tratados os dev;edor -s im·pontuae.s e desordenados no m a nejo de oSUa•
-operações (acoroçoa ndo, ~1or este mado, dooreg·Tamenotos .que con.vêm evi t ar),
.collocam..se os .b ancos na impo.ssibll idade d•: au x ilia r o n,e,gociante prud<&nte qu~
occa.sionalmente pr e<:lza anteci"Par va!OI"es effectLvoa para a rewrod'llcção de
novos .va lores. Dhiei, ~ m conclusão, qu<e o fata'liss'mo uso ou abuso da reforma ind·efinl.da, doa tltulos d e ca1:teira dos b a ncoo de e missã o, o acolihimento que n esses •bancos encootram os titulas de valore.s reconbeci·éLamente ft-cticlos, - o in!rene d esi-der a tum de 1prop0rc ionar gro&K>s div.idendos aos aoclo.
nistas, o acoroçoamento directo .e i·ndiri·: cto ao jog o <le acções, e ainda uma o ir·culação de papel ine alizavel, de mais 11 m a.i,, s uptrab<undante ha. de infalltvelmente continuar a susc '. t a.r p rl·urba çõies n e·s ta praça , e conetantes e ,prejudicialiesin1as f:lu ctu ações de vu1ores . "
•Pronun ciando-se a j.nda ·sobr'e a defeitLI CY-'a orga nização dos bancos emit.lsores existentes e os perigos a que se expõem, diz, no relatorio, o famoso. estadista:
"O pTinclpio d e immed'iala conversibili dade seguido por todos os t'heorl·c,os e
pra tl cos em gera !, qualq u er que seja a .sua escola, ou systema, consti tu-indo a.
-.u nica seguran ça da c ircu lação da rnoe da-'J)ape l, não admitte, nem ·demora de pa
gamento, nem o troco contr'l. esp~i<- qµe não seja m oeda metallka; e toda a
appl'lcação que de outro modo se pretenda fazer pecca p·ela sua base. ·
Entre nó.s a conve rtl'o l11dade se prbndl! ª" pa.pel-rn(;6da dv Governo Esta
·é em gera;! a especie qu.e ser·Vje. d•e ·!;'arant'a á em:issil-o, accrescendo que a de
.al g'uns <istabelecirnentos as;;enta so.b re a d1e titulas da Di.vida .Pul>1ica, e acçõ,:a
·d·e Com1panhias, que go;oem de garantia d.e juro cm relação a uma part1e de .seu
·Caplt·a l, m arcada nos r espec tivos estat utos .
D este modo, se ndo ie.vi«l.en.te que o •pa.pe1 -m oeda, embora rodeado de tudo
quanto pôde ·insp irar -:onfiança , a6 JJ6d.e guarda.r um valor igual ao da m oeda
·m e tal'lca, quando em Jlmita·ãa ·lluant' dade com;patlveJ ·com o serviço de pagam ento d,e imp0s1os , e das despe~as •p·ublicas e i;emelhant~s, e que, mal se Janç.a.
pelo excesso de sua quantidade fóra d este circul0, se de precia; é tambern faell
t'\e r1?oonhje.oor crue toda a emissão do,9 bancos so.b tal base, muHi•pHca a.vemi.s a
-Quantid~de do pape) inconversive' , e que Levada esta além l'!os s eus limites nat11·?'aes, e 0 ooupa.n<lo ,ex clusl·va.metn'( todos os cana·!\S da c'rcu•lação, a carreta1•â. ir) EaJ'ivelm emte, além de depreciação, os m ' smos d amnos, cyue o pa~el-moeda,
.
Da«1u i a altu elo pr eço da Il)Oeda m etal'lica e m relação ao papel; o cam:Plo.
como coroll11>rio nteeesa·rio, <~eef'tvoravel, a emigração da mo.ada de ouro paar
pa izes extrange iros; e a par de s~es m8iles o encarecime nto relativo de toclOd oo
<>hjecroo, a sahida de capitnes, e fl es tagnação de sua i.moortação, o qu e, em paizes novos, é p e rda d e grande monta e alcance.
No apreço destes r esu lta dos, OIS esp iritos &·l' desvairam e se encontram q;;;
·conce itos muiitas v.e:oea pc'a concqm itamc ia de diversas causas em certas é.pocas ;
llHIB .não s,.; pód·e contestar <:!'ue de tão p erni ciosa fonte -emanam nã,o BÓ estes
·Como mnito·s outros damnos, " que mal es de m a ior gravida d.e se podem dar.
Os bancos de circu.Jação, m<fd era-dam.ente cr.eados . ent r,.,,. nós, quaesqu!l>T qu~
·fôBsem os beneficias, optlmas in tt nções . e · patriotlcos . d esejos de se us fu ndadores,
não se ac'lmm cons.titui·d o·s d-e um m odo t ã eguro e forte qLI·e po sau m r·'Sisti-r,
r;em ao m e nos. ao vrimeLro impe.to, ou arr o.jo das tem pjesta·cuoo co m1w: ~·cia es.
•Seu . ca;pital , vela ec-0nomia 1>.>u1: 'cular dos esta.lutos, como já vos di&se, se
immobiliza «m grande pnr ~e. por m eio da acq·uislção de titulas da divida publt-ea gera.!, ou proV'lncia~ e de a<\ções de empreza.s, que gozam de garantia de
juros prestada pelo Governo. O resto, ou é applicadJo a emprest!Jnos, so·b .hypot hecas d e morosa sat 'sfação, e cl.e difficil.. Ee não lmpo.ss ilV'el , con versão em
t empos anormaes o.u a desoo nto das letras·, que se viio ~·efo rm ando, e que peta
-sua ..n ovação periodka se tornam de ·Jongo prazo.
Occon-e, logo no ·primeiro ljtuce d'ol'hoa, ante . esta :verldioca ,exposição, AO
homem versado nas m aterias ·ba ncaTias a co nvicção de que sua fraca coµstru-cçáo, não pod·endo swpport a 1· oq resistir ao primielro embate de um furacã.o
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comniercia l, por mais PB..S6ageiro . que a eija , t rará, como costuma a<;ontece r, após
• a i, o -panico <>, corno i•nev-ita veis con~equ-enc ias , o aualo, ou os d,e-s troços de es'- t.n-belecimentos de igu-ail natureza e -d·e ca12aa commeroiaies em co n ta cto com el!ee,
-o- cortejo de todos os males, inher-entt:s a.s cr1<ies, 110.!> paize"' en. que " c1rcu ·acão ·
·-d.as" notas de pequeno valor é extensa, e graves -p adecim;e-ntoA ao arti&t.a, ao
· uperar io e a to-da.;; . as cla.€-s es menos abastadas da socie dade .
Us bancos d" circu-Jação sã-o institu.içõoo para empre.-;tim os a cu i:lo pra"º;
· ~crn esta cond·içd.o não pôdem o!Mel)e:ce r s ·:.gura1;ç.a alguma aos porta.dores de
seus ·b ilhetes. Os est.i.beledmentos deste gen ero qu e lêm fe ito operaçõf:i; ·de l on~o
praz-0, quer tratando com o llista do, quer com em-p r e,,as el e indu>; l.rl a, ou co m os
propri;e.tarios de t <rras, em geral·, têm suocumbi-d o. A.<sim o attestam o.~ Anna es
da Inglaterra, d.a Belgica e eos Estad.Os Unidos da America do Norte .
O fundo disponivel dos rr:e-smoo .bancos, ou a ga.ran-tia C(}n.siste1tte em moeila m <tA.'l ltca ou em pav,e.1 moeda não pod erá em taes époc:,i,s, ser bastante para
supportar o r ef luxo das su-a e :notas; e, como r eal·iza l-ae?
Ad a cções <le companh ia s, que c-n s útuem p-art e cl•e seu fundo d .spon ivel, ou
·-de .garantia da emissão no" prQprios tempos anormaes, entre nós, são de clif. floeil v-en'Cla, e em toda a -p arte em época de c rise não aC'ham sahida .
Aus tLtulos da div ida pu.b lica .p rovinoial " m oomo e m geral de v,o succ.-.. der., atten-dendo-se não só ao estado d-as finan çns das !Provincias, m a,~ ain\la
parque ninguem se aventura em taes oircumstamc'as a •havei-os, senão por miseraveis preços. Os da divida 1pttblica fundada em todas ais praças do mcmclo,
em üi;e,s occasiões, são tamb em -d-e cH!1fi.cH v.--nda e sua Mferta sempr e é . grand e nas apuros que -p roduzem os .p anicos e crise, e entt-e nós aind•a os ,p ropri os
·
t ítulos da divida pub-lica g eral são d.e quasl impossiv-el l ealização,
AB lettras q'* s e reformam period•icam en te, ou de longo~ pra zos, costun11Hn
então ser em geral effeitos .quasi inuteis, e assim os títulos de emprestlmos so . bre ;h}'-POth;e-c-as .
·O f.aicto da ven·d.a dos titu los -d a dilvida ~)ublica, ter tae.s co njun ct·uras, sô por
si ~ au.gmentará o descre-d·iito elo banco, que a fizer, e o oollocarft em p ess ima
situação .
. De todo o ,eooposto, resulta qu·e , aem du-vida, a con,;tituic;:ão dos noesos ba.n<:!os moder-n os, sobre fraca, pôd e pres ta;r-se não só ao augmento ou Intenção <los
·males de uma cri.se, mas tambem co nlri'b~1·ir par a sua exist;e-ncia ou appairição.

