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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 9 DE MAIO (1921) 

O Sr. Paulo de Frontin: (•) - O Senado conhece perfeitamente qual a 
eituação que, nesta hora, atravessam o commercio, a industria e, especialmente 
os importadores. em virtude da baixa cambial, situação que está reclamando 
urna providencia urgente por parte dos poderes publicas. 

Em me.iados do anno passado o Governo submetteu esta questão ao exa-
me do Congresso. Séries de proposições foram formuladas , avanços e recuos. 
medidas o propostas e em seguidas retiradas, terminando, afinal , pela appro-
vação de um projecto, que, se deixou esperanças, essas por emquanto não 
teem sido r ealizadas; ao contrario após a sua decretação, o cambio, que ain-
da. se achava acima de 10, foi successivamente, baixando e, hoje, em moeda 
extrangcira. ingleza, já está nos limites de oito e, em moeda ouro, já baixou 
f'. casn. dos seis" 

Isto quer dizer que estamos nos approximando da situação de Maio de 
1898 que só pôde ser resolvida pelo tunding, quando as condições em relação a 
emprestimos externos como as de juros e amortizações quer das dividas fe-
<leral, estadual e municipal estavam longe de attingir a somma que hoje re-
:JI·esenta essa despeza. 

Nf'stas condições. é necE'ssario temer um conjunto de medidas capaze~ 
de resolvei' por completo o problema e dar a estabilidade definitiva da nossa 
moeda. 

Precizamos de medidas de emergencia, medidas de occasião que permlttam 
ao commercio e á industria sahirem da situação de difficuldades com que es-
tão lutando e que, indirectamente, vão fazer com que tudo seja pago mais 
caz·o pelo consumidor sobre quem recahem todos esses gravames. 

Neshs condições, ser-me-ha pertnittido analysar de um rnodo succint" 
a situl'!.ção. sem procurar determinar a quem caiba a responsabilidade . 

($) Não foi revisto pelo orador . 
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Ja tive occa.sião de dizer na Camara dos Srs. Deputados, no fim do 
anno passado, que quando se está a braços com um incendio não se dis-
cutem as suas causas; appella-se para o Corpo de Bombeiros ou para os 
meios de que cada um disponha para extinguilco . 

A situação é a mesma. Não nos adianta saber agora se a causa é 
do Governo, se é mundial ou ~e as circumstancias que actuam são internas 
ou externas, geraes ou particulares. O facto é que a crise existe e que 
se aggra v a da a dia. 

Elaborou-se um regulamento para fiscalizar as transaccões de cambio . 
suppondo· se que esse apparelho era como que uma .panacéa, que viria im-
me<li'l.tamcnte dar esplendidos resultados; nomeou-se uma pessoa de in-
coutestave! competencia para dirigir a carteira cambial, e depois que S. Ex . 
lá está, o cambio timbra em baixar, em vez de subir como se esperava . 

Vê-se. portanto, que as medidas que até hoje teem sido tomadas não 
têm produzido effeito, ou porque não combateram as causas, ou pelo menos 
porque, na ·emergencia, não eram as providencias nellas ·contidas que deviam 
ser tomadas para· resolver ''Ste difficilimo problema . 

Ora, d;o,vemos examinar alguma s das causas .que concorreram para 
este resnltado, sem que estejamos a olhar apenas para a questão da expor -
tação e da valorização dos nossos procluctos, porque a safra ele café ainda 
não começou, o mesmo acontecendo com a do assucar, quer em Campos, quer 
no nn1:te do paiz. São, po•.:tanto, valores futuros, que não podem actuar, 
immedia.tamente no mercado de cambio, no momento presente. 

Vejamos, portanto, qu·:;.es os elementos que podemos considerar como 
õetermin-..ntes da situação ')resente. 

O Senado sabe que durante a guerra os paizes exportadores. aquelles 
onde iamos buscar artigos de nosso consumo, não puderam inteiramente sa.-
tisfazer ás nossas necessidades . 
desapparecendo . 

Os nossos stocks foram pouco a pouco 

Cons<Jguimos ápenas dos Estados Unidos o fm·necimento da quillo que 
nos era indispen&avel e assim mesmo em quantidade muito inferior aos pe-
didos ou encommendas feitas. Essas encommendas só eram executadas 
medante pagamento em dinheiro contra a entrega do conhecimento de em-
barqu~ da mercadoria. Não oe admittia que ella sahisse de lá sem estar paga. 

Conseguintemente. não se podendo recorrer ao credito senão em uma 
escala muito limitada, sendo os reeursos dos importadores tambem limitados, 
o resultado foi uma igual limitação. Houve a dupla causa da difficuldade 

c1e se poder importar e ele se conseguir o dinheiro necessario para pagar a 
üpportação que se podia obter. 

Ora, terminada a guerra, nós não tivemos a prevwao. Governar é pre-
ver. Em um paiz como o nosso. em que o Governo é o tutor nato de todas 
as .questões em que não se considera possível uma acção de iniciativa pr i- . 
vada, sem o auxiiio ou, pelo menos, com favores indirectos do Governo. a 
~ste cabia prever, por ser o naturalmente indicado . 



Mas não houve essa previsão. As classes importadoras, isto é, o com-
merclo brasileiro, cahio em um erro que não sendo aconselhado, era natu-
ralmente rle suppor que se désse. 

Todas as casas americanas, ao principio do anno atrazado (1919), envia-
r :un agentes commerciaes para o Rio de Janeiro, S. Paulo, Pernambuco. 

·P .urá, R:o Grande do Sul e outros Estados do Brasil. 

Est~s agentes tiveram como objectivo procurar collocar a maior quan-
tidade possivel de productos norte-americanos. E, como se estava habituado 
a pagar ~ vista, não se podendo, mesmo, reC'lamar quando o producto che · 
gava em C'ondições diversas da encommenda, porque o pagamento jâ estava 

feito. quando esses agentes cornmerciaes vieram, não encontraram natural-
mente uma atmosphera de sympathia; mas offereceram, na occasião·, não 
mais p'lg,rmento á vista e sim contra conhecimento. Em pouco tempo deram 
contra sar1ues, permittindo obter-se 60, 90 e 120 dias da data da entrega do 
conhecimento. 

Posso dizer a phrase é dura. mas é precizo empregai-a - tivemos 

urna nuvem de gafanhotos que veio da Arnerica do Norte e que invadia o 
nosso comrnercio. A nuvem ele gafanhotos, como toda a dessa especie, tinha 
a,ue destruir, e destrui o. E de que fôrma? 

E' o que vamos vêr. Todos os que aceitaram encommendas pensavam 
que as condições do cambio se manteriam mais ou menos iguaes. E tinham 
razão pa;~a pensar assim pois que a guerra h a via terminado. 

Ora. como todos attribuiam á guerra mundial a série de calamidades, que 
se davam, uma vez desappttrecida a guerra, a tendencia foi de optimismo, de 
que turlo melhoraria. 

Pela taxa cambial, naquella occasião (1919), a situação podia ser con-
~iderada 1·egular. O cambio oscillava entre 14 e acima de 14, o dollar valia 4S 
mat<> ou menos. Achavam que o prazo era conveniente não só para poder 
refazer os. stocks, como tambem para poder continuar, na mesma escala ou 
em maior, a producção. Portanto, materias primas foram adquiridas para 
uma Producção normal intensa, em vez de serem adquiridas conforme as· ne-
cessidaclPS do consumo. O prazo concedido facilitava, como disse ha pouco, 
esta solução, e o cow.n~ercio brasileiro assumio, por isso, uma série de respon-
sabilidadeu, em moeda extrangeira, que necessariamente, deveriam, desor-
g!lnizar a nossa balança commercial. 

Succedeu isso em 1919, quando a nossa balança comrnercia! accusava 
um saldo favoravel de cincoenta milhões esterlinos, embora convenha obser-
var que este resultado não se referia ao anno, de 1919, porque havia um 
accumulo de café de annos anteriores, que devia ter augmentado tambem o 
saldo favoravel de 1918 e reduzido o de 1919. Mas, como em geral as es-
tatisticas veem brutas, sem as apreciações que muitas vezes seriam necesse.-
r ias, conclue-se que a bals.nça commer cial tinha dado este explendido re -
sultado . 



Nestas co11dlçõas. comprehende-se o que houve: n tendencla normal d11 
todos para acreditar que a s ituação cambial se tornaria boa. 

Em lugar de se fazerem encommendas garantidas por papel-moeda, em 
que iam ser vendidas, fez-se o contrario: aproveitaram-se os prazos dados, 
obtendo prorogação para as encommendas que não vieram nas dat..'1s marca-
c'!ns. Houve demora na satisfação dessas encommendas; os conhecimentos 
demoraram igualmente. tambem os saques e as lettras aceitas. 

Com1equentemente, qual o resultado? (Pausa.) 
Em um dado momento tivemos uma grande somma a pagar e não U-

nhamos letras de cambio correspondentes para satisfazer e.sse pagamento. 
Se tivesse havido previsão qua.ndo a balança commercial nos era fa-

voravel. deveriamo>t ter accumulado a maior somma possível dessas letras. 
Desde o momento em que passasse de um certo valor, exactamente c 

que ~e deu com o funccionamento da Caixa de Conversão, onde attinglndo a 
15 e depois a 16, as letras iam sendo accumuladas, em lugar de serem des-
empenhadas pelos interessados. 

Não se fe? isso, não houve cuidado a respeito; o cambio chegou a 18. o 
dol1ar a 2$100 e 3$200 e as condições, portanto, só tornaram-se favoraveis 
para aquelles que adquiriram essas letras, o que não foi no paiz, mas no 
extrangl'iro. Portanto. temos ainda elementos contra nós, na situação actual. 
A partir do seg-undo semestre do anno passado ha uma quantiçlade de. merca-
dorias importctà.as que se acham nas alfa.ndegas. que têm os seus armazens. 
como os das companhias do porto, cheios. Muitas das mercadorias estão 
ainda. em saveiros. em embarcações, por não encontrarem lugar nos depositas 
apropriados. Resulta dahi, porta nto, que estamos em uma situação em 
que é precizo fazer o pagamento das encommendas effectuadas e vindas até 
aqui. Muitos viram-se na necessidP.de, pela differença do valor do dollar, 
de pôr a. disposição do exportador a mercadoria que tinham importado. ou-
tros. mantendo o seu credito commercial, considerando que, para, elles. isso 
é uma questão de honra, aceitaram os saques correspondentes . 

Com a baixa do cambio, successiva, que tem havido, póde-se dizer que 
hoje, o que se tem a pagar é approximadamente o dobro do que foi calculado . 

Seri11 precizo, portanto, que tivesse havido uma grande facilidade de 
credito p~tra que ell~s Pudessem satisfazer -seus compromissos; mas, como 
sabe o Senado, exactamente, quando ha uma tendencia de crise, é que se 
dê. o retrahimento, de modo que em lugar de terem a ampliação do credito, 
tiveram a retrahimento desse credito. Quem dispunha de um credito de m il 
contos, não dispõe hoje nem de quinhent os contos, qua ndo deveria dispôr de 
dous mil para poder ·satisfazer a differença do valor do dollar . 

Nessas condições a situação tornou-se gravissima; varias medidas fo-
ram lembradas, umas pela Associação Commercial e outras tomadas dire-
ctamente entre os interessados , sendo certo que tem havido reformas e pro-
rogações de prazo dadas tecita.mente, em lugar de serem dadas legalmente . 
Não estamos em uma situação de direito, estamos em uma situação de favor . 
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Qm'!m tem amigos, e para isso, o melhor delles é o Governo e o Bance do 
Brasil, - consegue, com facilidade, escapar da concordata ou da fallencia; 
mas quando não se tem esses amigos, o que acontece é o que jã se tem dado 
com innumeras firmas commerciaes. obrigadas a recorrer a uma dessas so-
luções . · 

Cornprehende-se que urge modificar essa situação; mas a bal::t.:a do 
cambio <1 o envés de concorrer para isso, actua em sentido opposto. 

Com E"ffeito, ·quem tinha de pagar um saque e aceitou a letra de cambio, 
j!\. tem de pagar o dobro do que contava . Por exemplo, quanto ao imposto 
de 50 •i•, ouro. os que contavam com esse determinado imposto, vêm-se hoje 
t a mbem, na obrigação de pagar quasi que o dobro. 

Em rela ção a esse imposto, o paga mento não seria do dobro , porque não 
b <"ffectivamente a sua totalidade paga em ouro. Levando-se, porém, en: 
conta esses 55 •i•, mais os juros 2 •i• do porto e mais uma série de acces-
sorios, que ha nesses casos, póde-se dizer, que existe uma. quantia muito 
importante a pagar. além da que se suppunha effectivamente estabelecida. 

Se houvesse, como disse, facilidade de credito e se se tivesse podi~ 
· satisfazer a essa esperança futura .Para renormalizar, muito bem; mas, infe-
lizmente, isso não se dã, e agora m esmo nem com a carteira àe redesconto 
se te1n conceguido o que se desejava, isso justamente porque exigem.-se 
condajç.õe,s de. s egurança que effectivatnente não podem ser dadas por 
:lq uelles que estão nessas difficulda des . 

A~:slm , eu lembraria algumas medidas que p odem ser tomadas pelo C'd.'l· 
,;resso, medida s que, na minha opinião, p r ecizam ser evidentemente tomadas 
para modifica r essa situação . Precizarnos diminuir tudo que é pago en. 
:JUT~, e tambem prorogar tudo que é satisfação de letras de ca mbio. de sa-
ques, de facturas, de contas, prorogando os vencimentos. 

E' uma das fórmas de se resolver a questão, dando tempo ao temp.) : 
pr!.npalmente quando a prorogação que proponho, que é de :;:eis mezes 
r1i.\atando ·todos os prazos dos respectivos vencimentos, é paga a o juro legal 
da 6 •i•, e va i permittir que se recolha o produd o d::. s safra s e que outras 
rnrcdida s d~ valor ização sejam tornada s, contribuindo para melhorar franca-
mente a nossa balança com mercial. Os seis m·ezes de proroga ção permittirão 
exter;t.er os pagamentos ao primeiro semestre do anno vindouro-, em condi· 
ÇÕI'S c"<! upr'lnitar a totali.dade das saf1·as do café, do assucar. do illgodão 
e da borrach a . 

Outra m edida indispensnvel, na minha opuuao. é a de fazer com que v 
commerclo n ão esteja todos os dias na obrigação de solicitar medidas do 
Ministro da Fazenda e do Presidente da Repuhlica, medidas que são, mu.i .. 
tas . vezes, conseguidas, sim, mas fóra de hora . O commercio preciza saber 
com tempo como deve agir; quaes são as suas responsabilidades em cada 
rnez que se vence e, portanto, quaes os recursos com que conta para satis· 
fazer os seus compromissos. Se só á ultima hora é que se concede proro-
gação dos prazos pa.ra. a armazenagem das mercadorias, ou para o a dia.· 
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mento dos leilões das mercadorias cahidas em commisso, essas providencias, 
vindo tarde, não permittem ao commercio agir com segurança e efficacia. 

Eu proporia, por consequencia, q ue se estabelecesse tambem não haver 
vendas de mercadorias cahida.s em eommisso, em leilão nas Alfandegas da 
Republica, até 31 de Dezembro do corrente anno; e, do mesmo modo, que a 
,.-,rmazemu;em de todas as mercadorias que já entraram no paiz fosse dis-
Pensad~, ~xceptuada a correspondente a tres mezes, até a mesma data de 31 
de De7.embro. Nestas condições, o eommercio saberá que póde manter a 
sua merca.doria nos armazens alfandegarios ou nos entreiJostos e que são 
preciza cogitar immediatamente dos direitos pa ra effectuar o pagamento 
cespectivo, ao que será obrigado se esta medida não fôr tomada com a ne-
<'C's~aria antecipação. Saberá, finalmente, que essas mercadorias 1ião serão 
levadas a leilão e não soffrerão a ameaça de serem adquiridas, como geral-
mente o são, por um syndicato turco, conhecido de todos quantos teem re-
lações com a Alfandega. São cinco turcos que arrematam todos os leilões. 
·Ninguem póde ir contra elles. Se a mercadoria vale um conto de réis, elles 
offerecem cem mil réis : mas se alguem a quer adquirir elles elevam o seu 
preço a dez contos, porque o que visam é não deixm· que outros entrem nos 
leilões. Esta é a norma por elles adaptada. 

Ora. comprehende-se que, em tal situação, não ,se póde deixar de tomar 
providencias que evitem a gravidade resultante desses inconvenientes. 

Vejai!Ios a terceira medida. 
Esta terceira medida, r-o primeiro momento, poderá determinar obje-

cções; mas, considerando-se o caso estabelecido, Pccrece-me que é perfeita--
mente justificada e de resultados profícuos. Eil-a: Até 30 de setembro do 
corrente anno, para todas as mercadorias que entraram até 30 de abril (não 
pôde haver especulação porque é facto passado), em Jogar de se fazer a 
cobrança de 55 o/o ouro, á taxa do dollar se faça taxa fixa de dous mil réis, 
papel, por mil réis ouro. 

Mas, dirão, então, vamos perturbar o orçamento ouro. 
Em primeiro Jogar, sabemos que ha um saldo avultado no orçamento 

ouro, o qual, em questão de relação, vae ser transformado em papeL 
Mas, deixando de lado este assumpto, vejamos o que acontecerá si a 

medida não for tomada e o cambio se mantiver como está ou si se aggravar. 
Nesta semana está se pagando a 4$075 o dollar ou 4$075 papel valendo mil 
réis ouro. A proporção é de um para quatro. Subiu de quatrocentos por 
cento o valor de mil réis ouro. Comprehende-se que é uma taxa elevadíssima, 
tão elevada que o commercio não a pó de supportar. O Governo, que diz, 
e com razão, desejar uma melhoria de cambio, não pôde estar interessado 
Prn manter esta situação. 

Não sendo acceitas as medidas qne ora indico, poderão sel-o quaesquet· 
outras que pareçam mais justas e razoa.veis, mesmo porque não me considero 
infallivel e o que estou lembra ndo são idéas de emergencia, que poderão ser 
f:ubstituidas pelos meu s illustr es c: ol!egas que tenham mais c:ompetencia e 
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mais proficíencia. podendo esses alvitrar outras que talvez tenham o meu 
voto, o meu assentimento completo. 

O ·necessario é agirmos, é sahirmos deste fatalismo turco em que nos 
achamos. 

0 SR . A. AZEREDo: - Apoiado. 
o SR . PAULo DE FRoNTIN: - Nestas condições, Sr. Presidente, sinão se 

tomaresta provldencia, que acontecerá? As mercadorias cahirão em commisso 
e cahindo, irão a leilão, do que r-esultará preju ízo para o Governo, visto que 
muitas vezes o producto deste não dá ,para os devidos impostos. No pé em 
que estão, ellas não chegarão a este valor our:o; mas, admittindo que o 
producto cubra o imposto a pagar, essas mercadorias entrarão no mercado, 
prejudicando directa e principalmente os negociantes que até hoje puderam 
F.atisfazer rigorosamente a todos os seus compromissos, porque os que man-
daram vir mercadorias, os que as pagaram e que igualmente satisfizeram 
us direitos, encontrarão nos leilões um succedaneo completamente igual, ma9 
de preço muito inferior, o qual penetrando no mercado prejudicará grande-
mente a normalidade do nosso commercio. 

Dir-se-ha: mas tambem a reducção de 2$ póde ,prejudicar. 
Mas é necessario que, nas occasiões de crise cada qual faça o seu sacri-

fício. E' preciso que t odos os que ahi entram possua m incontestavelmente 
os elementos n ecessarios para isso, e que em proveito da communidade, cada 
um perca um pouco do que ganhou . 

Sem isso n ão ·haveria solução, 
Proponho, portanto, a prorogação de todos os vencimentos, a juros Iegaes 

de 6 o/o. 
Sei que os bancos fazem descontos a 7, 8, 9 e, ás vezes, mesmo mais; 

os grandes, porém, opera m a ·essas taxas. Sendo a 6 ·o/o, os prejuízos serão 
pequenos. 

O negociante que •pagou o seu direito e que naturalmente agora é de 
4$. porque t eve o cuidado de esperar a semana em que não havia sido attin-
gido ao extremo actual, porque tem havido oscillações, t erá de fazer pequeno 
sacrifício._ Por outro lado o negociante a quem se depara a possibilidade de 
pagar menos de direitos em ouro terá uma vantagem que compensará os 
onus dos juros que pagou de todas as responsabilidades que assumiu, al-
guma dellas em condições bem difficeis. Terá t ambem esta vantagem. 

Veremos então augmentar bastante as rendas da Alfandega, permittindo 
até que os exportadores q ue tenham as suas mercadorias á disposição tomem 
providencias para collocal-as. em uma pa lavra, transformando as nossas al-
fandegas em mercado de importção, até 31 de dezembro . Em logar dessa im-
portação ser feita no exterior serão collocadas as mercadorias, os productos 
que alli estão, dando e.m resultado acção muito util sobre a nossa balançlo 
commercial, , determinand_o, portanto um factor que modifical'á a situação 
actual e mesmo melhorando sensivelmente, e certamente contribuindo para 
que el!a não se aggrave, tornando-se peior do que actualmente está . 
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São estas as medidas que consubstanciei no projecto que passo a ler (lê) . 
Os termos em que está formuldo o art. 2• fazem com que as letras d~ 

cambio, as letras de exportação, acceitas no exterior, não sejam absoluta-
mente affectadas pela disposição, porquanto precisamos dessas letras para 
poder melhorar a situação cambial . 

Essas idéas, que traduzem o meu modo de pensar, quanto á providen-
cia lmmediata ·para melhorar ~;t situação àngustiosa em que se encontra 
especialmente o nosso commercio i:nportador, precisam ser resolvidas prom-
ptamente. 

O Senado, pelas suas Commissões competentes, as examinará. Si a 
julgar dignas de attenção, . que as approve; si não, que as rejeite, ficando 
a cada um o direito de affirmar que nem o Governo, nem o Congresso agi-
ram com elementos de auxilio para solucionar a questão . 

Entraremos, então, na politica que foi exposta e mantida pelo illustre 
estadista, Sr. Joaquim Murtinho. Entraremos no regimen da suppressão 
das despezas; no regimen da lei do mais forte. Vença a selecção. Desappa-
reça quem não puder resistir . (Muito õe'ln_; m-u-ito õen~ . O orador é cumpri-
mentado.) 

PROJECTO 

N. 2 1921 

O Cong1·esso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Para combater a taxa cambial ficam adaptadas as seguintes me· 

rlidas de emergencia: 
I 

I, para as mercadorias entradas por importação no Brasil até 30 de 
abril do corrente anno fica dispensada até 31 ele dezembro proximo futuro 't 

arn1azenag·em excedente a tres mezes; 
II, fica suspensa até 31 de dezembro elo corrente anno em todas as Al-

fandega,; da Republica a venda em leilão das mercadorias cabidas em com-
misso, exceptuadas as de facil deterioração ; 

III, para as mercadorias entradas por importação até 30 de dezembro do 
corrente anno, a cobrança de 55 Ç~, ouro do imposto de importação para 
consumo, será feita até 30 de setembro do anno futuro, á taxa fixa de 2$000 . 
. papel por 1$000, ouro. 

Art. 2.• Para todas as letras de cambio, saques, facturas, contas e outros 
effeitos commerciaes, em moeda estrangeira ou em mil réis, ouro, acceito~:; no 
paiz e a se vencerem até 31 de dezembro do corrente anno, foram proroga-
dospor sei mezes os prazos dos respectivos vencimentos, com o juro legal 
de 6 o/o ao anno, durante o período da prorogação . 

Art. 3." Revogam-se as disposições em contral'io. 
Sala das sessões 9 de maio de 1921. - Paulo rle Frontü-.. 
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SESSÃO DE 14 DE MAIO 

O Sr. Paulo de Frontin: ('') - Sr. Presidente, o projecto que tive a hon-
t'a de submetter á alta consideração do Senado na sessão de 9 do corrente, te:n 
sido objecto ·de multiplas apreciações que eu me reservo pa ra analysar mi-
nuciosamente, na o..:casião da discussão do mesmo projecto. Ha, porém, alg·u .. 
mas considerações, feitas a respeito , que exigem de prompto uma res,posta c\<e 
minha parte . 

Assim, têm-se querido attribuir a uma ·das medidas C;Onstantes do pro -
jecto - a do art. 2.•, a que proroga por seis mezes os prazos ou as datas de 
vencimentos das letras de cambio, dos saques, das contas, das facturas, em 
uma palavra, de todos os effeitos commerciaes em moeda estrangeira ou 
em mil réis, ouro - como tendo sido repe!lida pelo commercio. 

Tal asserção não é exacta. O Senado, pela leitura que vou fazer do te-
legramma recebido da illustrada directoria da Associação Commel'Cial, terú 
opportunidade de verificar a vm·dade do que affirmo . 

O telegramma é do seguinte teôr: 

"A directoria da Associação Commercial do Rio de Janeiro sen-
te-se no dever de enviar a V. Ex. os seus agradecimentos muito 
sinceros pelo nobre movimento de V. Ex., logo ao inicio dos traba -
lhos legislativos, em prol do commercio do paiz, cuja afflictiva si -
tuação é de todos conhecida. 

Em prazo o mais breve possível , e ouvida a opinião do commer -
cto, attenta a transcedench do assumpto, a Associação terá opportu .. 
nidade de manifestar o seu pensamento sobre a ultima medida con-
tida no projecto apresentado. " 

Vê, pois, o Senado, que só sobre es ta ultima medida é que a Associação 
Commercial -não quiz a ssumir pela sua directoria immediatamente, a respon-
sabilidade do respectivo assentimento. 

O te!egr::mma está assignado pelos Srs. Araujo :B.,ranco, presidente, t: 

F ortunato Bulcão, secretario, interino - dous dos mais distinctos commer-
clantes da nossa praça. 

Está convocada para segunda-feira, ás 2 112 da tarde, uma reunião 
geral de todas as associações de commercio ou de industria, com séde nesta 
Capital. 

Nestas condições, terei a maior saüsfação em aguardar qualquer alvitre. 
qualquer modificação, qualquer outra medida que possa, com utilidade e com 
urgencia, resolver a crise aguda, afflictiva pela qual passam o commercio 
e a industria do nosso paiz. (Pausa.) 

Ao lado do procedimento perfeitamente razoavel e ponderado ela Associa-
ção Commercial, observa-se outro de natureza diversa, que não parte abso·· 
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lutamente dos orgãos representativos do commercio e da industria nacio-
naes, procurando influenciar a opinião publica . Entre elles, está um tele.-
gramma, publicado pelo Jornal elo Oommercio, como vindo de Nova York, 
no qual se attribue, quando menos, ao autor do projecto, a pécha de ser um 
irreflectido . 

As palavras do telegramma são as seguintes: 

"Considera-se geralmente uma irreflexão a inclusão da mora-
toria entre essas medidas, e pôde-se affirmar, que as consequencias 
foram desastra das nesta praça para o credito desta Republica." 

O mesmo telegramma continúa: 

"CreiO mesmo poder a deantar com seguranç:a que as negocia-
ç:ões aue o Brasil entabolára para um emprestimo nos Estados 
Unidos e tantas 'fezes tinham sido interrompidas, estavam ultima-
mente proseguindo e iam muito b em encaminhadas, esperando-se a 
proxi111a e immediaia realizaç:ão da operação. 

A noticia da proposta da mora toria no Senado Brasileiro preju-
dicou enormemente esses trabalhos e essas negociações." 

No final o mesmo telegramma diz , que a inconveniencia da medida cujo 
simples a nnuncio já influenciou pa ra o cambio baixar ainda m ais, paraly-
sando por assim dizer, as r..egociações para o emprestimo, as quaes se acha-
vam em excellente pé . 

Admira-me que esta noticia que vem da praça de Nova York, que por 
emquanto não me consta seja a metropole do Brasil. .. 

0 SR. A. AZEREDO : - Apoiado. 
O SR. PAULO DE FRONTlN: - . . . porque ainda não passamos á colonia 

norte-americana . .. 
0 SR. A. AZEREDO: - Apoiado . 
O SR. PAULo DE FRONTIN: - .. . venha se manifestar desta fôrma sobre 

um projecto que interessa a ordem interna e os neg ocias peculiares a o nosso 
pai:ll. 

Não posso admittir, como a lguns jornaes teem dito, que este telegram= 
é um despacho de torna-viagem, elaborado aqui, mandado para lá, e para cá 
transmittido, para influenciar; de qualquer fôrma, a manifesta ção das classes 
conse1·vadoras interessadas ou o Congresso Na cional. E para isto me baseio 
no que ·o Sr. Pr asidente da Republica disse na sua mensagem, de 3 do cor -
rente: "Destes meios, o pdmeiro (emprestimo externo), concorria, sem du-
vida, ainda que de modo relativamente passageiro, pa ra a elevação do ca m-
bio . Teria, além disso a vantagem de melhorar a situação geral do paiz, facili-
tar-lhe a saüsfação dos compromissos externos e a realização de muitos em-
prehendimentos de utllidade publica . O Governe;> tentou durante muito tem-
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'p·o obter emprestimos em condições dignas para o nosso credito. Impossível 
foi realizar a apuração desejada. 

Estava, portanto, ·O Governo rigorosamente na corrente que jâ. em suc-
cessivas representações, lh~ foi levada pela Associação Commercial e pela 
Federação das Associações Commerciaes, quer dizer a necessida.áe de uma 
operação de credito no estrangeiro como elemento para modificação da taxa 
cambial e melhoria da situação geral . 

Ora, é a Governo que diz, nas seguintes palavras da sua mensagem: 
"Impossível foi reallzar a operação desejada." 
Como, portanto, chama1· de irreflectido o Senador que, vendo que da par-

.te do Governo é impossive c realizar um emprestimo externo, vem indicar, 
dentro dos meios ao nosso alcance, dentro dos nossos recursos financeiros, 
medidas que possam attendm· á situa ção premente em que se debatem o 'com-
mercio e a industria? 

Ainda mais . A m ensagem accrescenta: " Não é verdade que "offertas de 
dinheiro, em condições va ntajosas" me tenham sido feitas e muito menos 
que alguns Estados se hajan'l "offerecido para assumir com a União os on·us 
de uma operação financeira" . 

Ou não podemos mais >:creditm· na palavra official ou a resposta unica 
llUe se t em a dar ao representante t elegraphico do Jo1·nal do Commercio, 
mandando es te telegramma pa ra infiuencia r a opinião á respeito do proje-
eto, só merece uma respos ta, e, esta não sou eu quem a vae dar: é S. Ex. , 
o Sr. Presidente da R epublica, nos seguintes termos de sua mensagem: 

"Tudo isto são fantas i«s, sinão falsidades adrede concebidas para trans-
viar a opinião publica." 

E' a resposta, que eu dou. com as palavras do Sr. President!l da Re-
publica ao correspondente telegraphico do Jonwl do Commercio, repellindo 
a palavra "irreflexão", po7 elle usada quando se referiu ao projecto aqui 
apresentado. 

Examinando esta questão quanto ao emprestimo externo, devo accres-
centar o seguinte: o correspondente faltou á verdade -:- e eu refiro a pala-
vra mais generica - mentiu, quando diz que o projecto determinou uma bai -
xa cambial. 

Nos 15 ultimas dias temos tido uma série de domingos, feriados e dias 
"enforcados". O commercio, pela sua bolsa, aqui, não trabalhou; no dia l , 
vorque era domingo, no dit. 2 porque era "enforcado", no dia. 3 por ser fe-
riado nacional, no dia 5 porque era dia santo da Igreja, no dia 8 porque era 
domingo, no dia 13 por se:· feriado nacional e hoje porque é "enforcado" e 
amanhã porque é domingo. Portanto, como belleza de trabalho os exemplos 
são dignos de menção. Estamos em meiados do mez e quasi a metade sem 
trabalho. Depois dizem que quem não trabalha é o Congresso .. . 

O SR. JERONYMO lVION'rEmo: - Isto ~ muito commum. 
O SR. PAuLo DE FRoNT!N: - Vejamos agora qual foi a oscillação carribial 

<: esses poucos dias de trab!J.lho. 
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Nestes 15 dias a cotação do dollar, segundo a .Junta de Corretores foi no 

dia 4, de 7$648; dia 6, 7$72ii; dia 7, 7$647; dia 9,- 7$460; dia 10, 7$496; dia 11, 
7$562; dia 12, 7$~55. 

Quem exan~inar estas taxas veriiicará que não houve baixa cambial n e-
nhuma. São as pequenas oscillações, conespondendo á lei da offerta e da 
procm·a, havendo maior quantidade de tomadores do que letrRs disponiveis. 
De modo que as variações de taxa são nullas; e eu poderei dizer que tendo 
sido o p1·ojecto apresentado no dia 8, elle não poderia ter sido conhecido lâ 
sinão no dia 9 e, no dia 10, houve uma taxa de 7$496, e, no dia seguinte, 
de 7$562. 

Vê-se, portanto, que o projecto não teve influencia alguma e a proposição 
onunciada no telegramma é, como disse, menti1·osa. Uso da palavra com 
todas as suas letras. 

Nestas condições, devo dizer ao Senado que as medidas foram apresen-
tadas pelas circumstancias de que a mensagem ·presidencial tinha declarado 
que o Governo não recorreria á emissão, que era um dos meios, e que, quan-
to ao emprestimo externo, tinha sido impossive1 consegui!· a operação dese-
jada. 

Assim. só restava este recurso, deante dos clamores da praça do Rio de 
Janeiro, que já se faziam sentir desde os meiados do segundo semestre do 
anno passado, intensificando-se no primeiro trimestre deste anno em que a 
situação se vem aggravando continuamente - o da apresentação de me .. 
didas de providencias immediatas. 

'rive a felicidade de ver que as providencias contidas no art. 1" do pro-
jacto mereceram na parte do commercio e da industria completo assenti-
mento. Talvez o commercio deseje que, em lagar da taxa de armazenagem, 
ser de tres mezes, seja reduzida a dous. Não terei a menor duvida em accei-
tar essa ponderação. Propuz tres mezes porque pela circumstancia de que a 
prorogação era lata e até 31 de dezemb1·o. Mas, si effectivamente, é neces-
sario manter em dot;s mezes essas prorogações dada pelo Governo, não terei 
duvida, em apresentar uma emenda nesse sentido . 

Quanto á segunda parte do projecto que se refere á prorogação dos pl·a-
zos, devo tornar bem claro que não ha ninguem que conteste que esta pro-
rogação de prazo se dá tacitamente. Quem conhece o que se passa entre o 
commercio importador, sabe perfeitamente que esses prazos teem sido pro-
rogados, salvo algumas excepções. Essas prorogações tacitas dependem de 
favor, portanto, de relações de amizade. 

Devo dizer a o Senado que o meu illustre amigo, o digno negociante, Sr. 
Affonso Vizeu, que é um dos membros mais representativos do commercio 
da praça do Rio de Janeiro, manifestou-se contra. 

Isto é natural. A situação de sua casa é boa. Elle tem bons amigos o 
póde salval-os, como tem saivo a lguns nas difficuldades actuaes. 

Nem todos, porém estã:> na posição de S. S., ele modo que é preciso to-
ma!.·-se o criterio da genero.~idade e não 9 das posições especis..es . 
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Nestas condições, a prorogação tacita que se di. contém dous inconven!en~ 
tes: primeiro, é um oojecto de favor; segundo não é uniforme. A um se pro-
::-oga entrando com uma parcella de dinheiro, a outro se proroga sem en-
trar com essa pat·cella; a am se proroga dando 60 dias de prazo; a outro, 
dando seis mezes. 

Ora, ha toda conveniencia na solução legal, o que daria uma medida de 
ordem equita tiva para todos, não dependendo de favor e constituindo um 
direito. 

E' este o objectivo que tive em vista e que emquanto não ficar demon-
strado ser de sérios inconvenientes, contará, não s6 com o meu apoio, mas 
com a minha defesa. 

Terminando, pediria á illustre Commissão de Constitu ição, á qual foi 
remettido o projecto, já que ella se acha organiza da, com a eleição do seu 
Presidente e Vice-Presidente, que se dignasse o m ais breve possivel dar pa-
recer a respeito. 

O incendio está lavrando; o Corpo de Bombeiros foi chamado. E' preciso 
que elle não tarde em accudir á situção. (Muito bem; mu-ito bem). 

SESSÃO DE 16 DE MAIO 

O SJ.·. Paulo de Frontin (*): - Sr. Presidente, ed'fectuou-se hontem a 
reunião da~, associações commericaes e industriaes, com séde no Rio de Ja-
neiro, e , pelo r esumo elo debate, que He acha publicado nos jornaes de hoje, 
verifica-se que uma das medidas que 8 U tive a honra de formular no pro-
jecto submettido á alta consideração do Senado , não obteve o assentimento 
unanime das classes commerciaes e industriaes. 

Devo observar que a situação, entre o momento em que foi apresen-
tado o projecto e o actual, teve um elemento que vem de f6nna prepon-
derante influenciar o modo de pensar e a opinião a respeito da medida qu.,. 
fô ra proposta. 

De facto, a mensagem presidencial declara que não podia, absolutamen· 
te, que er't impossivel realizar um emprestimo externo em conr!ições deso· 
javeis. Antes já tinham sido publicados telegrammas dando a conhecer as 
operações que não podiam de vespera ter sido encetadas. Estas opera çõe:> , 
necessariamente, exigiam preliminares que já. deviam estar pE>rfeitamente 
no conhecimento elo Governo na occasiã o em que dirigi.o a mensagem ao 
Congresso Nacional. 

De faclo, os t elegr a mmas, datados de 15, para uma mensagem datada d~t 

3, denotam perfeita mente que havia, pelo menos, o que nús chamamos a~ 

(*) Kão f o; r evlsro pE-lo ot-;Jdoz. 



negociações tJ?·e!i?ni.nares, para que podesse ser, tão promptamente, não só 
cffectuado o lança m ento do emprestimo, como, principalmente, ser su.b-
mettido á subscripção publica. 

QuoJU conhece estas operações 8abe que ha um trabalho prelimimn·. 
que é necessario que um conjunto ou um consorcio de bancos assuma a 
resporlf!abiüdade do exito de uma operação financeira desta natureza. Nem 
o Governo, nem uma empreza mesmo se arrisca a um lançamento publico 
sem esse '.:ra balho preliminar, sem essa segurança de que quando não ha 
tomadores no publico, na subscripção aberta a todos, haja p elo menos a s 
garantias de que esses títulos ficarão nas mãos do syndícato, consortiU?n de 
banqueiros com que. sb trawu a operação. 

Sabe igualmente o Senado que o typú pelo qual o emprestimo é contra-
ta do é sempre inferior ao typo em que é lanç;ado no m ercado da praça com-
m ercíal escolhida pa ra este fim. E' exa cta mente essa differença rle typo que 
constitue o lucro, que ser;t tanto maior quanto m a iores e ma is favora ve!s, 
principalmente m a is favo ran~is, forem a s condi .,;ões de cr edito e da possi-
bilida de da operaçfw . 

Os tekgra mma s q ue acabam de ser divulga dos, especia lmente as consi-
derações que fora m feitas na s va•··ias d o Jorn a.l do Com?nercio, quer hontem, 
quer hoje, denotam que o resulta do obtido, segundo este::~ t elegrammas, foi 
tão favoravel que se teve uma subscripgão de seis vezes a quantia do em-
prestimo la nça do á subscripção publica, isto é, ele 25 milhões de dollars , ou 
seja a prL>>eira parte elo emprestimo total , que, segundo estas mesmas no-
tida~, deve ser de: 50 mílhõ~ de dollarl!l, 

Comprehende-se, portanto, que a ineflexação a que em urna sessão pas-
sa da tive occasião de me r eferir e que consta do primeiro telegramma qu:.; 
veio de Nova York para cá, se é que nã o foi daqui par::.. lá, para , de torn«. 
viagem, se1· publicado, neste te!eg ramma., repito , a palavra irreflexão e:ti-
gio uma contestação formal de minha par te. Hoje os fa ctos vêm demonsb·ar 
que, se existio a irreflexão, em lugar de ter sido nociva, . foi ao contrario de 
consequencias multo favoraveis, porque determinou apressar-se o empresti-
mo externo com receio da morator ia . Os exportadores americanos o os ban-
queiros ligados a esses expo:·t.:.tdores assusta ram -se com a m edida. unica que 
podia ser tomada des(le o momento em que o Governo não qu eria emittir 
e declarar impossível qualquer emprestimo externo. E isto, a o contrario de 
ser nocivo aos cr editas (lo Brasil, á situação do commercio e ela industria 
na cionaes, veio f a vorecei-os f r a n camente pela melhoria da t a xa cambia l, 
naquillo que é exa ctamente o desejo ou a solicitação dos orgãos das classes 
conservadoras, da Associação Commercial, de h a muito: a necessidade de 
realizar esta operaçã o externa em proveito da alta ·da taxa cambial. Vê-se 
que o phenomeno jã se deu. H ontem o dollar baixou a 7~400; natUl-almente 
havia ainda. duvidas sobre os tolegrammas e as noticias. Hoje de manhã 
jâ estava :1. 7$100 c é n~ tural que quando todos tiverem confirmação, por t<.l-
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Jegrammas particulares, daquillo que se deu, esta situação se modificará. 
f a v ora velmen te. 

Longe, portanto, de ter que me anepender, poJ qualquer fórma, de tet· 
apresentado o projecto á consideração do Senado, eu m e congratulo pelos re-
sultados que advieram. A aeção no mercado extrangeü·o, especialmente no 
norte-americano, foi de effeitos ·francamente favoravels li nossa situaçát>. 

Feitas estas considerações, sou a inda obrigado a chamar a attenção do 
Senado pal'a outro ponto. Além daquelle telegramma, que foi publicado como 
vindo de Nova York, e que, segundo os elementos completos que tenho, posso 
affirmar que foi um telegramma de torna viagem, porque sei quem o . es-
creveu, co:iheço a lettl'a do telegramma que foi dado pa ra ser enviado da-
qui para lá - e se for preciso cHarei ele quem é esta lettra - tivemos em se-

. g uida outros telegrammas, entre os quaes ha um muito interessant<es, concebido 
nos seguintes termos: 

"Buenos Aires, 14 - A legação brasileira nesta capital vai el'l-
vlar ao:; jornaes urna cornmunicação official que recebeu do Pre-
sidente Epitacio Pessoa, dizendo que a maioria parlamentar qu"' 
apnia o Governo rejeitará o projecto de rnoratoria a presentado por 
um Senador da opposição" . 

Eu suppunha que aind>t estivessernos no regimen presidencial estabe-
lecido pela Constituição da Republica, mas estou vendo, agora, que estamos 
f1·ancament0 caminhando para o regimen parlamentar, e que o Governo, ew 
lugar de ter ao seu alcance a medida constitucional que lhe asseeura a noiS-
sa Carta, quando diverge da resolução do Congresso, que é o véto, tem, ao 
contrario, c conhecimento prévio da opinião do Congr esso pela sua maioria 
parlamentar, nas questões de confiança que a bsolutamente não são do regi-
men, como devem ser votados quaesquer projectos formulados pelos membro::. 
do Congresso. 