Um -.banco ·bem constituido e <lirlg ido pôde prover a tempestade e preVE'!nir-'S'e contra os seus furores bu conjurai-a. No seu primei·ro accomtlljeLtLmento,
por ·formiclavel e extraordinario que este seja, por s ua forte constrncção e .p rudente dir~ção poderia suppor ta '-o e offerecer taboa de salvação a seus clientes,
c9mo acorutece em todos os 11aizes . .S'e .fraca, po-r-é m, -f ô r a organiioação. não ree :stirá a.os primeiros em-bg.tes, não pooderá suster-'Se, n em d a r a mão a outrem,
e com -o seu naufragio acarretará o de muitos aMm de .p roduzir gorand-e a1balo e
m aior panlco. Navio de forte const.ruc ção e bem appare1hado, .p rovido e d ir Lgido, .pôde swperar o furor das ondas, e quando a tempestade passa, facil lhe
é repa:rar as suas avari·as e s eguir s·ua rota . Não succede i.Bto, porém, oo cte
fra ca construcçãÔ, ainda que se desvaneçam de uma exoollente marcha."
Fer-r az !!!d-d uz ai·rrda, 1nv a!l<l-udido capitulo do seu •re-Iatorlo, impo1,tan~es commentar 'os sobre emiss-õe~ b ar.carias e, rupôe havtE-r fundam entado a o•pl ni ão de
·que só ao Pod·er L(e-gislati-vo deve ca ber a concessão de t ão important: facu Idade, remata com os sf:gu-inte.s t r echos, dos qua:' \S resulta a sua funda d ive-r gencia com a pol iti.ca que determinara a situação criticada, e rLu e, ainda hoje, s[o
.merooEdores de firme attenção,
"Nossa situação actua•I, em r elação á ma.teria, _q ue faz objecto do presente,
e · .(lo capitulo anteorior, reQ'l.1'~-r séria attençã o e providen·cias Monea.s pa-m m e-·lihoral-a. A extensão que tomaram de cert-a época para cá as operações de. cre-
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dito deu grande expansão ao espir.ito de especulação, creou emprezaa mais ca icu.adas, exagerou a posse dos consurn··dores, excitou o luxo, deu nova.s forca.s e
grande int·ensâ.> á ambição !:'era! de enriqu-. cer, e a:u.gmentou as necess :dadjes
de toda.e as cla5'1es. Nesse moV'imento felbl'il, que s .;. notou ·em nosso pa.iz, as
d6Si>ezas ·pul>Hcas augmentaram sobremodo, a par das rendas qt>" tinham tomado não peque-no increment-0; grande part,e -do .nosso capi.t al fluctuante a., · immobilizou; a.a forças produotivas, porêm, por causas natm·aes, e espec.ailmenté·
por faHa d•e br-aços, ,.e. foram enfraqu ecendo ; o telillpo não tem corri-do ;p:m para
a nosea lavoura, prindpa,] font" d.e nossa riqueza; a d10ra do desengano soou
pa.i"a muita.B c. n1.!pr~zas; e co1no i;uccedtt: ás U>g-Uaff que sa})iern die seu cui'so. .,,
!orça -da·s transacções se foi quebrando, · estas procuil'arào seu Jeito natun1,1 e :po·r
diffw·eiit&a causas fo.ram esc,i."'.:o:eando, os apertos• e a·pLU'()s comtnerciaes surgioram
e &e redobraram com a repercuseão d·a c rise commercial da Amer:.ca do Norte
e da Europa; a ci.r culação de· papel-moeda qu asi tinha cJouplicado; ·a moeda. m" talJ.ica, cosmo;poH ta como ê, seguio ·ca.mi•rnho · .(!,e oU..tros me rcados; o camoblo
oa:h·io de um modo que não pôd·" ainda ~<>r r ustauradu, nã-ú obstante oo me·t os
que inutHmente <'\e .empregaram; muitas casas, a pique a.~ faHi·r em, adiaram
á custa de enormes sa·cri,fioios ,e em '!Yll l'a penla · sua Jiqui'dação, e afi'llal e&
inutilizaram, com g-ran·dje damno de seus cre-dor.el'.! ; quebras üruporiarn.tes se y<erHicaram, e, como <lonsequencia natural, não dim;.nuta somrria do· capitaU s·e
in u tilizou ; diversas emprezas OlJ aib()rt;aram, ou se .p erderam, ou se aibalaram, ·&
destas, algumas, ()Omo arrim0 poderoso; recorreram aos .cofres da Fazenda Pu.bUca; mu·iws negocios esmore.c.eram, o espiT-it-0 de :especulação aifrouxcm; o com.
mercio se abateu, a e não se !"Stagnou; os r ecu rsos dos bancos se tornaram ,escasso.s, e a ;-énda pwl>1 'ca, ocmo resultado i'l1evitave'l, d•ec11e•sceu .
Nesta situ.a.çào melind!l'osa são de ver as q u eixas .pela falta de meio circulainte, sem. attendeT-Se a que o pa.P,ei1 havia penetra-do por to•doo oo canaes da · circu!lação, e ·qu~ o {]Ujl'I nos faltava era o c·aip.ital, que ·eS•tamos recJou:;,idos á p·osição
do li-Ornem rico que •havia cont1ia1h ido empe.nhos supedo res a s.eus bens, . Tud;,
corre .b em em um paiz, que 'l ogra conservar a p rO(])orção- ne.ces·sar:a entre o ca pital fixo e o capital fluctuante. s~. porém, ·uma porção qua1quer deste ê d<&viada do s e u nat u.-al -<lest1fo10, fal•tando assim o alimeruto ind-ispensavel -da pro1
ducção, ,e perturbad·a a r elação n ecessar.i a entre esta.s .a.:uas esp·2'cies de capital!,
a con.seciue:ncla inwitaveJ .é a s !tuai;ão a qu,_ nos referimos, a qual só .põde · sel'
m elhorada ·c om o tempo, ou com a importação de novos cap·i taes, beneficio que
u nicamente podo' rá a.lcançaor-.se q1,1amdo o m ·eio circulante voltar á sua natural
condição.
1

Não oê difficil comvutar- se '\- parte •do cut>ita l fulc tua.nte qu,e se immob l'J.izou PO'l' different~ causas, e este Ca!lculo I"e•stabi>lecerá a W~rd'<Lde dos factos .
.Do q11e t enho a honra d m a!nife.staor-vos 1,e·saHa a ne-cesslda,de a,.,. medklas ,
que pelo manos ata lh em o prog.re.!j·s o do mal, ou- o attenu:em. A vós compete ruppllca,r-fü>e o vierdadeáro anti·d-0to, conforme vossa srub00.-0ria ju·l•ga.r acer.t3ldo, não
tanto Jielo pl,·>semtc, como p elo futuro - . non sol'llm ·calamitate, s ed ctiam oalam i tates m ct'll".
Em scesã.o de 9 d;e .J uJJ10, n p Senado, .E'er raz, provocado PQr 'Souza l!1rain.: qias d·e Carvatho, ennunc-ia; suas idéas. hlstú em d ebato: , .p or inioiativu
deHe, o proj'ec to sanes Torres -Hqmjem. Concluindo um ·b reve dlSc'U'rso, •diz: "O
_p e<nS·amento do Gove.rno é r egula\· aq:ui!Jo q~1e se acha 'iJJ.-.regular e m ma~eria
.ba•nca:ria; é fortilfi·car os bancos c,:ontra qualquer successo; é i•eg lamentar. a aip.
provação dos estatutos das •corhp~nhias."
C-O e

O r>;ensamento do Governo nã,o tem p or ,füm destrui.r, ma.s sim chamar aos
verda•deiros eixos todaa as causa~ quo· sobre esta mater.ia d•esoridenad·a mente ae
encontram no paiz . 1e qu podm ser .fataa ao seu porvir" . .&preosenta em seguida.
·va.r\as emendas ad.dltivas. .m anu.qo. porém, na essencia, o ,ill'l'<>jeot\) de To. rres
Homem.
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Os audiiivos Lllão v izaram, por~m, a_pena s o.s b a.ncos. E' del"l e.s parte important,e a c1ue regula a organização d e compamhia,s e sociedad ·- s anonymas, de
caixas 'e<>onomi cas, de monl"t:" d e eoccorro. AM sã.o propoBtos entraves ·á. cxc r-ssiva fa ci!Jidade coni q ue el:as se ·ha•b iiltavam ao funccioanmento, o qu;e Unha
e~ vista pôr te-rmo ao~ gran<les abus os decorren te.; da •PTol'fe r a ç ã.o, ;eF.m "cÔntrole" a)gum, de-ssaa · entidades, .transformadas em nS'trum• nto &e e'Xlploracão de
jo.gatina.
V lT
DlSCURS•OS
O reROJJ;xyro .A.NIGElLO lºEHu1AZ CON 'llRA OS BAN COS. DEITAHO:RAHY iE CDE FERRAZ. - A IJEI DE 1 860. - CRl'SE DE 1-864.
·- RFlVO.GAÇÃ!O , DA FAC'U'L DAIDE EMISISORA. A TJ l!>I D E: 186G. '
A. QUEDA DAS EMIISSõES B ANC ARTAS

A ICommissào de Fazenda, do S-enado, compoota do V·isconde de [taborahy,
do !Ma11quez <l:e AbTant:es li· d e!J. F. Vianna, a ceitou as em endas do Ministro
An g~lo ]'€Traz de wccõrdo com qu em as modificou em pontos eecu n dari os , ccM-porificando-as, -p or fim, quanto a ban cos , no.s di&p<>sitivos seguintes :
'"Art. 1. 0 N enu1um dos ba·ncos cr ea c1oo p or simpJ.·:s -d;eor eto d o -Go ve rno
poderá emlttir s ob a fórma d·e notas ou de bil h<)'tcs a o portador qu ant ia su' perlor a o t ermo m'êdio de <:1u a emi.ssão, ca;lcu.l ado por trim,estr ., -O esel c n instal lação do mesmo •banco abé o 'Ultimo tT ;m estre qu e se ti v(lr c omplet..'l:do el e Jan.e-iro a Março do corr,ente a n no, e mqu a nto não estiver h a b i·litad<> p a l'a r ea lizar
em ouro o pagamen>t:o de su as n otas ; excep t o se além do f undo dis poniveJ ou d e
gara ntia e d-a s cmtras co·ndiçõoo oota b,el«cidas n os . r es p ectivos -estatu tos; tiver
em c1rixa pnrte de seu capHa l ~ uiv a.len te ao exc c5so do dit o t,~rmo m édio ·de
emissão, e fôr esta parte r.-2prese n.tada por m oeda d e our o. ou . barras el o ,;,_esmo m etal do toque de 22 kilates, ou em ·b a r ra.s de p.rata de 11 dinhei ros, na
{'<'lação fixada pel-0 art. .3° j'l o d1ecreto n. 1 .·721 el e 5 de .F everei ro de 18·5·6,
comtanto qu e o v allor destas n ã.o exc da á qu arta ,pa.rt .da m oed a e ba rras
de ouro.
·"F.mquan to o Banco elo Bra.5i:J ·n ão pu de r t nm1)em realfaa r em ouo r o J,>&gamiento -Oa s r espectivas nota s . s ó pod erá o Gov e11no co.ncec1 er -lhe a faculda.de
de elevar a e missão a.lé:m do dU·plo do fundo d i.spoi11vel, nos t e rmos do a1-tlgo 1°. § 7v, da -lei de 5 de Jubho d e 18 5 3 e do arti g·o 18 d os catrutut os do m esmo b11nco, qu11ndo tal conc;essã.o não lhe ·d·er o dlr-eito de ·emittir qua.ntja . ~"'U
.perior a o t ermo m~io a.cima fi xa do.
"~ l.c O lbamco cuja cmi9São ex ceder os limites fix a.dos n o 'J)a1·agrapho ant ecede nte ili ca obrig ado a reduzil..a a e&_'je limite d en t ro do ,prazo qu e o GQverno marcar. e que não Ex cede-rá d e "íeis mez es .
§ 2.0 N enhum dos ban cos c re a.dos em v irtude d e door,eto do Gove<rno poderá
emlttir O'll m an•t~T na circulação notas b ilh etes e em g eral ,e.;crLptos <1ue contooiham .p rom 05sas au o-b ri gaçã.o d <!- valor re ceb ido e d;e depois to ou de pagam etno ao portador de quantia J,n;fcrJo r a 50$, na Cê.rte. e prov in cia do Rio .d e
Janei-ro, f' a 25$ nas outras ,provinc:a1; .
-S e <i entro de s eis m e zes, co ntados da publi ca çã.ô desta lei, o B a n co do
Brasil não s :- achar habJ1itado para r ea·lizar sua13 notas em O'll•rO, nã(} J)ode rá
dli:h l em di a nte conservar nH. c lrcu ·a çl\o m a is ele 25 o/o el a. sua em is.sã.o tq tal.
representada pelos referidos l'ilhetes d e Q'llantia infer ior a <i0$ na Cô rte e a .2!/S
naB ·P rov!ncias.
O Governo mareará, na fórma elo a·l't. 5° da lei n . !í3, d;e ·6 '<l·e 04tubr.o
de 1835, '1lm prazo razoav··1 d t'm t ro do qu a l 11.6 notas ou bi·!ih•ete s de t aPB v11-l.o res dever ão ser resgatados, fi cando estes desde que tiver comecado o resgate ou
'uubstltulção, !·santos do im1P<>sto do seHo dos mesmos ·b ilhetes . O abatime11>to o,u
0
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valor dos billietes ou notas não resgatadas nos prnzos fixados, na fórma. desta
lei, teve rterá iem benefi cio do.s estabél·ecimelltos .pios que o Governo designar .
§ a.• Si no fim do prazo de um anno, conlad·o da pubJi.cação desta lei, ·os
bancos não ee acharem ainda ·habilitados .para ' trocar suas notas ' por moeda
metalllca, ficarão obrigad.oo, emquanto o não fizerem, a ··r estringi!!" do modo s eÍ"u inte a somma doB bil'hetes que tivel'ein a esse tempo na circulação. a sa.oor:
li %
no decurso do prim,e iro arnno, e em cada um dos annos seg·uintes a qut>t.a
quE> o ~verno maL-car, oomtanto que não seja menois de 5 nem mais de 10 o/•
da dita somma, ne. Q:Ual não se contará a QU<:i tiverem addiciona.lmente emittido em vj•rtude da excepção d e q ue .trata o § 1° do art. 1° desta le-i .
"\§ 4.• Se11á pennitt!do aos bancos de circulação que ·actualmete se acham
creados por autoriza-cão do Go·v-erno suibsti<tuir seus títulos d·.,. gm·antia pelos
valorea mencionadc<S no i 1° deste artigo; e log-0 que suas notas forem conversíveis em moeda metall 'cEL á vontade do por•tador, poderão emittir n q. r·azão
dupla dos refeTidos meta es ou moeda de ouro que effectivament.\J> pos.9uirem
Ç.entro dos lim.i qes marcados nos seus «statwtos, que por esse ·facto ficarão de·s. de lógo alterados neste senticlo.
§ -5. 0 Será consiaerado falildo o ba nco de circulação que á v jgta, em moeda
ool't'&n~e, ou veriti<:adas as -hyp9theses
do pagamento previSt~ pe'1o art. _1,"
;; i i• em moeda meta!Jica, a vontade do P-Orta.dor, não satisJliz;er a iinp01,taJ1-aia de seu bHhete ou nota apresentados ao tt·oco; 1e pelo tempo da mora o por tador t c1,á direito ao j'Uro .corrente. Nas mesma.e penas incorr-erãe os bu.nc06
q.llje violarem a;i d·ispoeições dos §§ 1°, 2°, -3• e 4° de·ste ·artigo.
P ·r ovoca.do o facto ·por protesto ou quruloque-r outro modo . que produz,a f é,
• Juiz competente, a requer:mento da parte, ou por denuncia d-0 Prom<>tor Public-0
de qual.Quer fiscal da Faz-enda ou ex-of!icio, .p rocederá nos termos
da' lei â a•bertura e declaração d~ fallenc' a.
i i.• 'Aa notaG dos ·banco.s, no caso de <JUa !a!Jencia, serão consoderada;s
tltuoos de d-eposito, e como tnes i;ierão classificadas .g:raduad·a s e .terão preferen r.ia em seu pagamento a quaeBq'ter outros, ainda que da mesma natureza sejam, ex.ceJ;>to oo da- Faz-ena.a IPbl iCf .
.
_
§ 7. 0 Em cada um dos ·b-a.n pos creado,. em virtude de autorização wd1.nin:J.strativa l!'iaverâ um fi.s):a.J d.a npmeação do Governo.
Em o pa.recer, refer in·do-se \is emendas e ao ·projecto ll)rimitivo, a commissãg bem ex•pôe seu .p ensame11;to principal, que 'é o da rootricção do meio
circulante. "!Entendeu a commis~ão diz o parecer •Q.Ue C'Urnp·l'ia tomar
por base do &eu trwbal:ho o proj eicto do Sr. Mi·ni•s tro da l"azenda , tanto mai s
por.que este e o da .Camara eos !Deputados ·PM"tem do mesmo principio e tendem
ao mesmo fim: ambos recon·hecel'\'1 {J.Ue, ,para estabelecer o va:lor do papel que
n os serve de meio circu'lan-te, é ~orçoso reduzir-lhe a quamtidade relativa, Os
rneioo que cada um delles propõe podem parecer differentes, mas, no conceito da commissão, hão de produzir, mais ou menos lentamente, os mesmos
resultados; e, nessa convicção, qesejamdo 'ViIVamente concorrer q,uant-0 . em si
cabe para. auxiliar o illu:strado Sr. MiniEitro da F'az-en-da ·n o emperuho de prestar
á nação o relevante servico de livrai-a. do papel irrea.J.izavel, j'U'lga preferivel •s e
ado·p tar as medi.<lae que ella propõe ... "
,P(flloo · apóS seguio-Be o <Iebati;i, ~ujo merito ig.uala 11.0 dos anteriores eobro
o palpitante w;;sumpto. -S ouz''· Fra,nco, Olinda, D ias de Carvalho, Vasconcelios,
. combatiam as medidas prapost111S, aUgune not1J.-Se dos d iscursos por es·
pixdto de parti-do. Em os de Souz11- Franco, porém, o cu.nho é unicamente 0 . de
üonvicção firme, cujo ardor, ~ntretamto, decorria, em part<l, de ass i_stir á re&cçãc,
· qvas~ .triumphante,- contra os p~ a.n 0 s que architectara e -a que d~ra comeco de
execução.
·
·
,
'° ·E m -defesa -das medi<da.s ornr\lm Ferraz, Ltaborahy, . Carneiro de ic111mpqs,
·Souza & MelJo, Gua.-atiba, e. .Silvei.r~ ela Motta., · Aos do_1,1s :Primeiros, porém, cou·b e
o maior encargo da d.iBcussãc.