Eu teria muita satisfação, em se tratando de regimen parlamentar, ae 
saber quem é o leade?' do Senado, porque, então, teria o prazer de , a ntes de 
apresentar um projecto, ir perguntar-lhe se podia contar com o apoio L1a 
maioria. e não me daria ao trabalho, nem me canç;aria em apresentai-o por-
que, sobre elle não se travaria discussão aqui, porquanto, a vontade do Pu-
der Execu·dvo é que dominaria. 

0 SR. lRINEU MACHADO: - A vontade do poder pessoal. 
.O SR. PAULO DEl FRONTIN : - A maioria parlamentar é que resolvena, 

antes mesmo de qualquer apreciação das cornmissões pe1·manentes da Car;a, 
sobre se o projecto deveria ou não ser approvado. 

Sl na~ vler uma eontestação formal de que os termos do telegramma, 
attribuido à nossa Legação, partiram do Presidente da Republ!ca, eu acon-
Selharei a todos os meus amigos que estão na mesma situação, que não per-
cam tempo em e9tltdm· questões qu e sej11rn . aqui ap'resentadas. pm·quanto, 
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serâ exclur,ívamente a vontade do Presidente da Republica que dominarA. 
e o nosso trabalho estará pet·dido. 

Neste caso, em lugar de tomar como ponto de partida contribuir com 
trabalhos efficientes para que sejam tomad,as medidas de que o paiz no-
.tessita, principalmente na situação difficil como aquella que · ora passa, nós 
seguiremos outra orientação, que será a de combater a maioria parlamentar, 
agindo contra a acção do Governo, trazendo para aqui tudo que for ele-
mento de opposição, para que, então, em 1ugar de sermos um elemento con-
structor, nos tornemos um elemento dc~:ü·uidor e possarrios chegar até ao 
ponto de dizer: Si estamos no reg·imen parlamentar, a Constituição está 
fraudada, e os elementos que se hão de fazer respeitar não serão os da 
maioria parlamentar que obedece ao Presidente -da Republica. (M1,ito hem; 
m1tito 'bem . . O O?'ad.or é .c1t1np1'1-mentaclo). 

SESSÃO DE 23 DE MA.IO 

O Sr. l'aulo de l<~rontin (') : - Sr. Presidente, uma. disposição reg-imental 
considera prejuclicndo todo e qualquer requerimento de urgencia, uma 'l'e~ 

ve:>:ificada, no momento, a. falta de numero legal. 
Neste caso, requeiro a V. Ex. que, no momento opportuno, e sem pre-

juízo da ol'dem do dia, submetta á discussão e votação o requ<lrimento de 
urgencia que OTa apresento para o projecto n. 2, deste anno, de minha au. 
toria, para que o mesmo projecto possa ser, immediatamente, discutido e vo-

tado. 

O Sr. Presidente: - O Sr . .Senador Paulo de Frontin requereu urgencia 
para que seja. immediatamente discutido e v otado o .projecto do Senado n . 2, 
de 1921. 

Os senhores que concedem a urgencia queiram dar o seu assentimento. 
]'oi concedida. 

MEDlliAS SOBRE '.Ci\XA CAMBIAL 

2• discussão do pt·oje<.:tu ([o Senado, n. 2, de 1921, decretando medida;, 
para combater a taxa cambial e dando .outras providencias. 

O Sr. l'aulo de Froutin: - .Sr. Presidente, de accôrdo com a exposição 
feit[L em sessão a.nterim·, tive opportunida.de de declarar que, accedendo a. 
solicitação das Commis:;ões da~ varia:! associações commerciae~ é indu:.-
triaes, com s·éde no Rio de Janeiro, me tinha compremettido a apresentar 

~·) Não foi revisto pelo orador. 
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não só uma emenda quanto ao prazo de dous mezes, emenda esta que será. 
apresentada posteriormente, porque não se trata de assumpto ele primeira 
discussã.o, mas igualmente a pedir a retirada elo art. 2•. 

Requm:eria, portanto, a V. Ex., que, antes ela votação do projecto, con-
sultasse o Senado se permittia a, do seu art. 2•. 

O Sr. Pre~idente: -O art. 194 do Regimento dispõe que "nas materia.s 
sujeitas a duas discussões, a urgencia dispensará o interstício da segunda 
para a terceira", e que "nas sujeitas a tres dispensará a primPira e o in-
terstício da segunda para a terceira" . 

Está. o prójecto em segunda discussão, achando-se submettido á. Casa 
o seu art. 

O SR. JosÉ EuZEBIO: - Póde, portanto, receber emendas. 
0 SR. PRESIDEN'.f'E: - Perfeitamente. 
O SR . PAULo nm FRONTE'<: - As emendas que formulo, de accôrdo com. 

a:'! declarações de V. Ex.. são as seguinte;; : 
"Ao art. 1•: ond·e se diz "tres mezes''. diga-se "dous m ez.es"; e accres-

cente-se: "resalva(los os direitos dos concessionarios elas comp;.~n hias cl.e 
portos". 

Art. 2•: suppl'lma-se". 
Era o que eu tinha a d1zer. 
Vêm á mesa, são lida3 , apoiadas e post<tS em discussão com c project(,, 

as seguintes 

EMElNDAS 

Ao art. 1", n . I - Em vez de "tres m ezes". diga-se: "dous mezes". 
Ao mesmo numero, acc!·escente-se: "resalvadoE os direito R· dos cónces-

sitllnarios ou arrendatarios das companhias ele portos. 
Ao art. 2° - Supprima-se. 
Sala elas sessões, 23 de Maio de 1921. - Pa1do de F-rontin. 

O Sr. 1!'l'ancisco Sá: - Sr. Presidente, a declaração que acaba de fazer o 
honrado Senador pelo Dis tricto Federal, a utor do projecto, e o requerimen-
to com qut S. Ex. a havia iniciado, pedindo a retirada de um artigo do 
projecto. p~trecem-me bas tantes para tranquilizar os espíritos que. inclinan-
do-se á sna rapida approvação, entretanto se r eservam o direito de dissen-
tirem parcialmente della , depois de maduro exame. 

A mim parece que a primeira discussão sómente versaria sobre a s utt 
constitucionalidade, isto é, que a primeira classificação ào Senado seria so-
bre se <estava habilitado á deliberações posteriores a respeito. Entretanto, a 
leitura de um artigo do Regimento tirou-me deste engano em qu01 laborava, 
felizmente para mim e felizmente para todos nós, porque me parece que se 
deveria começar pela discussão globaJ do projecto, decidindo-se se era ou 



não constitucional, visto como sómente sob este aspecto havia versado o 
estudo a que tinha sidv submettido pelas Commissões desta Casa . 

Já agora é impossível abrigarmo-nos a esse recurso que eu suppunha es-
tar creado pelo regimento. Afigura-se-me, entretanto, que a approvação do 
projecto em segunda discussão, supprimi.ndo-se um :ut,lgo, vem tarnbem dar 
a ella s6mente a approvação preliminar, para que seja então depois exami-
nada e discutida e emendada pelo Senado. 

Nestas condições, não negarei o meu voto ao projecto, mas acredito qu6 
isso não impeça que elle seja submettido ao exame da Commissão de .Fi-
nanças, que o estudará convenientemente, sob a sua alçada. 

O SR. VEsPucro DEl ABREU: - E' a Commissão principalmente interessa-
da no assumpto. 

O SR. FRANCisco SÃ: - E' este v pensamente do meu voto favoravel ac. 
projecto, reservando-me o direito de examinai-o depois, dada a importan-
cia das medidas nelle consignadas ... 

O SR. PRESIDENTE: - Devo lembrar ao nobre Senador que a concessão 
de urgencia feita pelo Senado dispensa a audiencia da Cornmissão. 

0 SR. FRANCISCO SS: - Salvo o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE: - Sa lvo o requerimento. 

O Sr. Lopes Gonçalves: - Sr. Presidente, em vista da attituc1e assu-
mida pelo nobre representante do Districto Federal, cujo nome peço licença 
para declinar, Sr. Dr'. Paulo de Frontin, autor elo projecto, parece, á pri-
meira Vista _ que não tem mais opportunidade a questão da costitucionalidade 
aventada pela Commissão, da qual sou um dos mais obscuros e humildes 
membros. (Não apoiados). 

Bem se vê que S. Ex., não convencido pela palavra do Relator do pa-
recer, mr"s sem duvida, já tendo ponderado, maduramente, sobre o assum-
pto como .~ habito de S. :D;x. e de accôrdo eom as suas luzes, convenceu-
se de que, effectivamente, o art . ?o do projecto era alta, profunda, conside-
ravel, fundamenk"llmente Inconstitucional, por isso que, como accentuou o 
parecer, attentava contra prineipios lidimos e claros, consagrados em todas 
as Constituições, nilo sómente na nossa, quaes os do art . 72, §§ 17 e 2-4, 
principies que vêm desde a Declaraçã'o de direitos, assegurada por um dos 
padrões da Bíblia Constitucional Ingleza, na phrase de lord Chatam, em 
que se estabelece não só a garantia de qualquer profissão, como, tambem, 
a plenitude do direito de propriedade, sendo que este ultimo já se achava 
escripto na magna Carta do rei João Sem Terra, se me não engano, em 
1215. <! iT '' i:\: 

Ainda S. Ex. houve po1· bem reconhecer, agora, embora não de um modo 
amplo e decisivo, que o n . 2 do art. 1" do seu projecto attenta, tambem, 
contra as garantias asseguradas ás emprezas que têm contrato para a con-
strucção de po;· ' os , porque a essas em prezas o Governo da União, por au-
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torízação legislativa, outorgou e delegou a cobrança das taxas de armaze-
nagem ,em compensação dos serviços ou obras, que reaHzaram e estão fazendo ; 
e is to onde houye claramente concessão, como a respeito das Docas ele San-
tos, que é a ma is antiga elas emprezas dessa natureza, ela. construcção do 
pot·to ele i\ianáo~<, cuja companhia tem a denominação de Manáos Harbo1~r • 
. Li?nitr:xL, como, tambem, no que se relacciona com outros portos em que se 
deu simplesmente arrendamento, como no Pará e no Rio de J aneiro, tendo 
o Governo apenas metade elas t a xas de armazen:.tgem, segundo infot"Inações 
que m e foram fornecidas pela Directoria. do Gabinete elo Sr. Ministro da 
Fazenda. 

Ainda ha um outro aspecto da questão . H a Estados como Pernambuco e 
Rio Grande do Sul que encamparam os serviços ele obras de seus portos, que 
estavam sendo executadas pelo Governo Federal ou por emprezas por elle 
contratadas. 

Mas, Sr. Presidente, rigorosamente não mudou de aspecto a a ttitucle 
que deve ter o Senado em relação ao parecer que elaborei , emborf'. S. Ex., o 
nobre Senudor pelo Districto, resa lve , agora, com a s ua emenda, o direito 
de semelhantes em prezas. 

Mas, r esalva ndo esse direito, a quem cornmette S. Ex. a obrigação de 
pagar as taxas de armazenamento ou de armazenagem? Immediatamente e 
desde logo a pobre, e depauperada Fazenda Nacional , a propria. União 
que se acha minguada de r ecursos. 

Ora, pergunto eu, - s erá isto jus to? O Senado inclinar-se-ha a appro-
var uma medida tão onerosa a os cofres publicas? 

Supponho que não. Porque, ao lado ela a ttenção que devemos a os re-
clamos das classes conservadoras, ao lado do interesse que temos pa1·a que 
ellas possam prosperar e produzir, para que ellas possam caminhar, temos 
o dever de zelar, tambem, pelos interesses da. Fazenda Publica pelos ma-
gnos interesses da União, temos o dever, em summa, de defender , a situa-
ção do erario publiqo, que é premente, que ni"LO é desafogada, que é, como 
todos sabem, preca ria, precarissima. 

Pois então, será possível que em portos, onde a União não celebrou 
contratos, tique o importador obrigado a pagar directamente essa taxa, e, 
em portos onde a União celebrou contratos, autorizada, como disse, por dis. 

· posições expressas legislativas, fique esse omts pertencente á Nação? 
Não haverá nisto uma desigualdade tremenda? 
Porventura, o importador de um Estado, que não paga tax<t de anna-

zenagem, estando esta a cargo da, União, nã.o fica em situação melhor que 
o importador de outl·o Estado, que tenha de pàgar essa contribuição? 

Ora, ·Senhores, se isso é legislar, se isso é enfrentar os problemas, ten· 
do-se em vista suavisar a situação do commercio, se isso é legislar de ac-
r.ôt·do cem n.~ T)rinclpior' da Constltuiçã.o, e com os prinr.ipios dn .Justiça.. não 
sei o que dizer do que se póde ler, t•m linguagem pura e c.astu)a, como as 
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garantias e principias que se acham espalha dos na nossa Constituição e 
nas nossas leis ordinarias, e, ma is que tudo isso, na lei univer~al da Jus-
tlç!L. 

A igualdade perante a lei é uma regra absoluta, de ordem geral e fun-
damenta l . 

Por que r azão o importador, onde ha obra,; do porto , passa a des-
frutar o privilegio de não pagar taxa de a rmazenagem , obrigação que vai 
reca hir sobre a F azenda e, onde semelhante serviço não existe, continua o 
mesmo commerciante, directamente, obrigado a esse pagamento? 

Não S·8rá esta uma situação de desigualdade. Porventura o importador, 
que fõr bf·neficiaclo com sub:·oga ção desse pagamento á União, f acilitará, 
tambem , a viela da consumidm·, isto é, o commerciante, por exemplo, de São 
Paulo, que ficará alliv iado do pagam ento da t axa de armazenagem, como 
importa dores, p orqu e es ta será paga pelo Thesouro Nacional, favorecerá o 
consumido1·, baixando o preço das 1nercadorias para o consumo? 

Que me respondam ele boa fé os homens publicas, que me respondam 
de boa fé os homens qu 8 conhecem a viela commorcial, que m e respondam 
a quelles que conhecem a situação em que se colloca um · commerciante n es-
tas condições, favorecido pelo poder publico! 

O que se nos depara é que o importador beneficiado t erá a vanta gem de 
enriquecer m ais facilmente elo que aquelle outro en1 cu jas alfandegas não 
houver cor,trato ele obras do pm·to e que, por est e motivo, f.icará sujeito 
à obrigação de pagar artnazenage1n. 

Chamo, com o devido r espeito, a attencão do Senado pa ra estas consi-
deracões . 

Todos nós, como já tive occasião de a ssignalar, pedindo a devida venia ao 
nobre representante do Districto Federal, todos nós temos o maximo em-
penho em a llivia r o commercio da sitUação afflictiva, angustiosa, premente e 
embaraçosa em que se acha, m as não com desigualda de, não com sacrifício 
do erario. 

E' por esse motivo, Sr. Presidente:, que ainda continu o a suFtentar que 
o n. 1 do art. 1 o do projecto de S. Ex. é profundamente inconstitucional, 
porque, embora r espeitada por um lado, como pretende S. Ex . ll'este mo-
mento, a proprieda de das emprezas de construcçã o de portos , por outro lado, 
fica estabelecida uma desigualdade, que a Constituição condemna e fulmina 
de modo ca tegorico e imperativo . 

Portanto, nã o posso, sinto mesmo, deveras, dar o m eu assentimento a 
esse dispositivo . 

Solicita ndo, pois , a rejeição do n. I , do art. 1°, entrego a solução do caso 
a o Sena do. que, consciente elas suas obrigações e conhecedor do assumpto, 
resolverá como julgar mais acertado . (Muito bent; muito bem). 

Encerrada . 
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O Sr. I'lresidente: - Vai votar-se o art. 1°, salvo a emenda apresentada 
pelo Sr. Paulo de Frontin. 

O Sr. Lopes Gonçalves: (pela ordem): - Eu pediria a V. Ex., Sr. Pre-
sidente, que procedesse, por partes, á votação do art. 1°, porque a Com-
missão considera inconstitucional o n. I desse artigo, m a s dá o seu vote. 
aos ns. II e III. 

Chamo. pois , a attenção do Sena do pa ra a exposiçio que fez a Commis-
são de Constituição em seu parecer. A Commissão apenas julga inconsti-
tucional o n. I do art. 1 o a respeito da s armazenagens, mas não é contra-
ria aos ns. II e III. 

O Sr. Paulo de Frontin (*) (pela ordem): - Sr. Presidente a Commis-
são, no seu parecer unanime, julgou inconstitucional o n. I do art. 1° do 
projecto, pela circumst2cncia de nào resalvar os direitos dos concessiona.-
rios dos portos, affectamdo, porG-:mto, os contratos existentes. A emenda que 
formulei - chamo a attenção do Senado - está exactamente dentro dos 
termos apresentados pela honrada Com missão . 

o SR. LoPES GONÇALVES: - Mas no discurso com que tive a honra de 
responder a V. Ex., declarei que, resolvido esse embaraço, o da manuten-
ção da propl'iedade das em prezas dos portos, se V. Ex. apresentasse emen-
da nesse sentido, haveria um outro escolho: a desigualdade de uns portos 
pagarem e outro não. 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - O escolho a que se refere o nobre Relator, 
não consta do parecer. 

O SR . LOPES GoNÇALVES: - Mas consta do meu discurso. 
O SR. PAULo DE FRONTIN: - Portanto, o que a Comimssão assignalou 

não está em concordancia com o que diz o nobre Senador. 
Não quiz, pela urgencia, que considero ter a questão, responder ao H-

lustre Relator, reservando-me pm·a fazel-o em outra occasião . Agora, apenas 
chamo a attenção do Sena do para o facto seguinte: desde 1 de Janeiro o. Go-
verno tem dado prorogação de prazos de estadia nos armazens, cobrando 
unicamente dous mezes de armazenagem. 

E' estb um disposito que está em vigor. 
Ainda hontem sahio publicado um aviso do Sr. Ministro da Fazenda, 

declarando que não podia fazer concessões no porto do Pará, porque esse 
porto não depende directamente do Governo, mas da respectiva companhia 
concessionaria, que seria a competente para resolver sobre o assumpto. 

Portanto, a desigualdade a que· o nobre Relator se referia, está sendo 
praticada por actos do Governo. 

O SR. r,oPES GoNÇALVES: - Mas actos do Governo não podem obrigar 
o Congresso a votar uma lei inconstitucional. 

('') Não foi revisto peio orador. 
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O SP.. PAuLo DE FRONTIN: - Nestas condições, parece-me que não ha, 
a"'solutamente, motivos para que não seja a.pprovado o art. 1• em todos os 
:seus termos, uma vez feita a resalva que estabeleci, que póde ainda ser, 
conforme requerimento que opportunarnente apresentarei, tomada em con-
sideração p ela illustre Commi.Esão de Finanças, que corrigirá algun s defeitos 
da redacção apresentada agora, ae<;edendo a todos os reclamos de todas as 
associações industriaes, e cornmerciaes do Rio de Janeiro, que neste ponto, 
foram unanimês, sem o menor dissentirnento. · 

E' approvado o art. 1•. 

O Sr. Piresidente: - Vou por á votos o n. I do a rtigo primeiro, que é o 
seguinte, salvo as emendas: 

"Art. 1•, n. 1: "Para as m erca dorias entradas por importação no Bra-
sil, até 30 de Abril do corrente anno, fica dispensada até 31 de Dezembro 
proximo futuro, a armazenagem excedente a tres mezes". 

Os senhor es que approvam o n. 1 do artigo primeiro, salvo a s emendas, 
queiram dar o seu assentimento. (Pausa). 

Foi approvado. 
A este n. 1 foi apresentada, pelo Sr. Paulo de J;~rontin, a seguinte 

emenda": 
"Em. vez de "ües mezes", diga-se "dous mezes". 
Os ser:hores que approva m a emenda queirmn dar o seu assentimento. 

(Pausa) . 
Foi approvada . 
A.inda outra emenda ao artigo primeiro: 
"Accrescente-se: resalvados os clireitos dos concessionarios ou arren-

datarios das companhias de portos :• . 
Os senhores que approvam esta emenda, queiram dar o seu assentünen-

to. (Pa·usa). 
Foi approvada. 
E' igualmente approva.da a seguinte 

Ao art. 2• - Supprima-se. 
E' approvado o art. 3°. 

EMENDA 

O Sr. Paulo de Frontin (pela ordem): - Sr. Presidente, vou apNsen-
tar um requerimento á consideração do Senado, solicitando que, ·entre a 
segunda e a terceira discu ssão, seja r emettido á Commissão de Finanças, 
o projecto, nos termos em que foi appmvaclo afim de que ella devidam·en-
te possa examinai-o ou modificai-o. 

O meu r equerimento é o seguinte: 
"H.eq neiro que sobre o p1·ojecto n . 2 seja ouvida a Commíssão de Fi .. 

nanças, a ntoo de entrar o mesmo em t el'ceira discussão". 
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Vem á Mesa, é lido, apoiado, posto em discussão e approvado, ó se-
guinte: 

REQUERIMENTO 

Requeiro que, sobre o projecto do Sena do n. 2, do corrente annt'l, sej~ 

ouvida a Gommissã.o de Finanças, antes de entrar em 3 discussão. 
Sala das sessões, 23 de Maio de 1921. - Paulo de F ·rontin. 

O SL Presidente: - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão. 

COMMISSÃO DE FINANCAS 

ACTA DA SESSÃO DE 13 DE JUNHO (1921) 

O Sr. Francisco Sá communica que se desempenhou da incumbencla 
que lhe foi confiada pela Commissão de se entendei· com o Sr. Mmistro da 
Fazenda sobre o projecto do Sr. P a ulo de Frontin, n. 2, de 1921, autorizando 
medidas de emergencia em relação â taxas cambiaee e providencias com 
r espeito ás mercadorias importadas atê o dia 30 de Abril do corrente anno . 
S. Ex. começou por lhe informar que o officio da Commissão de Finanças 
solicitando informações sobre o assumpto chegára a suas mãos retardado e 
que já mandára colligir os dados necessarios para attender as requisições 
da Commissão . 

Fez v er a S. Ex . que a Commissão considerava o assumpto muito ur-
gente, visto como assim o entendera o Senado, votando o requerimento de 
urgencia. Pedia ao honrado Sr. Ministr,o que as informações lhe fossem 
enviadas, ;nesmo independentes de um officio, porquanto essa praxe de troca 
de officios é, em geral, protelatoria. 

Do mesmo modo, pela consideração de que se trata de um assumpto 
muito urgente, pediria ao Sr. Presidente que, desde que cheguem essas 
informações, seja convocada uma sessão extraordinaria da Commissão, para 
que, no menor espaço de tempo possível, seja a materia submettida á dec 
liberação •Jo Senado. 

A Commissão, unanimemente, concordou com o a lvitre proposto pelo 
Sr. Fra!lcisco Sá. 

COMMISSÃO DE FINANÇAS 

ACTA DA SESSÃO DE 22 DE JUNHO DEl 1921 

Presidencia do S1·. Alfredo ElZis 

Comp:otreceram os Srs. Francisco Sá, João Lyra, Soares dos Santos, Justo 
Chermont, Felippe Schmic1t, I rineu Machado e Sampaio Corrêa. 
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Deixaram de comparecer, com causa justificada, os Srs. losê Euzebio, 
Bernardo Monteim e Moniz ·Sodré. 

Expediente: 

Telegramma do Sr. João Clapp Filho, agradecendo em seu nome e no 
de suas irmãs o voto da Commissão de Finanças approva11qo o projecto que 
concede um prem·io áqueTias senhoras. 

Foram lidos. discutidos e assignados pareceres: 
Do Sr. IRIN:EU MACHADO, favora vei-s: á proposição da Camara dos Depu-

tados n. 233, de 1920, concedendo a DD. Leopoldina Maria do Amaral Teste 
e Domingas Teste Ama ral o montepio civil a que têm direito; ao projecto 

. do Senado n. 4, de 1921, abrindo, pelo Minister'io da Justiça, o credito es-
pcci a,l de 103:993$200, para pagamento em 1920, aos funccionarios das Se-
cretarias e Porta rias do Senado, da Camara dos Deputados· e do Supremo Tri-
'!.Junal FE>deral. das vantagens a que têm direito pela lei n . 3. 090. de 2 de 
Janeiro de 1920; e contrario a o projecto do . Senado n. 28, de 1908, modifi-
cando a lei n. 1. 338, de 9 de Janeiro de 1905. que reformou a organização 
judiciaria do Districto Federal. 

Do Sr. S.\MPAIO CORR:8A, favoravel á proposição da Camara. dos Depu-
tados r. . &, de 1921, autorizando <» a bertura, pelo Ministerio da Justiça, dos 
creditos de 193: '125$ e 651: !100$, supplementares ás verbas "Subsidio dos 
Senadores" e "Subsidio dos Deputados", do art. 2" da lei n. 4. 242, de 5 de 
·Janeiro do corrente anno. 

O S1·. FRA:r-.:crsco SÁ ,procede i1 leitura do seu parecer favoravel ao pro· 
jecto do Senado n. 2, de 1921., offerecido pelo Sr. Paulo de Frontin, decretando 
medida;S de emergencia para combater a taxa cambial. 

O pa1·ece.r conclue com as seguintes emendas: 

1• 

Ao art. 1. • Substituam-11e as palavras "Para combater a taxa carubia1 
ficam adoptadàs " pela.s seguintes: "Ficam decretadas". 

2' 

Ao art. 1•, n. I, in fine: 
Substituam-se as palavras "resalvados os direitos do" concessionario.'! 

ou arrendatarios da companhias de portos" pelas seguintes; "pertencentes. 
il. União". 
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a• 

Ao art. 1.• n. I: Substituam-se as palavras "annazenagens" por "taxa!! 
de armazenagem" . 

4" 

Ao art. 1•, n. IIL Substitua-se o numero "2$000"' por "2$25~" . 

O Sr. Presidente, antes de submetter· o parecer á vot-ação, lê um officio 
da Associação Commercial desta Capital exprimindo á Oommissão de Fi-
nanças o seu vivo reconhecimento pela patriotica solicitude evidenciada no 
estudo do importante projecto, ora submettido á apreciação da Commissão, . 
sobre diversos assumptos. entre os quaes a quóta ouro dos direitos adua-
neiros. 

:F.' posto a votos o parecer. 

O Sr. lRINE:u MACHADO diz que a.pprova o parecer accrescentando o se· 
guinte: que o principal responsavel pela quéda do cambio é o Governo, que 
é o ma ior concurrente na compra de cainbiae5 e até diz-se que é o maior 
exportador de ouro. 

O responsavel pela quéda do (;~mbio é ainda o Governo que fez um e:m-
pre~timo de 50 milhões de dollars dos qua es nã o entrará um só no Brasil. 
Com um emprestimo de 50 milhões el e clollars Portugal obteve uma melhor·ia. 
de 50 •f• nas suas taxas cambiaes, mas qua nto ao Brasil diz--se que esses 50 
milhões: de dollars são · destinados á compra de material para obras perfeita-
mente adiaveis. 

A importancla dest::;,, ' cor,sicleraçã t. nãc, pócle escapar a Commissão· de 
Finanças . . Sendo o Governo como é , neste momento, o maior comprador, 
quasi o exclusivo comprador de materiaes no extrangeiro e o maior expor-
tador ele ouro pa ra o pagamento desses m ateriaes, as consequencias dessas 
duas attitudes nã o podiam deixa r de ser o que foram: a quéda vertiginosa 
do cambio. Além disso, diver~os E s ta dos da Uniã.o estavam negociando em-
prestimos no extrangeiro; mas, ao que consta, uma das clausulas da opera-
ção feita pelo Governo Federà! veda. a r ealização de emprestimos com qual-
quer Esta do da Republica emquanto a outra metade do emprestimo federal 
não estiver r eali zada. 

Assim, a política do Governo consiste: em primeiro lugar em prohibir a 
importação de ouro para o nosso paiz ; em segundo em exporta r ouro para 
fazer grandes compras no extrangeiro . De modo que, por um Ja de, o Go-
verno impede a entrada do ouro no Brasil; por outro conserva no extran-
geiro ô ouro -do proprio ·emprest'imc:> que real-iza, · " ~rr. terceir<; lugar 
considera velmente, o que prova. que o proprio commercio •. comp.rehendendo lj. 
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gTavidade da situação, começou por .si mesmo a reduzir as importações, e 
acredita que tambem no mez de Maio a situação se aproxime muito mais da 
do mez de Abril do que da dos tres mezes anteriores. 

O certo, porém, é que não se podem reduzir as importações em propor-
ção sufficiente para alterar essa situação em um prazo curto, Não é pos-
sivel em alguns mezes reduzir um àeficit desse genero pela reducçã:o da ex-
portação . 

Ha uns tantos artigos que não podem deixar de ser importados; o car-
vão, o oleo éombustivel, o trigo, a farinha de trigo, a gazolina e o kero-
zene; sómente esses seis artigos representam, geralmente, 34 •j• da messa 
total da importação brasileira. 

Quanto á exportação deve lembrar que o valor m êdio da tonelada de 
nossa exportação no anno passado foi de 78 :E por tonelada. Nos quatro 
mezes que já decorreram este anno, esse valor baixou para 28 libras .por to-
nelada. 

0 SR. JUSTO CHERM'ONT: - Menos de metade. 
O SR. SAMPAIO CoRRIDA: - O que faz com que se se mantiver a mesma 

'1.mportação ·e a mesma exportação no anno que corre, o àeficit do exercício 
uctual deve ser duas vezes ·superior a o que se observou no anno passado. 
Isso não se verificará porque a importação está sendo limitada pelo proprlo 
commercio, mas, em todo o caso, a situação do defi.cit na balança commercial 
é mail;; grave que já se nos apresentou depois da proclamação da Republica. 

·E se assim é, diante destes a lgarismos que todos conhecem, o Governo 
e r. Congresso não podem ficar inactivos, aguardando a derrocada. Nosso~ 

deveres de patriotismo exigem uma iutervenção decisiva, que permitta can-
traba.Jançar as perd('Ls de ouro que temos soffrido, por causas diversas qu,e no 
momento não julga opportuno estudar. Part:ce-lhe que devemos cuidar mals 
uo remedio. 

O SR. IRINEU MACHADo: - Mas é precizo ver a quem cabe a responsabiii-
t'tade desta situação. 

O SR. SAMPAIO CoRRll:A: - Julga m ais urgente cuic1ar de corrigir os erros 
.)o que discutil-os. 

o SR. PRESIDENTE: - Se o braço está quebrado é precizo encanal-o. Para 
a cura pouco importa saber quem o quebrou. 

o SR. !RINEU MACHADo : - Pelo menos é caso para prohibir a exportação 
de ouro, feita pelo Governo . 

O Sn. SAMPAIO CoRRll:A: - Disse o representante do Districto Federal 
muito bem. Em vez de facili tar essa exportação devemos retrahil-a o · quanto 
for possivel, fazendo com que haja no commercio internacional uma inter-
venção do Governo, fazendo com que este utilize tudo aquillo que puder 

dispor para evitar o desastre, que será inevitavel se não lançarmos mão de 
todos os recursos disponíveis neste momento. 

Deve ·dizer que não crê que seja absolutamente inconveniente lançar mão 
,J•l !lerJo<; it o a que se n·fe.rio o h onrado Sens clor pelo Di>::t ricto F ederal. Crê 



qu'" esse ouro, constituindo a garantia do papel moeda; só p6de ser de facto 
uma garantia, quando elle é capaz de substituir o objecto que garante no mo-
>n.ento em que este não preenche os fins a que foi destinado. 

O SR. ALFREDo ELLIS: - Em compensação, o Sr. Ministro da Fazenda 
n.'lo deixa de ir assistir á queima do p apel-moeda nas fornalhas da. alfa.ndega. 
E' um serviço que convém não esquecer. 

O SR. SAMPAlo CoRrrmA: . - Estas considerações não as pretendia fazer 
l,cje . Foi, porém, provocado e attendeu ao appello de seu illustre collega, Sr. 
J1; ão Lyra. 

O St'. JoÃo LYRA diz que está muito satisfeit o pela provocação que fez . 
O Sr. SAMPAlO CoRn:J;:A observa qu e· é o primeiro a r econhecer que as 

m~didas propostas pelo projecto do Sr. Paulo de Frontin não serão suffi-
;:iPntes para attender ás necessidades da situação e está disposto a submetter · 
a consideração da honrada Commissão outras providencias , porque vê que 
e~~a.mos todos de accõrdo qu a nto a necessidade urgente de providencias mais 
completas. 

O SR . PRESIDENTE: - E mesmo as mais .radicaes. 
N ã o havendo m a is ora•lqres, o Sr. Presidente declara que o parecer do 

:Sr. FrancL'l<!o Sá foi unanimemente assignado. 

SESSÃO DE 22 DE JUNHO 

O Sr. Paulo de Frontiu ( * ): - S-1·. Presidente, na s essào d e 9 de Maio 
tive opportunidade de ch ~<.mar a attenção do Senado para a situação finan-
ceira e eccnomica do paiz, que se aggravava de modo notavel. Disse eu 
então que o momento não era opportuno nem para ct·iticar, nem para cen-
surar, nem para procurar saber a' quem cabia a r esponsa bilida de. e sim que 
era ind.ispensavel que medida s urgentes fossem tomadas, para melhorar ou 
para evitar que ella continua sse a a ggravar-se. 

O projecto que tive a honra de submetter á consideração do Senado, foi 
encaminha do á Commissão . de Cons tituição. Elaborado e lido o seu parecer, 
em virtudo de urgencia concedida pelo Sena do, f.oi o projecto discutido e 
votado em primeira e segunda discussã o, tendo eu , por solicitação que me 
foi feita p~lo meu eminente a migo Sr. Francisco Sá, apro'lreitado o momen-
to para requerer que, entre a 2• e 3• discussões, fosse ouvida a Commissão 
de Finanças . Até este momento, por circumstancia que sei perfeitamente 
justificada. S. Ex . não poude ainda . apresentar seu parecer. 

o SR. IRINiilU MACHADo: - Por culpa do 1\:!inisterio da Fazenda, qUt! não 
deu ainda as informações solicitadas. 

o SR. PAULo Dlil FRONTIN: - Por culpa do Ministerio da Fazenda, como 

(*) Niio foi r ev isto pelo ora.c1or. 



bem diz o honrado Senador. Não tendo o honra.do relator com;>arecido á 
reunião da Commissão no dia em que alli foi ventilado o assumpto, estas 
foram soli.citadas directamen to pela Commissão . de Finanças. 

0 SR. lRINEU MACHADO: - V. Ex. permitte-me um aparte? 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Com inteira liberdade. 
O SR. lRINEU MACHADo: - O Sr. Senador Sá, declarou mesmo, na occa-

sião, que a attenção do Ministro ainda não se tinha voltado para esse as-
sumpto. Foi esse o estado de espírito em que S. Ex. o encontrou. 

O S!l. PAULO DE FRONTIN: - O projecto abrangia um conjuncto de me-
didas de emergencia, das quaes as duas primeiras tiveram approvação una-
nime de todas as Associações Commerciaes ou Industriaes que se manifesta-
ram a respeito. Estas medidas referiam-se até 31 de Dezembro do corrente 
anno, á reducção de armazenagens, qualquer que fosse o prazo, a dous me-
zes. A segunda, a suspensão de leilões das mercadorias, que já tinham cahido 
em commisso, isto é, .que já tinham esgotado o prazo de seis mezes. 

Posteriormente á apresentação do meu projecto, o Governo dirigio uma 
mensagem á Camara dos Deputados, solicitando identica providencia quan-
to á armazenagem. O projecto, p'orém, que está em discussão na Camara 
dos Deputados, não resolve absolutamente o problema em termos convenien-
tes. De facto, limita-se a approvar a prorogação feita pelo Governo, de 
mais dous mezes, para esta medida. Estes dous mezes terminam em 31 de 
Julho. Quando o projecto passar pôde-se dizer que o tempo terá decorrido 
ou pouco faltara para a sua terminação. 

O projecto que aqui submetti á consideração do Senado fix:wa em 31 
de Dezembro esse prazo. Era, portanto, uma medida que, sendo approvada 
pelo Senado e pela Camara e sanccionada pelo Governo, daria tempo ao 
commercio e ás industrias a habilitarem-se, de modo a poder retirar as 
mercadorias que, devido á baixa excessiva do cambio, estão sujf'itas a uma 
taxa de dü·eitos em ouro, elevadíssima. 

Parece, portanto, que, no momento, será preierivel que o Senado ap-
prove as duas primeiras medidas de preferencia ás que constam do projecto 
oriundo de Camara dos Deputados. 

Quanto á terceira medida, não teve ainda o illustre relator possibihlda-
de de obter a opinião do Sr. Ministro da Fazenda. Sei que S. Ex. recebeu 
a communicação de que desta medida decorria um prejuízo para o Thesouro 
de cerca de 96 mil contos! 

O calculo feito estã, absolutamente errado .. Admira, até, como se man-
dam informações desta ordem ao rela tor da Receita do Senado Federal. 

O projecto refere-se, por um lado, á dispensa da taxa-ouro e sua substi-
tuição pelo valor fixo de 2. 000 réis, papel, para 1. 000 réis, ouro quanto ás 
mercadorias que estiverem armazenadas até 30 de :Setembro. Portanto, 
nunca se póde dar a hypothese senão para um período que poderemos cal-
cular de tres mezes; além disso, não são todas as mercadorias-, mas s6-
rnente aquellas que estão a rmazenadas . 
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Nestas condições, comprehende-se que o calculo do segundo semestre 
deste ann0, feito pela média do primeiro, nada tem com a questão; nem 
mesmo os 48 mil contos que se devem referir· ao trimestre ~ffc:-ecem base 
sufficiente para ser adaptado, porque esse total se refere a todas as mer-
cadorias e não ás armazenadas até 30 de Abril. 

Assim essas informações são inteiramente falhas. 
Tive ta mbem, Sr. Presidente, a opportunidade de conseguir a quanti-

dade das mercadorias armazenadas e já cahidas em commisso. Isto quer d:i-
zer que os seus importadores, se não fosse essa situação anormal, já não 
teriam possibilidade de despachai-as e a Alfandega já as teria posto em 
leilão. 

Quer 12aber o Senado quantos volumes representa es.ta qu'l.ntidade de 
mercadoria~' armazenadas? (Pausa). 

Um pouco mais de cento e vinte e dous mil volumes~ 
E' ess"' a quantidade de volumes armazenados que, por terem excedid() 

o prazo de seis mezes, estão em condições de cahir em commisso. 
E' exactamente o que as medidas de emergencia que apresente!, quer 

a primeira, quer a segunda, resolviam em benefócio do commercio e da in-
dustria que têm armazenadas muitas das suas materias prlma.os e que s~ 

acharn em d!ff!culdades de retiral-as. 
O SR. JoÃo LYRA: - As informações que V. Ex. tem são sómente re-

lativas ao porto do Rio de Jan~iro. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Sim, Sr. Presidente, a quantidade deve 

sec muito maior; mas só pude obter informações relativamente ao pot·to 
desta Capital. 

O SR. A. AzEREDo: - Quer dizer que as medidas por V. Ex. apresenta-
<1aa são de grande necessidade. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Solicitaria a attenção do honrado Relato1• 
da Commlssão de Finança s para que· separasse essas duas medidas, que não 
dependem de mais informa ção alguma do Governo, da terceira, constituindo 
esta um projecto especial, de modo que o commercio possa ser soccorrido, 
pois, deste modo reduz-se a armazenagem a dous mezes e ficam suspensos 
os le!lões. I sso contribuiria muito pa ra modificar a situação premente actual. 

Quanto a. terceira medida de emergencia, acho-a de toda justiça. 
Tive occasião de ouvir a opinião de um aito funccionario, que por ser 

tão esdruxula, vou transmittil-a ao Senado. 
Como ha saldo em ouro, entende esse funccionarlo que quanto pe!or o 

cambio, melhor, porque a transformação do saldo ouro dá maior somma do 
moeda papel ao Governo. 

Esta simples observação, com ser absurda, só demonstra que a preoccu -
pação uniüa consiste na realização do valor total para receber impostos, 
não se attendendo ao desenvolvimento economlco do paiz. 

No discurso que proferi em 9 de Maio, fiz sentir â Casa que o art. 2• 
do prqj.ecto estab~lecia a · proroga<;ão dos vencimentos- de todas as: operàcões 
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"'rn inoeda extrangeira, em mil réis ouro, quer fossem letras de camtno, fa.-
ctm·as ou quaesquer outros effeitos commerciaes da mesma natureza, em 
moeda extrangeira, em mil r éis ouro, pelo prazo de seis m ezes. 

Denom!naram isto de "moratorla " e houve um combate formal a · essa 
medida, .prmcipalmente por parte do Governo. Depois as a ssociações com-
m erciaes, antevendo a realização do emprestimo extrangeiro, seguira m pe-
la m esma corrente e vieram s olicitar-me a r etirada desse artigo do projecto. 

Retira ndo-o, tive occasião de declarar que não modi-fica va o meu ponto de 
vista , mas que cedia As solicitações dos interessados. 

Não costumo ser mais realista do que o reL Si o comm.ercio. si a in-
dustria, pelos seus orgãos representativos, solicitavam a retirada dessa parte 
do meu projecto, accedi immediat~mente, resalvando, porém, a minha opinião. 

Pois bem; quer ver o Senado o que se passou nesse decurso de um mez, 
em qu e, por emquanto, nenhuma medida séria, nem m esm-o ele emergeneia, 
tem sido tomada? (Pausa.) 

Eu mostrei qual o va lor da taxa cambia l, representada no valor do 
dollar. durante a primeira quinzena do mez de Maio, - porque a nossa 
taxa - ouro, hoje, sõ póde ser comparada com o do1lar. 

'l'ive occasião de mtostra1· successivamente os se' cf:· valore~r, .que oscilla.-
ram entre '/$GOO até o seu mínimo valor, qua ndo se tt>ve no ticia do empres-
tímo, que foi o de 7$276 , cotação do dol!ar em 17 de M.aio. 

Depois di~;so, f;oi subindo, até attingir n o fim do m ez, a 7$620. 
No mez corrente, as taxas, que se iniciaram com 7~591, fo ram se · elevan· 

(1:,, no fim da semana, de fôrma que no dia 4 de ;: tmho él do'~~. r custav<l 
7$710. Na semana seguinte, iniciada no dia 6, a taxa era de 7$893. No dia 17, 
já estava a 8$250. Na semana immediata, a cotação foi aberta. a 8~237, ., 
fechada, n o dia 18, a 8$867; e, o que é peor : na semana actual, no dia 20. 
segunda-feira, o dollar foi cotado a 9$141, No dia 24, a 9$538 e, hoje sei 
que é de 9$650 , taxa pela qual se abriu o valor do dolJar . 