º"
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F e rraz in a nt eve g rande- ::ss id ui-datle na

t rllJ un a e oe s-eus d isc ursos

1'0 1ttm

ex~hau,:.ti vo s. Tta b ora lÚ·, · rqu e r,aSsava po 1:· SElr o ins·piracl or e o c he fe do 1nov(:: '
·· mento r~ acciona ri o, . -teve t a 1nbe m de se enunciar com lu ciid ez, (i1·m e za e des aa s ombro . E m o .se u discu rno d e 3 d e J u lho, r espo ndendo p rinc i palm e nte a
Souza F r a-nco e a .Olinda,. são passad oo em re vis ta os .pri n<>i·pacs arg·um e n tos
. con~·ra r ' os e d e v·i d a m e nte c ons iderad a a s ua p roce de n cia ,
" O sy.stema do projecto me pa r ece .s'mples , obvio e rac ion a.!, d iz c1.1e. E
passan do a exam ·nar a q,u éstão da su pera·bu nd·anci a do m eio d r.c ula n te, d iz:
"·Se é facto q ue o e xcesso da qua.nli dade do m eio circulant e e m r elação á.s
t r a nsacções commer ciaes é a cauea da deµr ec iação do s e u v al or , cla ro parece
que, ft, tnedida ·q ue s e fôr ·r e tirando e-.sSe ex.cess·o, o n1 e io circ ulan te i rá t111nb en1
reganh a nd o o va lo.r q ue t em .p erdid o em v1r tnde deEEa cawsa, A esse sysl1l m a ,
po ré111 , o ppõe m -se 0;3 adv ers ari as do proje'Cto, alloegando: pr in1-e iro, qu e não ha

superab undan cia de papel; seg;nndo , qu e, quando m esm o ex i-s tis;;e e.>sa su pe r a-b-untla n cia, nã o Geria o sys·te ma a clo p ta do pe lt< commi ssão qu e poderia fa.z ~l -a
d eisaparecer; terceiro, .qu e nem . os pr in.c: pios , n em os factos occorrid os, quer
em

n osso paiz, 1que r en1 'P ai zE..s ex t r angeiros , j.usUf "carn o p rin cip:o qu e o v..alor

da moeda d e pe n d e d a m a i o~ ou m e no r q uantid ade dell a. A'llegam ainda contra o l}ro jecto p-ro pof'.to pelo Sr. ~vlin istro da F az enda , e a dopta.do pe' a co m-

tnis·são, <.t·ue a

r C' du cção das en11h.i::t3ões bwnca·r ia s t rari a <:on1s :g·o gr a nd es solif ri -

n1entos , gr ~ nd e prej u izos á ind·ustr ia e ao co1n m-erc io . ....~ll eg·o u-se , fi na hne nte .
que, aind a qua nd o as m ed idas 1>ropostas ·pud essem p r.ee.nc•her o t im que s e t e ve

em

v i•c:> ta, a inda ass im o .S enado nã o deve ra ad.opta l-a-s, pot'lqu e of f enderi a m

in-

teresses e d·h·eit o.s a d q ui-r id o/5 . Procu t",a r e i, Sr . .P1:es~ <l ente, examin a r r a J>idamente a val"da d e d estas ai eg aç ões , porque me pare.ce <J.lle , se eu t ivee.se a fortumn ele d emon s trar qu e ell as não procede m, o !}r oie·cLo e.-.Laria v ingado das
accusa ções que se lh e f aze m . .
" Não h a s upera bundanc la do m eio c ircul ante, e POl' con.sequenci a de precia<,: ã o"; tdi z o lion rn.do 'S e nado r pela Provi ncia de ,p-ern a mbuco: "e n ão ha su pe rabundancia , e por con seque n cia d ep r QC iaçã o, po 1•qu e os f actos d em on-st•·am q •ue
as notas do B a nco do B ras·il , p~· ex emplo, n ão concorrem ao troco, e nã.o, ·dão,
por con seq uenc ia, s ignal d e qu e es tão clep.r eci.a-das; i"to é, d e c1ue va1em m en os
-d e q ue o m et a·! por q ue d ever ã o ser t·r ocacl a.s, " Sen ho res, demonstr a r qu e h a
supera bu·nd·a nc ia de mei o circ u lante e por consequ encia, de p r eciação -d e i;:e u v a lor, ser-m e·hia ag ora t ã o d '-f f lc i<l como provar .q ue o sol ha d e pô r-s e h o je a nt{ls
d as ·6 h or a s d a tard e, e n ascer n ovam ente ama nh ã , d e pois d essa <hora.. Dize rs e, por é1n , que não ha super a bund a ncia ·de rn eio c-lr cu l.ante e qu e as notas doS
·ban c05 n ão estão d e preci ad as, q uando com uma n ota ele 2oi não se pôde co m pr~·r os m esm os o bject os que co1n qua tro oi tava s ·ele 01J ro a m oe dad o , é :nega r ·crue
o sol estiá fngi'ndo ag·ora. Q1. e não a.cc ud a m ao ·t·ro co as n otns d o Ba nc o d o
Era.si! pôde ser ex acto; m as por qu e n ão accoclem ? 'Po rq ue toa"os snb em qu e o
B a n c o as ;nã.o r ea li za senão em n ota s t ão d e prec ia d as como ell as . Quamdo, n o
ti.m do anno de 1 S5 8, esse est a.b e:eci m en lo a.b rio o tro co em ouro, n ã o con cor.re ú
ningu e m pa ra trocar notas por moeda m etaH:ca? N ão .f oi o r eoei o d e v e r ex•h aur ir-se-lh e a r eserva d e ouro qu e o o:b ri-gou el e n ovo a su spe nde r os pa·gam entos n essa esp ecie '! N ão lh e a co n teceria a g·ora o m esmo €e elle a brisse
t r oco e rn ou ro '! A ssi n1 1 neg·ar q u e a somn1a d e not as ex l-s1tentes ·n a c irculaçã o n ãO
é s upera bunda n•te , é n egar qu e o sol nos estâ. a llumiando .
s üp er a hund a ncía el o pa·nel -'
•Ente nde r-se-·h a , po.J'ém, (Jue p·e Ja ex<pressão .se d eve entende r Que exis t a nas m ãos do.s pa rticu lare.> ta m a nh a cr uan tLda·d e
d ell e, •q u e já nã o .h a n o m er ca do obj ecto a lgu m qu e poss a s e r t roca<lo ou comp rado J)Plo pa pe'-m oed-n? S e esta é a in t-el!i g'enc ia qu e o •honrad o .Sena-dor, _:i.
·4 ue m m e r efi'ro, cl á ás p a ·a vra.s e uperab u-n da nci a de n otas ou ;J.e .p apel n est e caso ouso d eola rar qu e o no b re Sen a dor dá a t aes pa la v r as um a intelli g l)nda que n u nca ni·n-guem 1-hes d~u : e ntão será ve1·cl a d e qu e, emqu am to co1n
. u1nn. not a ss pud e r con1prar a 1g-un1 a cou sa , não h ave1"€L .s u-pe rHb_u n dancia a.e
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emissão;. mas será pre<lizo outra ex,pressão que desi.gne o facto de não se po der comprar com certa quant·1dade de .n otas, do valor nominal de 300$, os mes>
mos obje ctos que se comprariam com ·5ooi. de om·o. ·E ' fóra de duvi·da que neste caso os 500$ de pape1 - vailem m enos que os 500$ d'e ouro e· que lJOr cons~guin te a moeda-pape l se aal1a depr ecia da, em r elação ao ouro, oir, por o:u- .
tras pailavras, que existe nas mãos do pu,!YLlco ma:or somma de notais, do que·
seria necessa.rio, se ei-las t iv0ssem effecti·vamente o ·valor que devem rep resentar. Assim - supern:b undan cia de notas ou .va1Jel e - d epreciação d e notas ou
de papel - são ex·pres.sõ-as identicas; •querem dizer a mesma cou·s a; demitam·
o mesmo phenomeno economko . Assim, parece que a prim eira allegação que
se ifez con~ra a exi.stencia d-o faicto em que se 'basei·a o projecto, não pôde res isUr ao menQr exame, á meno.r a·naly.se. "
Itaiboraihy lança, a seguir, os princípios que a experiE'.ncia dos -povos. ti-ans-'
formou em v.erdades, e expõe, sobre drcuJ.açã,o e credito, as doutr in·a s que, a inda
hoje, têm o apoio dos competentes. E ·O f.az nos seg·uintes teri:nos:
"Disse-se ainda que a reducção da · quantidade da . moe.da-:papeJ, . com0
meio de ·elevar-'l!he o va'lor, não é -.f undaôa, n em noo principias, nem no.s .factos ..
Ora, que ta,J proposição é fu.l!.d acl a nos factos e na nature;,a das co·trsas, reconhecem-n'o quantos sobrerem dar-lhe o sentido gram1vaticaL Ninguem, que te- ·
nha alguma pratica, al.g:uma expe.riencia de transa;cções comme·r daes, deixn·
de réconollecer e de explica·r por que quando mo nosso mer·cado, por exemplo, 11a ,
grande sortimento de ca·fé e a demanda é pequena, 0 preço do genero deooe de
valor, e que quando ha vouco café, mas muitos 'q ue o queíl'am comprar, elle .
sobe de valor. E' um principio 1 de scienci·a. economica, . recon hecid-o · JJelo •b om
senso uos homens ainda os menos illustrados, que o .valor ele .qnalquer iwodu•
oto dapendé · ôá i·elaçã,o ·e ntre a -o fferta e a procu.1-.a· desse · mes ma produ,cto. Se
esta re,gra é geral, · reconhecida .e ,coms:n.ha, como ·duvida.r della, qu.'\ndo ~o a,p - ·
·plícf!, _·á m?e-d!a? O va·lo.r da moed,a d·epende tambem; como o de •'lua,.quer outra
cóusa, da relação entre a · procm'ia e a oMerta,, A offer·ta é aqui r epresenta.da
pelos produ-ctos que se pretend•e "Vender ; a procura, pe ' a quantidade de moeda
qÚ-e se d est ina · á coni11ra delles, Rminto maior fõr, fois, a P·rocura. ou a quantidade de moeda, em relação ii. quantidade dos productoo, quanto menor fõ r a
pi·ocura ou a quantid·ad·e de moeda .qoue se apresentar ·em ·r elação aos pr odu-·
otos, tanto menos va:lerão os íne\>mo·s p.r odudos·.
iDisse-se como a.Jlegação par~. des·t~ui.r este prl-ncipio que se tem vis.ló err.i
varios ·paizes, e mórmen.t e na Inf!aterra, não pou-caa oc-casiões em· que o . valor
dos productos cresce ao mesmo .tempo que c11esce a quanti<lade das emissões
b,ancarias. Est.e.!' factos nã.o contrf'riam, a ntes, estão de accõrdo · co1~1 o prÚ1Ciriio
que se quer <lesconheced . Se a -0f'ferta ·de um determinado producto ou de
muitos prodnctos -cr esce. e cresce ig·ualm ente a procura d:esse ou desses produ-:_
Cto<!, lé choro que, CO·n forme u principio OU axioma ,q·ue sustento,· OS preços não
devem variar . Quando os dous termos da relação augmentarem oc1 diminuirem
na . mesma propo,r ção, a r elação não se aHei·ará; se, porém, os dous termos dá
.relação se altera,rem o·u se um d f'>/J les conservar-'se o mesmo e o outro ·alterar-s·e,
a relação se altera1'á contra a!que!Le .que cresce mais. Os factos, ,pois, que se
a l! egaram não d-estro.em, ante s confirmam o principio a que me tenh o .i·efe_r l·do, e que ex-plica 'como e quandp um augmento. na ·p rocura ·e um au.gmento na
offer tn podem conserva-r os preçps inalterados, ou a1teral-os, em senti-d o con_tra.rio do que pare<:eria, se &.ttenclesse unicamente . á alte.ração de um dos termos <la relacão.
iDiRse-se que n o Bra.s~I se tep1 d!ldo o facto <le <lin:iirruir a qu.a.ntidade . dài.
emissões sem que o camibio tendla s.u:b'do; mas não se . averiguou n ém se pro_vou que à massa das trans a cçõe9 commerciaes não tenha ofümii:t·uido na ine-s ma
proporção, o que seria precízo para {tue ta,J al·Íegação pudesse contra1•ia~ · e.s
0
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industria.
Accrescentou-se que ainda quando o principio furn'lamental em que se .b ase'a· o projecto fosse verdadeiro , isto -é. ainda quando se pudes.se conseguir._ diminui·ndo a massa <1o me ' o cirooiJa;nte, a·ugmentMl·do-lhe o valor, ainda assim,
. não . se devêra aprprovar semelhante medida, porque ella traria comsigo grnnde.s vexames, grandes soflf·rimemtos, grandes prejuiZ<Js ao commerci o e á. ln-·
dustr ia; a restrkção do credito seria um granel.e ma l ; ser ia a diminuição da;;
transa·cções; .ser'a ca.usa da miseria pa·ra o rpaiz . Pois bem, ca.lculemo.s sómente por ag·ora a ex,ten.~ão desses sorf.1•imentos, clessa calamidade, clesse prejuizo
que in evitavelmente havia ele rns·uJtat· da reducção do m eLo 'Circtüamte.
Segundo o projecto, a massa do meio .ci.tiou!ante •conser var-se-ba, pouco
mai\S ou menos, no ·Pé em que está; o .projecto ·p ermibte que a quantidade do
meio ·cii-culante ·s e cO'Ilserve 1:0 mesmo pé ·em q~ie Mtá actua:lmente, 'J)or espaç-0
de um an•no, e só n o d'im deste ·a:nno >é que , se o papel não tiver r easl!lumiclo o
valor do ouro, es·s·a red-ucção se fará ·n a razão de 3 o/o a 6· o/o no .primeiro anno
e de 6- o/o a 12 o/o no ·seg;uncl o: e, como é .n atural que o Gov·erno· não possa obter
cónsentimen to .dos - bancos para eleival-a no primeiro armo a mais de 3 o/o, nem
a mais ele 6 o/o n os . seg'uintes, teremos ·a penns a rettrad·a ele -3 o/o, daiqui a dous
annos, na n1assa do Yne io 0!r·cul 1a1nte.
Ora, será essa reducçrw tão impo.rtE11nte, tão nociva, ás operações ·comme l'ciaes que pro&uz·a todos os males ele 1que s e tem faina.do a ·qu i ? T·r oo por oento
de restricção em um banco .que tem 10. 000 :000$ em cir·oulação, coN·es.poncle _
por anno a 300 :000$000. Jll uma r.:>dmcção destas pôde .trazer comsi:go ae cala- .
mtdades que figuraram os i'J lustra-cl·os ad·versarüos do 1n·ojecto? A obrigação ele
reduzir 3 o/o da emi-s.são imvõe .a cacla banco a necessidl).de de fazer com que
seus cJ:entes, seus ·devedores, amortizem , no prazo de dous a:nnos, ·3 .o/o da quanUa que estão .clev-encl·o agora aos mes mos 1ban oos ; e .pergunto eu, se uma medida severa, que ·pôde trazer grandes soffTimentos, ex;gi.r que os ·b ancos obri.~
guem . seus d·eved0<res a pagar,J•hes essa .modica quantia em · tão longo praz().?.
Qual' 'é o banco de cirm11ação que não dwe exigi'!' •que seus deved<H'e<! realizem
suas letras no curto \)Spaço de -tres a quatro mezes?
S enhores, fa lla -<ie todos · os dia·s em restricçãio e liber.dade de credüo, m3é1 .
infelizmente par ece qu e a estas ex;pressôes não se tem dado ainda uma sigintficação. O que •é ·credito? Nc senbido econ.o mico ou financeioro não •é senão :i
faculcla.de que uma .pes•soa (ind·ividuo ou entidade co' lectiva) dá a outra de
servir-se d.e seu capital por prazo ma is ou menoo curto , .gratuitamente, ou pftga.ndo um juro pelo u so desse .cap;ta l. Se se trata ·de capital prop.riam_e nte dita,
a . r estricção do •credito imposta .peJ.o poder ·publico seria não ·Só inex.p:Jcavel,_
mas ainda attentatoria elo d·ir-e jto que tem cada pessoa de usar com<> b em. en"
tender de sua pro1p·r iedade. Assim, se tim individuo •ti-v esse d l·s.ponive!, dormente, u_ma _porção de capitaes, is.to é, d·e procluctoo oamazes cl·e ser em,pregaclos .n a
reprodn cção .ou de moeda, que poosa ser conv e1'tida em ca·plta l, apôs restricçãio d-0 .
creidto por via de uma ·lç i s·é1·ia r ealmente um attenta.do.
Neste senti<lo me parnce q ue .nhtguem quer rB'·to·ing·ir o credit·o; .que s..-1·ia
absurdo restringH•o, pois ter ia por fim um tal procedimento p.ro•hibir 'qu·e um .
capital não empregado em •1m ·ramo de ind·u stria, dormente, e, po.r isso. •im'p roductivo, .p assasse .para mão de outrem q ue o poderia em1J'l'egar proch1ctiv.a m-ente. Mas é n esta accepção qu e o honrado Senador a quem •h a pouco me 1·efe ri.
entende es.sas pal·avras: - 'l iberdn·de ou restricção?
·
.Não; e se fosse a.sBim nã-o pod eria .haver diver·g encia entre nós ; o honra11 o
Senador ter-me-hia na.a suas ,f>Jeiras quan do combatesse q'llalquer 'lei que tendesse a re&tringr o credito.
-Mas .n ão acon_te'Ce a mesma cou&u quando pela pala,'.·ra - credito - se entende a f acul-da de de conceder amplamente o direito de . cada indiv iduo empres-