Vê o Senado, portanto, que, no decurso apenas de pouco mais de uma 
quinzena, nós passámos de 7$500 a 9$5 00 - nume.ro r edondo, o que quer 
dizer uma clifferença de 2$, que, sobre 7$500, representa m a is de 25 °j 0 • 

Esta foi a queda do cambio nesta quinzena e não sabemos a té onde irá. 
Ora, para poder fazer uma apreciação exacta do facto devo recordar 

o que se passou em 1898 , a ntes do tunding. No dia 23 de abril de 1898, nl)!\ 
tivemos o 1·ecorà da taxa cambial, que foi de 3. 39 j q4 . 

Naquelle tempo er a ouro a libra como o dollar, ~e modo que correspon· 
dia a 8$813, o dollar. Durante mais tres dias, nos dias 30 de Abril, 4 de Maio 
e l4 de Ma.io, o cam bio se manteve a 5 .Hj64, quer dizer o dollar valia 8$764 . 
E' a m enor taxa que tem sido observada no paiz, d•õsde qu e se estabeleceu 
o re,gimen r epublicano, igualmente no r egimen monarchico, qua ndo 0 cam-
bio cahiu a 14 dinheiros. 

Assim, vê o Senado que a taxa de 8$813, va lor de dollar. C'orrespondla a 
õ.3 ~j6•1, ou em pouco menos : a 5 e 5j8. A taxa a ctual ainda é muito infe-



t·ior â de hontern, que foi de 9$538, correspond~nte a 5. 3Jl.6, e á taxa de 
hoje de 9$650, que corresponde a 5 .1J8. Si, portanto continuar a descer. 
nós passaremos da taxa de 5 para a de 4 - ouro. Não nos i!ludamos com as 
taxas- de 6 e 7, porque em rnateria de pa pel avariado, si o nosso é multo, o 
!nglez o é tarnbem um tanto .. 

Portanto, não é com a libra que temos de comparai-o, é com a moeda, 
ouro, unica que não tem depreciação . 

Logo, como vê o Senado, já estamos no record d~ baixa: vencemo.s a de 
1898; estamos na situação do cambio à 5.1J8 e o dol'ar a 9$H50. 

Comprehende-se, portanto, a gravidade desta situação. 

Naquella época, o fundi ng resolveu, em parte, o problema. 
De facto, urna vez esta.belecido o f1tncUng, e coro o CIOtJjunto de rne~

das que foram posteriormente adaptadas na admir..istração do Presidente 
Campos Salles , sendo ministro da Fazenda o Sr. Dr. Joaquim Murtinho, 
conseguiu-se elevar 10 cambio, de modo que, no fim daquelle governo, vigo-
rava a taxa de 12 d. Algum tempo depois , conseguiu se estabelecer. a Caixa 
de Conversão, fixando-se .o cambio em 15 d., tendo-se depois elevado a ~6 d., 
o que foi um erro, não tornando illimitad;os os depoi:itos na Caixa, que ti-
nham sido restrictos á quantia de 20 milhões de libras. 

Na situação actual, é, portanto, indispensavel que medidas promptaa se-
jam toma das para que esta situação não vá determinar um verdadeiro des-
calabro commercial, refle'ctind;o immed!atamente sobre a industria nacional. 

Ora, para este fim, a medida que eu tinha lembr!cdo - a prorogação do 
prazo - não é nova, nem é uma medida de que eu tenha absoluta pater~ 

nidade. L imitei-me a lembra r medidas que o Congre~so Nacional, em situa-
ções que n ã o ~ram tão prementes, teve a sabedoria de adaptar . 

Assim, o decreto n. 2.862, de 15 de Agosto de '914, estabeleceu a mo-
ratoria por 30 dias ; o decreto n. 2 . 866, de 15 de Setembro de · 1914, elevou 
a 90 dias, .a partir da m esma data; o de n. 2.895, c!e 15 de Dezembro de 
1914, prorogou-a por mais tres mezes. 

A mediçla que apresentei não era mais do que a consubstanciação da-
qui!lo que, exactamente, deu resultados tão favor~veis quando se iniciou 
a guerra, então europêa, e que depois se transform .Ju em guerra mundial, 
permittindo que durante esse peri;odo a nossa taxa <'ambla! nunca baixasse 
senão momentaneamente, além de 10 d ., mantendo-se sempre entre 11 e 
12 d . 

Abaixo da taxa da Caixa de Conversão, portanto. que era de 16 . .. 
O SR. Jo.~o LYRA: - Aliás, as medidas que Y. Ex. propõe . estão sendo 

praticadas, pois o commercio em geral tem pedido e obtido moratoria. 
O SR. PAULO DE FRONTIN: - O commercio tem liE> facto pedido e obtido 

·moratoria. Mas exactamente a razão da aggravação da taxa cambial ê que 
<>s prazos· das moratorias estão terminando, e, como o commercio, que ob-
teve essa medldn, não pôde novamente obter proroga .~ão de prazo, ê obrl~ra_

f' 



do a entt·ar no mercado, qualquer que seja a taxa, para satisfazer os sP-ue 
compromissos, sob pena de ir {L concordata ou â. fall<>ncia. 

O Sn. JoÃo LYRA: - As responsabilidades decorrentes de augmento das 
encommendas feitas e dos contractos executados pelo Govnrno nas praça..~ 

americns entre 9 de Maio e 22 de Junho, jâ. excedem de 30 •j•. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Perfeitamente. 
0 SR. !RINEU MACHADO: - 0 principal responS'3.Vel ê CJ Go n•n10 pela:'J 

guas encommendas. E' elle o maior 0omprador de cambiaes c de material. 
O SR. PAULO DE FRONTIN: - Não estou criticandr, nem eensurando, me-

noe ainda procurando saber a quem cabem as responsabilidades de quem .. . 
O SR. JoÃo LYRA: - Tambem não examinei isso, ~penas registrei o facto. 
O SR. PAULo DE FRoNTIN: - . . . nos · trouxe a esüt si.tuação. Apenas 

estou reclamando medidas para que possamos evitar ~ sua "ggravaçi:í o e, a o 
contrario, conseguir melhorai-a. 

Ora, nesse ·sentido, penso que a honrada Commissão de Finanças. E)m 
cujas mitos está o meu projecto, poderf• ver se talvez a reproducç:ão da m •J-
dlda q:lC então foi lembraua l"e rá conveniente. 

O Stmado sabe perfeitamente que a lei da offerü~ e da procm·a é a que 
rege todas as transacç:ões com:merciae,- . 

Estamos em uma situaç:ãio em que as letras de exportação ainda não 
affluiram ao mercado. 

Não entro no estudo das causas. A valorização do café poderia ter con -
corrido para estas difficuldades. Apenas· registro o facto com;o ha pouco 
fez.· o honrado Senador pelo Rio Grande do Norte .. 

Nós não temos letras de exportação. Desde que ha compromissos a. sal -
dar, que são exactamente o pagamento das letras dé imtportação ou remess:w 
que necessariamente teem de ser feitas para a Eurupa ou para os Estados 
Unidos, a situação é a de urna. franca procura em face de uma limitada 
offerta; e, como consequencla, teremos a baixa das taxas, porque o ouro, 
isto ê, a mercadoria procurada, como toda mercadoria em que a procura 
excede de muito á offerta, tem o seu preço augmentado. E' a situação per· 
feitamente definida em funcção da lei da. offerta e da procura. 

Si, portanto, a prorogação de prazo fõr concedida legalmente e não 
apenas por favor, com prazos determinados, unifonn es para todos. teremos 
seis mezes em que a procura do ouro para saldar esses compromissos dei-

xar!!. de ser feita, collocando-nos em melhor situação . Nesse período, accu-
rnulando-se as letras de exportação, porque as colheitas até o fim do anno 
teriam terminado, quanto ao e,afé, ou estariam muito adeantadas quanto 
ao assucar, quanto ao algodão e quanto a outros productos, nós poderíamos 
rer uma situação no mercado cambial muito diversa da actual. 

Não quero com isso dizer que não haja outras providencias . Acredito 
mesmo que ellas existam, pois ainda hoje li uma "var.!a" do Jo-rnal do Oom-
·;n.e-rcio em que, embora combr. tendo-se a. morat oria, sü.o lembradas outra,. 
medida~s . 
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Não ~ou contrario a quaesquer outros alvitres. Apenas cham'o a atten-

ção do Senado para o alcance da medida de moratoria, pelos seus ·e:rreitag 
em relação á lei da offerta e procura d~;~ cambiaes, apezar de ter retirado a 
medida, a pedido de associações commerciaes e lndustriaes. 

Modifi-cada a situação, e não tendo dado o emprestimo externo, quanto 
á taxa cambial, os. resultados que todos esperavam, a situação se conservará, 
não igual , mas se·nsivelmente aggravada em relação á. que existia em 9 de 
J\faio. 

Parece-me que essa medida ainda poderia ser adoptada com vantagem, 
tu.nto mais qua.nto, em 1914, ·foi coroada de completo exlto. 

São estas as considerações que tomo a liberdade de apresentar, especial-
mente ao honrado Relator, meu minente amigo Senador pelo Cea.râ., o Sr. 
Francisco Sá, e aos dignos membros da Comm.isllã.o de Finanças do Senado. 
com relação ao projecto submettido ao seu estudo. 

Rogo a V. Ex., Sr Presidente, que no pé do meu discurso seja puhli• 
cado um quadro que fiz das cotações do clollar de 1 ele MsJ o a 21 de Junho. 

:mra. o que tinha a dize1·. (Muito bem; muito 'bem). 

QUADRO A QUE SE REFERE O SR. PAULO DE E'RONTIN 

Me:a àe Maio 
Dias: 
1. ......... . ... .. . 
2 ....... .. . . .... . .. 
3 .. .. . ... . .. . ... .. . 
4 . . ...... ..• .. . ... 
5 .. . . . .. ...... . .. . 
6 ... .• .... ... •. . . . . 
7 ....... . .. .. .... .. 
8 ................. . 
9 ........... ..... . . 

10 ... . . . . .. . . .. . .. . 
11 .... . •..•.. . ...•.. 
12 .... . . . . .. ...... . 
13 ... . ...... . . . .... . 
14 . ..... ... . .. .... . . 
15 ....... . ........ . 
16 .... .. ..... . ... .. . 
17 ..•...... . ........ 
H ..... ... . ...... .. . 
19 .......... : ...... . 
20 ..... . •..•. .. .. . .. 
21 . .•... . ..... . . ... . 
22 .... . . .•.......... 
23 ..•............. . . 
24 .•.. .. ..•......... 
25 . •.......... . .. . .. 
26 .. .... . .. . . .. . . .. . 
27 ... . ........... . . . 
28 •... .. . • •. •.•.. • .. 
29 ........ . ... . . , .. . . 
30 . ......... . .. . . •. 
31. . . . . ..... . . . . . 

domingo 
intercalado 
feriado 
7$648 
satificado 
7$725 
7$747 
domin ;~:o 
7$460 
7$496 
7$562 
7$555 
feriado 
intercalado 
domingo 
7$478 
7$276 
7$318 
7$32Z 
7$353 
7$412 
domingo 
7$411 

7$47Z 
santific.ado 
7$526 
7$554 
domingo 
7$588 
7$620 

Mez de J-unho 
Dias: 
1. .. 
2 ............... . .. 
3 .... .. . : . .. .. ..... . 
4 .... . .•. .. ....... 
5 ..... ...... ..... .. 
6 . ............... .. 
7 . .......... ... .. .. 
8 ........ . .... . .... . 
!l ....• . ...•..... . .. 

10 ....... .. ....... . . 
11 .... . .. . . .... .... . 
12 .......... .. .. .. . . 
13 ... .. ... . .. . . . . .. . 
14 ........... . .. .. . . 
15 ... . ....... . .. ... . 
16 .. .... . ....... . .. . 
17 . . ... .. . ......... . 
18 .... . ........... . . 
19 .........•........ 
20 .... . ......... ... . 
21 . ......... . 

7$591 
7$574 
7$667 
7$710 
doringo 
7$898 
80122 
8$166 
8$273 
8$296 
8$250 
domingo 
8$237 
8$240 
8$303 
8$501 
8$737 
8$867 
domingo 
9$141 
9$638 ou 



-36-

1, .. . . SESSlíO DE 23 DE .HE'l'H O 

"Medidas de emergencia", denominam-se, no texto do p r ojecto do Sr. 
Senador Paulo de Frontin, ao que nem são propostas. A qualificação define 
o caracter excepcional e urgente de providencias desiinadas a acudir a uma 
crise aguda, a que sómente ellas poderiam deparar a!livio immediuto. 

Não se trata, bem se vê, de destruir as causas mesmas de uma situa-
ção resultante do desequilíbrio das permutas intern3cionaes que, auxiliado 
por causas conéurrentes, está determinando a quêda inopinada e vertiginosa 
& cambio ; 

Consequencia inevitavel desse facto e a angustia em que se debate o 
commercio importador, que tendo feito suas encommendas quando nada o 
levava a prever tamanha depreciação de nossa m 'oeda. se vê surprehendido, 
pela obrigação do pagamento elevado ao quintuplo daqueiie em que podia 
contar e de impostos augmentados na mesma proporç;ão. Impossibilitado de 
satisfazer a essa obrigação e de desembaraçar as tt.ercadorias, deixa-as se 
accumularem nos armazens dos cães, á espera de rr.elhores dias, que, cada 
vez, se vão tornando mais remotos. Dahi, para elle, o duplo prejuízo em seus 
negocies e em seu credito; para • o Thesouro, o avultado desfalque de sua 
renda aduaneira, pela falta de entrada de direitos, cuja importancia nem 
sempre é mesmo compensada pelo producto dos leilõc,~> das alfandegas. 

Para corrigir, quanto possível, essa situação, alvi'.;ra o projecto duas me-
didas: primeira, a dispensa, até 31 de dezembro proximo, das armazenagens 
correspO'Il.dentes a mais de dous mezes; segunda, a fixação d·o cambio ·para 
o pagamento dos direitos em ouro na equivalencia de 1$, ouro, a 2$, papel. 

A primeira é de necessidade tão evidente, que ji o Governo, de alguma 
fórma, a reconheceu, prorogando, provisoriamente,' por sessenta dias, o prazo 
para o pagamento daquellas taxas e dirigindo, sob essa ppovidencia, uma 
mensagem ao Congresso Nacional. A disposição do projecto torna a conces-
são definitiva e põe o commercio ao abrigo de ince1·tezas r.ascidas de pro-
rogações parcJaes e successivas. 

Attendendo á objecção feita pela Commissão de Constituição e Diploma-
ela., sobre a possível violação do direito de propriedade assignado por can· 
tractos a companhias que administram o serviço dos portos, o autor do pro.· 
jecto accrescentou ao numero I do art. 1" as seguir.tes palavras : "resalva -
dos os direitos dos ooncessionarios ou arrendatarios das companhias de por-
tos". O Sr. Ministro da Fazenda, na "informação que dirigiu ao Sr . Presi.-
dente da Commissão de. Finanças, notou, com razão, que aquellas palavras 
poderiam ser causa, ou pretexto de reclamações prBjudiciaes a;,o· Thesouro. 
Aliás, a resalva de direitos garantidos por contractos não precisa· de outras 
declarações além das que nestes estão expressas. 

Parece, portanto, á Commissão que os escrupulos em um e em outro 
n<;í'J tido , ficarão tranquilli.zados com se substituir a emenda do Sr. Senad<;>r " 
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Frontin pela seguinte: "Accrescente-se ao n. I do art. 1.•: pertencentes ti 
União"-

A segunda das providencias consignadas no projecto importa em fb::ar 
o cambio, para o pagamento da quota ouro dos dirPitos de importação, na 
taxa de 13 1j2 d . , equivalente a 2$ papel por 1$ naquella especle. 

Avultado seria o prejuízo do Thesour.o, com par:: ndo-se a renda proce-
dente dessa modificação da taxa com a que se teria de arrancar Eegundo a 
previsão orçamentaria. E' o que demonstra o seguinte calculo feito no Ml-
nisterto da Fazenda: 

Ouro 

Renda provavel em um mez ... . ....... . 8.029:7::!0$493 
Convertida a parte ·ouro em papel, na base <l.e 4$ p;Jr mil 

réis-ouro 

Somma 

Adaptada · a base de conversão do 
= 2$000-papel) a renda será de 

Differença para menos . 

Som ma 

projecto (1$000-ouro 

Nos tres m ezas proximos vindouros (Julho a .Set'!mbro) 
esse pl'8 juizo montarã a . 

6.368:987$795 

32.118:881$973 

38 .487 :869$768 

22.428:428$781 
16.059:440$987 

38.487:869$768 

48.178:322$961 

Esse desfalque, porém, é apenas theorico. Só se verif icaria, si á prev1-
são correspondesse a realidade. Ora, o p!1oprio facto em que aquella se ba-
seia, torna isso impossível. 

O cambio cuja taxa média, em·1920, se elevara a 14 37j64, e não cahira, 
naquelle anno, abaixo de 10 lj32, desceu em Albril de>:te a.nno a 8 12j64, e jâ 

hontem, 21 de Junho, ficou em taxa inferior a 7. 
Tão desmedida e imprevista elevação cambial redctz •o comm·ercio á con-

tingencia de renunciar ao despacho das mercadorias importadas e priva o 
Thesouro de recur~os que dahi lhe viriam. De sorte que por amor a uma 
renda avultada sómente prevista, perderia elle uma .renda menor, esta r&ali-
zavel. 

·Quando. porém. houvesse real sacrlficio do intr-resse fisca.l, seria isso 
preferível 1i. agonia do commercio, cuja situação actua] não póde perdu.ra.r 
sem grave repercursão sobre as finanças políticas e o eredito do paiz. 

Essas penosas reflexões nos levaram, por mais que isso custe aos nosso~; 
desvelos pelas condições do Thesouro Nacional, a acceitar, em principio, a 
medida proposta pelo Sr , Sena dor Frontin . 
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·Tendo, porém, em vista que a taxa adoptada não póde deixar de ob ede-
<:er a um certo arbítrio, parece-nos preferível á de 13 112 d . a de 12 d ., 
estipulada na Tarifa das Alfandegas. Essa taxa corresponde a 2$250 pa-
pel por 1$ ouro. 

Em conclusão, a Comm!ssão de Finanças é de parecer que seja appr o-
vado o projecto do Sr . Senador Frontin com as seguintes emendas: 

1. .~ 

AR> art. 1" - Substituam-se as palavras "Para combater a taxa cam-
bial ficam adaptadas"' , pelas seguintes: "Ficam decretadas" . 

Ao art . 1" n . I, in-ti»~> - Substituam-se as palavras "resalvados os di-
reitos dos concess!onarios ou arrendatarios das companhias de portos" , p elas 
seguintes : "pertencentes li. União" .. 

3.• 

Ao art . 1•, n . I - Substltuam.-se as palavras ."armazenagem" por " as 
taxas de armazenage~" . 

4. • 

Ao art . 1•, n . III - Substitua-se o numero "2$000" por "2$250" . 
Sala das Commissões, 22 de Junho de 1921.. - Alfredo EZlis, Presidente, 

Francisco Sá, Relator. - J1tsto Oh~>rmont. - F~>Zi.Ppe Schmidt. - Bampa.io 
Corrêa, - Soares dos SQI!Itos, - João Lyra. ·- Irine1t Machado. 

DOCUMENTOS A QUE SE .REFERE O PARECEre SUPRA 

Minísterio dos Negocios da Fazenda - 2• secção - Em 17 de J unho 
de 1921. 

Exmo. Sr. Senador Dr: . Alfredo Ellls, M. D . Presidente da Com missão 
de F inanças do Senado Federal - Tenho a honra de responder a o officio 
de V. Ex. , de 25 de Maio ultimo, acompanhado de uma copia do projecto 
do corrente anno, sob n . 2, apresentado pelo Exmo . Sr . Sena dor Dr .. Paulo 
de Io,rontin. 

Esse projecto contém dua s providencias distincL!s: a p r imeira relativa 
á a r mazenagem de mercadorias, e a segunda, sobre o modo de cobranç11 
da parte em ouro dos. direitos aduaneir.os . 

Quanto ã primeira, noto que além do prejuízo que. será ca usado ao 'l'h e-
sou.ro com a dispensa de grande parte daquel!a receita , o projecto, quando 



diz ··"resalvados os direitos dos concessionarlos ou arrendatarios". não deixa 
bem claro o que se tem em vista e antes parece indicar que <WB cofres pu-
blicos cumpre indemnizal-os das importancias que d~ixarem de receber· 

Si assim for o Thesouro, sobre não arrecadar a parte que de direito lhe 
cabe, ficaria obrigado a pesadas indemnizações. 

Releva considerar que a medida proposta, si é justlficavel em momen-
tos excepeionaes, não convém ser adaptadas por prazos dil.atados, visto 
como concorre grandemente para a depressão das 1endas aduaneiras, co:n 
grave prejuízo do Thesouro, que tem nellas a principal fonte de sua receita.· 

Quanto á segunda, os quadros annexos mostram de modo irrefutavel 
c:omo ser á fortemente desfalcada a receita publica, si for acceito o criter.io 
proposto para a cobrança da pa rte em ouro dos direitos a duaneiros. 

Calcular o mil réis, ouro, em dous mil réis, p~pel é fixar o cambio, para 
taes cobranças, em 13 1[2 d . , ouno, ou seja uma Hbra, ouro = 17$778 e 
um dolar, ouro, = 3$662. 

Por este modo, terá o Governo, quando arreca dar. um cambio fixo, al-
tamente favoravel aos contribuint es: e, quando tiver de effectuar pagamen .. 
tos, as taxas que vigorarem na occasião. 

O projecto que ora exa mino não indica, entretanto. os recursos necessa-
rios á cobertura de t a es prejuiz;os que, sem exagero, poé!erão attinglr a. 
30 "[" da renda aduaneira orçada. 

Reitero a V. Ex. os protestos da minha elevada es tima e mui distin-
cta consideração·. - Homero Baptista. 

Ouro Pap~l 

Renda aduaneira arrecadada no periodo de 
·J a n eiro a Abril do corrente anno . . . . . . 32.118 · 881$973 

Média do preço do dollar no mesmo periodo; 
2.000:951$182 

6$866. 
Convertida a par te -- ouro em papel, base 

dessa média, ou sejam 3$750 por mil réis, 
OUI10 •. 

Somma 

Renda que deveria ter sido a rrecadada no 
mesmo periodo, segundo a previsão or!}a-
mentaria (receita orçada) . 

R eduzido o ouro a papel na mesma base 
3$750 . . .. . . . ...... . ... . .... . 

. . . . . . . . . . 120 .445:807$398 
------- ------

145.921:758$580 

37.485 : 333$583 33.831:000$000 

140.570:000$000 

Som ma ..... . ....... . ... . ...... 174.401:000$9~6 

Dlfferença para menos na arrecadação desse 
periodo (Janeiro a Abril de 1921) . . . . 28.479:242$356 

·--- -· -- ------
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Convém ·notar que esse deciescímo de renda aduaneira tem a.ugJ:nen-
ia.do nos mezes S<!guintes. 

Ouro Papel 

Arrecadação provavel de Julho a Dezembro 
do corrente anno, calculada pela renda 
do p1·imeiro quadrimestre -18. 178 :322$959 38. 213:926$773 

Convertida a parte ouro em papel na base 
de 4$000 por mil réis, ouro . 

Somma . 
A mesma r enda, feita a conversão de 1$000, 

ouro, por 2$000, papel, conforme o pro-
jecto . 

Differença contra o 'l'hesou1:1o 

Recapi t-ulação 

Di!ferença entre a atTecadação e a receita orçada : 

Nos quatro primeiros mezes, como já 
No;; oito mezes restantes, calcula-do o 

4$000, papel .. ...... . 

Total da dl!ferença na arrecadação . 

foi apurada. 
mil .réis, OU!.'O , a. 

Differença para menos no segundo semestres, si for ado· 
ptada a taxa . do projecto, para conversão . . ..•. .... 

192. 713.:291$836 

230.927:218$609 

134.570:572$691 

96.356:645$918 

28.479:242$356 

39 . 820:855$258 

' 68.300:097$614 

96 .356:645$918 

164.656:743$532 

PROJll1CTO DO Sl!lNADO N. 2, DFJ' 1921, A QUE SK REF!!l!Ul O PAR!!lCER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1, • Para combater a taxa cambial ficam adaptadas as seguinte~ 
meilidas {1e emergencia: 

r, para as mercadorias entradas por importação no Brasil até 30 de 
Abril do corrente anno fica dispensada até 31 de Dezembro proximo futuro 
a armazenagem excedente a dous mezes, resalvados os direitos dog concessio· 
narios ou arrendatarios da~; companhias de portos; 
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II. fica sUspensa até 31 de Dezembro do correntc1 anno em todas as A.l -
1andegas da Republica a venda em leilão das mercadorias cabidas em com- ' 
misso, exceptuadas as de fé!icil deterioração; 

III, para as mercadorias entradas por importa;;5.o até 30 de Dezembro 
do corrente anno, a cobrança de 55 •i•, ouro, do imp'J~to de importação pam. 
c-onsumo, será feita até 30 de Setembro futuro, á taxa fixa de 2$000, pOl' 
l$000, ouro. 

Art .. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 9 de Maio de 1921. - Paulo de Frontin - A im·· 

primir. 
E' approvado o pr-ojecto emendado pela Commi~são· de Finanças. 

llEDACÇÃO FINAL DO PRO.TECTO 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. • Ficam decretadas as seguintes m .edldas de emergencla : 

I. Para as mercadorias entradas por importação no Brasil, até 30 de 
Abril do corrente ann.o, ficam dispensadas até 31 de Dezembro proximo fu-
turo, as taxas de armazenagem, pertencentes á União, excedentes a dous 
mezes. 

!I. Fica suspensa até 31 de Dezembro do corrente anno, em todas al'P 
A.lfandegas da Republica, a venda em leilão das mercadorias cahidas em 
commisso, exceptuad<ts as de facll deterioração. 

!!I. Para as mercadorias entradas P·Or importaç;ão até 30 de Abril do 
corrente anno, a cobrança de 55 •i•, ouro, do imposto de lmpm-tação para 
consumo, será feita até 30 de Setembro fut~ro, á ta.xa. fixa de 2$250. papel, 
por 1.$, our·o. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario:;,. 

Senado Federal, 23 de Junho de 1921. - Francisco Alvaro Bueno ele. 
Ppiva, Presidente. - Pedro da Cu.nha Pcdrosa, 1° s,_creta.rio . - Mendonça. 
Martins, 2• Secretario, interino. 

SESSÃO DE 29 DE JUNHO 

O Sr. Sampaio Corrêa (*): -Nenhuma intenção tinha eu, Sr. Presiden-
te, de vir á tribuna, para tratar da crise cambial que a todos preoccupa; a 
tanto fui forçado, porém, pelos motivos que apresentarei a V . Ex. e ao Se-
nado. 

("') Não foi revisto pelo orador . 



Ha. mais de nove mezes decorridos era por mim prevista a angustiosa 
E'ituação em que ora se debatem todas as praças commerciaes do paiz, que 
ameaça desorga nizar a nossa incipiente vida indus!rial e, em breve, pertur-
bará, profundamente, os . serviços da nossa propria lavoura . Preferm·ia, por 
eerto, ter errado. em rts minhas previsões, tornada s publicas em discur:oo 
proferido na Camara dos Deputados, a 17 de Dezembro ultimo, e de que 
peço permissão para ler alguns trechos, tão sómente pm·que elles justificam 
a minha presença na tribuna . 

Disse eu, Sr. Presidente, na outra Casa do Congresso NacionaJ, quando 
i> ella tive a honra de pertencer: 

"Representante do Districto Federal, enviado á Camara pela 
maior cidade commercial do paiz, tão importante que nella se liqui -
dam, por assim 'cUzer, quasi todas as grandes operações realizadas 
no Brasil, sinto-me no dever inilludivel de chamar a attenção dos 
meus honrados coUegas e dog poderes publicos, em geral, para o 
incenclio que, infelizmente, começ;a a lavrar. Aliás, Sr. Presidente, 
as observações que pretendo f azet· em curto tempo, não a s apresento 
em publico pela. primeira vez, porquanto já as adduzi, ha tres me· 
zes passados, approximadamente, no seio da Commissão de Finan-
ças, quando a essa Conunissão foi presente o denominado projecto 
de erflissão. " 

Assim, Sr. Presidente, é certo que, jll. em Setembro do anuo prox1m.o 
findo, receiava eu viessemos parar ao sitio em que ora nos encontramos; 
cheguei mesmo a declarar, - ainda que correndo o risco de ser considerado 
um derrotista, que, se providencias ene'rgicas e· decisivas não fossem prom-
ptamente postas em pratica, (leio, textualmente, as palavras que então pro· 
nunc!ei}. 

"teríamos que sof!rer, possivelmente, a impressão dolorosa de um 
crack, que se estenderá, por certo, a todas as praças do paiz . 

..,; ";~;, •. , , ;. ,;,;.< ·!1~;\:Q~Y~§:;ifr;~ .l · • ~ ; 

Accrescentei mais aos m eus honrados collegas da Camara que, embora 
não desejasse, no momento, exercer o direito de critica, era, no emtanto, 
forçado a 

"a:;signar .que, á falta das providencia:s ~reclsas durante longos tres 
mezes, a situação se aggravava dia a dia, addici.onando-se â crise de 
numerari o: contra a qual todos clamavam, uma outra crise, .mu ita 
mais grave, de r eflexos m uito maiores, que nos poderâ arrastar á 
bancarrota. 

Refiro-me (disse eu. ainda, no discurso que t enho sob O!!\ olhos), 
refiro-me á crise cambial, devida a multiplas ca.us.."'.s, cuja aprecia. 



ção não desejo fazer agora, mas de que muitas correm por conta 
de actos errados que temos, por vezes, praticado, e1' ise diante da 
qual estamos pasmos, com os braços inteiramente cruzados, inacti-
vos, ante a fogueira que não soubemos evitar" . 

Em Dezembro ultimo, Sr. Presidente, quando annunciei o desastre pro-
:xlmo, ainda estavamos muito longe da casa dos sete dinheiros papel por mll 
réis brasileiros, a que hoje attingimos, mas as circumstancias já mostravam, 
á evidencia, que haveríamos de descer ainda mais na escala do cambio, por 
multiplas causas que então me dispensei de analysar, muito embora hou-
vesse declarado correrem muitas por conta de actos errada ou, ao menos, 
inopportunamente praticados por todos nós . 

No discurso a que al!udo, disse, Sr. Presidente, da minha acção, assim 
observei os primeiros signaes da tempestade proxima: levei as minhas im· 
pressões ao conhecimento de S. Ex., o Sr. Presidente da Republica, a quem 
(leio, de agora em diante, palavras por mim proferidas), a quem, repito, 

"expuz o estado melindr'oso de todas as praças importadoras. do paiz, 
estado de incertezas e de duvidas, que nos poderá conduzir a gran-
des desastres, de nocivas consequencias; a S. Ex. expuz, como 
si.mples suggestões, algumas 1déas, tendentes a demonstrar que, ern 
tal emergencia, não se poderia o Governo negar á reaUzação de uma 
erficaz e cautelosa politica intervencionista no mercado de t;a.mblo, 
usando, para isso, dos proprios recursos de que dispomos, sem ne-
cessidade, talve:2;, de emprestimos externos, de que só deveríamos 
lançar mão para evitar o c1·ack, se de outros recursos não dispu-
zessemos". 

Ainda hoje estou convencido de que teria sido possível conjurar o mal, 
evitando - a crise transitaria, se tivessemos recorrido, como lembrei em De-
.:embro. 

"ao ouro amoedado e ern barra, existente nos cofres do Thesouro, e 
aos títulos que de alguns Governos estrangeiros temos recebido, Bm 

pagamento -de mercadorias fornecidas pelo Brasil, nos termos· dos con-
venios que assignámos" . 

Do exposto, Sr. Presidente, da leitura de alguns trechos do discurso por 
mim proferido, posso concluir não só que a crise actua.l era prevista, - visto 
ser consequencia inevitavel de actos praticados, i.n bona fide, na melhor das 
intenções, por todos nós, governantes e governados, uns e outros illudidos 
com uma prosperidade não duradoura, - como, de outro la.do, que ainda nã.o 
mudei do modo de pensar, no tocante ás medidas que a situação exige . A!! 
íi"U&"i'QStões feitas por mim em de:.embro ultimo, eu as reproduzi, ha dias paa~ 



=dos, quer ao Sr. Presidente da Republica, - a quem, de rwvo, procurei, 
para affirrnar impressões não favoraveis sobre o futuro que nos aguarda, 
-- quer aos meus collegas da Associação Commerci.al, reunidos 8ffi sessão, 
em um dos dias da sema.na finda. . 

As suggestões a que alludo, têm sido ultimament e objocto de critica e 
de analyse em diversas publicações da imprensa desta Capital, e, até, em 
entrevistas concedidas por alguns nobres representantes do paiz. Não mais 
me cabe, pois, o direito de ficar em silencio no debate a travm·, sendo, por isso, 
obrigado a fatibar a attenção dos meus nobres col!egas, abusando de uma 
generosidade a que, desde já, h~·potheco a minha gratidão. 

Para estudar a crise que ora nos assoberba, assim em suas causas com() 
<am seus ·ef:Eeitos, não poderei evitar fastidiosas repetições, terei de reprodu· 
zi.r argumentos já por vezes expenclidos, seja perante os membros da Com-
missã o de Finanças do Senado. Eeja per ante os socios da Associação Com-
marcial , quando alli compareci, a convit e da sua digna di.rectoria. Nem de 
outra fórma poderei proceder: seja qual for a construcção que- se · queira fa· 
zer, no intuito de conjura1· o mal, essa construcção, para ser solida e esta.-
vel, deverá assentar sobre dados e elemento~ seguros, fornecidos pelas es· 
tatisticas, cujas indicações e . cujo:;; nu meros não se aiteram á nossa vontade, 
desde que exprimem factoli! ou occurrencias havidas e verifica das. 

E nem foi. por outra razão que Goethe foi levado a affirmar, segundo ll 
em Wagner, que as estatisticas revelam a maneira pela. qual fo~am os paizüs 
governados. Hoje, podemos accrescentar que ellas servem para indicar a 
fórma de governar um paiz, a partir de determinado momento . Na verda-
de, Sr . Presidente, a aprecia ção cu idadosa dos nmneros r egistrados pelas es-
tatísticas e o julgamento · imparcial elos factos que elles traduzem , permit-
tem aproveitar as lições do passado, dando a cada um de nós a experiencia 
precisa a uma ulterior acção intelligente . 

Assim, Sr. Presidente, cuidarei de analysar os elementos que as es ta -
t!sticas officiaes põem á nossa disposição, sem. descer a con sideração. de 
ordem theorica ou doutrinaria, no tocante ao estudo da s causas geraes da 
crise que atravessamos, a maior das registradas na. historia da nossa vida. 
,1conomica e financeira. 

Que importa, ao fim pratico em vista, attribuir os males , de que hoje 
padecemos, a causas de ordem geral, quando algumas exis tem que são nossas. 
exclusivamente nossas. e podem ser estudadas em pa r ticular? A que vem, 
n o nosso caso, a opinião dos que attribuem, eomo RoBERTO P eel, por exmn-
plo, a responsabilidade das crises, quaesquer que sejam, ads excessos de 
emissão: ou, como muitos outros, á escassez ele numeraria; ou, ainda,. se-
gundo outros genera.lizador es impenitentes , ao excesso da producção, em al-· 
guns casos; e a o _,xcesso do consumo. em outros .. conforme pensa Iv:Es GuYoT, 
por exemplo? Para que ficarmos na attitude contemplativa dos doutrinarias 
que obedecem á orientação de LEROY-BEAULIEU, para quem as crises são 
lntervallos irremovlvei!1; e nt r e a al.ta c a baixa geral nos preços das cous(ls? 
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Assim como semelhantes considerações não nos devem prender a at-

tenção, pois nada impede tratemos da actual crise, como ella ~-e apresenta a. 
nosso exame, em sua origem e em seu aspecto presente, a ssim tan1b;;m 
não nos deve preoccupa r a inclusão do mal a combater neste ou naquell e 
grupo de males analogos, segundo f êz Angelo Moniz da Silva l<, erral<; , por 
occasião do grande panico verificado nesta praça, em Setembro de 1864. 

O que cumpre é registrar o f a cto incontestavel: estamos em franc:, 
cr ise ca mbial; estamos em crise economica; es tamos, em breve, se não a gir-
mos a tempo, em crise nas finanças publicas, que não poderão resistir á acção 
duradoura dos ·damnos que deprimem hoje todas· as classes productoras do 
paiz. Indices seguros de uma situação pr ecaria e delicada são, por certo, as 
fallencia.s havida s em todos os .nossos grandes centros comme1·ciaes, as in-
numeras concordatas pedidas ou homologa das, a notavel reducção do valor 
de · todos os nossos productos, a quéda do cambio a taxas ínfimas, jámais at-
tingidas, a estagnaçií_o de quasi todos os negocios, as reclamações constantell 
das classes que produzem e que p ermuta m. a presentadas' pelos seus orgií.os 
mais l'epresentativos, a s apreciações da imprensa diaria. as manifestações 
havidas, nesta e n a outra Casa do Congresso Na cional, o mal -estar geral 
que todos sentem e de que se não conseguem alheiar até a s mais fortes or.-
ganizações . 

Se estamos diante de um facto e se, de outro lado, queremos arastar o 
mal çu, ao menos, minara r-lhe os 1iocivos effeitos, preciso é, preliminarmente. 
- para que possa ser efficiente a acção de combate a desenvolver, indagar 
das causas que r ealmente o produzira m ou motiva ram . 

Neste particula r , Sr. Presidente, acredito não esta.r em ·erro, qua ndo 
penso que a actual crise é devida á acção conjunta. de tres factores princi-
paes: a illusão, em que nos encontra vamos, de que era permanente a pros-
peridade observada no paiz nos ultimos annos, sobretudo em 1920, quando a 
producção brasileira alcançou no extra ngeiro preços va ntajosissimos, mas 
preços que . cahiram, brutal e repentinamente, ao encerrar-se o segundo se-
mestre do anno findo: a necessida de em que estivemos , de refa zer, em ourto 
prazo, os nossos stoclcs de importação , desfalcados em consequencla cl.d 
guerra mundial, ,e de substituir grande parte do material das emprezas pu· 
blicas e privadas da via ção ferrea, de h a muito despr ovidas dos principaes 
elementos precisos aos serviços de transporte de passageiros e de mercado~ 

rias; e, finalmente, - porque não menciona r ·este outro fa ctor, sincera e 
lealmente, na hora em que ca da um de nós t em o dever ·de fa!lar a verdade 
A Nação, sem secundarias preoccupações de ordem política? - finalmente, 
repito, os erros que temos commettido, em materla de política economica. " 
financeira. 

E' certo que a accentuada quéda nos preços da nossa producção expor. 
tavel poderia ser considerada como um factor á parte, tão notavel ê a influ-
<'mcla por ella exercida sobre a nossa actual situação; prefiro, porém, para 
·melhor methodo de exposição, considerai-a como fazendo parte do priro6iro 
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facto r apontado ha pouco. E, isto, porque a alta de preços, observada. an-
res do começo do anno que transcorre ... 

O SR. O. AZEREDo: - De que não nos aproveitamos no momento dado. 
O SR. SAMPAio CoRRlilA: -... concorreu fortemente para que nos illu-

Jissemos todos., 
Ora, Sr. Presidente, o concurso himultaneo dos tres factores que men·· 

eionei, determinou, - não ha quem possa contestar o facto, - um grandt:, 
deticit rw nosso balanço eco:g,omico, nos ultimos dezeseis ou dezoito mezes . 
.Elsse effeito - o deficit - d~fine, não não ha duvida, a actüal crise, de que é 
indlce ou ·expressão inilludivel a baixa do cambio, que tanto ameaça as fi-
nanças publicas, quando ha teito perigar e, não raro, sossobrar as finanças 
particulares. 

Forçoso é reconhecer que os tres factores ailu~idos provocam ·o dese-
qullibrio da bala!1ça economica, entre o nosso e os demais paizes. E o des-
equ!llbrio, tendo sido contra nós é a crise. 

Mas, Sr. Presidente, entre que elementos houve desequilibrio? E ntre 
a procura e a offerta de ouro, havendo hoje, como ninguem ignora, g1-ande 
excesso da primeira sobre a segunda. E1' este um facto, cuja existencia 
não se pôde duvidar, porque a depressão cambial não permitte duvida a tal 
respeito. 

Se a extraordinaria baixa de cambio, observada nos ultimos mezes, não 
bastasse para convencer até os profanos em taes assumptos, a analyse dos 
elementos de nossa balança internacional de. contas dissiparia quaesquer he· 
sltações sobre a materla . 

Façamos esta analyse, examinemos por miuuo todos aquelles elementos . 
cuidando, em separado e successivamente, da balança do commerclo, isto é, 
do movimento de importação e de exportação de mercadorias, e do movi-
mento dos demais outros valores, entre o nosso e os demais· povos do mundo. 
A analyse evidenciará, infelizmente, como o Senado vai ver o formida vel 
c'lef ícit dos 16 mezes findos em Abril ultimo . 

Vejamos, em primeiro lugar, Sr. Presidente, o que respeita á balança do 
commercio. 

f Do boletim da Estatística Commercial do Ministerio da Fazenda, a car-
go do competente e meticuloso Sr. Léo dAffonseca, extrahio as informa-
ções constantes do quadro que passo a ler e farei incluir no meu discurso. 

Anno de 1920; 
Valor da importação ....... . . . ..... .... . . 
Valor da exportação . . ............... . . . .. . .. ..... . .... ..... . . . 
De!lcit . .. . .............. .. .............. .. . .. .. . .. . ...... . 

Anno de 1921 a(té 30 de Abril): 
Valor de importação .... .. .•... . ........ .. ................. .. . 
Valor da exportação ....... . . • .. .. . . ..... ... . . .. .... . . . . . ..... 
Deticit , .. . . ..... . . . . . .. .. ... . .. .. .... .... ......... ... . .... . 

LibrM 
125.005.000 
107.521.000 
17.484.000· 

28 . 935 .00!) 
19.210.000 

9.725.000 
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Dertcit total nos 16 mezes ! 27. 2(}9, 000. 
Este elementos revelam que, durante os 16 mezes considerados, a ba-

lança commercial nos foi desfavoravel em f 27.208.000, pois, a tanto som-
m a m os dous deficits, verificados em 1920 e em 1921; r evelam mais que a 
differehça havida contra nós no a nno proximo passado (f 17.484 . 000) foi 
a maior que se ha observado no Brasil, nas duas décadas decorridas desde 

9211 
Na verdade, conforme s e deduz da observação de um outro quadro, qut. 

1ambem farei appensar a meu discurso, no período de 1901 a 1921, só em 
1913, a balança do commercio de seqUlilibrou-se contra nós; mas o deficit 
não excedeu, naquelle anno, de :E 1. 715.000 . 

O SR. AzEJREDo: - Dez vezes menor que o verid'icado em 1920. 
0 SR. SAMPAIO CoRRIDA: - Diz V. Ex. muito bem : o deficit de 1913 não 

attingio á decima parte daquelle que passou sobre o Brasil em 1920. 
A s relações percentuaes dos valores da .impo1·tação para os da expor-

tação, nos annos relativos ao período de 1901-1920, são os que passo a ler: 

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

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

. . .... ·· ··.·· ....... .. ·· · ··· ···.·· ... . . ..... ... .. . . .. . . 