-

488 '--

tar, não oa prtal, ma.s litu -os que não se poder converter em cap-ital; que não·
r e presen tam de .facto cousa al guma e que llludem o publico fazendo-o r &ceber
em tro<:a d e productos reaes e valiosos .
N{)Bte caso, Sr P !'esifümt.e, a Ji.berdade do cred-ito ni"i.o é ut1l a o commercio,
n e m á industria; 11ão faz senão que os oota.belecimentos qu e <l ella se servem
perturb em as bra;nsacções commerciaes: tirem de um ,,amo da indu.Sbr ia, '1>r"" oipitaida m e nte, sem nell!huma vantagem, uma po_r-ção de capi-taes que está emµregada n o1Ja

para applica :-ia a out•r o iia1no. " ·

Referindo-se, pouco a.pôs, ás e m ;ssões abusivas, diz llaborahy:
·'Pr econi7,e-se, -pois, m'1.ii-to em:bora e o d-esign~m co m o nome de lib erdade
do credito esse systema q u e quer ver m• em '.ssã,o d e bil1h etes -b-a.ncw1ios, q ue não
se •baseinm em riqueza r eal, em produ·c tos •preexistentes, uma fOnle -de pro13peridade; e u cóntirnuo a pensar que tal syste ma d eve ser a·~primido •pe:os poderes
pub licos como nocivo e pernicioso aos veirdad€ i•ros e 1€-gitimos in<te reases do Es--:
t.ado e dos particulare.s. rSe convêm ed ;•fioar .no-sso s ystema mon e tario sopre o
papel in co n ver ti·vel, então seja o Gove1•no qu em o >fa:brique; não se d ê a a.soociações part iculare.- o direito de se locu pletarem á. custa d°'5 -soffrimentos do
povo_•
•S uuia l<'rando não d eixou s em r es posta os di<·cuiisos d·e Haborahy , como
ac,cutl-io ~ em1>re aos de An.gelo Ferraz. Este, o•r ador ve1rnmen•te, mordaz, la,nçava c ontra o ad·ver-sar i-0, por vezes apostrophoo violentos e inc e ndidas h·oni·as.
No tel'ren o da exacta observação dos fuctos e das doutrinas •!'lle o tempo revelou melhoi·es, as orações des.;e fi-n-ancista egregio são di·g na.s d e nota.
Convém que se leiam os seguintes t.opi·cos, -do discm,so de 4 de Julho, em
que elle, r e6<])ondendo no Senadc-r J ra·raense, faz affi·r mações interess;rntes:
"-Fui isempre ofra.nco em pr-oe-lani;-i,r a ne0essida-d e de m edidas para o ma-·
lhoramento do meio circulante. -u; o qu._, f izemos? A1hi está o proj ecto. Enten<'lemo-s que a. moe<la-papel q ·ne -c-i-reu ·a,, é uma moeda 1rrealizavel ; entendemos
que ne nh um qJaiz pôde mareh·ar no 1:11·0.gr&..so - de sua pros·p erida d e, que e m _nenhum paiz aa fortunas partlcu laTes e a fortuna publ ica podem - estar segiuras,
quando exist re uma m-oecl a -pa peJ irrealizavel . Recon,h ecemo s d a m esma sorte com
todos os ect,nomistaa .q ue as causas pelas qua·es o cambio tem --b aixaido, a.s causas pelas qu-aes ha1v'a m:n a quebrf d.e valor no repreat>ntante da moed a metallica em 1·elação á m esmo mced,a , r epresenta-da, não pvdiam ser o utras s e n ão a
eu-perabunda1l oia dess a s notas do banco. "
'"-Se, p-0 i-;;, .Sr. Presid en te, é evid e n te q ue o cambio e<;tá -baixo, •não está. ·
ao par, que os preços tem augme~tado; !Se é exacto isto; se ni-n guem pôde contestar que a moed-a d-oo bancos ;não sô tem repe:llido <la ciroulação das princi_paes praças as moed•as de ouro e até a de prata, . m ais ainda a pro-p.r ia m'oeda'!JaJJel d o. Govarno; ae é tambem ~xa.cto que ex 'ste aetualmeite na Provinci-a de
-:p,nnas Gerae.s oosa emissão clainilestina, illegal, d e pequenas casas .ban~r.ias
1que á.• mãos cheias lançam p el o mercdo valoreii <lestes (mostrando um maco ·
-de not as . de particul~r es ), com c~u e vão illuc1Lr a-0.s tropei'ros , aos peões, ao~
homens mais ignorantes: ·se ist o se d á, não sô em _ Mina·s , mas tambem nas provincias ela Ba.h 'a, S . Pauilo, Cea•râ e .Maranhão, ·pea-.gunto; Não é exacto ·o ·
principio ·a.e ·que a quebra do cam1.>'. o a quebra ·dos valores é o r esultaclo <la su1>era bundanci a das · notas d os ooncros em concomi1ancia d a s notas do Governo ?
E ' e vid e nte; para mim não ha dr mcmstração possiven do contrariei : ·
O .S.r: Visconde ele lt-a lJora1J1y:
(most?ra11do uma ced-ul a ) Sr. Souza
Fra11eo, Lom e "á seu capital. (Riso) .
O S-r. Souz>t Franco: A r çsposta foi dtrd-a ho nt e m a V. Ex.
O ·sr. Ferraz: E qual o remedio, Sr. Presidente ? O Poder Executivo,
que tel)l obl'igação in ces-sante d·e velar sobre a fortuna publica. so•b re a o·r de m.

.:_ 489 sobre a tl·anquiHi-Oatle, pôde ficar manietado pela~ ra zôe6 expenclidas pe o nobrft'
Senador, razões que são fa;IJivei,s, desapparecem ao sopro aa mais !}E!quena de·monslração? Quem quer os fins, quer os meios . iNão é possível que 0 !i'oder··
Executivo, ·oa ·Poderes do Esta.do, fiquem desa-rma·dos em uma conjunctura eru
que, se us cousas n1arolla1,em do mesmo modo, não só as fortunas jnfüviduaes,
como a fartuna .publica, a propiria ordem e tTa-nquilliclade publica, poderão sOlf.f.r er, e .soUer muito. ·(Apoiados).
,Q Sr.
Souza Franco:
'!'rata-se el e questã o ba ncar·a, e V. ex. vem
com a O'r dem publica. "
Nesse mesmo discu1\So elie diz ~xcell e nte::. conCeito11 sobre a cil"cula ção nHr
t a J!ica e o paipe-1-moeda, assim como s obre a funcç,~o .aos Banco• de ci-rculaçã.o .
l!;i1-ns:
"Em 'li!TI paiz. qualquer onde o me·o circu ·ante é '!)uram ente metallico,
quando a sua quantidade não e-stá em re:Jação, é superie>1· ás suas necessidade!>,
a ...,parte· excedente, a que sobra. ou o;·e enbhesoura ou segue para paizes extt·aJ1geiros, ,para ter melhor de.stino, para conseguir melhor lucro. A circulacão mixta
tem um ifim: economizar o meio circulan te metaUico, •qu·e por certo é mu·i to
dispendioso e lncommodo .quando a,ppHcaclo excl usivamente a todas as tran·~·acçÕ'<llii,
l<J tambem é um .princiipio certo 'qu·e u emp;rego qa moeda que faz as fu ncções
o meiu cl.rcuJante, ou de.sUnado ao misbêr que os lng!eze.s chamam "cunency",
não é productivo. nada a cil'culação mix•ta, quando a moeda-·papel é em maior
quo.ntidacle elo que aquel:a que comportam as necessidades, qual ê o r es ultado?
O representante r e.pel!e o respre.sentado; vai ,procurar outro mer<:a,do, outro meio
de emprego. Se esta quantidade do papel representan-te da moeda ~ a tal 'POnto
quB entope tnclos os c!Cnaes da circu'la.ção, e não só os entope, mas os sobrell'l.1ia;
qual ~ o r esu.ltad<i? Se porventura não está em rela.çã.ü com a.s nec essidad·es do
roel'Cado, o que é a sua lei, deve ter um destino; e qual o de.sl'tno? Póde em<gar? E qu·e valerá uma prnmessa,, uma n ota de portador <lo ba·nco em qualquer
outro mercado? Que se p6de ter? 'E m que pôde emJ}regar-se? Vê-se as necess'<la<les de cons,er va r-se no meroo:do onde foi emittidli a nota ao portador. •
d!ihi- r esu :ta que, sendo maior -do que 'ª quantidade du mo eda q:ue é preci·sa para
entretimento ela circulação, pela lei natural os ,precos devem subil' á .pro·por ção
dessa quantidade, porque o iepres·entante já não ,p 6de rep,r.eBenta,r em valor a
moeda em .que a nota deve ser rpaga. Ha, .corno observa um grande economista,
entre a nota e a moeda a dioffe,r ença que vai entre a prom essa e o pagamento.
A nota do banco não crêa c'a.i•lta.es , não os a ugmenta um ceit;I , 'Se' o nobi'e Senaa.or examinasse os 'b a·ncos dil circul ação, natura!lmente recc-nheceria a ve.i."<lade
destl!- e;,c,pressão .
O que faz o banco ,de cir.culaçflo? .Desconta as l e,tra.~. que representam o .
preço da.~ venda;, e das compras, e desta ·operação resulta ao airocluctor uma
gra,nde vantagem, que é realizar mediante certo desconto o preço -dos seus
pr<><l.!\lctos, é poder imm ediatnmente em'!)'I'egal"a nas producções a que se tem
awlicado. Nestas operações na&a <l e augmento de capita] se dá; o Banco su1b s-títue um devedor mais ou menos fraco, ceirto e conhecido, por um ·devedor
oerto, acre·ditado, e em todos os ca<:os com mais proba'bi. ,idade de .solvabi'lidade;
nã.o 1ha, .poLs, outra cousa s enã;o a ,s ubstitu ição de um devedor rpo,r outro. devedor, de ·um devedor, menos abonado, menos qualHicado, por um ·devedor mais
abonado, ma ;s qualificado e mais coniheci.do, como aca.ba de dizer o nobre 6 en11,.dor. Assim, pois, po1l esta alteração não obtém ·o ,cap'itM de ·um paiz nm só
a tomo de . nugmento; é isto '!.:ma verdade eterna, c1ue não •pôde ser conte.stada,
Ol!I . bancos ajudam a prod·ucção por m eio do seu cred'ito, ma.s não augmentaru o
oe.p\tal do paiz ele um ceitil. E' esta a doutrina d& tod<!s os escriptores ma is
rubaJizados, ele todos oo economistas."
·Gs ãf)bate.s pro.longa ra1n-se ainda lJOl' <l;a s su(.cessivos, al.Jr<.Lr.g·en <l o todos

er.l'f

artigos do proj ecto. S6 na, ses são ele 23 de J ulho s e .de u a vota ção , tenrlo siclo