52.6 o/o 
63.9 % 
65.6 % 
65.7 % 
66.8 % 
62 . 6 o/o 
74 . 8 o/o 
80,4 o/o 
58 . 3 o/o 
75.9 o/o 
79.0 o/o 
85.0 o/o 

102.6 o/o 
75.8 'o/o 
55 . 8 o/o 
71.5 o/o 
70.6 o/o 
86.3 o/o 
60.1 % 

116 . 2 o/o 

A , situação traduzida pelos numeros lidos é, não ha negar, verdadeira-
mente impressionante: em 1920, a importação excedeu á exportação, em 

valor, de mais de 16 o/o. 
o SR. A. AzEREDo: - Se tivessemos permittido a exportação do assu -

car, teria m os um saldo, pelo menos, de 10 milhões esterlinos . 
o SR. SAMPAIO Cd'RRJ!:: A: - Chegarei a este pont o opportunamente, IílM 

para cob1·ir o dcjici.t, de libras 17 .48,1.000, e, a inda, p a ra permittir um saldo 



não me parece que a tão sõ livre exportação do assucar houvess·e bastado 
ele 10 milhões esterlinos. As informações que pude colher a tal respeito, 
se demonstram que a prohibiçã o de .exportar contribuio pàra o augmento 
do deticlt, não me autorizam concordar com V. Ex., quanto ao conceito 
contido no aparte que tanto me honra. 

Se a situação do anno fin do não impressiona bem, a dos quatro mezee 
decorridos de Janeiro a Abril de 1921, considerados em conjunto, (note bem 
o Sena do : considerados em conjunto, disse eu), não concorrê para desfazer 
a má impressão : o deficit destes quatro mezes, isto ê, de uma terça parte do 
anno corrente, apenas, ê ·superior á metade daque1le que foi registrado nos 
doze mezes de 1920. 

O SR . JoÃo LYRA; - Sem esta rem previs tas as omissões resultantes dos 
contrabandos . que são em somma avultada. 

O .SR. SAMPAio CoRRÊA: - Não contesto o a parte do m eu nobre collega, 
·mas, como estas. omissões n ão podem ser determinadas e s~mpre se verifi-
ca,rn, -e1n un1 con1o en1 outro a nno, não a.s considerarei. na estlntativa do 
âeficit total havido no llalanço geral cla.s contas. 

Indice seguro ela precarietl<lde da situação que os numeras põem a nu'. 
Br. P r esidente, é, sem duvida, o que agora acontece com o porto de Santos, 
onde os deficits da balança commercial não eram registrados, mas onde Q 

valor da importação excedeu ao da exportação, de cerca de :f 214.000 , dU · 
rante o curto período de Janeiro a Maio do anno corrente. 

O SR. A . AzEREDO: - A exportação de S. Paulo, só em 1919, foi de 
1.087 mil contos. 

O SR. IRINEU MACHADO: - E este anno, quando se acudio ao café, jâ. 

na tarde . 
.O Sa. SAMPAIO CoRRÊA: - Os deficU's que venho apontando ao Senado. 

resultam, de um lado, de um grande accrescii:no no valor ela importação e, 
d.e outro, de notavel reclucção n o vàlor ela nossa exportação. Não se os pôde 
';J.ttribuir á acção isolada deste ou üaquelle factor; são consêi:J.u t ncü:ts as duas 

f , 

causas, ambas depressivas, ambas actuanclo, a um tempo, em nosso p.i'€-

juizo . 
Esta é a verdade, que precisa ser conhecida e que, por isso mesmo cui-

darei de por em relevo, de agora mn diante. 
Os grandes accrescimos observados no valor da importação não podem 

ser contestados, diante dos da dos officiaes existentes a respeito, dos quae~ 

extrahi os seguintes numeras, relativos ao período decorrido de 1917 a 1921. 

A.nnos . 

1917. 
1918. 
1919. 
1920. . . . . .......... . . . . .. .. . . . ... . ...... . . . . ....... . . . 
1921 ( até 30 de A.:1ril) . .. ... .. . . . . . . .. . ... . .... . . ........ . . . . 

Valores 
importados 

f, 

44.510.000 
52 .817.000 
78.177 . 000 

125.005 . 000 
28.935.000 
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Est"es accrescimos correm por conta, seja do augmento, verifica.do an-

nualmente, do custo médio da tonelada importada, seja do 0;ugmento da to-
nelagem que o Bntsil · recebeu do exterior em cada anno. 

Quanto á primeira causa, - elevação do custo da tonelada de merca-
doria importada, - é ella evidenciada pelos seguintes numeras, obtidos do 
Boletim da Estatística Commercial do Ministerio da Fazenda: 

Custo médio da tonelada no anno. 

1917: 
1918. 
1919. 
1920. 
1921. 

19.3 
26.4 
29.9 
33.8 
32.1 

A proposito dos ·valores que acabo de ler, peço permissão a Y. Ex., Sr. 
Presidente, para accentuar uma circumstancia, a que terei dG ·me referir 
mais tarde: é que, no tocante ao custo da unidade impor tada a situação já 
melhorou no anno que corr e, ou porque esta mos l'eduzindo, naturaiment é. 
sem nenhuma especial intervenção de ordem legal, antes for çados, apena s. 
pelas d1fficuldades proprias do momento, a importaçã o de m ercadorias de 
luxo, de alto preço de venda, .ou porque j á exis te, na verdade, sen sível dimi· 
nuição _no preço da·s c ousas que faz emos vir do estrangeiro. ·Por uma ou 
po1· outra razão, o facto a a ssigna la r é que, neste particula r, já são meno:J 
carregadas as nuvens formada s no horizonte. 

Disse, ainda ha pÕuco, que os accrescimos nos valores das mercadorias 
importadas nos annos ultimes, corriam por conta, de um lado da ele·vação 
do custo da unidade, conforme já, deixel demonsnado, e, de outro, do au --
gmento da tonelagem vinda para o Brasil em cada anno. Com referencü, 
a esta segunda parte, o facto é pos to a nu' pelos seguintes dados. obtido~ 

nos mesmos documentos officiaes a que, 'por vezes, tenho a1lu clido. 

Annos 

1917. 
1918. 
1919. 
1920. 

• • • • • •••• o • • • • • • • • • o • • - • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • - •• ~ •• ~ 

1921 (até 30 ele Abril) .. . . . . 

N. de 
toneladas 
importadas 

1. 986" 39'1 
1. 737.983 
2.779.850 
3.275.854 
~00.8H 

Attingimos, em 1920, a uma imtJOrtação que, em quantidade, excedeu d& 
metade claquella que teve lugar ··:em 1913 (5. 922.306 toneladas) e que, f o; 



a.tê hoje, se me não falha a memoria, a maior de todas as importações feitas 
pelo .Brasil no per iodo de um ann o. 

Ainda neste caso, Sr. Presidente, cabe observação analoga a que pro-
duzi ha pouco, a proposito da reducção do custo da tonelada, registrada nos 
ultinws quatro mezes: a situação, no tocante ás quantidades importadas, jã 
não é tão sombria, sendo, até, favoravel a expectativa. 

E isto pelos motivos que passo a expor: 
Primeiro - Durante os quatro mezes iniciaes do anno corrente, isto ê, 

durante o primei·ro terço de 1921, a importação não excedeu de 900. 814 to-
neladas, quantidade inferior á terça parte do peso total importado em 1920. 
Já é uma reducção qu·e anima. 

Segundo - A diminuição da tonelagem entrada em nossos portos tem 
se accentuado de mez a 1nez no anno corrente, tendo sido: 

Em Janeiro d'}' .. ... . . . . . . ..... . . ...•...... . ... . . ............. . 
Em Fevereiro de ..... . . . ... .... . . ......... ..................... . 
Em :Março de ......... .. . ......... .......... . . ...... . .. . .. . . . . . . 
Em Abril de .... . ........................ . .. . ....... ... .. . .... . . 

Toneladas 
262.033 
236.581 
203.262 
190.938 

Não sei, até a data presente, dos elementos relativos ao mez de Maio, 
mas creio ·que o decrescimento continuou a ser registrado. 

Se tem ·havido reducão da tonela.gem na passagem de um para outro 
mez elo anno que transcorre, o mesmo facto se ha observado, quanto aos 
valores, como revelam os seguintes elementos: 

Mezes 

Janeiro. . .......... .. ..•.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Fevereiro. . .............. ... . . ............. .. .... . . .. . . · 
Março. . .......•.... . ..... . ....... . . .. .. · · . · . · . · · · · · · · · 
Abril. . . ................ ··· ·· · ··· · · · · · · · · · · · · ·· · · ·· ·· ·· · · · 

Valor da 
importação 

f. 
10.451.000 

6.990.000 
6.732.000 
6.762.000 

Em Junho, segundo a valiações feitas por pessoas competentes, o va!o1· im-
portado t::tlvez não tenna attingido a libras 8.000.000. 

O SR JusTo CHERMON'l': - Isto prova que a situação está melhorando . 
o SR. SAMPAIO CoRRÉA: - Desse ponto de vista, não ha duvida; estou, 

até, e muito lealmente, procurando salientar o facto. 
Mas, .confessamDs, a -melhora é, de outro lado, um grande mal, porque 

della resultará a diminuição das rendas publicas, provenientes, em grll.nde 
parte, da arrecadação dos impostos aduaneiros . E', ainda, uma melhora 
de quem vence pela inacção, quando deveríamos conquistar saldos na._ ba· 
lança do commercio pelo cvescer continuo da nossa exportação pela nossa 
actividade, pela nossa productividade . Se a importação se houvesse redu-
zido, porque a nossa . .- industria tivesse copseguido produzir o que a.té ert-
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tão importayamos, ainda a melhora, a que se referia o meu nobre cal-
lega, poderia ser c onsiderada como signal de progresso; no caso, porénl, 
a reducção resulta da nossa incapacidade para comprar, o que impede conside-
rai-a como expressão de um avanço, pois traduz, antes, um recu9 na nossa 
potencialidade economica. 

Continuo, Sr. Presidente, a enumerar os motivos que, no meu entender, 
fazem menos sombrio o C<'tminho a percorrer 'de agora em diante. 

Terceiro - Não é de crer continue a importação a ser tão avultada, 
quando nos ultimas dezeseis mezes decorridos. E isto, porque já foram , em 
grande parte, r efeitos. os nossos stocks, que tanto se haviam reduzido du-
rante a guerra .: porque, de outro lado, já fizemos vir do extrangeiro aprecia-
vai quantidade do material; de que carecíamos para as nossas estra.das 
ele ferro, cujo abastecimento normal cessou, quasi por completo, no período 
de 1914 a 1918; porque, ainda, já importamos em excesso, illudidos pela a lta. 
do cambio á casa. do~ 18 dinheiros por mil réis , ninguem m a is se animando 
hoje a adquirir mercadorias em praça estrangeira, a não ser nos casos de 
extrema necessidade, quando a tem de pagar á razão de 9$ ou de 9$500 
por dollar. 

Os tres motivosa que alludi, Sr. Presidente. são de tal modo evidentes, 
que dispensam QUalquer demonstração da sua existencia. Em relação ao 
material rodante, fixo· e de tracção, importado pelas nossas emprezas publi-
cas e privadas de viação ferrea, por exemplo, as quantidades e valores en-
trados no Brasil, nos 15 mezel'l findos em Abril ultimo, foram as seguintes: 

1920: 

NATUREZA DO .MATERIAL 

Carros e vagões 
Locomotivas 
Eixos, rodas e pertences de vagões ......... . . ... .. . 
Trilhos e lJ.Ccessorios .......... . ........... . . . ... . 

Tota l .... . ... . ... . . . .... . .. . .... .. . . ..... . 

1921 (Janeiro, Fevereiro e Março): 

Carros e vagões 
Locomotivas 
Eixos, rodas e pertences de vagões ...... . ... . .... . 
Trilhos e accessorios ....... ....... ..... .. .. .. . 

Total 

Quantida-
des e1n 

toneladas 

5 .639 
12.054 

6.627 
71. 093 

95.413 

1.643 
2.208 
3.505 

35 .646 

43.002 

Valo1·es 
e?n 

lib1·as 

340.000 
1. 730.000 

406.000 
1. 725.000 
-----
4.202.000 
-----

115 .000 
304.000 
231.000 
936.000 

-----
1.586.000 
~----
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Estas quantidades, addicionadas ás que chegaram a os nossos portos em 
i918 e em 1919, representam imp ortações avultadas, não sendo, pois, tão pre·· 
mente <,ruanto era ha dous ou tres annos passa dos a necessidade de novas 
encomn:iendas. 

Certo, a s considerações que até agora. tenho produzido a u torizam-me a 
concluir que, se o "deficit" da nossa balança de commerc:o póde e deve· ser· 
attribuido, em grande parte, ao notavel accrescimo de importação nos ulti-
mas 16 ·mezes, é, de outro la do, accentuada a tendencia á eliminação desse 
factor depressivo, desta data em diante . O proprio m aL t endo trazido como 
consequencia a baixa do cambio, servirá para corrigir o futuro, attenuará 
nos mezes proximos as differenças contra o Brasil no movimento do com-
mercio internacional . 

Infelizmente, senhores, j á não podemos chegar a analoga conclusão nll 
que respeita ás exportações, qua nto aos ·proximos mezes, ao menos. 

Preliminarmente, cumpre observa r que o preço médio de venda da tone· 
lada dos productos brasileiros enviados a o ·estrangeiro tem baixado notavel-
ment'e nos ultimos tempos . Durante 1920, a lcançámos a média de :€ 78.6 , --
maximo verifica do ·desde 1917, inclusive, -tendo havido, n esse anno, apezar 
disto, um "deficit" excedente de 17 milhões sterlinos; · já em 1921, nos qua tro 
mezes findos em Abril ultimo, c) ··.ralor m édio da tonelada exporta da desceu a 
:€ 29. 4, tão sómente, muito inferior á meta de daquelle que fôra obtido em o 
<cnno proximo passado . E' na verdade pessima a impressão deixada em nosso 
espirito pelos numeros que mencionei. 

Esta impressão não se desfaz, ant.e3, a inda mais se accentúa qua ndo at-
tentarmos p ara a quéda nos valores de cada p1·oducto em separado na pas-
sagem do anno de 1920 para o de 1921. Destas reducções dá conta, Sr. Pre-
sidente, o quadro que passo a lêr: 

ARTIGOS 

1 Banha .. 
2 Carne em conserva . 
3 Carne congelada . . 
4 Couros 
5 Lã . 

6 Pelles 
7 Sebo . 
8 Xarque 
9 Manganez 

10 Ot~c·o 

Valo1· à·a t onelada 
em f, e 

decimal àa f. 

1920 1921 

145.60 75.65 
130.00 81.40 

77.05 42.80 
159.55 49. 10 
365.20 168 .35 
990.55 197.75 

85.15 30.90 
89.35 53.15 

4 .30 3.90 
o o 

~~ ... 
""~"' ~~~ 
o; ;:! -.,__c,.... - "" i:\t~ 

69.95 
49.50 
34.25 

110. 45 
196.85 
792.8~ 

34.25 
36.20 

0.40 
o 



\ 
l1 Algodão 
12 Arroz . 
13 Assucar. 
14 Borracha 
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. . ' ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . 

. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15 Cacáo . .... .. ... . . . . . ........ · ......... .. .. . 
16 Café . . . .. . .... . . ......... . ............... . 
17 Cêra vegetal . 
18 Farinha de mandioca . . ...... . . ... . .... . 
19 Feijão ....... . ...... . . . ............. . . 
20 Fructas de mesa . 
21 Fructos para oieo . 
22} l!,umo . . ... . ....... . .... . .. . ..... . .. . 
23 Herva matte 
24 Madeiras 
25 Milho 
26 Oleos . 

237.55 
53 .00 
70.00 

192.85 
108.75 

6.10 
241.45 

22.55 
26 . 60 

5 . 05 
34 .75 

114 . 85 
37.00 
10.20 
12 . 20 

109.55 

96.75 - 140.8U 
25.65- 27 .95 
29.60- 40.40 
64.25 - 128.60 
36.30 - 72:45 

2.40 - 3.70 
99.00 142.45 
20.30 2.25 
18.15 8.45 

2.85 2 . 20 
37.10 2 .35 
62.45- 52.40 
26.50- 10.59 

7 .15- 3.05 
6.15 - 6.65 

61.70- 57.85 

Os dados que acabo de submetter á consideração do Senado, obtidos dos 
boletins da estatística commercial, superiormente dirigida pelo illustre Sr. 
Léo d'Affonseca, mostram que só em um produ cto - fructos para oleo .. -
houve augmento de valor, na passagem de 1920 a 1921: em todos os demais 
25 generos de nossa exportação houve diminuições e diminuições importan-
tes que, em alguns casos, excedem de trezentos por cento. 

Só a grande baixa nos preços das unidades responde pela diminuição do 
·valor exportado, porqua nto a quantidade de productos que env iámos ao ex-
tra ngeiro em 1920 excedeu á que fôra remettida no a nno anterior, segundo 
se deprehende do quadro que passo a lê r: 

ANNOS 

1917 .. . ......... . . . .. .. ........ . .... . . .. . . . . 
1918 . . ... .. ............ . ..... . .. . . . ........ . 
1919 . .. . . ... ... . ...... . .. . ........... . .. . . . . 
1920. . .. . ........ . .... . . . .... . . .. .. .. . 
1291 (Janeiro a Abril) . .. . . . ... . · · · · · · · · · · 

A comparação far-se -ha em melhores 
meros índices. que são os seguintes: 

Qtt(tcntida(lcs 
e?n 

toneladas 

2.016 . 722 
1. 771.853 
1. 907' 688 

2 .101. 380 
653.145 

condições. tendo 

Va lores B'. O. B . 
em 

este·rl inos 

f 63.031.000 
f 61.168 '000 
f 130.085.000 
f 107.521.000 
f 19.210.000 

em vista os nu-

ANNOS Q1~antida.des Valores 

1917 . ..... . .. . . . ... . . . ... . ...... . .. . ... .. ..... . .. . ... . 
1918 . . .. . ..... . • . .. ·.·. · ......... .. .... . .. .... . ....... .. . 
1919 . ....... . ......•.... . .... . ....... . . ·' ......... .. . . . 

.1920 . .. . .. . .. .. ' ... ' .. ' . ' ' ' ' ' ·' .. ' ... ' ... ' . . . ' ' .. • . .. . ' 

100 
87.8 
94.1 

104.0 

100 
97.1 

206.3 
171.1) 
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Os numeros indices mostram, Sr . Presidente. - e este é um aspecto máo 
da questão, -que, emquanto as quantida des exportadas cresceram de 94.1, 
em 1919, a 104.0 em 1920, os valores descera m de 206.3 a 171.0; accr escimo 
de 9. 9 em peso e reducção de 35.3 em valor, é o resultado que os numero8 
indices revelam. 

A compa ração, porém, ainda será m ais expressiva se a fizermos, quanto 
aos quatro primeiros m ezes de cada anno, desde 19). 7 até 1921, tratando dis-
tinctamente das tres classes de productos que exportamos. conforme os P"-
meros constantes do qua dro, que passo a lêr e appensa rei a m eu discurso. 

EXPORTAÇÃO DE JANEIRO A ABRIL DE CADA ANNO 

Classe I - .A.nimaes e seus 2Jrodu.ctos: 

Quantidades 
ANNOS em 

toneladas 
1917 .... ......... . ... . . .... . .. . . .. . . 43.074 
1918 ..... .. . .. ....... .. . .. . . . .. .. . .. 50 . 721 
1919 . ... ......•.... . ... .. . ..... .. . . . 67.372 
1920 . ... ..... .... . ... ....... .... ... . 53.625 
1921 . ...... .. . . .. . . .. .... ..•.... . . . . . 59.993 

Classe II - lrfineraes e seus procl?tctos: 

ANNOS 

1917 ... . .. ... ... ... ......• . ... .... . . 
1918 . .. . . ... .. .... ... . .• . ....... .. . . 
1919 .. . . . . . .. ...... . .. . . ...... . . . . .. . 
1920 . . ... ...• .. ... .... ..... . ...•. . .. 
1921 ... . .... . ...................... . 

Quantidades 
e1n 

toneladas 

151.635 
117 .343 
105.047 

61.929 
128.321 

Classe III - Vegetaes e seus productos: 

Quanti dades 
ANNOS em 

toneladas 

1917 . '' ' . . ..• . . ' . '' ... ... ' . . ' ' .. . .. . 463.659 
1918 ........ ..•. .. .. '.' ' .. ' . .. . ... .. 411.689 
1919 ... . •. . ...•............ . ..... ..• 535 . 463 
1920 ... ... . .. .... .. ... .... . . .... ..•. 490.818 
1921 . . ..•....... . . . .. . . . .. .. ........ 464.831 

Valor 
em 

f. 1.000 
2.993 
4 .03 8 
5.730 
6.901 
2.739 

Valo?· 
mn 

f 1.000 
913 
912 
687 
562 
598 

Valor 
tnn 

f 1.000 
17.157 
12. 864 
344.75 
40.214 

15 .873 

•• 
Nume1·os ín-

dices 

Quanti- V a-
dades lo1·es 

100 100 
118 13S 
156 195 
124 235 
139 93 

Nunte1·os ín-
dices 

Qua-nti-
dades 

100 
77 
69 
41 
85 

Va-
lo?·es 

100 
100 

76 
62 
65 

Nume·ros ín-
di ces 

Quanti- V a-
dades lo1·es 

100 100 
89 75 

115 201 
151 235 

100 32 
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EXPORTAÇÃO TOTAL NOS QUATRO MEZES 

Quant·idades 
ANNOS em 

toneladas 

1917 ... ' .... . ........ .. '. ' . .. .. ' . ... 658.368 
1918 ........... • . ... ..... .... ••.. ' . . 579.753 
1919 ...... ' . . . ' .. .. ... . . ' .. ' . ' .. ' .. . 535.463 
1920 .. . ' ' ' .. . ... ' .. ... ' .. ' .....•. .. ' 606.272 
1921 .. . ......... . ..... .. ..... . ... ... 653 .145 

Valor 
ent 

f 1.000 

21.003 
17 .814 
34.475 
47 . 677 
19.210 

N·unter os in-
dices 

QuanU- V a -
dadcs lares 

100 100 
88 85 

115 201 
92 227 
99 V1 

E stes elementos dispensam quaesquer commenta rios: de 1920 a 1921. 
comparados os quatro mezes iniciaes de um anno com os quatro primeiros 
mezes do anno immediato, verifica-se que os valores baixaram de 227 a 91, 
ao m esmo ·tempo que as qu antidades cresceram de 92 a 99. 

D e t udo o que tenho exposto, Sr. Presidente, não será precizo g rancle 
esforço para concluir que, no tocante á exportação. conforme disse a inda ha 
pouco, a s ituação não é tão favoravél quanto se revela, no que r espeita f.l 
importação . Sobre esta pocl~mos actua r mais facilmente, pois comprar me -
nos no exterior depende ele nós , exclu sivamente; sobre a exportaçã o, porém· 
não podemos agir tão livremente porque ella é funcção ela capacidade acqui-
s itiva ele outros povos, capacidade hoje mui limitada, por ser verdade que 
todas as nações buscam augmentar os saldos das respectivas balanças corn-
merciaes, reduzindo as importações e augrnentando as exportações . 

Quer os preços dos nossos productos se mantenham em baixa, quer, como 
é licito esperar, venham a se elevar, no futuro, os valores das mercadorias 
por nós remettidas a outras terras, e1n um como em outro caso o que nos 
cumpre faze r neste particula r é. en1 primeiro lugar, reduzir, tanto quanto 
possível, e no mais curto prazo, o custo ele producção, o que depende em 
grande parte da elimini:l.ção ele exagera dos e asphyxiantes impostos estacluaes 
e, mn segundo lugar, produzir, produzir muito, cada vez mais. para expor .. 
t a rmos e para substituirmos m uita cousa que ainda f azemos· vir do estran-
geiro. 

E' este, porém, um programma cuja execução está presa á reforma elo 
nosso a ctual e imperfeito r egimen tributario e cujos effeitos se não m ani-

. festam de prompto, como exige o nosso estado a ctual. ele extrema precari€1-
dade, em que só as medidas ele emergencia · poclem ser efficazes . Sem taes 
medidas talvez não possamos pôr em pratica as demais outras, de acção muito 
mais lenta, embora indispensaveis todas á cura definitiva de uma enfraque-
cida organização economica. 

O problema principal que temos a resolver é, sem duvida, o da produ-
cção intensa e a baixo preço, mas infelizmente · a ningu em ser á dado reso1-
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vel-o em prazo curto. como seria de desejar; de outro lado, se perdun>,r ou 
se se aggravar a situação em que ora nos encontramos, não será facil re-
solvei-o, conforme os nossos desejos. 

Aliás, é este o problema que todas as nações do mundo procuram ho.i'2 
em dia abordar com coragem, por bem comprehenderem que só a indepen-
clencia economica póde garantir a independencia politica. 

A questão foi muito bem posta p elo illustre Dr. Rathenau, Presidente da 
"Algemeine E iectricitats Gesellscha.ft", nas seguintes considerações por elle 
escriptas m um dos jorna.s berlinenses: 

"Ninguem poderá dizer , com segurança. elas consequeucias ch 
revolução mundia l que ha ele succeder á guerra ultima. mas todos 
podem garantir que o problema ela p1·oducção superará a todos os 
demais e que o Nrrv politico e socia.l dos povos depende1·á da sna 
iwoduct-ividade". 

Confio em que o Sen::tdo e V. Ex., Sr. Presidente, sejam bastante ge-
nerol'c>s, p'na perdoarem as longas considerações que tenho feito, afastando-
me do principa l objectivo em vista . 

Este era, tão s6m ente. o de avalia r o d efi.c-it da nossa balança economica 
nc~ ultimos 16 mezes. 

Para chegar a um resultado, cuidei de dividü· em duas· partes distinctas 
a expos1ça o a f azer; na primeira procurei determina.r a pa rcena daquelle de-
ficit de que é responsavel o nosso movimento de commercio internacional, re-
f'Orrendo, pa ra isso, ãs informações · constantes el e publicações officiaes; na 
segunda, de que passm·ei a tratar agora, indagarei ela parte elo defi ci.t que 
co~·re por conta do moyimento de remessas e de entradas de outros valores, 
diversos das m ercadorias, importadas e exportadn.s. 

A primeira pa r cella a.ttingio, como mostrei, á formidavel somma de 
f 27 .209.000; a segunda não deve ser muito inferior. embora seja difficil 
p1ecizal-a com ta nta approximação, quanto a anterior. 

Tentarei, no emta.nto, indicar a lguns elementos. revela dores de que, com 
r ef~rencia a esta segunda parcella, o d eficit é de ordem a impressionar ma l 
a quantos se interessam pelas nossas cousas . 

Quanto ás remessas de ouro feitas pelo Brasil nos ultimas 16 mezes. as 
)n-incipaes, de que t emos noticia, são: 

!", a importancia dos juros elas dividas externas da União e dos E stado8; 
a do>O juros de deb entu.1·es e dos dividendos· de acções de empreza.s e bancos 
extrangeiros, que explÕra m serviços varias em nossa t erra; e, finalmente, 
as remessas de dinheiro feitas pelos particulares, para attender a necessi-
d·~ éles no exterior . Os especialistas que se têm occupado desta questão costu-
!l1Hm a.valiar em cerca de 20 milhões esterlinos, em média e por anno, a 
somma das tres parcellas a pontadas. 



-57-

Esta avaliação não me parece exaggerada, por isso que só os juros da 
divida externa da União orçam em réis 43. 637: ~75$559, ouro e 4.426:662$111, 
p'l.pel. em cada anno. 

Assim, nos 16 rríezes considera dos, estas remessas devem ter attingido, 
talvez, a mais de 26 e meio milhões de libra,s. 

2", a importancia das encampações, leva das a. termo, de estradas de ferro 
e c1o porto e barra do Rio Grande do Sul , sommando tudo, se não me falta 
a memoria, 340.000.000 de. francos, já pagos, segundo fui informado. Esta 
impor tancia representa, em moeda ingleza, cerca de t 13.000. OOú. 

3", a importancia, cerca ele f 1.000.000 equivalente ao resgate antecipado 
C:e títulos da nossa divida externa., resgate levado a effeito em o anno pro-
xir.oo passado . 

·As tres remessas a que me referi sommam f 40 . 500.000, que. em pa rte, 
;.-.. r.n.m compensadas pelas entradas de ouro no paiz, impossíveis de cletermi-
mu, m as que não devem, por certo , ter excedido de 26 milhões sterlinos, 
ne~!as incluindo os dous emprestimos externos. da União e de S. Paul&. 
Dahi o cleficit de f 14.000.000. approximadamente, a addicionar ar, de 
.E 27.209.000, verificado na balança do •commercio. 

Tivemos e teremos, porta nto de fazer face ao formidavel deficit · total 
de f 41.209 .000. 

Esta é, Sr. Presidente, . a verdadeira situação, cumprindo reconhecei-a 
com coragem. afim de que possamos corrigil-a . 

Não foi sorpreza para mim o r esultado a que chegámos. 
Em discurso que proferi, a 4 de Maio ultimo, disse eu aos meus honrado~ 

collegas do commercio e da industria desta Capital,, qua ndo a elles a pontava 
as causas da depressão, já eiltão sentida no mercado de cambio: 

"Presentimos todos os effeitos inevitaveis de vultosas encam-
pações levadas a termo, algumas concluídas e pagas em cu rto prazo, 
porque ellas arrancara m e arrancarão pelas raizes. para r eexportar 
aos portos de origem, elevadas sommas de capital já integrado em 
nosso patrimonio e vindo 'para aqui, dos p a izes de além mar, durante 
dezenas e dezenas de annos, á sombra de leis portectoras, promulga.-
das desde os tempos de Feijó, e isto feito no momento em que todos 
os povos lutam para. sugar o ouro existente em terra alheia, porque 
delle necessitam, em bem da sua propria renovação economica; pre-
sentimos os effeitos do resgate a ntecipado de titulas da nossa di-
vida externa, feito em Maio, quando já estavamos á beira de · umfl-
situação que, no julgamento de muitos, só se poderá resolve.r á custa 
de difficeis ·e onerosos emprestimos externos; presentimos. igual-
mente; os effeitos de convenios que desviaram do mercado ele cam-
bio valores immecliatamente realizaveis, em nosso favor. na bal.a.nça 
das contas in,ternacionaes, para transformai-as em letras, . ven-

. . . -
.civeis a longo e incerto prazo, que. dor mem, inactivas, nos cofres . . 
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do Thesouro; presentimos, aif!da. os effeitos do abandono em que 
deixamos. por longo tempo, inteiramente indefeso, o nosso mais no-
bre producto de exportação, o mais valoroso dos instrumentos- de 
conquistas de ouro, de que dispomos; presentimos todos, ainda mals, 
a perniciosidade dos actos que, depois da terminação da guerra, de-
limitaram ou regularam a exportação. fixando preços, difficultando 
ou prohibindo a distribuição dê mercadorias cerceando a liberdade das 
permutas, causando inc.a lculaveis prejuízos ao productor e, pois, á 
economia n acional, como incisiva e sinceramente declara, em seu ul-
timo relataria, o digno e honrado Sr. Ministro da Fazenda; presen-
timos, finalmente, os effeitos das grandes compras, realizadas em 
poucos mezes, nos mercados extrangeiros, em época de cambio ouro 
inferior a sete, de materiaes destinados a serviços e obras, de que 
muitas eram adiaveis, outras supprimiv eis, outras de avanço multo 
mais lento, em sua feitura, do que parece indicar a presteza empre-
gada na acquisição daquelles materiaes." 

Ora, Sr. Presidente, já vimos que as pr!nc!paes en campações levadas a 
,.ermo contribuíram, de um modo directo, com cerca de treze milhões ester-
linos, na formação do deficit de quarenta e um milhões de libras, j :l apura do. 

De um modo directo. di.sse eu mui propositadamente, Sr. Presidente, 
porquanto, indirectamente, respondem as encampações por porcella multo 
m~ior do cleticit verificado. Na verc1~: de, o Governo, da União ou dos Es-
tados, tendo se substituído as e mprezas extrange!ras que exploravam alguns 
t1(,s nossos serviços, passou a adquirir, com dipheiro nosso, daqui enviado 
:nra o exterior, todo o material preclzo áquelles · serviços, ao passo que, se 
esoe material tivesse sido importado [L custa daquellas emprezas, não teria-
mos tido necessidade de exportar ouro, pesando assiln desfavoravelmente no3 
m<?rcados do cambio. 

Não critico; não censuro; registro, apenas, um facto, que põe em relevo 
a inopportunidade da solução preferida para resolver o problema ferro-viario, 
que evidencia haver esta solução concorrido, directa ou indirectamente, para 
que chegassemos á actual situação. 

Ainda hontem, Sr. Presidente, li na .A. Noite, um telegramma de Porto 
A!t>gre, em que se annunciava o resultado da concurrencia, aberta pelo Go-
w,rno do Rio Grande do Sul entre varias bancos desta e de outras praças, 
p3ra acquisição de uma cambial de 960.000 dollars, destinada ao pagamento 
de locomotivas, adquiridas para a rêde . ferrea ha pouco encampada pela 
Fnião. 

Ora, se tivessemos adaptado outra política, os 960.000 dollars de que trata 
o telegramma da A. Noite, ao envez de serem remettidos do Brasil, pesando, 
assim, contra nós. na balança do commercio, teriam vindo para o ·nosso paiz, 
c-'.lpresentados pelas locomotivas, que teriam sido adquiridos, no extrangeiro, 
com o ouro da propria empreza ora encampada. 
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O SR. A. AzEREIDo: - Ou não viriam nunca . 
O SR. SAMPAio Cmm1llA: Viriam, por certo. Para responder a o aparte, 

que muito me honra, abrir ei curto parenthesis na longa e fastidi osa expo-
s ição que venho fazendo. 

Não creio, Sr. P resdinte, - não me refiro a este ou áquelle caso par-
ticular, p ois cuido do assurnpto de uma modo geral. - não creio, repito. m: 
impossibilidade de haver sido encontrada outra solução, que melhor con-
sultasse os nossos interesses . Nada impedia, por exemplo, que, ás em prezas 
extrangeiras, fossem offerecidas as garantias, de que necessitavam, para. 
que ellas proprias leva ntassem, no exterior. á sombra de taes garantias, as im-
IH·rtancias precizas á regularização dos respectivos serviços de transporte. 
Qna.esquer qu~ fossem as garantias a conceder, - até mesmo a ele juros 
do capital novo a applicar no Brasil, - a solução que viesse a ser a daptada 
~<>ria, por certo, muito menos onerosa no momento. e, portanto, muito mai~ 

opportuna, do que a quella que foi preferida. 

O SR. A. AzEREDo: - Não estou de accôrdo com as encampações, mas 
chamo 3. attenção do meu nobre amigo para o estado em que se achavam 
as estradas de ferro do Rio Grande do Sul. 

0 SR. SOARES DOS SA-'\ITOS : - Apoiado. 
O SR. SAMPAIO CoRRJ!:A: - Não contes to que o estado em qu e se acha-

vam as ilnllas ferreas do R io G1·ande do Sul ... 
O SR . SoARES DOS SANTOS: Talvez fosse o resultado da. falta. dessa po-

!itica. 
O SR . SAMPAIO CoRRJ!:A: - ... era de ordem a exigir a. interven;;ão, prom-

pta e energica, dos dous Governos, da União e elos Estados, para que não 
l'ir;asse asphyxiacla a producção de importante unida ãe de nossa federação. 

Nem por isBo, porém, entendo ter sido a mais opportuna e unica a so-
lução a que recorreu o Governo do Estado . 

O SR. SoARES DOS SANTos; - Não havia outra. Era o que lhe competia 
fazer. 

O SR. SAMPAIO CoRRil:A: - Não havia outra, não, nobre collega; não 
lhe foi offerecida ou tra solução, tão possível quanto a adaptada. Esta é que 
é a verda de. O Governo do E s ta.do aceitaria qualquer solução, porque não 
ma.is lhe era permittido sacr ificar a sua lavoura , a sua pecuaria, a. sua in-
dustria e o seu commercio. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS: Perfeitamente. 
o SR . SAMP.uo CoRRÊA: - Aceitou a solução offerecida. porque não lhe 

t'oi posposta outra ... 
0 SR . SOARES DOS SANTOS: - Porque não tinha outra. 

o SR. FRANCISCO SA: - Porque o Governo F ederal absteve-se de tomar 

qualquer outra. 
o SR. SAMPAIO Cmml!JA : - Porque o Governo 'Federal absteve-se de toma r 

qualquer outra, diz V. Ex. muito bem. 
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O SR. SoARES nos SANToS: - O Governo do r~stado subsfituio a sua acção 

:í. inacção do Governo Federal. 
O SR. SAMPAIO CORRlllA: - Com pouca pratica de tribuna. Sr. Presi-· 

dente .. , 
O SR. A. AzEREDo: - Ao contrari-o. Senhor absoluto della. 
0 SR. SAMPAIO CORRlllA: - tenho receio que os apartes me conduzam 

a pisa r em terreno qu e não quero percorrer, pois não me m.ove, nesta hora, 
nenhum intuito de critica. 

Peço. pois, aos Ineus nobres collegas, consi-derem encerrado o parenthesi.s. 
aberto para responder ao honroso aparte do illustre representante do Estado 
de Matto Grosso. 

Penso ter demonstrado que as encampações concorreram directa e in-
clirectamente, para a formação do deficit verificado nos ultimos 16 mezes. 
Pelo menos, é esta a minha sincera convicção . 

O SR . A. AzEREoo: -Estou de accôrdo com··v. Ex.; não sou por ellas. 
O SR. SAMPAIO CoRRÊA: - Antes de passar a outra ordem de considera-

~ões, como já está finda a hora do expediente, rogo a V. Ex., Sr . Presidente, 
o obsequio de consultar · a Casa sobre se consente em prorogar por meia hora 
o tempo destinado ao expediente. 

O Sr. Presidente : - Os senhores que concedem meia hora de prorogação 
do expediente, de accôrdo com o reque1·ünento qu e acaba de ser feito, quei-
ram se manifestar. (Pausa . ) 

Foi concedida. Continua com a palavra o Sr. Sa mpaio Correa. 
O SR. SAMPAio CoP.RlllA (continuando): - Agradeço ao Senado a genero-

sidade e, sobretudo. a paciencia com que m e ouve. (Não apoiados.) 
O SR . JosÉ MURTIKHO: - . Temos grande prazer em ouvir a V. Ex. 
O SR. SAMPAio CoRRlllA: - Muito grato a V. Ex. 
Continua ndo a analysar os demais elementos causadores da depressão 

cambial. todos por mim apontados em o discurso de que li alguns trechos, 
havemos de concordar que, assim como as encampações, os convenios com-
:nerciaes. assignados pelo Brasil, contribuíram, igualmente, para o avultado 
âejicit. Basta ver que elles eliminaram, do mercado de cambio, tGJvez mais 
de :E 3. 000.000 de letras de exportação. 

De outro lado, ainda, ha a considerar que a restricção imposta, no anno 
t:ltimo, á livre exportação do assucar tambem supprimio letras de exporta-· 
ção, no valor approximado de :E 4. 000.000, o que concorreu para que o dejicit 
tivesse attingido á alta eimpressionante somma verificada. 

Accresce que a prohibição de exportar assucar t:oi causa de grande pro-
cura de cambiaes na praça em determinado momento, accentuando-se, em 
consequencia, a baixa do cambio . O negociante exportador do gener·o, que 

0 unha vendido ao estrangeiro, para entrega, em ãeterminado mez, contra 
pagamento, em moeda ouro, não querendo correr o risco do cambio, contratou 
a venda, em qualquer banco e na mesma occasião, das letras de exportação, 
a saca r em troca çla entrega dos conhecimentos de embarque do assucar; 



61 
como elle foi, porém, obrigado a não embarcar o g-enero vendido, nada pôde 
sacar contra o comprador do assucar, tendo sido, em consequencia, forçado, 
para bem cumprir o contrato de venda das letras <ie exportação, - que con-
tava receber, mas que o acto do Governo não lhe permittio receber, - a ser, 
no mercado, um comprador das cambiaes, cuja entrega se com.promettera a 
fazer em prazo dado. Deu-se. assim, este facto, realmente notavel na his-
toria cambial do Brasil: o exportador brasileiro foi, premiado pelas circum-
~tancias. em dado momento, um factm· de baixa do cambio; ao envés de ser 
um vendedor de letras de exportação, reduziram-no, as medidas do Gove1·no, 
a um comp1·ador de cambiaes; equipararam-no, desse ponto de vista, ao im-
portador! 

Apreciando a questão de alto, pcrém, é de crer que, neste particular. 
assim como no que respeita á importação, a solução tende a melhor: ces-
saram as encampações, estando eu convencido ele que o Governo, r econhe-
cendo sinceramente a inopportunidade da medida que pôz em pratica, não mais 
quererá insisti r em semel hante política f erro-viaria; não creio se possa vo: -
tar a o cerceamento da livre exportação elos nossos productos, tão evidentes 
foram os desastrados effeitos dos embaraços creados no a nno ultimo ... 

0 SR. A. AZEREDO: - Apoiado . 
O SR. SAMPAIO CoRRlllA: - ... não acredito se queira ainda resgatar an-

tecipadamente títulos da divida externa, de juros ele 4 •(• ou 5 •j•, para, em· 
seguida, contrahir novas dividas, de 7 •j• ou de 8 •j• de jm·os ; já se acudio ao 
café, ainda que por processo desconhecido e, portanto, não passível, por em-
quanto, de uma necessaria e rig.orosa analys'l; a politica. dos convenios, n a 
fór.ma em que foram estabelecidos, não serã, .;;;;tou certo, continuada, como 
tudo fez 01·er ... 

O SR. F RANCISco SÃ: - Quer dizer V. Ex. que todos os en'OS estão já 
commettidos. Que tudo vai melhora r , porque não h a mais e.rl'o a commetter. 

O SR. SAMPAIO Cor<R'ÊA: - Não . Que1·o dizer que os erros já. commetti-
dos não serã o reproduzidos, tão desa strosas fo~·am as suas consequencias · 
Outros, porém. podem ser praticados, e nenhum conh eço eu de peiores effeitos 
elo que o da inactividade em taes aperturas. o da attitude contemplativa, de 
r esignados, no momento em que s6 a luta pôde assegurar a victoria. 

Se o futuro é menos n egro, o mesmo não acontece ao presente. que, não 
sendo attendido a tempo, poderá , talvez, prej udicar aquelle futuro . 

No momento, a situação ê de deficit; este. que preciza ser coberto, attin-
ge, talvez, a mais de :€ 40.000.000, como procurei ainda ha pouco de-
monstra r ... 

O SP.. PAuLo DE FRoNTIN: - Mas ha, tambem, uma parcella fav~ravel a 
nós, independente dos emprestimos: a vinda de ca pitaes para varios bancos 
que aqui se constituíram e trazidos por companhias; entre as quaes uma s.) 
trouxe quatro milhões de dollars. 

O SR. SAMPAio CORRÊA : - E ' exacto; mas j á consid'erei esta parcell:t., 
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ainda ha pouco, incluindo-a nas f 20.000 .000, remettidas para o Era,. __ nos 
ultimes 16 m ezes . 

Tudo considerado, a verdade é que estamos deante de um defic:;it for-
midavel, como asseverei a principio, deficit que, infelizmente, s ó pôde ser 
precizado com segurança na pa.rte relativa á bala nça commercial. 

H a um enorme vazio a preencher e precizo é preenchel ~o . Do contrario, 
a desorganização consequente á crise, que perdura e cujos nocivos effeitos 
não cuidamos de minorar, não nos permittirá volta r tão cedO' ao regimen de 
saldos na balança commercia.l, saldos que, só elles, poderão curar. de vez, os 
males que nCJs affligem . 

Sõ o commercio deve preciza.r, Sr. Presidente, na hora presente e se-
gundo pude a.valiar, de quantia oscilante entre 13 e 14 milhões esterlinos, 
afim de satisfazer compromissos assumidos no exterior, embora estes limites 
nã possam ser acceitos como exactos, por isso que só os consegui f ixa r por 
pr.ocessos m u ito pouco rigorosos. 

Vejamos, Sr. Presklente. 
E xam inando os balanços dos bancos desta praça, publicados este mez, 

verifica-se que as letras do exterior, em cobrança nas respectivas caixas, os-
ema va.m em t orno de clez e meio milhões de dollars e de f 3. 300.000, oom-
mando tudo, approximadamente, f. 6 . 500.000 . 

A este r esultado pude chegar, muito embora nem todos os bancos des-
criminem, em seus balanços, as letras elo exterior e as· do inter ior .. . 

O SR. PAULO DE FRoNTrN: - Nesse caso. a f iscalização é utH . Não se 
deve, portanto, prohibir saques entre os· bancos matrizes e as filiaes . 

O SR. SAMPAio CoRRii::A: - ... e todos silenciem s:obre o cambio adCJIPtado 
para a conver são do valor das letras em moeda estrangeira a moeda nossa. 

Ora, não me parece exager ado attribuir, ás demais praças do paiz, d.e-
bitos, por letras em moeda estra.ngeira, iguaes a os da praça do Rio de J a -
neiro. Se assim fôr haverá a pagar quantia que excede, possivelmente, de 
f 13 . 000 .000. 

H a um meio indirecto de controllar este r esultado . As importações 
são, em geral, f eitas para pagamento a 90 dias de vista; portanto, deveriam 
estar por pagar, na data dos balanços compulsados (30 de Maio ultimO') , sal-
vo a lgumas excepções, de mercadorias vendidas á vista ou a 30 dias de vista, 
as letras correspondentes ás importações feitas em Marc;:o. em Abril e em 
Maio, importações cujos valores foram, como já mostrei, 

Em Março . 
Em Abril 

........ ..... ... .... ........ · . .. ...... .. ........... . 
............................ .. . .. . . . . . . ..... ····· ... 

Em Maio (avaliação approximada) . .... . . .. ...... . ... .. . . . .... . 

em um total de ._ .. .. .. . . . . ... . . . ..... ... .. . .. .. . ............. . 

f 
6.732.000 
6.762.000 
4.000 . 000 

17.494 .000 
reduziveis. talvez, aos treze milhões esterlinos jii. calçulados, se descontar-
mos os paga mentos r ealizados a prazos menores de 90 dias . 



Cabia bem, Sr. Presidente, a observação feita ha pouco pelo meu illus-
tl·e collega da representação, o S1·. Senador Paulo de Frontin, acerca da acç:ão . 
benefica que a fiscalização dos bancos póde exercer nes te pa.rticular, seja 
exigindo que todos os bancos descriminem, nos seus balanços. as letras em 
moeda extrangeira das demais outras., relativas ao movimento interno, seJa 
determinando a publicação das taxas de cambio a daptadas pa ra a conversá<> 
provisoria. 

As necessidades actua es do commercio devem, pois, oscillar de poucG. elli 
torno de :f. 13.000. 000, podemos admittir, á vista do exposto . 

Dir-se-ha, talvez, existirem ainda grandes importa ncias depositadas . IUL-~ 
caixas dos bancos pelos negociantes importadorea, que, !la expectativa de 
a.Ita no cambio, prefiram, a uma prompta liquidação, na. época dos vencimen-
tos dos títulos de que eram aceitantes, fa zer deposites , em moeda nossa, 
das importancia.s correspondentes aos valores de taes titulas. a um cambio 
provisor!o ... 

O SR. PAULo DE FRoNTIN: - Isto occasionou a alta do dollar . 
O SR. SA-MPAIO CoRRlllA: - O receio de que o dolla r augmentasse cada 

vez mais tornou a emenda peior que o soneto .. . 
0 SR. PAULO DE FROTIN: - Neste ponto, di\•irjo de V . E x . . Foram a5 

liquidações obrigatorias que determinaram a baixa. 
O SR. JoÃo LYRA: - Esta pa rte do brilha nte discurso de V . Ex. jus -

i!fica a moratoria, proposta pelo Sr. Sena dor P a ulo de Frontin. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Neste ponto, divirjo de V. Ex. Foram a.s 

do methodizar a minha exposição . . . 
O SR. A. AzEREDo: - Como professor -competente , que é. 
O. SR. SAMPAIO CoRRlllA: - .. . afim de não fa tiga r ·a inda mais os meus 

bondosos collegas. Chegar ei, em breve, ainda que resumidamente, a consi-
derar as medida5 necessarias, a meu ver . 

Ha indícios seguros de que grande pa rte da quelles depositas, a que 
me referi ha pouco, está hoje , liquidada . Não raro, os exportadores ame-
ricanos preferiram liquida i' os seus creditos no B~·asil, recebendo os valores 
das respectivaS facturas a c..<tmbio fixo, de 5$ ou de 6$ por clollar; outros. 
11lnda procuraram vender mercadorias, re tidas nos armazens da a lfandeza, po1· 
terem sido recusadas pelos nossos imp ortadores, u~ando do m.esmo recurso, 
de transformação do valor da factura em moeda estra ngeira a mil réis bra-
s ileiros, segundo um cambio predeterminado; outros, ainda, Sr. Presidente -
talvez apoiados pela poderosa e previdente organização banca ria da gran-
de republica do norte. na defesa da exportação americana contra a alta do 
doJ.lar em todos os paizes do mundo, - outros, a inda repito, já offerecem 
mercadorias a embarcar, para pagamento a prazo e a cambio fixo de 5$ por 
~ollar. 

Tenho visto telegrammas de offertas nas condicões expostas, o que de-
monstra o cuidado com que o Governo americano organiza, como lhe cum-
pre. a defesa da sua exporta~::ão . 
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l!lxpostas as causa"·· cwáemos agora dos remedios, Sr. Presidem:e. 
A crise provem do deficU da balança econom.ica, segundo ficou demons-

trado. Uma primeira providencia se impõe, portanto: impedir que o àeficit 
continue, r eduzil -o tanto quanto possível, desenvolver todos os esforços para 
que elle se transforme em sald'o, no mais curto prazo compa.tivel com a nossa 
capacidade. 

Para isso, é necessario: 
Primeiro: - Reduzir as importações, para o que não vejo necessidade 

de_ providencia e~pecial de lei. Os particulares já e'stão, naturalmente, for-
aados a menores compras no exterior, pelo mimos no tocante a objecto3 de 
luxo, não de primeira neeessidade, seja porque já se está reduzindo a capa .. 
cidade acquisitiva de cada um de nós, seja porque é anti-economico- fazer 
vil· do extrangeiro mercadmias a tão baixo cambio. Os Governos, por sua 
vez, altamente feridos em suas receitas pela situação precaria que atraves-
samos, não se animarã-o a impor-tações desnccessarias e não urgentes-. se bem 
quizerem comprehender a gravidade do momento e a grandeza da sua mis-
são. As a utorizações legislE•tivas pa.ra consü·uir obras que exijam pagamen-
tos a fazer no exterior, em prazos curtos, não devem s-er utilizadas·, sem-
pre que tal fõr possível: quando de todo inadiavel a obra autorizada, cumpre 
distribuii· por longo tempo as enc-ommendas do material ·a importar, afim d6 
que os pagamentos respectivos não pesem brusca1nente no mercado de 
cambio. 

E' precizo, todavia, enfrentar con1 coragem o problen1a principal, - o 
do augmento da nossa productividade, - fomentando, decisiva e energica-
mente. sem hesitaç0és injustificaveis, o desenvolvimento da nossa industria., 
pelo provocar a producção de muita cousa que ainda importamos, quando 
entre nós pôde ser preparad~o - Para não citar outros artigos·, pois seria longa 
a série a enumerar, basta, Sr . Presidente, desperta-r a attenção dos poderes 
publicos , para a indispensavel intensificação de consumo do car vão nacio-
nal, que se vier a ser generalizado n as nossas rnachinas a vapor, como 
ê possível e facil, abrirá novos horizontes a o paiz. 

Segundo: - Elevar a exportação, pelo a perfeiçoamento dos nossos pro-
duetos. para cujo beneficiamento devem os Governo olhar com o maior ca-
rinho; pela reducção do custo da unidade posta a. bordo, elinúnando impos-
tos asphyxiantes e fazendo ba ixar o custo da producção: pelo augmento do 
numero de artigos exportaveis; pelo a uxilio indirecto elos Governos· ao des-
envolvimento da producção, alargando e regulam'"ntando o credito, facilitando 
os transportes e, até, em muitos casos, premiando a exportação, que haja -de 
ser feita. 

Terceiro: - Provocar a applicação de capitaes extrangeiros á exploração 
de industrias e de serviços no pa iz, amparando-os por uma legislação ade-
quada, ao envês de exportarmos ac{Uelles que ji\ se integr"aram no patrimo-
nio nactonal, como erradamente temos feito, Preparem.ocnos, -Sr. Presiden-
te, para um conveniente aproveita-mento do ouro em excesso existente nos 
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Estados Unidos, ouro que esse paiz terá de exportar, forçosamente, pms 
que de nenhum outro yecurso dispõe, mais efficaz e mais energico, para re-
duzir o exagerado valor do dollar, principal obstaculo, nos ternpos que cor-
rem, á exportaçií.o dos seus productos, e, portanto, á prosperidade de sua 
intensa vida industrial. Não comprehendo estejamos ainda ínactivos em ta' 
situação, sem aproveitarmos o c.ampo vasto a explorar neste particular. 

A' Camara dos Deputados apresentei. nos ultimos m.ezes do anno findo, 
um projecto de lei, ainda em 3" discussão, naquelh Casa do Congresso Na-
cional, en1 que tracei regrar;, no sentido de provocar a applic.ação de capitae:; 
estrangeiros á cons'irucção e trafego das nossas estradas de ferro. O pro .. 
jecto a que alludo, já foi ·rJor mim elaborado, tendo em vista as circumstan-· 
cias que venho rapidamente apontando aa Senado, sen~ o desenvolvimento 
que b assumpto comporta. 

A applicação das medidas várias que nos podem conduzir á consecução do 
tríplice objectivo em vista, - reducção ccas importações, augmento das ex-
portações, attracção de capitaes estrangeiros - não poderá produzir effeitos 
em prazo curto. :Mais ainda: taes medidas poderão resultar inuteis, inefficazes, 
se se mantiver o actual estado de c1·ise: crise cambial, crise economica e crise 
financeira, sob ameaça, esta ultima, de notavel aggravação, na hypothese de 
não se:c a primeira dominada com presteza. Nada será possível Jevar a effeito 
cem efficiencia, se a intranquillidade perma.necs~·; por sua vez, essa intran-
quillidade só desapparecerá, quando· houvermos coberto o dejioit da balanç;, 
economica, isto é, quando tivermos restabelecido o equilibrto. 

Mas, como o desequilíbrio provocou, segundo penso ter demonstrado, 
maior procura do que offerta de ouro, elle só poderá ser restabelecido, ou 
pela reducção da procura, ou pelo augmento da offerta, ou, ainda, pelo con-
curso simultaneo destes dous factores. 

Para reduzirmos a procura do ouro preciso á liquidação de um grande 
def'icit já existente não vejo nenhuma solução, desde que somos ob1igados 
a pagar o ·que devemos. O maximo que poderíamos fazer neste particular, Sr. 
Presidente, seria dilatar os prazeres ein que a procura terá de ser feita, conce-
dendo moratoria para os titulos do exterior, segundo propoz o meu honrado 
companheiro de bancada e eminente chefe, .Sr. Snador Paulo de Frontin. 
E' uma solução que os proprios negociantes têm recusado aceitar, receian.do 
que della possa resultar um abalo geral no credito do paiz, o que difficul-
ta.Yá, posteriorunente, o nosso desenvolvimento normal, e, pois, a applicação 
de outras medidas, tambem Indispensaveis. A solução indicada, porém, -
preciso é assignalar o facto , eliminaria, no momento, a procura, no mer-
ca,do de cambio e conforme já demonstrei, de quantia que deve orçar, em 
c.erca de 13 milhões esterlinos. 

Para elevar as off.ertas de ouro, - uma vez que não podemos augmen-
tar, de prompto. o valor das· exportações e, tampouco, provocar a vinda ra-
pida de capitaes estrangeiros, - póde o Brasil lançar mão de dous recur-



sos. Movim<>ntar, a um tempo, o ouro em deposito da Caixa de Amortização e 
as letras ouro aceitas pelo Governo italiano, em pagamento dos ~eneros 

que temos fornecido á Italia. Estes recursos representam cerca .de libra.~ 

11 .000.000; convenientemente movimentados. permittirão. aguardar, sem 
maiores aba los. beneficas co.nsequencias d e outras providencias indispensa-
vels, qua es a s que ·apontei ha pouco, relativas á reducção da importação. ao 
augmento das exportações e á vinda de capitaes extrang-eiros para o nosso 
paiz, providencias que só nia is tarde, e mui lentamente, poderão ser ef-
f!cazes. 

Acoresce, a inda. que a eff.icacia de taes medidas será tanto maior, quan-
to melhor fôr a nossa acl:ua l situação, pelo que convém cuidar desta prom-
ptamente, recorrendo embora a m edidas extre mas, afim de elevar o rendi-
mento .daquellas outra s providencias, de acção lenta e tardia . 

O SR. A . AzEVEDo : - Mas abrindo mão do ouro que possuimos. 
O SR. SAMPAIO CoRR1l:A: - Movimentar o ouro que po.ssuimos, não quet· 

dizer, meu nobre co!lega. a brir mão delle . 
Preferível é recorrer á movimentação, do que conservar inactiva, noo 

corres do Thesouro, a gra nde ·somma que possuimos, para o unico effeito 
de ser contemplada e adorada, de quando ezn vez, como se ·. se tratasse do 
bezerro de -ouro. de que dá conta a historia da antiguidade. 

O SR. A. AzEvEDo: - Esse ouro é uma garantia. 
O SR . SA:M:PAIO CoRR1l:A: - R esponderei a V. Ex. 
O SR. JusTo CHERMON'r: - Mas esse ouro já está como garantia do pa-

pel-moeda .em circulação. 
0 SR. A. AZEVEDO : - Não podemos ·tocar nelle. 
O SR. SAMPAio CoRRJl:A: - Não comprehendo que o ouro possa ser ga-

ra ntia do papel-moeda em circulação, quando não o pode substituir, nas 
occasiões em que este falha no desempenho das •suas funeções·. cómo ora 
a contece . O ouro só é ga rantia d o papel -moeda, porque o póde substituir-
em dado momento . Do contrario, é materia inerte, que vale tanto, quanto 
aquelle outro ouro que jáz, 'tambem inactivo, no rico sub-solo do Estado 
de Minas. 

Se o papel-moeda em circulação está hoje altamente depreciado. tal 
facto decorre da sua falta de capacidade como moeda de ·pagamento Inter-
nacional. Com elle, não podemos satisfazer com vantagem os nossos compro-
missos no exterior. E', pois, cheg·ada a hora -em que se deve ;e correr â.qu!llo 
que. o gara nte como moeda de valor internacional. 

O ·S!L ALFREDO ELLIS : - Mesmo porque o papel não estA ga r a ntido . 
O SR. SAMPAIO CoRR:Il:A: - Até mesmo porque,-- diz multo bem V. Ex . .. 

a relação percentua l entre o ouro em deposito, de um laáo. e a ma.'>!!a 
total de papel-moeda em circulação, de outro é simplesmente ridlcula. 

0 SR .. PAUJ..O D!!l FRONTIN: - Não; não ê .. , , 
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·O Sa. SAMPAto ·CoRR11JA : -Por causa do cambio, que ·nós desejamos ·-rer · 
melhorado. 

O SR: PAULO DE FRoNTIN: - Hoje não é: temos 40 milhões em cir-
culação, mais ou menos, garantidos por nove milhões. 

O ·SR. A. AzEREDo: - O ouro desappareceria, sem ·produzir o ef:feito que 
todos nós queremos. 

0 SR .. JosÉ MURTINHO : - Apoiado. 
O SR. SAMPAIO CoRR~A: - Desappareceria, se delle quizessemos dispor. 

vendendo-o para pagamento de dividas. Esta não é, porém, a movimenta-
ção a que me refiro. movimentação que não impõe a venda do deposito ouro, 
apenas exige seja elle dado em garantia de operações a :fazer, não para ele-
var, mas, ao menos, para manter a taxa de cambio ora vigorante, evitando 
maiores prejuízos is finanças publicas e particulares, até que a balança eco-
nomica volte á tão almejada posição de equilibrio. 

O SR. A. AZEREDo: - Mas, ainda assim, não chegariamos a um resultado. 
O SR. SAMPAio CoRRl;:A: - Chegariam os, vai ver V. Ex . 
Acabei de demonstrar que a situação tende a melhorar, porque temos 

reduzido as importações e porque cessou a pratica dos actos inopportunos 
a que. por vezes, alludi no meu discurso. E', portanto, certo, que. ao fim de 
alguns mezes. dar-se-ha a normalização, o que se evidenciará, então, pela 
alta do cambio. T a l effeito terá lugar em época mais ou menos afastada 
dos dias que correm, conforme for maior ou menor a resistencia do nosso 
apparelhamento durante os tempos a atravessar, de agora em diante . Dahi, 
Sr. Presidente. duas conclusões irrefutaveis: respeita a primeira , á certeza. 
que devemos ter, d~ que qualquer emprestimo feito sob garantia do deposito 
ouro poderá ser resgatado ao fim de algum tempo, sem que tenhamos ne-
cessidade de dispor desse deposito; refere-se a segunda, á conveniencia de 
reduzirmos o prazo preciso á normalização das nossas condições economi-
cas, pelo angmentar a nossa resistencia, movimentando os recursos que 
possuimos. 

Os meus nobres collegas Indagarão, por certo, da :f6rma por que poderâ 
ser :féita a movimentação. Não é- dlf!icil a explanação do assumpto. 

Desde que o ouro, ou parte delle, seja dado em garantia a qualquer es-
tabelecimento de credito no exterior, poderâ o Governo do Brasil, directa ou 
indirectamente, conforme for julgado mais conveniente, saccar contra 
a.quelle estabelecimento. até o concurso da somma dada em garantia. O 
contrato de abertura de credito poderâ ser para saques a 90 ou 120 dias de 
vi.sta, renovaveis durante um longo período. que podem attingir, segundo é, 
até, dos usos financeiros, a ·dous ou tres. annos. Se assim se procedesse. 
nem s6 o cambio deixaria de cahir de modo tão vertiginoso, como haveria 
t.e.mpo para, sem maiores prejuizos. aguardarmos a futura, esperada e de-
"eja.da alta cambial; quando esta se manifestasse. o Governo adquiriria a,. 
letrn11 de 0 x portação, offerecida:<! então ao m·ercado a .ta.xlu! superiores âquell;J:<~ 
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por que seriam agora vendidos os saques, resgatando, - de tal arte · e pela 
entrega, ao credor saccado, das letras de exportação adquiridas. - · a ga-
rantia, concedida em ouro, sem que este tivesse sido desintegrado do nosso 
pa.trimonio. 

'E'. como vê o Senado, uma operação corrente, ·que os ingl'ezes denominam 
de 1·evolving credit . 

O producto liquido dos saques feitos contra aquelles estabelecimentos 
estrangeiros que, porventura., abrissem creditas aõ Brasil sob a. garanti:;~. 

do ouro mantido em deposito, mesmo nos cofres da Caixa de Amortização. 
talvez, seria applicavel, ou ao pagamento dos compromissos do Governo no 
exterior, - e é esta, a meu ver, a melhor applicação. porque affastará o 
Thesouro Nacional do mercado de compra de cambiaes por largo tempo, -
ou ao paga mento 'dos compromissos de particulares que queiram adquirir 
os ditos saques, a o Governo ou aos seus prepostos na operação a. realizar. 

Lamento, Sr . Presidente, que o curto tempo de que disponho para oc-
cupar ainda a tribuna, me não permitta desenvoiver melhor o meu pensa-
mento, collocando a materia á altura da competencia dos que me ouvem com 
tão bondosa a ttenção. 

Se a situação actual houvesse de perdurar, nada teria eu a dizer; mas 
a melhor é certo no futuro . •. 

O SR. JosÉ MURTINHo: Então, podíamos esperar, enterrando os mor-
tos, para tratar dos vivos , 

O SR. SAMPAIO CoRRlllA: - Esperar não é solução. O facto é que, se es-
perarmos em attitude contemplativa, o numero de mortos augmentará dia 
a dia e cada vez desceremos mais. 

Ninguem ignora que uma Nação, eomo o Brasil, não cahirá: vivere. 
mos sempre, quer tomemos as medidas de emergencia que o momento acon-
selha. quer fiquemos no commodo laisser taire. Mas ninguem !ignora, de 
outro lado, que a curva representantiva da nossa evolução ascenderá muito 
mais lentam ente, se permittirmos que, á falta das reclamadas providencia s de 
emergencia, se reduza, diar.iamente, a nossa capaci-dade de produzir ~ de 
a.dquirir. ,; H .~'F~í?F[ 

A mesma objecção feita pelo meu honrado collega, representante de 
Matto Grosso nesta Casa. tem ffido por outros apresentada, em todas as 
épocas e em todos os paizes . 

A proposito della, escreveu Angelo Ferraz em seu brilhante relatorio 
sabre a crise havida, em Setembro de 1864, na praça do Rio de Janeiro: 

"As crises, opinam alguns, como as tempestades derribam e 
destróem -o que as praças contém de pÇ)dre, e arruinado, purificando 
o commercio por meio da explosão de certo numero de estabelec!-
lJ!entos que vivem " àesca.nçam sobre .falsas bases e, clareada a 
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atm.osphera commerclal, descerradas as nuvens que occultam e dis-
farçam quebras e ruinas, que cada dia se vão accumulando, fazem 
desapparecer da arena transaccional as Iicções, sempre prejudiciaes 
aos calculos dos negociantes. Contadas são as casas bem fundadas e 
regradas que succubem no meio das innumeras québras que acarre-
tam uma crise: as que se entranham na via das especulações in-
sensatas, liquidam-se nessas épocas e desembaraçam as praças de 
uma causa constante de perturbação e ruina. As crises - se diz 
ainda - são um grande beneficio para o paiz! Quando seguem o 
seu curso natural. seus effeitos são sempre beneficos. 

A experiencia e a hitoria de todos os paizes commettem taes 
exaggerações . 

As crises, com propriedade, se podem comparar â,s tempestades 
pela subita irrupção, pela sua furia e força devastadora, por seus 
effeitos e desastres. Mas o açoute devastador das tempestac:lli 
não poupa as arvores soberbas e frondosas, cheias de força e vida; 
não abate unicamente as frageis e rachit:icas, as velhas e carcomidas 
p·ela mão do tempo, atacadas de moles tias ou arruinadas, oéquo pede; 
supplanta e anniquila umas e outras, assim as podres como as mais 
robustas e a s ma!is loçãs e ricas de viço e flores. A propria quéda, 
se não arrasta ·a das que lhes são proximas por vigorosas que se· 
jam. ao menos as desfolham, as despem de suas galas, de suas flores. 
de seus fructos, as abalam e enfraquecem; ·e as florestas, assim com-
balidas, não logram ficar limpas ·e expurgadas ou purificadas do 
que estâ, arruinado ou poder. As arvores, feridas ou enfraquecidas 
por •esse flagello. continuam a subsistir em estado precario, não 
podem resistir â acção do tempo ou â, nova tormenta, e no cor-
rer dos annos, definham, apodrecem, baqueiam e se extinguem. 

Nas •épocas calamitosas, muitas vezes o negociante rico, inl!e-
pendente e honrado, no livre gozo de sufficientes, se não de amplos 
recursos, na posse de valores de facil realização, dispondo de gran-
de credito, se vê dé improviso reduzido â, situação de possuir valo-
res. propriedades, e títulos exiltivP.is, sem poder realizai-os. de ter 
meios de sobra e não poder satisfazer seus emp·enhos. e progressi-
va:mente empeiorando sua situação, arrebatado pela forca e torren-
te dos acontecimentos, depois de passar por mil transes, depois de 
tudo envidar para salvar seu credito e honra, cahe, afunda-se e 
Nubmerge-se no medonho pelago da insolubilidade e da miseria! . 
A. historia de quasi todos os povos commerciantes for~ece inn~me
ros exemplos de factos dest.o"t ordem. 

As medidas extraordlnarias .que em soccorro do commercio. 
nessa.e tristes épocas se aconselham e ;J.doptam os estabelecimentos . 
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da credito, e os proprios Governos, e os recursos pecuniarios que 
os paizes estrangeiros facilitain para salvar os pacientes, é uma 
prova em contrario de semelhantes acertos, e certainente antigos 
paizes, que primavam no mundo pelo seu genio emprehendedor, 
séu commercio. sua industria, sua riqueza e opulencia. não teriam 
abandonado . o lugar que conquistaram no mundo commercial, ou 
não pereceriam, se os estragos da.s crises se limitassem unicamente 
aos negociantes que, arruinados ou fallidos estivessem, e as crises 
em tal hypothese seriain por conseguinte um v;erdadeiro beneficio . 

Se as crises tivessem a virtude de abater unicainente o que de 
podre encontrassem, de fazer sómente desapparecer da arena trans-
accional o que ha 'de fictício, e de, por meio da explosão dos esta-
belecimentos que descansain sobre falsas bases. clarear a atmosphe-
ra commercial, nas suas repetidas invasões, tão proximas umas das 
outras, não encontrariam, certo, pasto para sua voracidade; mas as 
crises não ferem ·sómente os banqueiros e negociantes; iatacam 
quasi todas as classes, com a reducção ou suppressão dos salarios, 
com a falta de trabalho que alimenta milhares de operarias e pela 
sua consequente miseria, pelo depreciainento de todos os valores e 
propriedades, pela destruição de capitaes, pelo estagnamento do 
commercio, pela perda das economias capitalizadas, e em deposito. 
pertencentes a viuvas, orphãos. invalides, empregados publicas * 
operarias, pelo soffrimento de todos estes, em virtude da perda de 
seus pequenos ca pitaes, cujos creditas remiam suas necessidades, 
pela paralyzação de quasi todas as industrias e negocies e, final-
mente, pelo perigo que correm a ordem e tranquilidade publica". 

Se beneficio se quer reputal-as, por que não canonisar como tal o in-
cendio, que reduz a cinzas parte de uma cidade, pela razão de excitar novas 
construcções, de servir por este melo, de instrumento para o seu embel-
lezamento e , talvez para melhorainento Q.e seu estado sanitarlo, por que não 
canonisar a peste que purifica a população. escoimando-a, de envolta com 
a perda de cidadãos prestantes e virtuosos, de um grande numero de entes 
cobertos de vícios e de crimes ou abismados no estado da mais hedionda 
miseria? 

Prefiro condemna r a ina ctividade, Sr. Presidente : prefiro. com Angelo 
F -erraz, prégar a intervenção salvadora. 

Estã finda, Sr . Presidente , a prorogaçã.O da hora que me fol tão gen-
tilmente concedida pelo Senado. de cuja paciencia não mals quero abusar . 

Expuz francamente o meu modo de ver a situação e suggeri as medi-
da s que me parecem necessarins para corrigil-a . Não as corporifico em pro-
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jacto. porque assumptos desta ordem só devem ser traduzidos em projecto 
de lei, depois de' analysados por todos os competentes, cuja palavra aguardo· 
com anciedade. 

Sei, Sr. Presidente, que os homens que tratam das cousas do Estado. 
a,qui ·corno em outras terras, estão sempre sujeitos á calurnn.ia e ao insulto. 

0 SR. A. AZEREDO: - Isto ê natural. 
O .SR. SAMPAIO CoRRil:A: - E', portanto, possível, corno já vi insinuando. 

que as minhas suggestões provoquem cornmentarios menos verdadeiros, acer-
ca de pretendidos interesses em provocar a alta do cambio. Mas Sr . Presi-
dente, tive a coragem de aceitar a minha candidatura pa ra representar o 
povo desta Capital nesta Carnara, sabendo, préviamente, que iria ficar su-
jeito á calurnn:ia e ao insulto. E certo, pois. que terei a segunda coragem, de 
sustentar as minhas convicç"ôes e as minhas idéas, sem receiar commentarios 

Tenho concluído. (M·uito bem.; muito bem. O orador é muito cumpri -
m-entado). 

SESSÃO DE 3 DE. JULHO 

O Sr. Paulo de Frontin:- Sr. Presidente, vou occupar a a ttenção do Se -
nado, fazendo algumas considerações relativamente ao projecto que mereceu 
approvação unanime do .Senado, , sobre as medidas de emergencia que se 
tornaram neoessarias para minora r a difficil s ituação por que passa ·o com-
mercio e a industria do Districto F ederal, especialmente o cornmercio im-
portador e a industria, para a qual parte das suas materias primas a inda 
depende de importação do ·exterior. 

As medidas de emergencia que mereceram a approvação do Senado, são 
em numero ·de tres: a primeira, estende a té 31 de Dezembro do corrente 
a nno o pagamento das armazenagens venci-das, apenas a dous rnezes; a 
segunda, estende a té a mesma época a suspensão dos leilões de consumo 
para as mercadorias, cujo prazo de seis mezes já está ·decorrido. e. portan-
to, estão sujeitas a esse leilão. 

Antes de examinar a terceira medida eu vou adduzir alguns argumen-
tos ·que facultarão á honrada Commissão de Finanças da Camara a tornar 
uma resolução sobre o projecto do Senado, de fórrna que o c'ommercio nã.o 
continue na incerteza actual, que, em certos casos, é mais nociva do que 
saber-!!e que a ~edida não será adaptada. Quaesquer que sejam as difficul -
<:lades, ha sempre solução . 

Na administração do Dr. Campos Salles, ,sendo ministro da Fazenda o 
Dr. Joaquim :Murtinho, tive occasião de lembrar ao Senado: o principio d'-'1 
l!sh,cção era o adoptado; vencia o mais forte , sendo eliminado o ma.i l!l fraco. 
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Cada um, portanto, . sabia o terreno em que estava, a lei sob que vivia, a 
solução e a orientação que deveria tomar. 

No casq actuai, phenomeno diverso, por completo, se dá. Levantada na 
Camara, no mez de Agosto do anno passado, a necessidade de a uxilias, não 
só á lavoura, mas igualmente ao commercio, houve promessas de que esses 
auxilias seriam dados; projectos e emendas foram successivamente apre-
sentados. Parecia. portanto, que a orientação do Governo actual e a do 
Congresso Nacional não era pelo abandono a si proprios da lavoura, da 
industria e do commercio. De facto: quanto á lavoura do café, que é a 
nossa principal la vom·a. providencias foram teimadas. A valorização esta-
beleceu-se. Não é o momento opportuno para examinar si o processo foi o 
preferível; mas, em todo o caso, em moeda papel. o café que estava a, 
mais ou menos. 9$ a. arroba, attinge agora a preço duplo. Portanto, as 
providencias internas deram resultado. Veremos si corresponderá o resül-
tado fina l ás esperanças dos que organizaram o plano de valorização, ada-
ptado pelo Governo da. Republica. 

Quanto ao commercio. o mesmo facto não se tem dado. V. Ex., Sr. 
Pr.esidente, e o Senado tiveram opportunidade de ver a analyse feita no 

I . 

discurso que me coube a honra de pronunciar neste recinto, no dia 9 de Maio. 
Não vou, portanto, novamente referir-me a pontos que foram então devida· 
mente elucidados. Ha, porém, alguns outros complementares que é conve-
niente trazer a publico para facultar m Commissão de Finanças da Camara 
uma exacta e sabia orientação. 

Examinemos primeiro o que diz respeito á armazenagem. 
As m ercadorias que forem retiradas até 31 de Julho do corrente anno e 

qu!'l estiverem incursas em mais de dous mezes de armazenagem pagam a. 
ll.rmazenagem integral quanto aos dous primeiros mezes; isto em relação 
ao Governo e á Companhia e. Companhia do Porto, pagam mais 25 olo da 
armazenagem devida pelos mezes excedentes. A importancia corresponden-
te aos dous primeiros mezes é dividida entre o Governo e a Companhia, de 
accôrdo com o contrato de arrendamento, e os 25 •lo cabem s6mente â. Com-
panhia, constituindo já um abatimento em favor do commercio na quota 
que, pelo contrato. devia caber á mesma". 

Esta é a situação que deve vigorar até 31 de Julho e que começou em 1 
i!e Janeiro. 

As mercadorias pagam, qualquer que seja o tempo de armazenagem. a 
taxa correspondente a dous mezes. Isto quanto ao Governo ·e â. Companhia . 
Quanto á Companhia, como não podia o Governo estabelecer a dispensa in-
tegral, obbwe uma fixação determinada, ·calculada ~nferiormente ao que ·lhe 
"ompetia, estabelecendo-se, portanto. 25 olo da armazenagem que lhe devia. 
"aber pelos mezes excedentes. 

"As ta.xa.'l de arma7..enagem simples são assim cobradas: at!l um mez, 
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1 •1• sobre o valor da mercadoria; a té deus m ezes, 1 112 •1• em cada mez; até 
t res mezes, 2 •1• em cada mez; até quatro mezes, 3 •1• em cada mez; e dahi 
por diante, sempre 3 •1• em cada mez. 

"A maior parte das mercadotias só vai a leilão depois de seis mezes 
de armazenagem; exceptuam-se as mercadorias de facil deterioração . Só-
mente são recolhidas aos armazens externos a lfandegados as mercadorias da 
tabella H, com licença do inspector, unicas que podem g ozar desse favor: 
em lugar dessa taxa elevada, pagam então taxa reduzida por volumes, que 
varia conforme a natureza do volume. 

O motivo que · determinou taxas tão elevadas para. a rmazenagem provém de 
que, antes da construcção dos a rmazens do Cães do Porto, os da Alfandega 
não permittia m senão a rmazenar uma quantidade de mercadorias limitada. 
Tiveram. portanto. um verdadeiro caracter prohibitivo, assim decorrido um 
certo período de tempo, a armazenagem, póde s e dizer que, em condições 
normaes, tornou-se quasi prohibitiva. Effectivamente, considere-se seis me-
zes de armazena gem, esta. no fim de seis m ezes. absorve 18 •1• do valor da 
mercadoria. 

Ora, a construcção e a conservação dos a rmazens estã.Q muito longe de 
exigir o pag-amento de remuneração tão elevada, pela simples collocação 
elas mercadorias no espa ço que occupa m dentro desses armazens; mas, como 
esses fossem pequenos, houve a intenção de tornai-a prohibitiva, afim de 
que as mE>rcailorias a lli não se demora ssem por muito tempo . 

O nosso câP.s tem um defeito: o de não se ter generalizado os armazens 
externos a.!fandegados, e de tel-os limitados. apenas, ás mercadorias da ta-
hella H. 

0 SR. LAURO MULLER: - Apoiado . 
O SR. PAULO DE FRON'!'IN: - Si se tivesse tomado essa providencia, qu e 

f.oi exactamente lembrada no C!ub de Engenharia quando passou aqui o 
illustre engenheiro H ersent , determinando por parte deste Club a votação 
unanime de uma moção a o Governo, para que dos terrenos situados do 
outro lado da Avenida do Cães se tivesse r eservado parte para a constru-
cção de armazens externos destinados ãs mercadorias que excedessem um 
certo período de armazenagem, não teríamos taxas tão elevadas, nem ha-
veria mesmo necessidade de estabelecer a medida de favor, da reducção de 
a rmazenagem, em ben,ficio do commercio que não poude retirar essas mer-
cadorias pelo valor elevadíssimo dos direitos em ouro e pelas difficuldades 
com que lucta para obtet· os recursos financeiros necessarios ao pagamen-
to correspondente. 

E' uma falta esta que poderá, de futuro, ser corrigida. 
O SR. LAURo MuLLER: - Qua ndo se construio o cães, guardaram-se ter-

renos para isso; ·posteriormente •resolveu-se vendei-os. 
O SR. PAULo DE FRoNTIN·: -V. Eix. , so projecto que havia. organizado, 



quando o ll1.inistro da Viação, teve, de facto a boa intenção de construir esses 
armazens externos alfandegados. 

O SR. LAuRo MULLER: - Era visível : supprlmidos os trapiches alfande-
gados. ~onstruiam-se os armazens externos . 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Perfeitamente . Mas V. Ex. vê que, infe-
JizmeJJte, isso não foi realizado. De modo que a situação actual do commer-
cio não cm·responde ao que . d·e"ia ser, mas ao que de facto existe. E o que 
de facto existe ê esta situação: um navio chegado não pôde ser rapidamente 
descarregad.o S'3m haver espaço nos armazens onde vai ser depositada a 
cn.rga desse navio. Portanto, ê preciso espaço. Presentemente para que haja 
f!Spaço ê necessario que as mercadorias depositadas em seus annazens se-
jam retiradas. Dahi, a medida prohibitiva. 

Mas quem curte todas essas difficulda des é exactamente o commercio, 
quando se apresenta uma situação de crise. 

Parece-me. portanto. que esta questão de favor de armazenagem ê per-
feitamente justificave!. e, a extensão dada até 31 de 'Dezembro, já votada 
pelo Senado, ê indispensavel, para dar ao commercio e á industrla, que têm 
alli as suas matarias primas importadas. o tempo necessario para poder 
~cudir. na grave situação actual, ás suas difficuldades, conseguindo recur-
sos. ou pela retirada parcellada das mercadorias e consequente venda, ou 
-pela · venda anterior e o respectivo recebimento, dando-lhes o que lhes falta 
isto ê, os meios finan ceiros indispensaveis ao pagamento dos direitos do que 
já estã armazenado ·e que ·sem esses recursos não podem r etirar em tempo . 

A suspensão dos leilões é consequencia immediata da primeira medida. 
Si se permittir atê 31 de Dezembro a retirada das mercadorias, pagan-

do apenas dous mezes de armazenagem, a consequencia ê que os leilões de 
consumo não poderão ser feitos emquanto não terminar esse prazo. 

De modo que a segunda medida está igualmente justificada. 

Nas noticias que foram publicadas nos jornaes sobre a discussão, ha· 
vida na Commissão de Finanças da Camara dos Srs. Deputados o honrado 
relator da Receita, naquella Commissão. achou preferível se limitar atê 31 
de Julho, como era pedido em Mensagem, a approvação do acto do Governo. 
'Esta limitação não me parece absolutamente procedente. 

O Senado, facilmente verificará que a situação actual de todo o com-
mareio ê de Incertezas. E sta Casa approvou a medida, que foi bem recebida, 
com applausos de todos. A unica objecçã o que houve pa rtio de S. Paulo. onde 
o commercio declarou que haveria uma differença entre o daquella praça e 
o do Rio de Janeiro. pela circumstancia de que as Dôcas de &,1-ntos conti-
nuariam a cobrar armazenagem. 

Esse· problema, · entretasto, foi resolvido pela intervenção do illustre pre-
sidente do Estado de São Paulo perante a Companhia Docas de Santos, que 
eoncordou em reduzir aquella taxa. Era esta a un!ca objecção que não 
considero Inteiramente procedente, porquanto a qui pagamos 2 •j• ouro, taxa. 
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que alli não é cobrada. Portanto, jâ havia uma differença entre esses dou..o; 
mercados, o de São Paulo e o do Rio de J'aneiro. 

Em todo caso a questão está resolvida pela intervenção benefica do Sr. 
Presidente do Estado de São Paulo . Não ha mais. portanto, nem esta ob -
jecção a a presentar. 

Parece-me, pois, que sobre estas dua:s primeiras medidas não ha r=ão 
nenhuma que faça com que se deva modificar aquillo que foi resolvido pelo 
Senado Federal . 

O $R. LAURO MULLER: -- Aliás isto uão me surprehende, porque alnd<L 
no anno passado a Camara dos Dsputa à.os rejeitou uma emenl1a que ape-
nas autorizava o Governo a tomar uma . providencia semelhante. 

0 SR. PAULO Dlil FRONTIN: - Perfeitamente, 
O SR. IRIN&U MACHADo: - Isso foi HO orçamento da Recelta, vot!L(lo nu 

dia 30 de Dezembro, 
O.SR. PAULO DE FRON'l'IN: -V. Ex. , Sr. Presidente, e o Senado vão, po;· 

uma pequena estatística, ter idéa da si1uação em que se encontram os ar·-
mazens do Cães do Porto • 

.Estão depositados nestes a rmazens e já se acham em condições para lei -
lão, isto é, já passa ram dos seis mezes concedidos para a sua permanencxa. 
os seguintes volumes: 
De navios entrados até 31 de Dezembro de 1919 ... . . . . . ......• . .. . 988 
De navios entrados no primeiro semesüe de 1920 .... ... ... . .. . .. . 6.08<) 

Os volumes que lá se encontravam :L 31 de Dezembro de 1919 são em nu-
mero extremamente reduzido, são em g-eral mercadorias que, submettldas a 
leilão, não encontram comprador e, por isso, continuam armazenadas, agua r-
dando novo leilão. 

Mas, como disse, de navios entra.~os no primeiro s emestre de 1920 , o 
numero de volumes é de 6.086. 

Agora vai ver o Senado quanto o numero cresceu depois de se pronun-
ciar a crise, de Julho a De:z;embro do anno passado. 

De facto, em 30 de Junho findo estavam ainda arma:z;enados no Cães do 
Porto: de Julho de 1920, 4.636 volumes; de Agosto, 7 .866; de Setembt·o, 
16.607; de Outubro, 23.613; de Noveml•ro, 24.626; de Dezembro, 49.781. 

O SR. Josll: Euz&Bio: - Sempre Cl·escente. 