-

490 -'-

a•pprovaclo o pro'jecto tal como o desejou 0 Governo e consta do substitutivo
ela Comm_issão acima . exaraclo. Por fim elle se converteu _ na lei n. _1.08'3 . de
22 de · Agosto de 1860, .tão (!!versamente ap1·ooia<la _na época, por uns apodruda
por outros engrandecida . Reagindo contra a·busos dominantes não apenas ~m
mat eria . •b ancar ia, ma.s no tocante a Oompanp.iàs e ·S ociedades Anonymas, e;;sa·
lei <ferio interesses, ]Jrovocanido •naburaes acomme.tUdais; mas em definitiva 0
juizo sobre e:Ia tem de s~r favoravel. E' assumpto d_e que mais_· ad-iante se·. tr~ta_
manos su·p erfic;almente.
Emquanto nas regiões gover.na m entaes e no Parilamento se decid·ia . -da
sorte dos · bancos emi<isores, estes exploravam, do modo que me1hor ~e lihes afifigurava, a im porta.nte regalia concedida.
Em Deze1n.bro <le 1859 a emlss·ã o ciorcula·.'lte do Banco do BraJS'l era de
40. 852 :890$000, sendo:· mabrlz 2.1 . 889 :780$000; agenl!ias 14 .·963 :110$000;
o -- f undo ' em ouro, .9-. 42•6 :842$006, sendo: matri r; __;_ 5. 737 :057$000; agencias --'
8. 639 :7-35$000, O decrescimento, em face do tota-I circulan te no começo do an·n o,
e que e-ra· de -53.701 :767$-000, exp-Ji-ca-se em bôa 1JJarte pela concurrencia - dos outros estabelecimentos emissores .
Aa emissões nos demais ba·n cos montavam, nessa data, em 14 .'560 :650$000, ·
s<immando assim, -0 total d•a emissão banca·r ia - •65;413 :540$000. O .p a.p el-moed·a
do Go\·erno era, então, de 40. 700 :618$000, te·ndo o Banco do Brasil · mantido, -n<>
anilo, o r esgate a que se obr·iga. Levados em conta es.ses algarismos, mon<tava
em 9S . 114 :158$00 0 o total dJ !fleio circulante·. ·
'Ü carábio, em fins de Dt:zembrv d ess·é · anno , exm·essava-se po.r 2·5 118 .
A
taxa d<i" desconto nos bancos do -R io, 8 o/o .· O :dividendo dist.ri"buido -p elo Bane<>
<io Era.Si! exced ia de ~4. o/o e nef:hu~n elos ou_tros :ban•cos .ficou abaixo de_ 9 o/o •. "
Quando se cl eu m1c:o á execuçao da ·1e1 de Agosto de 1860, quas1 não se
d<istânciava ·dos aJgarisrt1os exp-o~tos o meio circula·nte bancaria.
A execução da lei não demorou. Até Novem•bro •desse a·nno foram expeü!doe
os n ecessarios dec retos regulam~ntaroo, inCllus.ive o reativo ás emissões . Este,
expedido em 10 desse m ez, raa.rc :m o limite maximo ·! }ara a emhssão banca.ria:
áo do B"rasil e filiaes -"'"' 38.9'53 :222$7a7; aos -d emais ba·ncos emi$Sores - ·r'éis
14.061 :·6'10$; no · total, portanto, de 53 ·. 014 :832$737.
E, com as difficuldades ~aturaes ·em o caso de uma lei de tanta màgnitucle,
a execução foi por diante. Ferraz -d eixou o poder, c-0m o :M:inisterio de que
fez parte, ·em Março de · 18·61, ·qrganizando-se, a 2 desse mez, o gabinete Caxias, .Sendo Ministro da Fazendfl-. ·1snva P.aranhos, depois- Rio Brm1co.
Em 1 862 dois · banoos com s·é de ·:na Côrte deixaram a rega' ia emissora.
Ficou, a•penas, o Banco do Bras-il. Os outros dous foram: -0 Rural e Hy<p-0-tlh eeario, que renú·n ciou os direitos e o -Ba:neo Agricola e · C-0nunffi".cial, ·que se
fundi o ao do Brasil.
·
'
Em 23 de outu bro d-e sse -ai1no pôde o Ba'l'lco d-o Brasi:l reassumir o troco
.
de suas nota.5 em ouro, facto :que tem de ser •levado á conta da .p olitlca re•
strict.i va. · O cambio passou ·a e;i:pressar-se em -taxas de paridade. Maa, 1'u.ga7.
f-0i essa J}hase. Depohs de alte;rnatlva de elevação d<> limite de emissão ao
tri-p l_o e volta ao !imite ~u:p!o, reve o Banco de enfrentar a cr ise commercial
verif •cada no :R110 de J aneiro em 1 864, d·e -q ue, em g;rande parte, eJ:le, como os
demais bancos, assim a · politica q u e ]hes 8.6\Seg.urou os melos de favorecerem o
excese.iv-0 ab uso do credito, foram causadores: "O car-acter do s-u ccesso economlco que se ma,ni-f estou em Setemqro de 1861 foi · o fim do dr.ama •começad-0 com
o esta'belecimento ido Banco do BrasiJ" . ( 31) ·
-O Ba.nco, após e~a crise, ~a qua-1 adiante, em outro cap 'tuilo, se faz estudo especia~. nii.,o mals tornou prumo como lnstitu-to emissor, sem embargo
de -haverem passado os effeitos da crise. Sua.s no<tas, emi:ttidas lpara além· do
1

(~l)

Jnquerito de 1865.
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limite, não do duplo, que ei·a o lega l, mas do triplo, passaxam 4 ter curs o
fot'ç.ado. Em viio dizia o J.l{;ni'Stl'O da Fazenda 'Dias de . Carvallho, em seu re" .
latorlo de 1865·: " . . . Não tem ce.9".-ado o ·Governo de lembrar ao Banco a conveniencia de empregar outros meios de fazer entrair a · circulação no limite
legal"... "Antes de tudo convé m a·ta l.har a depre.c iação dÓ m eio circu ante,
o · que se alcança. reduzindo a facuMade de emittir, que tem o ,Banco, a 'Uma
somnia determ inada que pela experiencia fõr reccmhecida sufficiente para a
oiirculação do,s _ va:louies" . . . "!Par~ tarna•r per',manen.te a oolliversiobilidad,&
é.
neceseario impedir que o erniEsor abuse da J'aculdaide de emittir notas A vista
e isto nrw se conseg·ue emquanto .essa Jiacu·l dade estiver confiada a quem iireclsa · ele notas para effectúar operações de credito". !Em Dezembro de 18~4 a ·
emissão do Banco e aigencias somma ram 66. 437 :590$, bem ma is do que o autorizado . Pouco mais de um anno após, em 1866, Feverei•ro, a importancia·
emittida elevava·-se a 70 . 838 :750$. . . Em Abril · d esse m es mo anno, segunilq
informa o· Minie tro da Fazenda Carrão, em relator!o des..o.e anno, montava ·
essa emissão .em 82.149:560$, que, sommados aos 28 . 090:140$ d.o papel moeda rlo Go.vP.rno · oerfazia m· 110 . 24'0 :000$000. O "ambio. desde 1864. 1,ãmai.s
to cou · a.o para ·e o seu .de cl inlo, tambem pelo concurso de outras cauaas, fol s é
a.ccentuado. A'CJuelle algarismo do me' o circtilant-e era qualificado enonne . pelo.
Ministro Carrão, que accrescerifava: "a ennunciação do fa(!to é suffici ente para
estabelecer quaes são as conseq·uencias naturn es que têm .produzido nas transacções" . E ' dizia ainda o inin'istro. . . '"!Sendo o meio ci·rcu'1ante composto ex<Í\u slyarnente de papel·moeda, não p<1dendo a companhar as val'ia ções das c ·rc11nistarieiaa do merca do, pois que . ·não pôde contrahir-se pela impo.ssi bilida de
da exportação a sua infl'llencia sobre as praças é exti-ao1'<'l.ina.ria, ê clamno.sa a
todas as illdU.strias e transacções, e a todas as regiões da soc:edade ... " •Di z ia
a inda: "A enorme quanUdaclc <le notas que o •Ba·nco do Brasil lanço.u em drc,ulação tendo cunso forçado levarJa todos os inconvenie ntes a.o seu auge .. . "
•Na conformidade .elas ié!é as exposta-s, Carrão manda ás Ca.ma r as, em .9 de
Ab ril, projecto de · Jei sujeitancl-o o .Banco a provide•claa de fi sca lização, t endenteil a restringir as emissões. O proj eeto mereceu par& er favorav el dai5
c·o mmisssões.
Mas, como 09se · projecto \ficasse sem movimento, ·o Senado, anteei·panúo-se
A Camara, Q'esol<veu dar andamento ao proj ecto que, á 13 de Jullho, fqi · aivre,
.sentado pelo Senador Silve.ira da :Motta " cxUnguindo a faculd a de em" ssora do
B a·nco". Eis os dizeres do. artigo 2° .desse proj ec to : "Cessarã o Banco do 'Bra.sH de se r ba·nco de · emis.sõe,9 ·e .se conve-rterâ em banco d'e descontos, de deposito
_e hypot:.hecario" - Ia tpcar ao epilog·o a. aven_t~rà emi&se>ra, iniciada ern 18·53.
E, - facto d'gno do maior relevo! - o pflrecer parlamentar que f'<l.z ponto
fin!ll nas emissões do _b anco, ou, mais propriamente - nae em issõe s ba ncarias
com eçada·s com a unidade de 1853 e de.senvolvidas com a i)luralidacle de 1858
teve a assii;riatura de .itaiborahy e a de .Souza 'Franco, adversarios da vespera,
ma13 agora unidos no. proposito' de p ôr termo ás. emis;;ões de Bancos.
Nesse parecer o Banco é qua'ificado de " fabr ica de papel-moeda". "©is a.1_ l:'un~ ele seus trec·hos:

.... .... .. ..........

'.'

",A commissão concorê.a com as idé as eaipitaes do . J)roiecto; está. ella eon-

VP.ncida de que nen'htlm meio resta de reei·guer o Ban(!O do BraeLl, como estab elecirnecnto de cil'culação. I'l'lvestido, ha .q uasi dous annos, do pr ivilegio elo
curso forçad o, e, á. i;ombrn d.e!le d-u 1'ante aquelle .. periodo, elevando a emi«são
da caixa _ matriz quasi ao dup)o da que tin•ha no começo de Setembro de 1864 ,
c.om dous terços da ·cacrteira. n·e presentados por tltu:os irrealizaveis em curto
· pr azo, ou <l e ljqu·idaçã.Q d!'f,f icil: e .duvidosa, o Banco do Brasi;I . não pÓde mais ea. tlafazer ás condicões " essenciaes de . sua creação. Se não paesar o direito dP.
em ittir mais notas, continuará a ser, eomo é agora, me ra fabrica de papeol-
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moeda a arbltrio da ellrectoria, sem o concu rso n.em intervenção da Assembléa
Geral L eg islativa e sujeita apenas á inspecção do Governo, que, infe J.izmente •.
tmn aco roç:oado, em vez de impedir, oa des reg>ramantos Que leva ram a circulação
moneta.ria ao esta~o em que se acha".
"Con carda .tainbem a ·con11n i·s1são eni que o ba.p_co contin ue a ~azer ri.s ope~
rações J)'ropriamente bancarias, des'gnadas nos actuaes estatu tos. TJm dos cfIeitoa maia deploraveiis ,1a crise .que estourou sobre a praça do Rio de .Jan e iro
em Setembro de 186 4 não •foi o prej u'iz-0 causado a tantas victimas da con.f iança que se de.positaJVa no>:• .b anqu eiros . O que neste pon to fez a manifestação
da crise . foi descortinar Aos olhos illudi<l os que eramos menos ricos .ao <.1ue se.
su)Jpunha; que mu•itos miH1a1·es de contoo, em cuja existe.ncia se acreditava ,
haviá•n já sido dissipados de anno.s atrâis. Um dos maiores mn.' oo, que elln produz 'o, foi o perder-se a fé no.s b e11eficos resu '. tados <los habi tas de economia e
el~ parcimonia das classes me11os atas·: .adas; foi o ~i!!it-0 de d ·ssipaçiW, que a
d esconfia11ça gerou , e vai a.Jimentand.o. O Banco do .Bras·il, com uma adminl"lração prudente e mais er,onomi•ca, livre dos 'Perigos. a que al'rastou a falsa ldê;i.
d e poder crea>r Tecursos illimitados por m e io da. e mi.ssão, oJife rece rii. so l· das ga•-antias ao p tllblico, e, ad•qu·irindo a confia nça dos depositan tes poderá, lllêm de
ou-tr.oi; serviços, dar novo alento á creação de ca.' Pitaes, e lemento lndisptnsavel
<l e -progl' ~sso e riqueza dos Estaclos . "
A Jei n. 1. 349, de 12 de Setembro de 1866 foj a resu ·tant e doose movimentv
pairlam en t a•r e 1á está no seu .artig.o 1° a disposição que •faz remate ao bamco
c mi&sor: "Fica o Governo autorizado niW só para invocar o au::ôrdo ce' ebrado
co m o •Ba nco do Brasil e m virtude da l ei de 185.3, mas tam!Jem [}a ra modificar
ns . disposições da mes ma, lei e1 as dos ·estatutos a:pprovados, sob as seguintf'..o
con d 'cões : ia, o Banco cessa r á desde logo de em:ittir notas ii. vista e ·ao po·rta"
clor, mas poderá fazer as outras operacões que Ilhe p ermittirem oo seua estatutos ... "
1
Nesse mesmo ·an.10, em {!utjtbrÔ, o accôrdo foi <lado com.o feito e definitivo .
M .Sirn, apó,s treze an·nos d r vida ag·itacla, ·di.tifí<cil, . e s empre :precarla, ext1ni;uiu-se o segundo Banco do Brasil emiooor .~. com elle, a faculdade d e
emissões bao100.r.ias: Os estaclis·tr s que o fundaram e aquel e.s que im.p·ulsiona
ram a politica emissoTa fo ram ps mesmos que prescreveram e appJa·udiram s·u.a
quéda · e a doa principias que e ··/e conporificava .
Pôde-s" dizer que a experi r noia re.suM:ante desse passo a.m·ove itou 1.or ·um
Ja)·go espaço de tempo a os estadistas do In11J)erio. Até 1889 não se r·ein-cilliu em
tentnmen& iguaes . Ness e anno volto'U-se ás emil:õsões ba:nca r ias, e. ·com o a.dve1. ·
to da R~ puhlica, qu as i se perc<,»rreu o mesmo cyclo: unidade bancaria, p!Uralidade, jogo de bolsa, ensilhaJpe11to, crise, pel~ desvalorização do melo circulam te, extincção dos .banco>; emi·ssores encampação das emissões ,pelo Estado ,
Essa outra phase é estu·d<tda em capituloo ulteriores; mas, dtsde já, é
passivei a.pon tar onde o erro dos <1ue creram p055 'veis em issões -banca.rias no
0

l;lras!l.

•Fas0i na.dos pela idéa, Q.l:.e é realmente seductora, a e reditaram elles que
b a ncos de emissão conversivel em ouro ,p udeasem viver em paizes nos quaes
a paridade do cambio, ao envez da regra, é a excepção; a não ser is.so, acred.itruram, deslumbrados por um sunto momentaneo de g.ra.nde prosperidade, q·ue
os >annoo ele 18513 e 1854 foran,1 ex:poente impres ;;ionante, q:ue as novas condições de desenvo"1Vimento eeonomico e fh·mez.a fina.ncei:ra seriam durado.r as :
-O ·p rinci.pio v:lctorioso e <1ue a proprin ex·periencia referMa consagra f o ele que ba·nco emissor de nptas conversiveis só póde ser tentado em paize~
nos quaoo. por per iodo 11onigo, o !favor da balança ele conta.s - não apenas ela
balança do commercio asse9 uie a situação de aa'ldos :firmes, de monstrando
riquezas consolidadas ao la do d \l- plena expan são ·das forçaa economicru; tudo
gara nUndo cambio par, · não - por acoid~nte , m 11-s co1no nopna invaria.vel, firine .
1

-
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continua.. . Conquistada essa pos1çao, a 'Circulação mO'netari·a já ê v irtua l·
mente metaJ.lica e o banco em iss-0r su rge naturalmen t e como fructo normal, es·
pontaneo de um n1eio economico, sadio e vigoroso . . .
Essas nã.o 1o:ejam a s cirmnnstancias e p banco emiEso r, ainda que tenha urr.
stock ouro igual ao va or das notas que emittir stoc-k qu~. r10 outro ca.su.
qual é de im-portancia secundaria na scerá .para dogo n1orrer 1 como c re~\ção
exotica, incompatível com o ambiente que se lhe deu para a viela ...
Mas, não ê ec:se o uni co prLncjpio victorioso; tan1tJe1n o ê - · e es.so j á ·
mais contestado, no tempo e no espaço - o de que banco e missor só p&de e só
o d eve ser a,que!le que emHte nota.s conversíveis em ouro, á vista e ao portad-0 r;
os que aiss' m n ão operarem --;- e tal typo de banco emis8or é de mod elo até
agora desconihecido terão d& ser, oomo o foi 0 Banco do Brasil dos ultimas
temp0s, mera fabri.ca de pa.pel--mo ecla de ciirso forçaclo ... para r epetir a phm ~e
dura . mas ~xri·r es•iva e verid ; ra, de Itaborahy 11 de Souza. Franco.
ANTO NIO
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