O Sn . PAULO DE FnoNTIN: - Esta esta~istica não precisa commentarios. 
Vê-se como, a partir de Julho do annn passado, manifestando-se a crise, a 
situação foi successivamerite se aggrava ndo, 

O total dos volumes cah!dos em commisso em 30 de Junho corrEm -
te a nno - e eu agrade\,;O ao illustre engenheiro que ê o digno superinten -
dente do Câ.ee d0 P orto, Dr. Carlos Kiehl, a benevolencia que teve fornecen-
do-mê estes dados , que são de diaS atra:-., porquanto, estando nOs a 6 de Ju· 
lho, elles se re!erem ao mnvlmento do Cães atê 30 de Junho, achando-se 
perfeitamente organizado o serv!Qo ali!, o que só deve . merecer •loJ:"iOII e 
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wuvor.,~ --·- "' . cota! desses volumes no Cães do Porto, como já msse, sObe 
" 133.203. 

O SR. JosÉ EUZEBIO: - Só no porto do Rio de Janeiro? 
O SR. PAULO DE FRONTIN: - Sim, senhor. São os elemestos precisos 

que pude obter. Devo ainda accrescentar que pude separar desse total, os 
volumes que pertencem á tabella H, c que, opportunamente foram remetti-
dos para os armazens aii'andegados externos, onde a armazena gem não 
tem mais importancia porque ê mínima e póde ser perfeitamente supportada. 

Desses volumes 1. 527 pertencem a o período anterior a 30 de Junho de 
1920, e 22.562 entraram no segundo semestre do mesmo anno. 

Vê, portanto, o Senado, que estão sujeitos a leilão de consumo. nos ar-
mazens internos, onde a armazenag em ê prohibitiva, por já terem ultrapas-
sado o prazo de seis mezes, a bsorvendo assim ma.is de 18 olo do valor da 
mercadoria, 109 .114 volumes . 

Esta ê a situação exacta. que permittírá resolver o problema com dados 
cuja segura nça eu affirmo a o Senado, porque pa rtiram do digno superin-
tendente do Cães do Porto . 

Qua nto á questão da importaÇão, h a t ambem um dado muito inter.essan-
te que ora trago ao conhecimento do Sena do . 

Ao passo que a entra da dos volumes, em janeiro do corrent~ anno, foi 
de 329 .5 87 e em Abril ainda foi de 281.866, bruscamente baixou em Maio a 
165.155, isto é , a m enos da metade da que se v erificou em J a.neiro . 

Está ahi , por conseguinte, a acção au tomatica da crise determinando no-
tavel diminuição da importação. 

O meu illustre collega de representação, cujo nome peço venia para 
declinar, Sr. Sampaio Corrêa, examinou, no seu brilhante discurso. o as-
:;umpto sob o ponto de vista ·do valor da importac;,.ão e da exportação. Por 
minha vez, acabo de mostrar o que se tem passado, em relação á quantida-
de de volumes entrados nos armazens do Cães do Porto, completando, nessa 
par te, aquella exposição. 

Um outro ponto, tambem inter essante, ê o que nos dá a conhecer a sl-
t u!'Lção actual do Cães do Porto e que permittirá a o Governõ. desde que te-
nha a intenção de adiar obras adiaveis, resolver a respeito. 

Limito-me a mostrar qual a situação do port o do Rio de J a neiro e a do 
de Sa ntos. Natu ralmente. outros que nã o conheço tão bem como esses, 
s otfreram ou soffrem do mesmo congestionamento que pesou sobre o porto 
desta Ca pital no ultimo sem estre do anno passado e no primeiro trimestre 
do corrente a nno, quer dizer, ern um período de seis mezes, pa rtindo üe Ou-
tubro do ar.no passado até Ma rço do anno corrente. 

Para dar uma idéa do congestionamento, n este peri.odo, vou informar 
a o Senado da situação do Cães do Porto em duas épocas - tomadas a esmo 
- de accôrdo com os da dos que m e foram fornecidos e que perfeitamente 
.caracter,iza m a s.ituação . 
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Ein 18 de Novembro do .anno passado, no cães fronteiro aos lo arma-
zens internos .não arrendados - pqrque ha tres armazens que estão arren-
dados e que são o 12, o 13 e o 14 - estavam atracados 14 vapores e chatas, 
contendo mercadorias para ellas transbordadas, de 22 vapores. .I!Jm frente 
aos armazens 8 e 11 estavam igualmente atracadas varias chatas eom mi-
nerio, ferro e .madeira, provenientes de cabotagem e inflammaveis. Por fal ta 
de espaço no eães, aguardavam sua vez para serem descarregados sete va-
pores e chatas com mercadorias de 17 va pores para ellas transbordadas, 
porque esses vapores não podiam se demorar. Quer dizer que mercadorias de 
24 vapores que não puderam atracar, quer directamente, quer pelas chata,;, 
não foram deserubarcaaas por falta de espaço no cães. 

A 26 de Fevereiro deste anno, a situação era sensivelmente a mesma . 
Estavam atracados ao cães cinoo vapores, tres veleiros e chatas com m.w-
cadorias de 16 vapores, além de chatas diversas , recebendo inflammaveis e 
m.inerios: Aguardava1n lugar para atracar dous vapores e chatas com rner-
cadorias de 2~ vapores, os quaes, para não sof,frerem demora, tinham tran~
ferido seus carregamentos para essas chatas . 

Até 11 de Abril os navios entrados não tinham encontrado espa~;o para 
immediata atracação. Neste dia, modificada a situação, o na.Ylo Fort de 
T1·oyon foi o primeiro que poude atracar ao cães, sem ter que e;;perar lugar e 
sem recorrer ás chatas para. descarregar as mercadorias que constituíam o 
seu carregamento, evitando-se assim demora., extra.vios, l'OUbos, corno sem-
pre .succede quando as mercadorias são transbordadas para chatas, e excesso 
de despezas. 

Até então a. situação do porto era grave. 
O mesmo facto se dava no porto de Santos, onde chegou "' haver, em um 

·dado momento, 54 vapores, dos quaes 20 e poucos, não podendo occupar lugar·, 
ficavam á espera de vez para atracar. 

Pois bem, esta situação, em 11 de Abril se modificou, tornando-se nor -
mal; agora, pois as informações a.Jcançam o dia 2 de Julho corrente, passou a 
ser a seguinte: 

No dia 2 deste mez estavam apenas atracados nove vapores e chata,; 
com mercadorias de um outro, além de diversos carregados de mercado-
rias de exportação e inflammaveis. Nenhum vapor ou chata aguar-
dava lugar no cáes e neste estavam vagos os trechos fronteiros aos ar-
mazens 2, 4, 8, 15 , 16, 17 e 18, .e o pateo 10 e outro sem numero entre o 
armazem 19 e o pateo 11, e a parte do cães em frente á praça Mauá. 

Eis ahi a situação em que se acha hoje o cães do I•Orto: approximada-
mente metade do cães não tem embarcações ah·acadas, sejam vapores, ve-
leiros ou chatas portadoras de mercadorias de va.pores. 

Creio que com estes elementos defendi sufficientemente · o que foi reso1-
vido pelo Sena.do no projecto que tive a honra ·de submetter á sua alta con-
sideração. 

Vou passar ao exame da terceira medida. 
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A terceJra medida de emergencia era relativa a pagamento do direitos 
ouw na razão do vale ouro, isto ê, do mil réis ouro valer ·dous mil réis 
:~~apel. 

O illustre Relator da Commissão de Finanças, meu prezado amigo, Sr . 
Francisco Sâ, julgou conveniente modificar o que eu tinha apresentado, ele-
vando a dous mil duzentos e cincoenta réis, correspondente ao cambio de 12, 
que . eu tinha estabelecido em dous mil réis. Nenhuma objecção tive a fazer 
relativamente a essa emenda que com toda a satisfação adoptei. 

Vou mostrar agora ao Senado como não pertence a responsabilidade da. 
situação actual ao commercio, cousa que muitos têm querido fazer acre-
ditar. 

O commercio, como disse no discurso de 9 de Maio, commetteu um erro 
baseado em uma illusão, a de que, depois do armistício, a situação seria 
muito mais favoravel do que o fôra durante a guerra . Encommendou mui-
tas mercadorias na supposição de que o consumo se elevaria ainda mais ro-
lativamente ao anterior período . Refez os stocks' que tinham desapparecido 
dúrante o periodo da guerra mundial. 

Mas quanto â extraordinaria baixa da taxa cambial, não a podia prevêr . 
No período de 1907 a 1914, funcciona ndo a Caixa. dé Conversão, o com-

mareio teve uma taxa estavel, porque o valor do mil réis ouro era. fixo e 
elle assim podia fazer a calculo dos preços de venda dos seus productos, sem 
intervir na questão do cambio, e sem, portanto, levar em conta os elementos 
de jogo. Em 1913, o cambio sobre N.ova York, o dollar, teve como valor mé-
dio o preço de 3$109. De Janeiro a Julho de 1914, antes de em Agosto ser fe-
chada a Caixa de Conversão, a média do cambio ligeira alteração soffreu e 
assim mesmo sem importancia, pois foi de 3$134, em lugar de 3$109, variação 
insigni-ficante que em nada a ffectou o commercio. De Agosto a Dezembro de 
1914, suspenso o !uncctonamento da Caixa de Conversão, a média passou a 
3~826; em 1915, foi de 4$054; em 1916, 4$254; em 1917, tendo a nossa ex-
portação melhorado sensivelmente; baixou a 3$998; em 1918, manteve-se 
quasi no mesmo, isto é, a 3$947; em 1919, foi de 3$816, e no Plimeiro se-
mestre de 1920, foi de 3$864. Isto quer dizer que, declarada a guerra, podemos 
tómar como média um pouco mais de 4$, em lugar de 3$120, no periodo an-
terior ao funccionamento da Caixa de Conversão. 

Não houve, portanto. um accrescimo que pudesse desorganizar o com-
mercio importador e a industria, que precisa importar parte de suas mate-
rias primas. Dahi em diante, porém, começou a derrubada, e para não 
cançar a a ttenção do .Sena(lo eu farei inserir, no meu discurso, não mais as 
cotações sobre Nova York, nem sobre Londres, mas o valor do vale-ouro que 
é semanalmente fixado pelo Governo para a cobrança dos direitos em 
ouro. Tenho o quadro em m eu poder e vou fazer uma ligeira synthese do que 
nelle se contêm, porque a leitura cançaria os meus honrados collegas do Se-
nado. Do quadro do vale-ouro relativo ao a nno decorrido de primeiro de 
Julho de 1920 a ao de Junho do corrente anno, verifica-se -que, até 20 de 
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Setembro de 1920, o vale ouro ofi ·inferior a 3$, variando entre ·o maximo . de 
2$990 e -o m ínimo de 2$336 , 

Vê, portanto, o Senado que, ainda na primeira parte do segundo se-
mestre do anno ·passado, as cotações do vale-ouro que serviam para paga-
mento dos direitos em ouro de importação, estavam em condições franca-
mente favoraveis ao commercio, pois que eram pouco diversas das que tinham 
sido anteriormente. De 20 de Setembro a 31 de Dezembro, o vale-ouro, ex-
cepto em uma semana na qual elevou-se a 3$!,56, foi sempre inferior a 
3$500, •oscillando entre o mínimo de 3$064 e o maximo de 3$484 . De 1 · de Ja-
neiro até 18 de Abril do corrente anno, o seu valor foi inferior a 4$, sendo. 
nesse período, o mini mo 3$456 e o maximo 3$909 _ De 18 de Abril a 6 de Ju-
nho do corrente anno, as oscillações foram diminutas entre o mínimo do 
4$ e . o maximo de 4$-154. Portanto, uma differença tambem mínima que não 
attingio a · 5 o/o . 

Finalmente, em Julho accentuou-se a quéda brusca do cambio. O vale-
ouro de 4$134 em 6 de Junho. elevou-se successivamente a 4$164; em 13, ~-

4$535; em 20, a 5$023 , em 27 de Junho, sendo hoje o seu valor de 5$112. 
Eis como se deu a quéda brusca, que vai recahir sobre as· difficuldades 

com que já lutava. o commercio, elle que, com sacrifícios enormes·, muitas 
vezes obtendo urna moratoria facultativa, isto é, uma pvor.ogação de prazo de 
favor .. ou dos exportadores, ou dos- bancos· onde estavant os saques• corres-
pondentes aos conhecimentos das mercadorias que recebera; em lugar de 
melhorar a situação, a partir da da.ta em que o projecto foi apresentado. 
peiorou, e peiorou notadamente. 

Comprehende-se, portanto, que não pôde deixar de haver da pa.rte do 
Congresso Nacional o objectivo de vir em soccorro desta situação. 

Qual -a unica objecção que se póde apresentar'? E' a de que o Governo 
vai ser prejudicado, porque vai receber quantia menor do que -a que devi'l 
receber. Ora, se o Governo receber papel, para que elle não seja prejudicado, 
basta agir de modo que o papel lhe dê, a uma taxa de cambi.o diversa da actual, 
mas cor respondente ao valor que dermos ao vale-ouro na remessa que te· 
nha de fazer para o exte1·ior, para o serviço de juros e amortização de sua 
divida e outros compromissos que possa ter. Para isto, exactamente é que 
se realizou o emprestimo externo. 

De modl'l que o Governo, pelo ernprestimo externo feito, não só na parte 
que já foi realizada, mas, 'principalmente, na segunda prestação que tenha 
i:le se effectuar, de Outubro em diante. poderá ter recursos' precizos· para 
não ser prejudicado. E assim terá o projecto votado peJ.o Senado a uxiliado 
de modo efficaz o eommercio, sem prejudicar o Governo. 

Vejamos ag.ora o que aconteceria se se mantivesse a exigencia do paga-
mento na base da taxa actual de cambio. 

O Senado vê immediatamente que, se o commercio lutou com sacrifícios 
para pagar o imposto em ouro, a uma tax~ do val•J-ouro superior a tres mil 
réis, como pód~ elle pagar a taxa de mais de cinco mil réis? (Pa-1tsa), Não 
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o poderá fazer; as mercadorias na sua maior parte irão a leilão; prov>cvel-
mente. não darão para pagar os direitos; haverii. prejuízo para o Governo; e , 
o mais grave é que essa· massa de mercadorias irá. cahindo em commisso, á 
medida que v tempv pass1<, e irão:.. sendu adquiridas em condições favoravel"' 
por aquelles que disponham de recursos, de modo a perturbar a situação 
commercial dos que jê. satisfizeram os direitos e pagaram as mercadorias em 
êiJoca em que isso ainda se podia dar, isto é. antes do mez de< Maio. 

A medida que apresentei e que o Senado votou não tem effeito posttt· 
.dor; nã,o vai facilitar as importacões, como alguns escrevem e dizem: f: 

~implesmente appJi.cavel ás mercadorias armazenadas até 30 de Abril. 
Se se estendesse atl'l 31 <it Maio, não haveria inconveniente; ao contra· 

rio, seria mais um beneficio prestado ao commercio. Depois que a medida 
Sb tornou publica, não convém de fôrma alguma prolongai-a, porque então 
poderia fazer com que a importação crescesse, o que não é absolutamente o 
otjectivo da orientaç[Lo do Senado e muito menos do orador. 

Parece, portanto, que a approvaçfio da medida é da maxima convenien· 
ela, porque vem facilitar a retirada destas mercadorias. vem dar ao Governo 
recursofJ, porque, sem isto, os direitos só depois dos leilões serão cobrados. 
perturbando, a lém disso. a situação normal do commercio e talve-.o~ aindn. de-
terminando consequencias mais graves. 

Sei que ha alguns negociantes importantes que se oppõem a ess·a medida, 
pelo ·duplo motivo ·de que são candidatos aos leilões e porque querem obter 
estas merca dorias por um preço ;nuito reduzido. Poderia citar nomes . Não 
o faço hoje, mas fal-o-hei se fOr necessari-o . 

Uma casa commercial extr angeira, muito importante. é uma das que 
estão neste numero. Ha tambem outra grande casa. opportunamente, es·ta· 
belecida no Rio de Janeiro ha muitos annos e que tem muita satisfação em 
auxiliar tudo que é relativo á m-us·icq . Creio que esta indicação dará a conhe· 
cer de quem se trata . 

Pelas considerações que acabo de fazer, o Sem:.oo tem opportunidade d" 
verificar a situação, cada vez mais gra ve, em que ~"' acha o commercio, sob o 
ponto de vista do pagamento dos direitos em ouro. 

Basta dizer que o valor de 5$112, determinado para a média do dollar. 
na semana passada, que corresponde ao valor do dollar de 9$3 60, é igual ae; 
cambio ouro esterlino de 5 9\32 . Quer dizm· .. situao;ão peior do que a baixa. 
que houve em 1898, a qual attingio, como já tive occasião de mostrar aqUI, 

a 6 5IS; ao passo que agora estamos a 5 9J32. 
Feitas estas considerações, só me resta appellar pat·a o S1·. Presldentr• 

da Republica , que, como che.fe do Poder Executivo, p6de ter uma acção ef:fi. 
ciente em relação á passagem do projecto. quando menos pela sua sancção, e, 
ll, honrada Commissão de Finança s da Camara dos Srs. Deputados, para 
que este problema urgente e inaàiavel seja resolvido de accôrdo com (J que 
votou o Senado, lig·e!ramente modificado na ter·cei.ra medida, se entender 
que a situB.çào aotual assim o exige, mas de modo a que possa constituir 
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Unl s ocoorro rea l em oeneficio das difficuldades -::om que lutam o commer-
elo importador e a !ndustria que necessita de materias primas extran geiras. 

Tenho concluído . (Muito bem,· muito bem . ) 

QUADRO A QUiil Blll Rrmrli:RIO B . llllt. 

1920 
Dlaa 

Junho : 

5.------ .-.-- ......... .. ..... .. . -. ... .. -.. .. ... . -. ... -.. -. .. .. -. .. . 
.12 • . . . . . ......•.. •. -- ....... -. - .. . • .. ... . .... -- . . .. . ... . . - . • - . . . .. . . 
19 • . ... - - ... -. - . . - .. .. - . - . . - ... -. - .-.---- . . . . -.-- ... . - . . . . . . - . . - . .. . 
26 .- . . .. . - . . . .. . . . . .. ... - .. . .. .. ' ..... - .. . . . . .... .... . - .. . . .. . .. . . - . 

Agosto: 

2.- . . . . . - . . . .. . ... . . . . . . . . . . .. . - .. -. - - ...... . .. . .. . ..•. . .. . : : . .. .. . 
9 . - . . .. - . - - . .. --- . . .. . ... . . . ... - .. . .•• - . . . - .-- .. - . . ..... .. - - .- . .. -. 

16 ... . ... . . --- ..... - . . . . -- - .. - . ... - . -- ..• - . . ... - . . . .. . . . -. -. - --- ... . 
23,- . . ... . . . ...• •. -- . . . . . . - ... . . . ... . - . . . . • - . . - •. --- ... . .. . .. • .. ...• 
ao .. . .. .. . . . .. . ...... . ..... . . . .... . . . .... . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . 

Setembro: 

6 ... . . - .-.- •.. -- . - .. . .. . . - .. -. - .. - ..••.. . ... . ...... - .. . - •. . . . - . .. . . 

13 : : . . . ... - .-. - -- ... -- .. . .. . -- . ..... -- .. - . . - .. . . -- . . . - ... - .. . - ... -- -
20 . . : . . .. - .- . . - . .... . . . .. . .. . ... •.. . .... ••. . - .. . - - ....• • . ' .-- .... . . . 
27 . .' . . . .. - . . - .. - . .. . . . . . . . .... . . . - .. . ... . - . . . . . ... •. - .•. - . ... . .• ... . 

Outubro : 

1. .-- .. . ... -. - .... - .. - .... . .. - - - . . . . ... . - - .. . . - .. - - .... .. .....• . ... 
i f. --- - .. . -- - --.- ... . ..... . ... . -- .. . . ... . .. . - . . . . . . . . . ... -- -- -- . ... . 
18 .. · .... - - .. . . . . -- .. . .... - ... . .. . . -- ... - ... . -- . .... . - . - -- . .... - . . .. . 
25 .. · . .. . -- - . ... ' . . -- .- . . - . . . . . . . .. . . - ... .. - .- .... . ' . . . ... . . . - . . . .. . . 

Novembro: 

2 • . . .. . - . . .. - •.•.• . .•..• -.-- • • ... ... - ... . . • - • .•.• - •. -.-. - . .. - • ...•. 

8 •........ . - .. - . ... - . . .. .... .. .....•.... . .. .. . -.- . . . . . - ..... - . ... . 
'l t ... ' . . .. . . .. . ..... . ... .. . . ... ,_; . . .. . ... . .. . . . . .... .... ' .. . . . . . ... . 

Vale-01lr o 

. L.' 

2.341 
2. 336 
2. 36? 
2. 626 

2.571 
2. 57& 
2.64:1 
2 . 70~ 

2.80;i 

2. 82~ 

2. 990 
3.06-1 
.3. 0711 

3 .130 
3. 153 
3 .178 
3.29,, 

3 .130 
3 . 14!! 
3.a2S 
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.29 •••••••.•••••.• • •••.•... . •.•• .. ..• • •. • ••.•• • •...• . 

Dezembr~;~: 

6 ... . .•... . . . ... . .. . . . .. . ..... . . . ......... ·.· . •••• ' ..••......... . ... 
' lll . . .............. . . .. . . ....... . .............. .... ....... . ........ . 
20 ...... . ......••.....•................ . .... . ... . . . ......... . . .....• 
!7 o ................... . ........... o ........ . ... o • • • o • • o ~ ••• • • o • ••• • • • • 

1~21 

J'a.nelro: 

:a . .... o ••••••• • ••••••••••••• • • o • •••• o • o ••••••••• • o •••• o •••• ~ ....... . 

10 ..... . .... . .. . . ...... . ......... . ....... . . . ......... . ..•.... . . . .... 
17 ......... . ......... . ..•.... . . .. . ......................... . . . ... . .. 
:24 ..•. . ..•• .. •.. . •.....•. . •• . ••.•• • ....•••••.• . . •. . •....•.••. . . . . . •. 
31 .. .. . ....... . ............ . . ... . . .... . . .... .... . .. ..... . . . .. . .. . .. . 

Fevereiro: 

7. ... . .... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ... .. .... . 
14 .. .. . ... . ...... .. . ..... . . ... .... . . . ....... ' . . ........ . ' . ... ... . . . 
21 ........ .. .•.......... . ..•....... . . . ............. . .. .. •. ... . ... ' . . 
28 •....... . ... . . . . .. • • •. .. ... . . .. •. . .••....••• . . . . . . •. • .. . .... . ..... 

Março: 

7 •... . . .. .... .. . . ... . . . . . • . ... •.. .....••.•....... . .. . .............. 

14 •............ . ....... . ...... ... .. . ' . . ........... . .... . ........ . .. . 
21 .. . .................... . .... . ....... . . •.............•........ . .... 
28 ............. . .... .. . .. .. . ...... . ..............•.... . .. . , •.•...... 

Abril: 

4 ......... . ................ . ...... . . ' . .. .. ... . .... . 
11, ...... . .................. . . . ..... • ........................ . .. . ... 
18 ............... . ...... . ..... ..... ........ . ................ . .... . . 
25 . . ......................................•......•.... . ..... .. .. .... 

Maio: 

. ! ............ . . . ...... . ...... ... .. .. ..... . ...... .. ...... . .. . .. ' ... . 
·.9· • .. , . ..••.•• .• , ••. ••• •• ' ••..• • , •• .••••• • ' . •• , , •••• • , ' •.• ,, .• , .. ' • . 

3.34!l " 
3.375 
3..484 
3.48~ 

3.495 
3.541 
3.630 
3.67'-
8.754 

3.631) 
3.661 
3 . 5711 
3.456 

3.512 
3.55' 
3.80f'J 
3.69~ 

3. 76! . 
3.90' 
4 . 0511 
4.000 

4.07!) 
4, 15A, 
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1$ •.•• . .•••• •·•·• .....•.. • .••••••••.•. . ...•••••••.•••••••••• • .•••••.• • 
23 •••• . .•..••.•••• . •• • .... . .. . ••••• . .....•••••••••• ' .••.••••.• . .•.. . 
36 

••••• • ~ •• ~ 6 ... . . . . . .... . .. . ....... . ........ .. ............ . ........ . 

.Junho: 

S . . . .. . .. . .... . · . . . . ...... .. .•.. . ... . ...... . ..• .. ·. ·.• .•.•. . • .....•.•. , 
13 ... . ........... . .... . . . .. .........• . ............. . .... . . . ......•.. 
20 . .... . ..•..... . . . . .... . ... . ........... •. ..••....•••.. . •• . •......•• .,., 
~- ... ~ .......... ~ ... ............. ............................. .................. . 

SESSÃO DE 20 DE JULHO 

4.1114 
4 .0U 
4.01.ii\ 

4.134 
4.364 
4.636 
5.0U 

O Sr. Paulo de Frontin: - Sr. Presidente, a~ medidas de emergencla 
que merecerem a approvação do Senado, tiveram os applausos das associações 
commercla·es e ao mesmo tempo das associações industriaes que importam 
materas primas, ou parte dellas, ,do estrangeiro. 

Varias emendas foram a ellas apresentadas, quet· na discussão havida 
na Commissão de Finanças da Camara dos Srs. Deputados, quer no plena-
rio, por occasião da discussão, que, alli, ainda não· está concluida. 

Essas emendas tiveram por objectivo, quanto ás duas primeiras medi.-
dàs vota das pelo Senado, ampliar a sua acção, pois uma dellas estabelecia 
que o Govern'o deveria entender-se com as companhias concess!onarias ou 
arrendatar!as de portos para que a mesma disposição applicavel á cobrança 
de arma zenagem pela União, fosse feita, tanto quanto possível, de fôrma 
identica, por essas companhias. 

Outras, visara m prolongar · o prazo até 30 de junho, ou para o da. data 
da. Je!, que eu havia determinado tosse até 30 de abril, prolongamento tanto 
mais acertado quanto é certo que, devido á demora na discussão, talvez 
mesmo o prazo de 30 de junho não satisfaça por completo o objectivo que ee 
t eve em vista. Mas releva notar que não houve opposição formal áquella:o; 
rluas primeiras medidas. 

Com >mrpre7.a, ~í no Diario do Congresso que na sessão de hontem, o 
illustre representante do Estado do Piauhy, o meu amigo Sr. Armando Bur-
la maqui, manifestou-se contra a efficiencia da primeira medida, substituin-
do-a por o~ttra de caracte1· completamente diverso, e tambem contra a se--
gunda , propondo a sua suppressão, pura e simples. 

C;·eio que S. Ex . não foi devidamente informádo sobre o caracter dacs 
duas medidas. Si S . Ex. tivesse obtido informações precisas, relativas jl.Q 

(•) N;i.o foi revisto pelo orador , 
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q-qe l'le passa, não só no porto g.9 , ~i.o de Janl)jro, nos armllllens do Câel!i <f{' 
.R~~t~, mas; iguàlme:n:te, nos armazens da . Companhia Docas de Santos e em 
outros das demais alfandegas da Republica, acredito que a opinião de S . EX. 
se'· modificaria radicalmente. 

Não vou cançar o Senado desenvolvendo longamente as razões· que de-
terminaram a apreS€ntação do projecto e que igualmente occasionaram a 
sua approvação pela Commissão de Finanças e, posteriormente, em plenario, · 
pelo . Senado; bastará recordar o numero de volumes sujeitos a commissão, 
erri 30 de junho, existentes nos armazena do Cães do Poi·to do Rio de Jà~ 
-n~.lro, numero que é de 133.203, dos quaes 109 .114 nos armazena internoà, 
onde a armazenagem é quasi prohibit!va, por elevadissima, e addiclonar o 
dos volumes existentes, em 30 de junho, correspondentes aos mezes de ja-
neiro até junho, os quaes, â medida que o tempo decorre, vão successiva-
mente cahindo em commisso, sujeitos, portanto, aos leilões de consumo. 

Como não tive ainda ::., opportunidade de submetter estes dados á con-
sideração do Senado, acho interessante lei-os, afim de que todos possam ve-
rificar como a primeira e a segunda medidas de emergenc!a votadas .. a.ffe-
ctam· ·de um modo notavel os ·volumes existentes nos armazens do Cães. do 
Porto do Rio de Janeiro (lenào): 

"Em 30 de junho existiam nos armazens do Cães do Porto: 

De janeiro,. 
De fevereiro . 
De março. 
De abril ., . 
De maio. 
De junho. 

Total. 

71.157 
70.197 
83.887 
72.026 
69.367 
69.200 

435.834 
"! 

I-sso quer dizer . que, além do numero . suj·eito jâ ao commisso, ao leilão de 
consumo, existiam, em 3(\ ~·e, junho; 435.834 . volumes, dos quaes 112.191 per-

. tencentes ·aos armazens externos, e 323. 643 aos internos . 
.. Vê, portanto, o .Senado como a medida de emergenc!a tem uma acção in-
tensa e póde constituir um a1to beneficio para o commercio do Rio de .Janeiro 

. e para as industrias que lá -teem parte de -suas materias primas importadas 
do estrangeiro . 

· Considerando · sómente . os ·, volumes existentes nos armazens internos, o 
numero total é .de 109.114, até 30 de junho, já em commisso, e de 323.643, exis-
tentes e entrados de janeil'o a té áquella mesma data, num total nos armazens 
internos !le 432.757. 

, As rn.e.didas de emergencia não teem , por objectlvo exclusivo relevar ou di-
rniniuir armazens, mas, principalmente permittir ao commerc!o a obtenção dos 
recursos necessarios ao pagamento dos direitos .. · 



\ 
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O i!lustre representante· do Estado do Píauhy, na outra Camara, em um 
\recho do seu discurso deiX{JU ver que a s informações que lhe foram presta-
das não são .exactas, porque, si assim não fosse, S. Ex. não diria o seguinte: 

"Com relação a o numero 2, Sr . Presidente - e neste ponto sou 
radical - acho absolutamente desnecessario que se pense em dispen-
sar de leilão a s mercadorias que forem abandonadas nos armazens das 
alfandegas; porque, com o abandono das merca dorias, si não se faz 
leilão, dentro de muito pouco tempo ficarão occupados espaços dis-
poníveis nos a rmazens e esse abandono indica que o possuidor das 
1nesmas mercadorias. por qualquer razão. por lamentavel que seja, 
não poderá mais dellas se utilizar. " 

Tal não ha . A questão do commisso não é uma. questão de abandono 
voluntario . Si se tratasse de abandono voluntario, perfeitamente. Mas esse 
commisso é determinado pelo esgotamento do prazo maximo, depois do qual 
o leilão se torna uma medida necessaria para obrigar a <retira da das mer-
cadorias. 

Ora, si estivessemos em phase normal, teria, ainda assim, de repetir as 
observações que fiz sobre () inconveniente das taxas, quasi prohibitlvas, de 
armazenagem, determinadas por não estar completamente a pparelhado o 
C".á.es do porto do Rio de Janeiro com armazens externos, como os que exi-s-
tem para as mercadorias da tabella "H" e que deviam existir para as 
demais. 

Temos a intenção de crear portos francos ; mas, exactamente, portos 
francos só poderão existir com uma taxa de a rmazenagem mínima. Como, 
portanto, querer manter. em uma qua dra, como a actual, as taxas quasi pro-
hibit!vas em vigor nos armazena internos; e que já apresentei ao Senado 
numericamente mostrando que valor das mercadorias representavam no 
·rim de seis mezes? 

A situação, portanto, aqui, não é de a bandono de mercadorias; é da 
sua manutenção pelos seus proprietarios. em virtude das difficuldades que 
estes · teem de obter os recursos necessarios para pagamento dos impostos, 
principalmente da parte em ouro, em que falha ram completamente os seus 
calculos . 

·A tabella do vale-ouro - que submetti, em sessão anterior , á apre-
r:iação do Senado, mostra que muitas das mercadorias existentes, foram im-
llO:rtadas quando o vale-ouro tinha um valor inferior a 3$000. 

Nesta · semana attingimos o maximo até agora verificado. ou seja ré1ll 
5$284, que é o valor pelo qual se cobra· o vale-ouro na semana corrente. 

Tudo isso determinou, portanto, difficuldades, das m ais sérias, para o 
commerc!o, "difficuldades que só· podem ser resolvidas de accôrdo -com as 
medidas de emergencia jâ. votadas pelo Senado, as quaes poderão ser com-
pletadas por outras, que, sem serem de emergencia, salvo, talvez, a de mo-
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ratoria ou a de prorogação de prazo de vencimentos ouro, visem o mesmo 
fim. Estas, porém, não s;; resentem da urgencia daquellas, e poderão ser ' 
resolvidas, com mais demora , depois de devidamente estudadas. As de emer- · 
gencia. não ; estas são as medidas que necessitam de solução prompta e 
rapida. 

V . Ex., Sr. Presidente, e o Senado sabem que, mediante solicitações 
da Associação Commercial do Rio de Janeiro, foi pelo Governo permittida, 
até 31 de julho proximo, a retirada das mercadorias, pagando os seus pos-
suidores apenas dous mezes de armazenagem, ficando suspensos os leilões 
de · consumo, até esta mesma data . 

As medidas de emergencia votadas pelo Senado, exactamente proro-
gam até 31 de dezembro esse prazo, de accôrdo com a lei já tinha sido con-
siderada necessaria, indisp>?nsavel, pelo proprio Governo, que a puzéra em' 
pratica durante o interregno das sessões do Congresso, tal sua opportuni-
dade e urgencia. 

0 SR. A . AzEREDo: -Apoiado. 

O SP.. PAULO D:El FRONTIN: - Nestas condições, que fez o Senado? 
Prorogou o prazo; deu mais folga, deu mais tempo, porque exactamen-

te a situação, em Jogar de ter melhorado, aggravou-se, não se podendo al-· 
legar que tivesse havido qualquer melhoria na successão dos preços dos 
va\es-ouro . Ainda esta semana, estamos no maximo e não podemos sabet· 
se ainda não teremos elevação maior, augmentando a actual taxa. 

O dollar tem oscillado entre 9$600 e 9$840 e o futuro valor dos vales-
ouro, tem a u gmentado sema na por semana .do mez de julho até esta data. 

Nestas condições, as m:edidas de emergencia que foram votadas pelo 
Sena do, não se referem a mercadorias abandonadas, mas ãs que teem 
dono~, teem possuidores certos e determinados. Algumas foram postas á 
disposiçã.o dos exportadores, porque não vieram nas condições da encom-
menda quer quanto ao preço, quer quanto a qualidade. Essas mesmas, po-
rém, teem donos : os exportadores, á cuja disposição a mercadoria foi col-
locada.. 

Parece-me, portanto, que, tratando-se de mercadorias cuja retirada as 
medidas de emergencia teem apenas por objectivo facilitar, não são in-
convenientes os termos da lei neste sentido. Dar prazos para. pagamentos 
de direitos, facilitar, impl1citamente, a retirada dessas mercadorias, são 
medidas que, como muito bem disseram as ·associações · commerciaes e 1n-
dustriaes, só podem merecer applau sos, razão por que estranho que o illus-
tre representante do Estado do Piauhy na Camara dos Deputados queira 
supprimir as duas primeiras medidas constantes do projecto approvado 
pelo Senado e ã Camara enviado. 

Quanto ã terceira, o >Ilustre Relator da Commissão de Finanças da 
ca:m~ra, o Sr. Deputado Antonio ·Carlos, julgou conveniente modificar a 
taxa proposta por mim, de 2$ , já alterada pelo illustre Relator da Com-
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missão de Finanças ~u Senado, Sr. Senador Francisco Sá, para Z$250, ele-
vando-a a 3$850. 

Parece-me que S. Ex. foi longe de mais.. Como auxilio ao commercio. 
deveria ser mais moderada a taxa fixada. 

A depressão do cambio. que tem sido constante, determinou ·a pos5i-
bil!dade de ser elevada a taxa votada pelo Senado. 

No brllhante discm·so com que o nobre Deputado justificou o seu pa-
t·ecer, fundamentando as conclusões a que tinha chegado, S. Ex . achou 
que se queria tomar a média do cambio entre as taxas que vigoraram nôs 
quatro primeiros mezes do anno. 

Esta média cambial é ue 3$688, isto é, inferior á que S. Ex. propoz. 

Suggerindo a de 3$850, S . Ex. tomou por base o cambio de 7 dinheiros , 
correspondendo a 7$020, ou seja, em numeros redondos, 7$000 o dollar, o 
que me parece um pouco elevado, tra ta ndo-se, como -se trata, de medidas. 
de auxilio, de soccorro. A taxa de 3$0oo; para as condições actuaes, que :!oi 
lembrada na Associação Commercial, poderia ser adoptada, visando mais o 
Interesse do Thesouro do que, propriamente, o soccorro, ás classes alta-
mente prejudicadas com a ·baixa do cambio. Mas, em todo o caso, compa-
t·ando a de> 3$850, proposta por S. Ex., o Sr. Antonio Carlos, e a que hoje 
vigora de 5$428, existe uma reducção apreciav·el ·collocando a situação no 
mesmo pé em que estava o vale-ouro na primeira quinzena de abril. 

Essas tres medidas de emergencia, completadas com algumas outras 
que poderão resultar , não só das medidas lembradas pela Commissão de Fi.-
nanças da Camara dos Deputados, como no plenario naquella mesma Casa, 
teem necessidde de ser resolvidas com urgencia. A data de 31 de julho está 
hem proxima, o que vale por dizer que, dentro de <J,lguns dias terminarã a con-
r.essão feita pelo Governo, cujo período vae de 1 de junho a 31 de julho . 

. Serâ., portanto, indispensavel, se até aquella data nada se resolver, que 
este prazo seja novamente prorogado pelo Gov-erno, até que o Congresso 
~olucione a questão. 

Estas medidas virão actuar de um modo e:!!!clente, não para resolver. 
mas para minorar a série de dlfficuldades com que lutam o commercio e 
a. industria nacional, que importa ma teria prima do estrangeiro. 

Nestas condições, prestando ao Senado estas novas Informações, que 
terá de pronunciar-se sobr.~ as emendas que forem votadas na Camara do" 
Deputados, ao mesmo tem!'O esclareço um ponto que attribuo a duvidas, a 
lnformações imprecisas. ou que não foram devidamente consideradas pelo 
illustre representante do Piauhy, Sr. Armando Burlamaqui, ao qual já me 
referi , a nalysando os topicos do discurso por S. Ex. hontem pronunciado 
na outra Casa do Congresso. 

Estas considerações t:oem t a mbem outro objectivo: reclamar, nova e 
Insistentemente, brevidade e urgencia na solução do problema que não 
pó de ser adiado. 



Não· ha nada peior em época de crise, seja erta quar ror, do que pro-
messas de medidas de soccorros que não são votadas e traduzidas em lei, 
no momento opportuno. 

A opportunldade é uma condição fundamental para que as medidas de 
emerg.encia possam dar os resultad'os que dellas se esperam. 

Qualquer demm:a, qualquer imprevidencia póde ·contribuir, de moclo · 
notavel, . para aggravar uma . situação que já é por si uma das mais graves 
que, teem prestado sobre as praças commerciaes do n osso paiz. O com-
mercio, innegavelmente tem resistido, até agora, brilhantemente, satisfa-
:!:endo com honra seus compromissos; mas se essas medidas não viere.m em· 
tempo, não sabemos quaes serão as consequencias desastrosas que dessa de-
mora podeJ;"ão resultar . 

Ne~;se sentido . faço novo appello ao Congresso no sentido de serem essas 
medid~s votadaS' co~ urgencia, resolvendo assim, na medida do poss!vel, 
esse ingente problema . 

. Era o que tinha a dizer. (JJ.f1ü.to bem; m 1Li.to bem.) . 
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CAMA RA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 23 DE JUNHO 

DECRETA U&"DID.\S. DE El!.-U:RGENCIA SOBRE ), T.\XA CA:MBIAL 

(Do Senado) 

O Cong1·esso Nacional decreta: 
Art. l" Ficam decretadas a s seguintes medidas de emergencla: 
I . Para as mercadorias entradas por importação no Brasil,- até · 30 de 

Abrll do .corrente anno. ficam dispensadas até 31 de Dezembro - proximo fu-
turo, a;: taxas de armaz~naggm, pertencentes á União, excedentes a -.dous 
mezei!. 

II . Fiea su!-lpensa _até 31 de D ez11mbro do corrente anno, em todas a" 
Alfandega!'< da Republ!ca, a venda em leilão das mercadorias cahidas em 
commisso, exceptuadas as de. facil deteriora.Qão . . 

III. Para as mercadorias· entradas por importação a té 30 de .Abril do 
corrente anno, a cobrança de 55 %, ouro, do imposto de importação- pal·a 
consumo, será feita até 30 de Setembro futuro, li. taxa fixa de 2$250 , papel , 
pm· lSOO(l . ouro. 

Ar t. 2" Revogam-se as disposições em contrario. 
fknadc FederaL 23 ·cte Julho de 1921. - Frcmr;isco ,Üve<ro B-iumo a,. 

Prtiva , -Presidente. - P edro da Ch~nho. Peàrosa, 1• Sécretario. ·- ' lf'(endnnr;n-

jltf rn·tin.•. 2• Secretario. · interino. 

T'AJU')CER DO RELATOR 111 ll!MENDAS DA COM:MISSÁO Dl!l FINANÇAS , VOTOS DOS DEPUTADO!! 

CrNCINATO BRAGA E -BENTO Dlll MIRANDA 

o · projecto do Senado sobre que se vae em!ttir este parecer consigna. 
medidas téndimtes ·a minorar as itl:t:l'iculdades com que · luta o commerclo 
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importador devido á quêda do cambio ás taxas mínimas em que se tem 
ultimamente expressado. 

E' de reconhecer-se que taes difticuldades estão generalizadas a outras 
classes, assim como á massa geral dos consumidores, no que não ha extra-
nheza, desde que. como é certo, a depressão monetarla affecta e opprim·e a 
todos os interesses. 

Em o caso partlcula.r do commercio de importação, ao qual o projecto 
procura remediar suas diff!culdades. motivadas pela causa alludida, distri-
buem-se pela forma seguinte: 

1• aquellas que provem dos· compromissos a pagar pelo preço das :·mer-
cadorias adquiridas quando vigorava taxa melhor do cambio, e cujo paga-
mento ficou dividido após a quêda a taxas mínimas; 

2•, aquellas que decorrem do vulto a que ascende1·am os direitos adua-
neiros, os quaes, devendo ser pagos em ouro, na proporção de 55 %, so-
bem do q1wnt1t1n á medida que o cambio cahe, e ora se expressam em altas 
aommas. 

Taes difficuldades teem sido expostas e examinadas, já no Congresso 
Nacional, já, e principalmente, pelas associações commerciaes do paiz, entre 
todas sobresahindo a Associação Commercial e R Liga do Commercio, desta 
Capital. 

Suscitando providencias para as combater e destruir, quantos se teem 
preoccupado com a materia hão dirigido suas vlstas, ora para medidas de 
occasião . impostas pela necessidade de attenuar os males actuaes e que se 
apresentam pelo duplo aspecto referido, ora par!'\. aquellas que visam as 
causas primaclaes da desvalorização da nossa moeda, factor principal da 
crise que estâ. despertando a attenção geral. 

Cabe-nos, á nossa vez, examinar o a ssumpto tendo em vista as medidas 
rle emergencia e aquel!as que terão de actuar para combatér e a:ffastm· as 
eausas fundamentaes e permanentes. 

Medidas de emergenr:ia 

o a!teamento rapldo das taxas de cambio é o objectivo primordialmente 
procurado como sendo decisivo para, de um la do, possibilitar ao commercio 
menores encargos na solução dos compromissos tomados pelas importações 
excessivas, de outro, diminuir o valor do mil réis ouro, na base do qual são 
realizados os pagamentos de direitos aduaneiros .. 

Mas, de prompto, subitamente, não ha meio de se elevar taxas de cam-
'-in a não ser que o Estado, fornecendo pelos .nrncessos a seu aleance, di .c,.. ~ .. 

· nihilidades no exteriol", se promptifique a saccar contra ellas a taxas artJ-
ficiaes, em favor dos que teem a saldar creditas em ouro. E, porque isso é 
eerto e geralmente sabido, tem sido suggestionado que a esse fim se desti-
nam os oito milhões esterlinos que o Estado possue na Caixa de Amortização . 

Mas, parece irrecusavel a affirmação de que esses valores. por noto-



rlamente diminuídos, jé.mais . poderiam servir a qualquer plano, embora mo-
desto, de valorização da nossa moeda, e· que, com extrema rapidez, teriam 
de extinguir-se, com prejuízo não pequeno para o Estado, e sem lucro para 
a Nação que veria, desde logo, o cambio cahir de novo, lucrando, apen&S 
aquelles a quem fosse dado primazia no alcance de saques emquanto vigo-
rassem taes disponibilidades provisorias. 

A tudo isso accr.esce que é de mão aviso a intervenção do Estado em 
um me1·cado de cambios erraticos, como é, e tem de se1·, o dos paizes que 
vivem no regimen do curso forçado. Os prejuízos raramente falham, e. 
mais do que •em outros paizes, fructificaram, em o nosso, exemplos fre-
quentes e valiosos das perdas avultadas, soffridas pelo Thesouro em aven-
turas dessa natureza. Parece, pois, que não é possível convir em dispõr do 
credito do Estado, ou de parcellas do seu patrimonio para a elevação de 
taxas de cambio, as quaes devem ficar entregues, preferencialmente e no 
geral, ao influxo dos factores naturaes. 

Afastado o alvitr·e da elevação artificial do cambio, restaria, para am-
parar o commercio importudor, deante dos pagamentos a ~azer no exterior, 
ás taxas actuaes, aquelle que é lembrado pela Associação Commerclal e 
consiste em se substituir, pelo Estado, o devedor particular, emittindo o Es-
tado títulos a um certo prazo e na razão · de 5$000 o dollar, tentando a esse 
fim, um accõrc1o com os credores, tambem privados. Mas, a intervenção do 
Estado nessa orbita de interesse e para esse fim seria inteiramente injustl-
ficavel, bem mais do que a possivelmente verificada no caso do alvitre an-
teriormente discutido. O interesse publico não ampararia essa provldenci<• 
e · o Estado ficaria em posição de franco descredito, desde que seria quem por 
ffm se apresentaria perante credores solicitando prorogação de prazo par"< 
solução de obrigações-moratoria, e em taxa de cambio menor que a ind!ca-
da pelo mercado para de menos pagar-concordata. 

Ha para considet·ar, porém, a moratoria para as dividas em ouro, não 
mais subrogad.a , no Estado; porém, como se praticou na legislação dos pri-
meiros -tempos da guerra. O commm·cio mui judiciosamente não o quer, 8e-
gli.ndo tem feito publico, e a providencia teria de ser effectivamente das 
mais nocivas, já para o credito do commercio do paiz, agora e por muito 
tempo ainda, e já pan-o o proprio credito do Estado. 

A Liga do Commercio, em a sua ultima e importante reunião, insistiu 
pela medida consistente na prohibição de umas tantas importações, objectl-
v'ando, com isso, corrigir a situação deficitaria da balança commercial. Essa 
prohibição, porém, já resulta do proprio curso do cambio, aggravando, com 
o.s taxas actuaes, de um lado, o preço das mercadorias importadas, de ou-
tro, 0 imposto em ouro. Não é necessaria mais providencia alguma para 
diminuir a importação, e, si para disposições especiaes, visarmos umas tan-
tas mercadoria~. seria. de recear-se represalla por parte dos pa!zes que as 
exportam, ferindo tambem, por sua vez a importação das nossas. A prohlbl-
c;ão assim , resultaria contraproducente e prejudicial . 



.e;xcm1......w essas suggestões, e não propostas outras, chega->Je á conclu-
são de que para o Relator deste parecer não ha providencias a adoptar para 
attender ãs difficuldades do commercio importador originaria de seus ore-
ditos em face do extrangeil·o. 

Assim é. de facto. A situação em que se vêem terá de ser regulada e 
resolvida entre credor e devedor, tudo indicando que os interesses de um e 
de outro terão de accommodar-se na formula de uma espm·a para melhor 
momento cambial. 

Cumpre-nos observar, entretanto, que varios e expressivos factores de-
nunciam, para já, melhoria em o curso do cambio, independente da ·actua-
çií.o de intervenções para altas artificiae.s . .' A balança do commercio inter-
nacional tende já para o equilibrio e para o saldo subsequente, cedendo á 
pressão automatica do curso dos cambios . A's importações excessivas de 
ha mezes atraz está seguindo, e terá de seguir -se em consequencia de forças 
fataes, phases de declinio, o que assegura lhes sobrepujará, dentro em pouco, 
provavelmente no segundo semestre em começo, o algarismo das. exporta-
ções . Assim tambem o alto valor exportavel das mercadorias sabidas em 
os ultimos annos da guerra, e consequentes saldos avultados, seguira-se a 
forte expansão das importações em 1920. E' o fluxo e refluxo. inevitavel 
!)m o commercio , internacional, transformando em quasi utopia a aspira-
Qão por saldos contí-nuos na balança do commercio . Importação e exporta-
gão são os termos que tem de ajustaJ:-se, o que faz certo dever ser o pro~ 
grama dos povos, não o de exporta r muito para alcançar saldos, mas o de 
exportar m uito para importar muito, o que é, na realidade, a verdadeira ex-
pressão de prosperidade e de riqueza. O previsto equilíbrio da balança do 
commercio, facto que começa a verificar-se, dilue a causa occasional da 
quéda cambial desde que as taxas baixas em que já estavam em fins de 
1920 até as mínimas a que tocou nos ultimos dia.S. A ascenção, pequena 
embora, terá de operar-se . 

Assegurando essa ascenção outros factores, de ordem occasional, terão 
de intervir, e são elles: a) a transferencia, para o paiz, da somma de. 
18.000.000 de dollars, saldo do emprest!mo exter11o ultimo, deduzidas as 
sommas que devem ficar no extrangeiro; b) a transfer encia, nas mesmas 
condições, da segunda parte do referido emprest!mo de 25 .000.000 de .do! -
lars, como a primeira, e cuja realização está prevista para Setembro; c) a 
desnecessidade em que está o Governo de se habilitar com cambiaes visto 
dispor já, no extrangeiro, de sommas satlsfatorias para o serviÇo de dividas 
e ter cessado encommendas · desde que se habilitou com o material . ferro-
v!ario de que não podia prescindir para enfre ntar a crise de t rans.portes ; 
d ) a mobilização pela venda, no caso de bons preços. e, em outros casos . 
pela war,.anta.gem, no extrangeiro, do stock. de tres milhões de saccos de. 
ca!é · já adq~!ridos pelo consorcio valorizador constituldo pela União e Es-

·tados interessados . 
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.Ueptre >.t.S medidas .de emergencia, objectivando, não mais os credito~:~ 
do importador perante o extrangeir o. mas o encargos por que elle pagsou 
<t responder, em vil:·tude da forte depressão cambial, quanto ao pagamento 
dos direitos aduaneiros, figuram as que o Senado consigna em projecto 
sobre que se está. opinando. 

Essas medidas são: ;·: 
a) isencão das taxas de armazenagem, a té 31 de Dezembro proximo vin-

douro, para as mercadorias entradas nas alfandegas até 30 de Abril ultimo. 
A isenção não vae além. como é de. direito, das taxas pertencentes ã. União. 

b) suspei).são, ta mbem até 31 de Dezembro, da . venda em leilão das mer-
cadorias cahidas em commisso . 

c ) cobra nça do imposto aduaneiro em ouro, relativo a essas mercadorias, 
entradas até 3\l de Abril, sobre a base de 2$250 pa ra o mil réis ouro. 

A primeira providencia já foi. em parte, posta em pratica pelo Poder 
E xecutivo, que prorogou , recentemente, por 60 dias, o prazo de dispensa das 
taxas de tal natureza, havendo submetticlo esse acto, em mensagem especial. 
â. deliberaç;-to do Congresso, competente pa.ra a solução definitiva . 

O projecto do Senado alonga a isenção até a data de 31 cte Dezembro. 
A principio, nos t ei·mos da exposição oral feita, ha poucos dias , perante ~ 

Commissão, pareceu-nos que a m edida cre.'\va para uns tantos importadoreH 
vantagens sobre os de outras praças, torna ndo desiguaes as condições de 
concurrencia commercial; isso pelo fact o de que em uns portos o servi<;o 
de armazenagem é explorado pelas alfandegas; em outros, por companhias 
par ticulares, isen tando o projecto, e mais lhe não cumpr ia , o pagamento das 
taxas apenas no primeiro caso . Melhores informações , porém, asseguram 
que. ess-e inconveniente não se verificarâ. . A Companhia Docas de Santos, 
attendendo á representação do Pres idente de S . Paulo, acabe~ de convir 
na> isenção de armazenagem. Egual delibera.ção se espera das empreza~ 

que exploram os portos de Ma ná os, Belém, Bahi &. e Rio Grande ; ma:s, de 
quanto a estas o tavor não se der. nem pm· isso a situação de desvantagem 
na concurrencia comm ercial se verificará porque servem elles a zonas 
distinctas, cada u ma das quaes não poderá, sem prejuízos maiores, fazer-~e 
tributaria. de qualquer dos outros portos visinhos. 

E m taes termos, não ha porque recusar a medida acceita pelo Sen:ado, 
tanto mais quanto parece-nos certo que a approvação da medida adiante 
proposta determinará o prompto despacho das mercadorias em deposito. 

contra a providencia constante na suspensão de leilões, até 31 de De-
zembro, !!ara a s mercadorias cahida s em commisso, nos depositas das alfau -
clcgas, nenhum motivo h a para a llegar -se . 

A t e1·ceira providencia~ por fim, que o Senado suggere é a de ser reali --
zada a cobrança dos direitos aduaneiros. quanto ã.S mercadorias entradas 
até 30 de Abril , s obre a base do cambio de 12, isto é, ootado o mil réis ouro 
a 2$250 papel. 
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Com a devida venia, observa-se que essa providencia · não merece ap-
provação. 

Em primeiro lugar ha para considerat· que ella desfalca ria a r enda do 
Thesouro. A a llegação de que, com a cotação altlssima a ctual do mil réis 
ouro a renda inexistirá porque as mercadorias ficam sem despacho, niio 
procede. Despachos teem s ido feitos e estão persistindo, sem embargo de 
cotação a lta . Não é possível deixar de. examinar essa e outras medidas no 
aspecto da influencia que possam exercer sobre o Thesouro . As difficuldades 
crue este ora enfren ta são sabidas. Os recursos estão escassos e não errará 
quem disser que. a receita para o exercício corrente está na imminencia de 
soffer desfalqu es avaliados em perto de 100.000 contos de réis, provindos 
da quéda das importações e da suspensão de a rrecadações do imposto so-
bre lucros do commercio . Assim não é justificavel tra nsigir com favor-es que 
determinam desfalques novos, o que importaria em minorar uma crise, que. 
a té certo ponto está affectando mais interesses privados, com a aggravaçãu 

de outra crise, a do Th esouro, que é, propriamente, a que entende com o 
interesse publico . 

Em segundo lugar, h a pa ra dizm·-se contra esse f a vor a situação de 
desigualdade resultante e que consiste em se haver exigido de commercian-
tes, cujas merca dorias já foram retiradas das alfandegas, os altos impostos 
que elles pagaram e não se . fazer exigencias de igual vulto daquelles que 
ainda não as r etiraram, embora umas e outras hajam chegado na mesma 
data .. o relator deste parecer foi procurado por varias commerciantes 1m-
portadores reclamando contra essa diversidade de condições e 
pedindo, para elles, restituições de dineitos pagos, por forma que uns e ou-
tros ficassem equiparados. ponderando mais que o f avor, limitado áquelles 
cujas mercadorias pendem ainda de despacho, traria, entre o)ltras conse-
q uencias, a de permittir pa1·a estes, lucros maiores de revenda, ou concur-
rencia decisiva para poder em pedir preços menores, visto a grande dif-
ferença nos impostos pagos . 

Diante as considerações expostas, e que parecem dignas de apreço, alvi-
tramos' substituir o favor de que se t.:·ata por um outro que, conciliando os 
interesses do Thesour.o com os do commerciante, c:ujas mercadorias estão nru; 
Alfandegas, resguarda, a t é certo ponto, a quelles que já se sujeitaram aos 
despachos na base das cotações dos ultimas tempos . Esse alvitre consiste 
em se cobrar os direitos quanto ás merca dorias importadas· até 30 de Abril 
pela fôrma seguinte: 30 o/o no acto da retirada., desde que esta se faça em 
Julho; 30 o/o no correr de Outubro ; 40 o/o n o correr de Dezembro, assigna-
dos os termos de responsabilidade e opera.ndo·-se a liquidação pelo cam-
biCl da data do paga mento. Com essa providencia o commercio . poderá desem-
baraçar de prompto as mercadorias retira das nas Alfandegas e sobre ellas 
operar por fôrma a conseguir os meios para os pagamentos das prestaçõe.e 
que se seguirem. sem que o Thesouro perca. 



Não temoo; duvida em considerar que e11se alvitre tem igualmente de-
feitos; mas niio lança em situação sensivelmente desigual importadores de 
uma n1esma praça; e, embora com elle possa o '.rhesouro vir a soffrer al-
gum prejuízo, ef'te muito se distanciará do que 1·esultará do criterlo ven-
cedor no Senado, fixando para cobrança o preÇ}o systematlco de 2$250 pelo 
mil réis ouro . 

Não vacin-o, porém. em con>Jiderar que se a Commissão entender prefer_; __ 
vel fixar p'lra minimo da cobra.nça, não o cambio de 12, que é o da dispo-
sição do projecto, mas o de 7, terá afas•tado os dous inconvenientes apon-
tados quanto ao dispositiv-o approvado na outra Casa do Congresso. 

Essa taxa de 7 assignala para o mil réis ouro o valor de 3$857, que 
póde ser cons-idera do a média vigorante nos primeiros quatro mezes do anno, 
havendo se v-erificado o valor mini mo em .Janeiro com 3$498; e, o maximo, 
em Abril, com 4':)056. Insignificante terá de ser, adoptado esse valor, a des-
igualdade a que nos temos referido. Para o Thesouro, o desfalque não é 
provavel, visto como. pelos motivos expostos, o cambio médio do semes-
tre que começa terá de accusar para o valor do mil réis ouro taxa que não 
será inferior ao cambio de 7. 

Costuma-se alvitrar ainda, para diminuir, no que toca ao importador. 
o encargo d~ imposto em ouro, que este seja cobrado, tomando-se por base 
a libra esterlina-papel. Ora, não é admissivel ·::Jlle se faça referir o imposto 
para ser pago em mil réis ouro, unidade monetaria metallica devidamente 
cara~terizada no peso e no titulo, a uma moeda fiduciaria aue perdeu a 
correspondencla -exacta ou o metal, que, só nominalmente, est!l. representan-
do . A referencia tem de ser feita ao ouro, na cotação que os mercados in-
dicarem para esse metal. Se, en1 taes bases, o imposrto em. our.o onera · errt 
excesso. o rumo rectilineo pa ra a reforma estará em augmentar, no ·processo 
de arracadação dos direitos adua neiros, a quota c'm papel reduzida a quota 
em ouro, respectivamente, neste momento, de 35 % e 55 %. Mas, parece claro 
que não se . deve cogitar de altera ções como essa para o corrente exerclcio. 
cujas bases orçamentaria s, quanto á receita, ca recem de ser mantidas, ne-
nhum obice havendo para a cogitação do assumpto, quando se houver de 
tratar do orçamento para 1922. 

Eis, quanto âs medidas de emergencia, para attender âs difficuldade~ 

do commerc!o importad-or, o que nos cumpre observar e propOr. Certo, o 
desejo que anima a Commissão de Finanças é o de attender ãs representa-
ções de uma classe, sob todo sos aspectos digna de maior apreço por parte 
dos poderes publicos . O interesse do Thesouro, porém., on, melhormente, 
os altos interesses do Estado são aquelles que a elle cumpre prlmaclal-
mente zelar. E, f6r::>. dos alvitres retro aceitos e propostos, parece não ha-
ver fôr~ula em que os interesses do commercio e os- do Estado se con-
ciliem. 

Medidas permanentes - Os alvitres que a quéàa excessiva do cambio 
~;usclta para atten uar ou destruir as causas primarias de desvaloriZação da 
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moeda têm de obj ectivar os tres factores dessa desvalorização quaes - o 
desequilíbrio orgamentario e f inanceiro, as emissões de papel-moeda e " 
desfavor da balança de contas !nternaciona es . Bm parte se urientou nessa 
dlrectr!z a representação da Associação Cornm ercia.t mandada ao Congresso. 

Parece desnecessario demonstrar o com.o e o JiOl'que esses tres factore>! 
actuam no sentido da quéda dos cambios, isto ê, da desvalorização da. moeda . 
A influencia dos tres ê hoje ponto pacifico no domínio da theoria economica 
e na pratica do governo dos povos . 

Não apenas a experiencia de outros paizes, 1nas · a nossa propria, mos-
tra que o esforço pelo equilibrio das finanças. affirmando-se na reacçãu 
contra os gastos immoderados, na pratica de economias severas, na arre · 
cadação rigorosa das rendas e na prescripção de empt·estimos de qualquec 
natureza, é factor importante contra o declinio do valor da moeda, con-

. correndo importantemente para a alta dos cambios. De 1882 a 1902 esse 
rumo foi o seguido pela administração, e em pouco. com o auxilio de outras 
providencias, dentre as quaes sobresahio o r esgate do papel-moeda, o cam· 
bio de 5 ~ se elevou acima de 12. 

Cremos que não só em beneficio da valorização da nossa moeda, como 
porque assim o exigem as condições da nossa receita publica, deprimida por 
·causas varias e inesperadas, dentre as quaes a propria quéda do cambio, 
1mpõe-se, neste momento, ·a pratica dessa mesma politica, sob pena de con-
sequencias bem peores do que as verificadas na actualidade. 

Parece que a orientação proveitosa, ou mesmo, de resultados decisivos, 
seria aquella que propugnamos em os pareceres da Receita para 1D20 '' 
para 1921 e que se concretiza nas seguintes a.ffirmações: - não crear em-
pregos; não augmentar vencimentos ; não votar pensões· ou favores; não 
iniciar serviços novos e sustar os iniciados; nào emprehencler obras, qual-
quer que seja a natureza, suspensa s as que houvm,em tido começo. 

E' illusorio suppôr que o paiz retrocederá com a adopção e pratica dessa 
lilírectrlz; questão de muito pouco tempo a restauração financeira, que não 
demorarâ., terâ. de permittir que, com impulFJo maior, sejam consultados t-

attendidos todos os recla mes que a necessidade ou a utilidade justificam. 
Nesse concerto de idéas suggere-se â Commis:<ão emenda ao projecto 

do Senado autorizando o Presidente da Republica: a) a suspender serviços 
' que possam ser adiados; b) a susta r obras, menos as contratadas; c) a 
deixar sem execução despezas determinadas nas leis orçamentarias vigen-

. tes, desde que sejam adiaveis·. 
E' em summa, o que reclama o President e. na sua ultima mensagem. 

em as seguintes expressivas palavras: 
"Os algarismos de 1920, não são defin.itiv or1. mas a ratificações que an-

teriormente soffrerem não alterarão a s it uação penosa do Thesouro, que 
atravesse actualmente crise das mais graves, a braços com innumeras dif-

. · f!culdades, oriundas quasi todas do desequilibrio orçamentario seguidamen-
. te '-Vel•iflcado em muit os exerclcios. 



Os esforços do Congresso e do Governo devem, pm·tanto, converg-ir para 
o objectivo de enquadrar na receita tributaria todos os gastos da Nação, e 
remover com energia, decisão e patriotismo, os embaraços que lhe oppuzerem 
os intnresses regionaes e de partidos. 

Tão ardua tarefa deve começar pela reducção profunda da despeza qu<t 
será limitada ao estr ictamente indispensavel,. como o cõrte impiedoso dos 
gastos ordinarios e extraordinarios, a desofficialização de serviç9s ou em-
prezas que se.iam fontes perennes de prejuízos aos cofres publicas, e o sa· 
neamento do meio circulante." 

Mas. de poueo valerá o esforço pelo equilíbrio financeiro se a elle não 
se conjugarem o proposito e a acção contra o outro e importante factor de 
cambies baixos: - as emissões de papel-moeda. A persistencia na politica 
emissora será de effeitos tão violentos contra a valorização do meio circulan-
te, que, por si só, reduzirá de muito a influencia salutar de outras medidas 
tendentes a essa valorização. E a persistencia ahi está com as emissões em 
ascenção da Carteira de Redesconto, lançando na circulação puro papel-
moeda de curso forçado e ao qual não imprime virtude a lguma o lastro de le· 
tras commerciaes, lastro que só vale quando subsidiaria do constituído pelo 
ouro e em pleno regimen de conversibilidade. A revogação da lei .que instituio 
essa carteira, e, quanto á grande massa do meio circulante, o restabeleci-
mento, de verdade, dos fundos de gat·antia e do resgate, teriam de opet·ar, 
é o que se nos affigura, cúm a mesma efficac!a e rapidez das providencia!' 
adoptadas em 1398, quando se revogaram as leis autorizando emissões e 
instituindo aquelles fundos. O combate .ao papel-moeda é hoje, nos paize<.! 
bem administrados e que a elle tiveram de recon·er, ponto essencial e im-
portante dos programmas de Governo; mais que dos programmas, porque 
já ew execução firme e continua, Bancos de emissão sem grandes stoc1cs de 
ouro e faculdade de emittir com o lastro subsidiarlo de effe!tos do commercio, 
estão a restringir as notas que emittem, forçando a deflação do credito e 
da moeda, .tentando, por essa fôrma, a valorização do meio circulante em os 
paizes nos quaes operam. E' a lição quasi geral, contra a qual nos rebellamos 
ensaiando um novo processo e emissão de notas inconverslveis. 

Felizmente. em nosso meio, os bons principies a esse respeito estão 
a ser propagados pela propria classe commercial, pre_cizamente da.9 que 
mais pt>rdem com a desvalorização da moeda. Assim é que o presidente 
da Liga do Commercio, a proposito d::~. exposição ultima que fizemos, ante a 
commissão, em contrario ás emissões, disse, em a ultima reunião da referida 
Liga: 

"Ao que S. Ex. accrescenta. "combate sem treguas de emissões" eu 
pederia licença para addicionar - "e inicio immediato do resgate do pa-
pel-moeda em circulação". 

Não se diga que esse resgate é impossível neste momento. A Inglater-
ra, cuja exportacão de ca.rvão cahio de 73 milhões de toneladas em 1913 a 
manos de 25 milhões em 1920, reduzio sua circulação fiduciaria de 
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! 366.680.000. maximo a que attinglo em Agosto de 1920. e 283 . 048.000 em 
31 de Maio de 1921 - uma reducção de f 88.000.000 em 9 mezes, os }!:A-

tados Unidos, cuja ew..issão repousava em base de ouro e de cffeit-os con• 
merciaes, reduzio as notas dos "Federal Reserve Banks" por 500.000.000 c\(> 
dollars; a França cuja situação financeira obrig·oll o Governo a declarar· 
que não podia continuar as obras de reconstruc.;ão das zonas dt!\'a .stadas 
pelo inimigo, reduzio o seu papel !nconversivel de frs. 37. 600.000. CJOO nos 
12 mezes, e a Ital!a, que vem lutando com os enormes ãeficits representados 
pelos algarismos que transcrevemos abaixo, acaba de iniciar a reflexão re-
tirando da circulação em um anno mais de 1. 000 milhõeR de libras. em uma 
circulação total de 21. 872 . 000.000 de liras. 

O Sr. Presidente da Republica e o Sr. Ministro da Fazenda, aquelle em 
aua ultima e notavel mensagem ·ao Congresso, este em seu valioso relatorlo 
de 1919, insistem pelos fundos de garantia e de resga te , obedientes a o seu 
vrogramma anti-emissionista; sacrificado, em parte, pela referioo carteira. 

As palavras do Sr. Presidente são peremptorias: 
·•o papel-moeda tem sido considerado factor do dejici t nos ultimos exer 

cicios, e isto porque da inflaç;ão consequente ás exagera das emissões rea--
liz·adas de 1914 a 1918, p r omana a elevad!ssima alta de preço•> que tant o pesa 
sobre o povo. O Estado, por sua vez, é obrigado a pa ga r muito mais caro, 
não só o materia.l que adquire , col11() os serviços que lhe são prestados. Tal 
{fhenomeno observa-se, sen1 excepç;ão, em todos os paizes que durante e de-
pois da guerra se lançaram na voragem do pa pel-moeda . 

Impõe-se. por constg uinte, a queima de parte dessa moeda depreciada 
" o reto1·ço gradual do fundo ouro, garantia das emissões; voltar-se-ha .. 
dest'arte, ao caminho traçado pelo Governo Campos Salles , in~Celizmente logo 
depois abandonado. " 

A commlssão andara. acertada concordando com o Poder Executiv-o, mru; 
.-. opportunidade para as dotações é a do estudo e e!aboração d-o orçamento da 
Fazend~- para 1922. Quando a essas providencias seguir-se - e, mais tarde 
ou mais cedo Isso acontecer1l - a extincç&o da Carteira de Iledesconto, r, 
que teremos Iniciado esforço efficaz para o combate a esse outro impor -
tante factor de ·cambias vis - as emissões· do papel-moeda. 

A boa administração financeira< e uma politica monetaria acertalt:.>,. 
_podem ser tidas como condição Importante para que se redu~>a a influenclrt 
exercida sobre as nossas taxas de cambio pelo desfavor d!o balanço de con -
tas . Esse factor de depressão monetarla, que só não exi s t e em paizes. nos 
quaes o esforço individual, exercitado por muitos annos seguidos, capitalizou 
e consolidou grandes riquezas, terá de ser a ttenuado, e~n seu.s effeitos, n<' 
c:aso nosso, pela immigração de capitaes e valores que n o pa iz venham 
eollocar-se. Será ainda uma boa po!itica financeira e mo·netaria, que, ao 
lado da prosperidade economica do paiz, despertando e fortalecendo· a con-
ffrtnça extrangeira em o emprego de capitaes dentro do paiz, que terá de 
àn~m.àr essa val!osa 'corr ente (1,; linportlv;;ão de valm·es. Contar; t~ara con" 



<\eguir o cqumbrio da balança de contas, com os saldos da .nossa. exportação. 
parece que é prever com desacerto . . Importação e exportação de mercado-
rias, dissemos acima, são termos que, em per-iodos relativamente curtos. têm 
do ajustar-se. Os saldos de exporta(Jàú marcam a vespera. do~ def!cit:s, ot., 
quando muito, a do equilíbrio das exportações e importações. Os 51.000.000 
esterlinos do saldo de 1919 prepararam os deficts de 1920 e aquelte a que 
estamos assistindo . A prosperidade economica, porém, tem de ser o elemento 
decisivo para assegurar, de um lado, a immigra.ção de capitaes. de outro, 
o equilíbrio da balança do com.rnercio quando, no movimento do fluxo e 
refluxo, tiver de nos tocar a phase uo det!cit. Elssa prosperidade · econom!ca, 
entretanto, não se resolverá., como muitos suppõem, pelos grandes saldos 
de exportação, mas pelo alto volume das importações e exportações. sem-
pre em relativo equilíbrio. 

Diante desses princípios, e por outros motivos de facil percepção, des-
perta..'Jl o maior apreço todas as suggesJtões que alvejam o amparo da nossa 
producção. Uma >:la.~ suscitadas pela Associação Commercrat ê a d<> prem!os 
de exportação. Quanto a essa. ha para allegar que ella reclama recursos de 
que a União não dispõe, de parte o insuccesso que essa política ha tido em 
varios paizes que a expel.·imentaram. 

Póde-se dizer tambem e com bons fundamentos que a os Estados, mais 
que á União cabe cuidar da propria producção. A parte da União, quanto âz. 
medidas de incitamento e auxiJi.o ãs forças prcductoras, deve· consistir tan-
to quaJJtO possi.vel nas medidas propriamente de protecção indirecta . 

O ortamen to do MinJsterio da Agricultura as consigna e autoriza, desde 
a s de !rnmigração e colonização até as de ensino veterinario e. agrícola, im-
]Jortac;iio de reproductores e distribuição de sementes. Fóra dos termos 
actuaes desse orçamento, salvo casos excepcionaes como o do café, cuja s!-
tuaç·ão é unica e1n meio da producção nacional, não convém que se saia, ao 
In€nos por agora. Eis porque não .se propõem a proposito do projecto do 
Senado, e neste momento, medidas que importem em protecção directa &, 

producção nacional. A crise por que passam alguns· de seus productos é a 
mesma ora experimentada pela de muitos outros paizes e decorre principal-
mente ela quéda do preço em quasi todos os mercados .ào mundo .. Sua causa· 
seg<:ndc os economistas que t eem versado o assumpto, está na restricção do 
consum o, fa cto observado em todo o mundo e até cer to ponto decorrente 
dü empohrecimPnto geral . A intervenção dos Governos para assegurar p~
ços melhores resulta quasi sempre n a deslocação do prejuízo dos producto-
res par3. o Thesouro, o que '36 é tolerave! quando o 'I'hesouro estâ em con· 
d!ç es de perder. 

André LJ.esse, um. dos grandes econ orn.is tas contGOl rnpora neoo, apreciando 
a crise de preços que atonnenta a pr-oducção, por toda pa.rte, e 0 ma! e:;;ta.r 
economico, gene:ra!iza.do no mundo, escreveu os conceitos st•guintes, qu~ t :1J -
vez tenham inteira applicaç;ão no nosso caso: 
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La eriee a ·de:! causes multiples et trop profondes pour qui 1'on pu1aso 
y an•orte::- un reméde prompt et dédsif. 

It faut une convalescence d'une certain durée pour permetre .Je rétour 
des Societés à I'état normal économlque. 

Cela n'empr!che pas que quelques esprlts fêru.s d'!nterventlnisme recom-
mandent des romêdes souverains, héroiques à leurs yeux. On est essayé en ce 
moment, a. lancer quelques spécialités de cette pharmacopée oü dominent les 
tleurs du paradoxe. Ainsi Ies homrepathes de l'nflationnisine prétendent 
guérir !e mal par le mal e ajouter quelques douzalnes de milliards de franca de 
billets de banque aux milliards déjá émis, dont !e nombre est gros pour qui 
sait en voir Ia néfaste influence. Pu!s, viennent Ies partisans de la "stabili·· 
E<atiOn" des prix. Ce néologisme a dans leur bouche ou sous leur plume 
toute la puissance d'une magique incantation. La ferveur de la foi chez 
quelques·uns leur falt considérer la. posslbilité de "stabiliser" les prix de 
tout11 les produits. Si vous leur dites que la vie c'est le mouvem ent. qut 
l'aetion continue de I'offre et de la demande mobilise continuellement, lc~ 

besoins des hommes qui valent à. l'infini en quantitê et en nature ainsi que 
les moyens de les satisfaire, J!s ne vous entendront pas . D'autres, que la 
loglque contuit aux solutions synthêtlques, sont amenés à recommander la 
"stabi!i~Sation" de I'unitê -nonétaire c'est-à-dlre du franc. 

Certes nous ne sortirons pas de Ia crise actuelle sans pertes et se.ns sou-
trances. Les organimes sociaux n'ont pas, sur ce point, de privilége IJ. 
J'egard des organismes physlologiques. Et !e temps, Ia durêe de convalescen-
ce qui operera, par le jeu contlnu. des échanges, Je réajustement des pr ix, e t 
rêpartira, si l'on ne pas entravar l'ation naturelle de I'offre et de la de" 
mande, les partes que, fatalement, on doit subir. C'est pourquoi, tout en re· 
commandant lei, sans cesse de diinlnuer l'inflation fiduciaire , tout ne pas 
exagérer l'ln!lation du créd!t, nous avons fait remarquer en même temps 
que cette muvre devait s'accomplir au cours d 'années dont Ie nornbre sera 
détérminé par les condit!ons du mouvernent êconomique. Les drogues, lei nc 
valent rlen; l'hyg!ene et vismedicatríx natw·ae seules peuvent être opéra n ·· 
tes si l'on sa!t régler intelllgernent la premiêre et Iaisser agir l'autre. " 

Sala das CommisHOes, 8 de julho de 1921. - Antonio Carlos, Rela tor. 

A Commil!ll!lão de Finanças, após haver examinado detidamente o amsurn-
pto, submettl'l ao exame e deliberação da Camara as seguintes emenda s :a.o 
projecto do Senado: 

1" 

Ao Art. lo, n . 1- Onde estâ "30 de abril", diga-se : "30 de junho" ; e 
onde está "31 de dezembro", diga-se: "30 dll setempro" , 
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Aó mesmo art!go e numero - Accrescente-se: " ... devendo o Governo 
Intervir, pelos meios ao seu alcance, junto ás emprezas arrendatarias .ou 
concessionarias de portos, afim de que se consiga igual favor, sem onus para. 
o 'I'hheouro, no portos respe::tivos. 

Ao art. 1•, n. 3 - Onde se ·11! "2$250 ", digft -se: . "3S850" . 

4" 

Accrescente-se onde convier: 
Art. E' o Presidente da Republica autorizado a cassar as concurren• 

cias para novas construcções, a rescindir, sem onus para o Thesouro con-
tractos já. assignados e a suspender obras executadas por administra()ão. 
exeeptuando-se desses dispositivos as construcções ·de estradas de ferro . 

s• 
E accrescente-se onde convier: 
E' autorizado o Presidente da Republica a promover e realizar, nas con-

dições que julgar conveniente, a warrantagem em moeda -ouro do café adqui-
rido pelo Thesouro Nacional e v. vender partidas do mesmo café de accõrdo 
com as conveniencias ·do mercado interno. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. E' autorizado o Presidente da Republica, emquanto a taxa cam-. 

bial não se m antiver durante tl'es mezes inbterruptos acima de 10 ·dinheiros 
por mll réis, a elevar ao quaclruplo os actuaes direitos de importação sobre 
as ~;eguintes m ercadorias, ainda não embarcadas para portos brasileiros: 

Apparel.hos de photographias, objectivas e accessorios. Automove!s. 
chassis e carrosserie para o serviço de passageiros, salvo os automovels de 
custo inferior a cinco contos de réis, cada um. Binoculos. Quinquilharias de 

· orr~o ou de platina. Bilhares e seus accessorlos. Bronze de ·arte. Ferraria e 
~erril.lhelra de arte. Curiosida des, antiguidades e todos os objectos para cal· 
lecçã.o. Champagnes, cognacs, licores, aperitivos e vinhos de licores. Joalheria 
fina. Librés. Roupas ele seda pura ou mescla da. Relogios de ouro ou de platina. 
Ourivesaria de ouro, prata ou platina. 

Encaderna.çõles artísticas. 
Milho, feijão. arroz, ·ervilhas, fruüls .de mesa, batatas, manteiga e queijo . 
Conservas de frutae, carnes e peixes, excepto sardinhas em latas. 
Trufas, caçn. viva. ou morta, pastelaria. 
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Pertumarias, exclui dos os sabões e dentrit'ici~ . 

Lança-perfumes. 
Pinturas, aquarellas, pasteis, desenhos, esculpturas, salvo quando ori-

g)nnes de artistas brasileiros e importados pelo autor. 
Vidros, fa.ianga.s e porcellanas de iuxo. 
Perolas finas. 
Planos, do custo superior a 1:500$000. 
Pedras preciosas, gemmas naturaes. 
Charutos e cigarros. 
Alcatifas e tapetes, antigos ou modernos, de · lã, de seda, de linho e ae 

algodão, tecidos á machina ou á mão; tapetes do Oriente. 
Marmores, alabastros e similares. 
E os artigos seguintes, uma vez que custem por pega preço supei:-ior aos 

abaixo indicados: 
.Abat jour .. .. .............. . ......... ... .. .. ...............•.. 
Accessorios de roupas de homem ou de mulher .. ...... .. ...... . 
Artigc•s para alfaias e accessorios ....... .. .... . .. ... .. .... .... . 
Artigos de Paris, artigos de fantasia ou do Oriente .... . ....... . 
Artigos para fumantes .... .. ... . . ... . . .......... . .... .. ....... . 
Bicycletas . . . . .. ........ . ........ . .. .. .... ... ...... .. . . ... . ... . 
Quinquilharia imitação de ouro ou prata .. ...... .... . ...... .. .. . 
Roupa branca, ·para. homem ..... . ....... . .. . . .... ... ...... .... . 
iRoupa branca para mulher .. . ............. . ......... .. .. . .. . . . 
Roupa branca para creanças ......... .. ..... .. ... ... .......... . . 
Vestimentas caseiros, pegnolrs, pyjamas, robes de chambre . .. . 
Quaéiros ... . ... ..... . . ..... . .. .... . ............ ... .. .. ... .. . 
Ber.galas e gravatas ....... . . ........ .. ............... .. ...... . 

Artigos de ceramica: 

a) Serviço de mesa de ceramica (116 peças mais ou menos) .. .. . 
Pequenas peças isoladas .. ....... . .. ... .. . . .. . .. .............. . 
;Feças médias ·i~olada,s ................ .. . . ... .. .. ...... . .... . .. . 
;Pegas grandes isoladas . .. .. J , • •••• •••••• • ••••••••••• • •••••• •• ••• 

7i ) Servigo de toilette completo . .. ........ . .. . .. ... . ...... . ..... . 
';E'eç:a isolada <· .. .... ........... . ... .. ... . .............. . .. ..... . 
l') Serviço para châ ou café . ....... . .. .. ............ .......... . 
l'cquena pega isolada •. .... .. .. .. . ... .. ..... .. .. . .... . ......... 
Grande peça isolada ......... . ..... ... . .... ...... . ......... . ... . 
~hapéos _para homens . . . ............... . ........ .. ..... .. ..... . 
'Chapéos de .senhora . .............. . ..... ... . ......... ....... . . . 
Calr.ado, cada par, para homens . .. . ..... ....... . . . .. . ..... ... . . 
Calgado, cada par, para mulhe!·es. . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . 

8~000 

8$00(1 
8$000 
8$000 
8$(~10 

300$00!> 
8$000 

20$000 
30$000 
15$000 
40$000 
:!.0$000 
8~000 

150~000 

2$000 
6$000 

10$000 
25$000 

8SOOO 
25$000 
2$00fJ 
8$000 

15$000 
30$000 
25$000 
25$00{) 
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(;alçado, eada par, p!lra ereanças ..... . ........ . . . . . , ....... ·, .. . 
Confeitos, bonbons, cada kilo ... . .......... ... . . .... . . . ... . . . 
Cacáo em natureza, em chocolate, err1 bonbons, e1n latas, e por 

qualquer fôrma ... . . ... . ..... . . .. .. ....... .. .. ............ . 
Colletes de senhoras e eintas . .. .. . ............... . ....... . .. . . . 
Vestidos de senhoras ..... .... . ..... . .. ... . . .. ... ........ . ..... . 
Vestidos de meninas ... ....... .. . , . . .................. . .. . . .. .. . 
Peças separadas: saias .. .. . ...... . .... . . . ..... . . ... . .. ... . .. . . . 
Th'felo corpo . . ..... . . ... •.. ........ . . . ... . . . ..... ... . . . ... ..... . 
Christofles e alfenides, peça ..... . ..... . . . . . . ... . . . .. . .. . . . .. . . . . 

Rendas e bordados: 

a) por metro. ft machina . . ........ . . ... .. .... .. . ... .. . ........ . 
b) por metro, á mão ............ . ... . ..... , . .. . .. . .... .. ... .. . 
c) por peça, á machina .. .. . . . .. ..... . .. ..... . . .. . . .. . . .... ... . 
d) por peça, á mão ... .......... . .... . . . .. . . . . .... . . ...... ..... . 
J~eques . . .. ............. .. ... , . ....... . . .... . ... . ..... . ..... . . 

Flores artificiaes ou esterilizadas ....... .. . .......... . . .. . . . . . . . 
L.UV'3\S, par i •.••..•...... • •. . • .•... .. . . ... . .... . .... . ... . .... .. .. 

Gr-avuras, estampas, photographias ·de arte e reproducções de 
arte . ...... .... . ........ ..... .... .... ....... .... .... .... .. 

I nstrumentos de jogo (excepto os de sport) . . .... . ............. . 
Baralhos ... . ... . .. .. ...... . .. . . ...... ........ . .. . . .. . . . ... . 
Photographias, g ramophones, pianos mecanicos com seus acce:;· 

sorios . 
Brinquedo>; 

R oupa )Jl·anca de casa: 

a) Lençoi 
I!) Fronha 
r•) Toalha de mesa, por metro quadrado ..... . . . ... .. .. . .. . .. .. . . 
rl.:: 'Guardanapo ..... . .. . ..... ... .. . . .. . . . .... .. .. . 
Lustres, arandellas e suspensões . .. . . 

Moveis : 

a) por peça .. . ..... .. .. . .... . . .. .. . . . . . . .... . .. . ... . .. ..... .. . . . 
'I> ) por serviço de conjunto .. .. .. . ..... ... ... . . .......... .. . ... . 
E10pelhos . . ... . .. .. ...... .... .... . ... . ... ... .. ... . : ...... . .. . .. . 
E~pe1h os enquadrados 
Motocydetas . . . . ............. ... .. .. . . . . , . . ....•... . . . . .. ..... 

.l5$MO 
&$000 

'5 
30$000 

120$000 
80$000 
80$000 
50$000 

8$000 

2$000 
5$000 
6$000 

10$000 
5$000 
5$000 
5$000 

50$001) 
lí0$000 

2$000 

100$00() 
10$000 

40$00fl 
10$000 
10$000 

3$000 
li0$0I)ü 

100$00(1 
1:000;)000 

15$0!)0 
60~000 

800$000 
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Ourivesarias de metal cornmum dourada. pr<~teada ou nào · 
(excepto talheres) . • . . . . ... . . _ . . . - . . . . . . ....... . . ... . . 

Ornatos em ·pennas ... . .•...... .... ...... . .............. . ..... .. 
Pendulas de relogio de parede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelle~; para uso pessoal .... ............ .. . . .. . ... · . .. . ...... -... . . 
Cortina" pars. portaS' e janellas ..... .. ... . . . ......... . .. .. . .. . . . 
~)tores para vltragem ou ja nella . .. . .. . . ... . . . . , . . .... , . . . , .. ·.· . 
Cortlnados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Bc>IF.as para 'Senhora. . . . . . . . - ......... . 
Pannos de mesa, cobertores.. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .... .. 
Tecidos de seda para mobiliarir., m etro quadrado ...... ... ...... . 
'Jinhos engarrafados, vinho do Porto e similares, garrafa ...... . 
Vermouth, bitter, wisky . ..................... . ........ . .... . . . . 

· Crystallaria.: 

r.} copos .. .. .'. , ....... . . . . . . . . . . . . , . . . . ..... , . ...... .. ... . ... . 
r. 1 .call ces 

grn.mlE.s . peça~ .. .. , . , .. . .•...... , .. 

.,. 
Accrescente-se onde convier: 

12$000 
20$005 
80$000 
10$000 
30$000 
30$000 
30$00(1 
25$000 
40$00C 
10$000 

3$000 
3$000 

2$001i 
1$001) 
8$000 

Art. Até 30 de abril de 1922 ficam diminuídos de atê vinte por cento. 
nas estradas de ferro exploradas pela União, os fretes de productos agrlcohs 
{com excepção de cafê e adubos), despachados do interior do paiz para seus 
portos de mar, comtanto que não estejam sujeitos a imposto estadoaJ de ex.· 
portação ou que haja sido feitos pelo" Governos dos Estados interessados 
''batimento igual nos seus impostos de f:xportação, cobrados na data desta lei. 

s• 
Accrescente--se onde convier: 

Art. As guias, cerficado~ ou attestádos referentes a productos de ex-
portação, de origem ·animal (n. 5 do art. 216 do decreto n. 14 . '711. de 5 <le 
março de 1921), pe.garão apenas sello federal por folha, sendo isentos de ou -· 
t r r.>s emolumentos. 

Sala. das Commissões, 12 de julho de 1921. - Bueno Br<mdão, Presidentn. 
- Antonio Om·los, Relator. - Oscar Soares. - Octavi.o Rocha, com restri -
C!\:I'les. - Raul Fernandes. - B ento lf1i1·anda, hos termos do voto adeante 
m0nclonado. - Olegario Pinto. - Celso BCLyma.. - L. Corrêa .de Br-ito . ... 
Oarlo~ Pena fiel. - Pacheco Mendes . -·- Cincinato Braga, vencido em re!.,.-
ção â. primeira e á sexta emendas. - Octa•vio .Mangabeif·a .• eom restrlcgões. --
Rodrigues Alves Fi!l:o .. com restricções , 
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VOTO DO DEPUTADO CINCINATO BRAGA 

I - INTRODUCÇÁO 

Paragrapho unico Aspecto de nossa economia pu1Jlíoo 

O que diria alguem da sorte de um estabelecimento commercial, a.gr!-

cola ou Industrial, cujos meros fossem paulatinamente diminuindo, e cujae 
dividas fossem gradativamente augmentandoJ' ... 

Consideremos o Brasil um estabelecimento ~mico. Estudemos suae· 
condições economico-financeiras, não em um anno !solado, mas em um 
demorado período de ann JS a seguir. Vamos chegar â. verificaÇão de que 
nossas dividas augmentam e nossos lucros diminuem. Para maior facili-
dade de nosso estudo, tomemos os ultlmos vinte annos, de 1901 para cã, 
anno preferencialmente escolhido porque delle data nossa melhor estatls-
tica commercial. Para bem nos enfronharmos do assumpto, devemos preli-
minarmente considerar que o Brasil não póde viver sem um mínimo de 
lucros em ouro, lucros com os quaes elle tem forçadamente di' pagar as 
prestações de suas dividas em ouro, federaes, estaduaes e mun!cipaes. 

Afóra Isso, de ouro temos necessidade diaria para pagarmos facturas 
de importação das mil e 11ma espec!es de mercadorias, que entram em 
nossos portos para consumr; ind!spensavel do paiz. 

A demais, de ouro necessitamos para o Brasil fazer o serviço das ren-
das do !mmenso capital <·strangeh·o já empregado no paiz em estabeleci-
mentos bancarios, ferro-via rios, electric!stas, .fabris. agrícolas, portos 'de 
m ar, em seguros e fretes Jnaritimos, etc. 

Por ultimo. de ouro precisamos cada dia para remessas dos immigran-
tes, opera rios urbanos ou ·colonos agrícolas, ás suas famílias residentes nos 
seus pai.zes de origem. 

Este g rande estabelecimento, que é o Brasil, não se pôde furtar, em 
a.bsoZuto a nenhuma dessa s quatro ordens de desembolsos em o7tro. 

Si nossos lucros em ouro bastam para fazermos face a todas essas ne-
cessida des, signal é que o estabelecimento estA prosperando. Si, ao con-
trario, são elles insufficientes para todas eZlas, então, sentido! está se gas-
tando do ca.pihJ: - mais dia, menos dia, a rulna é certa. 

O que se;· á, emfim de contas, essa ruina? Será o flammejar de bandei-
i"a s estrangeiras sobre nosEas alfandegas. 

Será o funccionar de commissão de credores, controlando a prec!pua 
applicação de nossas rendas aos seus pagamentos. 

Varlos paizes existem que podem viver em prosperidade, sem embar-
g o de ser sua importa.çiio de mercadorias maior do que 'sua exportação 
dellas: a I n g·la t erra , por es:emplo. O deticit na sua. balança commercial nà<l 
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a,tfecta em nada, até certo ponto, a vida economlca dos lng!ezes. S i e!l.es 
importarem mais mercador<as de commercio do que as exportam, terão. 
para cobrir-se esse dejicit, o ouro que lhes entra a jorros, pelo paiz a den-
tro, pelos canaes dos rendimentos de seus avultadissimos capitaes empre-
gados em todas a s nações do planeta; do fretes marltlmos internacionaes , 
que sua colossal frota mercante recolhe; dos seguros terrestres e mariti-
mos, de que as companhia<: inglezas fazem altissimos negocies em todo o 
mundo; àa extracção de ouro, em suas colonlas, etc., etc. A demais , 
a divida publica ing!eza consolidada é interna; para o serviço de sua amor-
tização e de seus juros nã0 saho~ ouro da Inglaterra. Para paizes desse typo 
social, o augmeinto da importação é as mais das vezes um augmento de 
r iqueza. Não conduz ao empobrecimento. Constitue, ao contrario, bom em-
prego de seus l1tcros. 

O Brasil, porém, é paiz de typo social opposto a esse, em todos esses 
sentidos: do saldo de nossa exportação sobre nossa importação é que ha de 
sahir o comque satisfazermos todas as nossas mais vitaes necessidade, a 
começar pela propria valorização de nossa moeda, corrente, e 2- ter-
minar pela. satisfação pontual de nossas dividas externas, que constituem 
a. maior parcella de nosso passivo, em grandíssima parte garantido 11m· hy-
potheca de rendas de nossas alfandegas e de nossos impostos estadoaes de 
exportação. . . E com hypotheca não se brinca . . . 

Antes dos dolorosos ve"ames a que estamos · expostos, examinemos nossa 
situação; e tomemos as providencias para que jámais a vexames maiores 
cheguemos. O palliativo dcs fmtdings dura pouco... Procedamos a esse 
exame considerando attent.:·tmtmte o modo como estã corren dn nossa vida. 
de negocias do citado anno de 1901 para cã. 

S i'í.o dous d ecennios. Vejamos nossos lucros em ouro no primeiro d.elles: 

Exportação hnportação Saldo ou 
em em. deficit mn 

Annos 1.000 f 1.000 f 1.000 f 

1901 . . . . . . . . ' . . . . 40.622 21.377 + 19.245 
1902 ..... . ...... . . . ... . .. . .. . .. 36.437 23.27tl + 13.158 
1903 . . . . .. - ............... . ~ .. 36 . 883 24.208 + 12.675 
190~ . .. . ... . .... ... .. . . .. .. . ' 39.430 25 .915 + 13 .515 
1905 . .. ... . . .. .. . . . . 44.643 29.830 + 14.813 
1906 ·· ··· ·· .. . .. . . . ....... . .. ~ . 53 . 059 33.204 + 19 . 855 
1907 . .. · • . . . . . ... ... . .. 54.177 40.528 + 13 . 649 
1908 .. . . .. .. ... ... . .... ... . . . . . . 44.155 35.491 + 8.664 
1909 . . ... . . .. . .. . 63.724 37.139 + 26 . 58l) 

1910 . . .. ... .. ... . .. 63 . 092 cf'! . 872 + 15.220 
------ ------

Sornma . . . . . .. . . .. .. .. .. 476 .222 318 . 843 -r 1G7 .37!l 
---~- ·-····-·-·--·..- ------
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Os r esultado,; commerciaes desse decennio já não foram sufficlentes . Re-

pare-se bom que começam oi-o com uma expol·tação de f. 40 . 622.000, e em 
anno nenhum delle subimo~ acima de J: 63.724.000 .. Por outro lado, começa-
moi-o importanda :E 21 .377.000 e desse algarismo . fomos subindo gl·adativa-
mente, sem cessar. até :E 4 7 . 872.000. 

Quer dizer, as exportações apenas cresceram ns. relação de 155 %; ao 
passo que as importações subiram na rela ção de 223 % ! Os augmentos do 
activo commercia l foram sobrepujados pelos augmentos do passivo com-
mercial. 

Durante esses dez ànnos apurâmos a média de lucros commerciaes de 
15 milhões esterlinos (frac<;ã o de m ilhão desprezada) . As quatro especies 
de desembolsos annuaes e1n ouro, retro citados, devem ter absorvido em 
média annual não menos Cio 24 milhões! 

No decorrer delle a divida publica federal em ouro foi subindo assim: 

Anno.s 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

Divida 
Federal 

J: 
42.423.817 
42.423.817 
65.751.677 
65.363.837 
69.961.477 
69 .133.457 
67.133 . 457 
75.943.957 
80.651 . 259 
87.920.077 

Máo decennio! No se•.:t decurso, as exportações de mercadorias subi-
ram na relação de 155 %, é certo. Mas desgraçadamente um elemento do 
passivo, a s importações, subiram de 223 o/o e outro elemento do passivo, a 
divida publica fderl>.l, subiu de 207 % ! 

Ao encerrar-se tal decennio, jâ. os poderes publicos deveriam ter SI) 

a tirado, na União e nos Estados, a uma politica, de reconstituição, economi, 
ca .em larga escala , attenção voltada para o augm~:mto -de producção e o ·aper· 
feiçomento dos transportes della. 

Não fizemos isso! E o resultado do nosso erro é a desastrada situação 
que estamos soffrendo agora, ao findar-se o decennlo subsequente ao ana-
lysado. De 1911 a 1920, si houveramos aprendido a produzir, teríamos fel-
to fortuna. A guerra européa nos teria enchido de dinheiro, que não pode-
r iamos ter gasto, em face da quéda das importações, quéda que teria sido 
fata l em qualquer hypothese, dada a desorganização das industrias fabris 
na Eur opa e nos Estados U n,idos, e dada simultaneamente a campanha dos 
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submarinos. Em vez disso, de. enchermo-nos de ouro, enchemo-na.~ de pa-
. pel-moeda ... 

O decennlo 1901-1910, já o vimos, foi mé.o. Pois o seguinte, de 1911-1920, 
foi pesstmo! 

Attenda-ee: 

1911 
.. 191~ 
i913 
1914 . 
1916 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

Sonun.a 

Diíferença 

Exportação l?npo1·~ação Saldo ou 
em ent deficit en• 

1.000 i 1.000 i 

66.839 52.822 
74.649 63.425 
65.451 67.166 
46.803 35 . 473 
53.951 30 .088 
56.462 40.369 
63 .031 44.510 
61.168 52.817 

130.085 78.177 
107 . 521 125.004 

725 .960 589.851 

1.000 i 

+ 14.017 
+ 11.224 
+ 1. 715 
+ 11.330 
+ 23 .863 
+ 16.093 
+ 18.521 
:+ 8.351 
+ 51. '908 

17.483 

+ 155.307 
- 19.198 

+ 136.109 

Ahi está: saldo médio ammal de 13 milhões (tambem fracção de milhão· 
de.spresada) . Dous milhões este1·Unos a menos em cada anno, confrontando 
este com o decenn·!o anterior. Dous milhões esterlinos a menos, em um de-
cennio de que a guerra em·opéa enche quatro annos, durante os quaes nossas 
importação teve de baixar, á tm·ça, a algarismos muito mais baixos do que 
os dos tres p1·imeiros annos do decennio: e durante os quaes· a nossa ex-
portação se viu excepcionalmente favorecida por sahida facil e preços altos 
de grande numero ae util1dades. Ainda assim, com ambos esses elementos 
externos favoraveis ao B!'asil, ganhárnos menos, ao passo que os Estados 
Unidos, o J.,_p[o, a Hespanha, o Uruguay, a Argentina, etc., encheram suas 
gavetas de ouro, com saldos f01·midaveis de sua ·exportação sobre sua im-
portação. 

Meditemos attentamente sobre a gravidade dessa situação desastrada. 
Si durante esse decennio de maior pobreza de lucros commerciaes em 

\lUro houvessemos economizado tanto que esses minguados saldos tivessem 
sido appl!cados â. diminuição de nossos compromissos, ainda nossa tristeza 
poô.e:ria t~r e!lse co:n!orto . Si mesmo ·houvesliemos nesse per!odo estacado, 
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tirmes, na inabalavel conducta de não augmentarmos nossas dividas em atiro 
- ainda nossa situação f'eria evidentemente menos má. Mas, ai de nós! 
nenhuma dessas duas conductas adoptámos ... 

Durante esse tetrico decennio ao envés, nossa divida publica federal em 
ouro tem vindo correndo com as estaduaes e municipaes o lugubre páreo 
dos augmentos. 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

Attenda-se : 

(app.) 

mvída federal 
em ouro 

:E 
94.903.120 
93.438.000 

103.772 .786 
104.481.728 
106.787.203 
112.332.968 
115 .448.198 
116.432.274 
116.281.950 
115.925.450 
120.000.000 

As dividas estaduaes e mummpaes, em ouro, começaram este decennio 
no algar1srno approximado de :E 40 milhões (1910) e encont!.'am-se em 1921 
11a casa ~ dos f. 80 milhões, arrastados através de varias tundings e varias 
impontualidades . D'est'arte, estamos devendo em ouro (União, Esta dos e 
municípios) alguma causa mais de duzentos milhões esterlinos. QuH' üi?.er: 
os dejicits commerciaes annuaes, dos dous decennios estudados, ahi estão 
,tccumula~dos sobre o costa do dos Thesouros Nacional e Estadua<"s. Par;;;, 
serviço de juros e amortiza ção dessa divida publica temos de dll;pendcr, fa-
talmente, nunca menos de ! 16 milhões por anno. E' isso possível com um 
saldo m édio annual de 13 mi'lhões? Responda o bom senso de cada bra-
8ilelro. 

Ora bem. Esse miseravel saldo médio annual de 13 milhões já.mais po-
derá ser integralmente, exclusivamente, utilisado no serviço annuo das di-
vidas da União, dos Estados e dos municípios. . . Ao encalço desse saldo, 
em pareo de conquista, concorrem com os Ministros da Fazenda, da União 
.: dos Estados, os gerentes de capitaes estrangeiros invertidos no Brasil; 
os immigruntes para remessas a suas familias; os diversos ministerios para 
despezas de administração em ouro com a Viação, a Marinha, o Exercito, o 
Corpo Diplomatico; os brasileiros em viagem para o estra.ngeiro; as facturas 
de contrabandos, etc., etc. 
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Esta!< <apidas considerações llluminam cabalmente, intensamente, a arena. 

do nosso cambio actu al, de mais de 9$ por dollar ouro, correspondente 
ú casa dos cinco do cambio inglez, libra ouro, perto de 45$000. 

E!l11.s 'lluminam ao mesmo ·tempo a consciimcia dos brasileiros que de 
boa tê frequentemente accusam o Gove1·no actual da Republica, como o 
unlco responsavel por esta debacle, concretamente exteriorizada nas tor-
tm".ls das praça s brasileiras. E' isso uma injustiça cruel. Lembra o velho 
ditado: Casa em que não ha pão, todos gritam e nlnguem tem razão. 

A serena vt>rdade está em que o Governo actual, assumindo suas funcções 
Jâ· no termo do ultimo dos dous decennios estudados, não podia humana-
mente haver transformado, em dous annos, uma situação economica a ssim 
de velho d<'smantelada nos campos da producção do paiz inteiro. 

Para formidavel aggravação das condições actuaes do paiz, considere-se 
que no ultimo decennio estudado, a divida federal interna consolidada tem 
subido am;:Jm: 

1911 .. 
1912 .. 
1913. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920. 

620.525:600$000 
685.289:600$000 
726.746:600$000 
758.6?2 :600$000 
762.100:000$000 
864.436:400$000 
937 .724 :500$000 

1.012.137:900$000 
1 . 0 42 .35 0:600 ~000 

1.113 . 486 :300$000 

l<'lnalmente, a divida federal em papel-moeda tem subido assim no triste 
dec.ennío: 

1911. 
1912. 
1913. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
1919. 
1920 app. 

. . .. . . . .. . .. - ... . ....... . . . . . .... • ..... .• . . . ' .. 612 519:526$000 

. ........ • ..... . ... . .•.. •. . . . . .. . .. . .... - . .• . ·. . 607.025 :525$000 
. . .. • ......... • ...... . .. .. . .. ........ -... . ..... 601.488 :303$000 
···· · · · · · · .. . ... ......... .. .. .. . .. ..... .. . .... . 822.496:01&$000 
. .......... .. .... . . ... . .. . . . ............ . . . ... 982.089:527$000 

. .. . . . . -.... .. . . . . ... ..... . . .... . . .. ....... .... 1.122.55 9 :761$000 
. .. . .. . ...... . .. . . . .. .. ..... -.. .. .. . . . . . ...... . 1.389.414:967$000 
. .. . . . .... . .... . - ......... . ... -... .. ... . ... . ... 1.679.176:058$000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 729 .089 : 675$000 

1.740 , 000:000$000 

Attendam os que me lêem: - Cada um de nossos compromissos em ouro, 
em apolict>s-papel e em papel-moeda t em pelo menos duplicado nós ulti-
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mos dez annos, ao passo que os nossos saldos, ouro, das nossas vendas sobre 
nossas compras, teem diminui do e tendem a diminuir . mais .. . 

·onde :remos parar nesse lugubre descambar? Que providencias devemos 
adaptar p-:tra nos sa lvarmos? 

Comp;trada com a actual, a situação geral do paiz, consecutiva ao 
nosso primeiro tunding, era facil e risonha .. A crise, então, caracterizava-se 
por aperturas, tremendas, é verdade, mas do Thesouro Nacional apenas . De-
belial-a fo~ o maximo esforço e o m aximo e meritorio serviço de Prudente 
de Moraes, de Bernardino de Campos, de Campos Sa.lles e de Murtinho. Mas 
sob o quar.dennio Campos Salles os nossos saldos de exportaçã o sobre a im-
portação foram estupendos, muito superiores ás necessidades debitarias do 
pa.iz . Além disso, as finanças mundiaes eram prosperas em todos os paizes 
europeus de nossas r elações financeiras. Tivemos esse ponto de apoio, que 
hoje não tGmos: a Europa está empobrecida, preciz<J.ndo do poio a lheio . 

Pois, apezar das rela tivas facilidades da situação passada, foram -nos pre-
cizos, para nos reerguermos, os ingentes, abnegados e patrioticos esforços da-
quelles quatro benemeritos governantes do Brasil - imagine-se o que, hoje 
e nos proximos futuros annos, preciza a Nação esperar do Governo da Re-
publica! . .. 

Situação mais infeliz do que a actual, só imagino ser a de guerra c'ivil ou 
de guerra ext erna. 

Pela parte que, pessoalmente, me toca, como velho m embro do Poder 
Legislativo, t enho a ing-loria tristeza de v'êr confirmadas todas as minhas 
previsões de ha dez annos atrás, e de vêr que minhas su ggestões não têm 
sido seguidas, com profundos preJUlzos para o paiz. 

No dia 14 de Dezembro ele 1910, proferi pera nte a Camara dos Srs. Depu-
ta dos longo discurso em que fiz a apreciação de nossa vida economica no 
c\ecennio de 1900-1910. Quando então eu expuz o assumpto, _valeu-me ser 
tido como pessimista exagerado . Comprehendo a psych ologia dos que então 
me ouviram· ou me lêram, e não me acreditara1n . .. Nesse t emp o desfructa-
vamos traaquillamente taxa cambial acima de 16, e todos se enthu siasma-
Va)U cmn 0 nosso saldo de exportação sobre a importação, apurado no a nuo 
anterior, 1909, de :€ 26.613.000, o maior jámais até então registrado em nossa 
bistoria . Os sonhos de cambio a 27 alegravam o travesseiro de. alguns de 
nossos estadistas. Elu, porém, da humilda de do meu canto de estudo, fiz 
então u m E:xarne lea l da s ituação economica e finan ceira real do Brasil, para 
mostrar quão funesto era o formidavel erro do meu illustre amigo Sr. Nilo 
Peçanha, "'ntão na Presidencia da Republica, pedindo em mensagem a o Con-
gr esso a cllevação da taxa cambial da Caixa de Conversão á taxa artificial 
de 18 dinheiros por 1$, no falso presupposto de que nossa situação economica 
permanentemente a aguentaria . Fiz, então, o exame da vida de toda no?Jsa 



producção exportada no decennio que findava. Estudei a do assucar, do al-
godão, do cacáo, da herva-matte, do fumo, dos couros, do café e ela borra-
racra., 

Nesse discurso eu concitava os brasileiros a traçarmo-nos uma linha 
adeantada de teimosa politica economica, acima de qualquer outra pre-
occupação. Eu disse então estas palavras, que soffrera1n duras censuras, cen-
suras que os factos economicos do decennio seguinte, ora já decorrido, mos-
tram quanto foram immerecidas: "No período de 1899 a 1910. temos apura-
do um saldo meramente commercial de f 15 milhões por média annual. Se 
essa situação continuar, estaremos desgraçados, porque somos forçados a 
pagamentos ou satisfação de dividas no valor de f 24 mi.Jhões pot anno no 
1ninin1o!" 

Depois dessas palavras, outro decennio já decorreu: e neste outro 
o deficit augmentou: - assistimos a segundo [1tnding na divida federal, e 
a o cortejo de fnnclings e cessações de pagamentos de varios Estados da Fe-
deração, c um cambio agora pouco abaixo de 6! . . . Minha actividade parla-
mentar não tem cessado em favor de uma politica economica forte. Infeliz-
mente, sempre tenho me encontrado com o mot (l'orclre politico de não au-
gmentar a despeza publica, nem mesmo com os serviços do l\IIinisterio da 
Agricultura, Industria e Commercio, onde devem estar concentrados os que 
entendem directamente com o fomento da producção. A real reorganização 
economica do paiz é obra lenta; tem- de consumir quatriennios presidenciaes 
seguidos; f'·. por naturalmente demorada, e quasi anonyma, não desperta o en-
thusiasmo dos governantes, tanto na União como nos Estados, mais propen-
sos ao brilho de realizações rapidas, a pplaudidas no proprio período gover-
namental de seus executores. 

E', porém, absolutamente imprescindível estabelecer-se desde já a união 
sagrada entre o Governo da Republica e os Governos dos Estados e muni-
cipios do Brasil, no cumprimento de honra, pelo qual a acç;ão dos homens 
publicos e as rendas da União, dos Estados e dos municípios sejam preci-
puamente applicadas ás medidas de reconstituição economica do paiz. 

A guerra européa desmantelou a agricultura e as inclustrias extractivas 
e fabris de varios paizes do mundo. As previsões de Norman .Angel estão ple-
nissimame~.1te confirmadas : o empobrecimento dos povos que lutaram, 
vencedores ou vencidos, é um facto. Na Europa e nos Estados Unidos ha 
mais de J.ez milhões de homens sem trabalho . Pela morte ou pela inva-
lidez, a guerra cancellou dos campos da producção mais de quinze milhões ele 
factores desta. 

A consequencia certa desse empobrecimento começa a ser a baixa geral, 
lá fóra, dos preços das mercadorias de uso commum das populações. Póde 
occorrer que essa baixa não desça abaixo dos numeros índices de antes da 

guerra.. 
l\lfas, üasta que delles se approxime, para que a situação do Brasil se 

ton1e air).d,' m a is penosa do que agora o é . 
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E' um facto que pelos . preços actuaes, ainda relativamente altos no 

estrangeiro, nossa produ.cção já está sendo escurraçada dos mercados exter-
nos. O quEJ esperar da situação que ahi virá, de maior baixa desses preços 
lá fóra? 

E' um facto que estamos actualmente sendo immensa1nente protegidos 
pela desmedida baixa cambial, que põe agora nossa moeda corrente, no con-
fronto com a moeda-ouro, entre as taxas de 5 e 6 dinheil·os por mil réis . 
Esta mlseravel e insupportavel cotação importa , como todos os economistas 
o assignalam, em alto premio de exportação en1 favor de ~assas mercadorias . 
O que ser!,;, de nossa exportação sem esse premio, vale dizer, quando o for -
çado e in-=vitavel reüahimento da importação reconduzir nosso cambio ás 
antigas taxas superiores a 12? 

E o que quer dizer cambio na casa dos cinco? O que vem a ser prati-
camente o dallar-ouro entre nove e dez milréis , e a libra ouro entre 40$ e 
45$000? O que significa a t endencia continua e diaria do cambio para baixa 
[dnda maior, abeirando-noll do cambio a zero? 

Significa simplesmente a procellaria preannunciando a tempestade da 
bancarrota geral, dessa a que não escapa ninguem no paiz, nem o 'l'hesour o 
Nacional, nem os Thesouros dos Estados, nen1 o commercio, nem a lndu sti'ia, 
ne1n a Ia-·toura, ne1n os funccionarios publicas, nem os operarias. E' a 
diluição geral de todos os valores. E ' o incendio de todos os nossos haveres 
a lavrar nos porões do navio, que é o Brasil. Abafa-lhe, por emquanto, o 
fumo esse íragil convez, que é o papel-moeda. Por esta circumstancia, pas-
sageiros e tripulantes - cerca de 30 milhões - não se apercebem do ne-
fando desastre. Só o· ba rco se poderá salvar, á força de disciplina cívica, 
em união sagrada, sem olharem-se os sacrifícios reclamados de cada um. 

II- MEDIDAS DE EMERGENCIA 

§ 1° - DEFICITS DE 1920 E 1921 

Os remedios de que necessitamos estão nas entranhas de nossa propria 
terra: - ,·1e nossa terra vegetal e de nossa terra mineral. Nosso problema 
tem duas faces: I, saccar dessa terra tudo ou quasi ·tudo que pagamos ao 
extrangeiro a peso de ouro; II, saccar dessa terra tudo quanto possamos ven-
der ao extrangeiro a peso de ouro. Em synthese, a cura nos ha de vir de 
tratamento que essencialmente é um só: - augmento de nossa producção, 
tanto · da exportavel como ela consumível no paiz. 

Esse diagnostico reclama medicina symptomatica de urgencia, que vise 
o prompto a llivio; e remedios de effeitos lentos, para atacarem directamente 
a causa do mal , que vem ele longe em nossa historia. Soffrimento agudíssi -
mo accusa o doente do lado da impo1·taçfw de mercador-ias consumidas no 
paiz. I-Ia ahi h ype•·tl·ophia inquieta nte. Temos compl'a do ao extrangeiro, no 
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ultimo decennio, em média ! 58 milhões por anno, que correspondem a dous 
milhões e trinta mil contos de nossa moeda. 

Mas. o anuo de maior desequilíbrio nesse decennio foi o de 1920, em que 
importámos f 125.004.856, ao passo que só conseguimos exportar f 10'1.521.000. 
Donde resulta havermos soffrido deficit ouro de f 17 .483.804. Para nós bra- · 
sileiros pauperrimos de moeda ouro, esse deficit é colossal e gravíssimo. 

Calcule-se que nesse lugubre anno de 1920, não tivemos uma libra ester-
lina siquer para estas nossas quatro impreteríveis necessidades : 

I. Para saldar facturas commerciaes ... . .. ....... ... . . .. ... . 
II. Para prestações da divida publica federal, estadual e mu-

nicipal, emquanto duram os tund·ings ................. . 
III. Para rencla em ouro do capita l particular e do braço, ex-

trangeiro, no Brasil, (Cale) .. ........... ·: ........... . 
IV. Para despezas com o Corpo Diplomattco e Consular, pa ra 

despezas de brasileiros no extrangeiro; e para facturas 
de mercadol'ias entradas por contra.bando, não menos 
de ............. . ....... ' ........ .. ... .. . , ..... . . . 

I 

Somma ... 

17 .483.lW4 

14.000.000 

15.000.000 

4 .. 000 .o o o 

50.483.000 

Deve t<:r mcntado assim a f 50 milhões mais ou menos o de/'icit geral 
do Brasil em 1920. Mas, o a rmo anterior, 1919, foi de um grande saldo, de 
f ól. 908 milhões, no balanço das m ercadorias entradas e sahid;ls . Satisfei-
tas as necessidades financeiras internaclonaes de 1919, deve ter-nos vindo 
transportado para 1920 um saldo de f 18 milhões, que vem reduzir o a llu-
dido deficit de 1920 a :E 32 milhões, com o qual entrámos no anno corrente, 
de 1921. 

E ' sensato suppôr quel nossa importação, em 1921, devida á grande baixa 
cambial, seja muito menor do que a de 1920, que subiu a :E 125 milhões. O 
estado de desorganização actual do commercio importador leva-nos á con-
vicção de que, em 1921, nossa importação não execede1·á a média geral do 
ultimo decennio, que foi .de :E 58 milhões . Comtudo, para caminharmos com 
calculos mais seguros, a drnittmnos que a importação ele 1921 supere de muit.o 
essa média, e attribuamos-lhe o a lgarismo de 1919, o ma is alto dos nove 
annos anteriores, attribuamos-lhe :E 78 milhões, ou tres milhões de contos a o 
cambio do mez ultimo. 

Quanto á exportação, que em 1920 montou a ! 107 milhões, com café 
baixo, devemo r.> esperar c[ue com café alto em 1921 seu alg·arismo, por causa 
da baixa <l.e outros productos, seja igual ao de 1920. Com tudo, para cami-
nharmos com calculos mais seguros , supponhamos que el!a produza em 1921 
quinze esterlinos n1en.os, do que no anuo passado: - teremos realizado as-
sim f 92 milhões de exportação. Quer dizer: podemos espe1·ar li~uidar o anno 
úe 1921, com um sal,;o u, nosso favor, na balança das mercadorias, de :E 1~ 
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milhões mais ou menos, que é aliiis o saldo médio do ultimo decennio. A ex-
cellente situação do café nos mercados mundiaes permitte a convicção de 
que teremos saldo bem n1aior do que esse. 

Comtudo fiquemos nos sobreditos 14 milhões esterlinos. Supposto que os 
f . pagamentos externos ·ela União, dos Estados e dos Municípios, das emprezas 

industriae>; e dos particulares continue nos mesmos algarismos de 1n20, isto é , 
no dito total de f. 33 milhões, claro é que no estudado período dos dous annos 
a situação é esta: 

Deficit de 1920. 
Deficit de 1921. ....... . 

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

3Z.OOO.OOO 
19.000.000 

51.000.000 

Cumpre, porém, attender a que, no estudado período, o Governo Federal 
e o Governo do Estado de São Paulo contractaram dous emprestimos externos 
no montante de cerca de :E 20' milhões esterlinos, dos quaes mais ou menos 
treze e meio milhões já realizados e seis e meio deixados para segundo lança-
mento em Nova York. 

Assim. a :E 31 milhões fi cará a rigor reduzido o deficit dos dous annos 
tormentos os. 

Deduz-se do exposto que pa.ra chegarmos a 31 de Dezembro recond~zi
dos á situação cambial de 1919, taxas entre 16 e 18, fôra precizo obtermos 
um emp1·estimo externo n5.o menor de f 31 milhões, além dos emprestimos 
já no corrente anno effectuados ... 

E' essa operação possível no actual momento? 
O ouro extrangeiro está mais do que nunca esquivo: - os proprios go-

vernos impedem sua sahida de seus paizes. a não ser p a ra compra de ali .. 
mentos para seus povos e de ma terias primas para suas industrias. Para 
emprestimos publicas, e!les negam licença para sahida do ouro. a não ser 
em diminutíssimas parcellas, através de fortes empenhos; e na maior parte 
das vezes esse ouro de lá não sahe, applicado em saldarem-se antig-os com-
promissos publicas e facturas commercia.es devidas aos paizes prestamistas . 
O mundo está atravessando um período de excepcional desconfiança da 
parte dos detentores do capital para collocação de q1talquer especie . Em 
mei.o da crise mundial, reinante desde que começou a guerra européa, cada 
capitalista agarra-~e a seu dinheiro como qualquer naufrago a . um salva-
vida. 

E' de esperar-se reacção contra esse estado de cousas. Mas, quando 
virá ella? Eis ao que ninguem póde responder. E noss3. situação não com-
porta delongas, á espera indefinida de recursos incertos ... 
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A essa situação de retrahida timidez lá fóra. cumpre confessarrnos que 
não temos procedido de modo a infundirmos confiança, que elimine essa 
timidez. Nosso paiz tem sido tão mal governado, tanto na União, como nos 
Estados em geraL que contra nós podem ser arguidas muitas impontualida-
des censuraveis; de tal sorte que hoje o ouro extrangeiro não mais nos 
procura espontaneamente, nem mesmo nas diminutas proporções em que :iá 
nos procurou. 

Ainda neste momento, o mais grave de nossa historia, quando o esforço 
convergente dos governos federal e estadoaes é r eclamado pelas inadiaveis 
necessidades economicas do paiz, pelas torturas soffridas no seu credito ex-
terno, assistimos a uma dupla mobilização de forças partidarias para a 
mais inopportuna de todas as políticas que temos tido. Espanta que o cam-

' bio brasileiro se vá approximando de zero, e que não estejamos todos os 
Brasileiros unidos, sem divergencias nem competições. 

Que Ministro da Fazenda ha ahi capaz de jámais conduzir e realizar 
vultuosa e feliz operação de áedito nas praças extrangeiras, para uma Fe-
deração convulsionada por luta política em que se annunciam os mais gra-
ves perigos? 

Certo, nas democracias nada mais bello do que os movimentos cívicos 
da opinião em torno da escolha do Chefe do Estado. I sso quando um sadio 
sentimento de patriotismo contém as demasias dos lutadores. Ma s, o que 
podem esperar os capitaes extrangeiros, e os governos extrangeiros que os 
protegem, de uma luta política em que não se atiram idéas contra idéas, 
mas Estados da Federação contra outros Estados da Federação? Em que 
espera-se desde logo a esterilidade do Poder Legislativo, mercê de propo-
sital perturbação trazida pelos debates partidarios? Em que a preoccupação 
de var ios orgãos de imprensa e de varios homens publícos é desrespeitar 
ao Governo? Está o Brasil em condições de supportar e!?se accesso de febre? 

Mesmo que estivessemos fruindo paz na politica interna e externa do 
paiz, ainda assim individados e em moratorias federal e estadoaes, como j á 

estamos, não poderíamos certamente contar com avultado emprestimo ex-
terno senão para ser applicado em fins conducentes ao mais seguro reem-
bolso dos dinheiros que nos fossem confiados. E seria de nossa parte uma 
~oucura empregar esses r ecursos, tão difficilmente obtidos, em despezas que 
não fossem prompta e primacialmente reproductivas, isto é, dirigidas pre-
cizamente ao fomento economico do paiz 

As lutas políticas forçam sempre a perdularismos improductivos. Para 
exemplo frizante, basta recordar que recente luta dessas, restricta a um só 
dos Estados da Federação - o Estado da Bahia - custou ao Thesouro da 
União mais de cinco mil contos postos pela janella fóra. E quanto teria 
com ella gasto improductivamente o Governo da Bahia? 

Para empregos dessa ordem, que extrangeiro ha lá fóra sufficientemente 
louco para nos emprestar uma libra esterlina? 
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2°- REDUCÇÃO DA IMPORTAÇÃO 

A pressão nos negocias commerciaes, nas praças brasileiras, va i-se tor-
na ndo summa m ente inquietante . 

P a ra a valiar-se a g r avida de da situação, basta considera r-se que. a con-
tinuarem a s t axas ca mbiaes entre 5 e 6 dinheiros por mil réis, no confronto com 
a libra ouro, - raríssima será a ca sa importadora que consiga sobreviver á 
crise actual. 

E' facil apprehender as circumsta ncias em que agora essas casas se 
debatem. Supponha-se um es tabelecimento commercial, cujo capital seja de 
mil contos em moeda corrente. O commercio, em r egra g era l, vive mais do 
seu credito do que do seu ca pital: - u ma casa ele mil contos de capital 
gyra frequentemente,, a lém desses. com um. ou dous, ou m ais mil contos 
pedidos ao credito. Admittamos que, por muito prudente, um dono de casa 
de mil contos de capita l gyr e com. o seu proprio dinh eiro e que tenha 
fei to á t axa ele 18 lj2 pedidos de m erca dorias n o va lor de seiscentos cont os, 
isto é, 200.000 clollars, pa ra augmentar ou supprir stock de qua trocentos 
contos exis ter,te em seus depositas . Este commerciante. 1J?"!tdente?nente, f ez 
taes encommendas dentro das força s do seu capita l. Pois bem . E ssas en-
commendas lhe chega m quando o ca mbio brasileiro r olou pa ra taxas mise-
raveis - digamos - de 8S por dvllar. P a ra paga r a s f a cturas desses 200.000 
dollars são precizos 1 . 600 cont os . Quer dizer: o capital desta casa FOI DEVO-

RADO TOTALMEN TE, e· ainda lhe occorre o encar go do pa ga m ento de 600 contos 
a mais ! Consequen cia: - esse commercia n t e não tem recursos nem credito 
sequer pa ra pa ga 1· os dir eitos a lfandega r ios el e r etirada das m ercadorias . 
E' uma casa litteralmente falli.da, se o cambio nã o subir , se o cambio nã o lhe 
permittir satisf a zer seu compromisso com o dollar a cambio ele 9 pa ra cima . 
Mas, a s praças brasileiras estilo cheias de casos desses, e ele ca sos a inda 
peores do que esse . Porta nto, o commer cio bra sileiro está na iln minencia de 
u m Cl'aC;k geral , de uma verda deira explosão vulcanica . 

Urge que o a uxiliemos. 
No suppos to da impossibilida de de um emprestimo externo (e Deus per-

mitta que esta supposição seja erronea) que outras m edidas de urgen cia po-
deriam substituir a essa na s apertura s que nos torturam? 

O problema é cla ro em sua singeieza : tra ta-se de tornar menor a 
procura do ouro no nosso m ercado de cambio. a t é que a s taxas ascendam 
a nível conveniente. 

P ara impedir tempora ria mente essa 
vernos podem lançar mão: a suspensão 
terna e a moratoria, por determinado 
particulares, em ouro. 

Taes expedientes. são ultra-nocivos 

procura ha um m eio de qu e os go· 
do paga mento da divida publica ex-
espaço de tempo, para a s divida~ 

ao futuro do paiz que os pratica. 
Não vale a pena, sequer, discutil-os, tão condemnaveis são, t ã o negativo,o: 
são seus effeitos. 
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A · não ser esse. podem os governos reduzir fm·çadamente a procura de 
ouro, por meio de lei que prohiba a importação no todo ou em parte. Sou 
frartcamente pela providencia da prohibição da importação em parte: - ~t 
de artigos de luxo. Não se pretende que essa seja uma medida sem incon-
venientes. Ella os contém, e muitos. O de que se deve tratar é da escolh :~ 

de medidas que tragam ri1elhor situação do que a actual, prefer indo-se, entre · 
taes possiveis medidas, aqu ellas que produzam menor numero de inconve-
nientes. 

Nosso maximo mal é a insufficiencia do valor global ouro de nossa ex-
portação. Esse valor globa l não está bastando, nem sequer para nossas ·ne-
cessidades das compras diarias, quanto mais para as prestações de nossas 
dividas publicas e particulares. Sem emprestimo, o recurso unico possivel é 
c· de reducção forçada das ·compras. Qualquer dona de casa comprehende isso. 

Mas a reducção das compras póde ser feita com intel!igencia ou sem 
ella; com calculo -ou ás cégas; com acertos ou com erros . Dá-se o mesmo 
que na vida particular. Ha quem economize na comida para melhor . encher-
se de bebidas; ha quem se prive de tratar da saude para frequentar o ly -
rico, ou para comprar pedras e toilettes preciosas. 

Reduzamos, portanto, nossas- compras com juizo. Não effectuemos se-
não a importação incrementadora da producção ou garantidora da saude 
do paiz. Cortemol-a no que é conforto prescindivel, no que é luxo perdula-
rio. Com isto vamos p erturbar a vida commercial das casas de artigos de 
luxo. Não importa: dos males. o menor. Em vez do m al de baquearem a-s 
casas de artigos de luxo, não h avemos de preferir o mal de fal!irem casas 
importadoras de trilhos de !'erro ou de machinas agricolas, por exemplo. 

Demais disso. a prohibição de entrada dos artigos de luxo . forta lece 
extraordinariamente as industrias fabris do paiz, com grande proveito do 
Brasil. As casas de luxo que passem a vender artigos da industria nacional. 
se quizerem continuar a comtnerciar. E para que não occorram os costu-
mados abusos, tiio lesivos da producção industrial do paiz, propomos dispo-
sitivos legaes pelos quaes seja prohibido ao negociante vender como de 
procedencia extrangeira mercadoria produzida ou transformada pela indus-
tria ou pela -lavoura nacionaes. 

A terça parte, m ais ou menos, do valor de nossa importação consta de 
a rtigos voluptuarios. Nos calculas, que retro fizemos, para a importação 
normal de, 1921, entramos com :E 78 milhões como algarismo provavel dessa 
lei que prohibisse entrada dos artigos· de luxo deve reduzir de cerca de 25 
mill:\ões nossa importação annual. reconduzindo-nos a pouco menos do que 
o algarismo médio do ultimo decennio, de 1911 a 1920. Vê-se que o sacrifi-
cio do paiz é muito supportavel. Acredito que esta medida nos reduzirá o 
estudado deficit, de :E 31 milhões, a talvez :€ 18 milhões. 

Poderia ser ella criticada com ·o argumento fundado em sua repercussã o 
·Sobre o Thesouro Nacional: - importação reduzida, renda aduaneira re-
duzida. 
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seria sempre, en1 O argumento não colheria: - importação reduzida 
qualquer caso, o facto com que o Thesouro Nacional se 
caminho da baixa cambia l para os arredores de zero. 

iria encontrar, no 
A providencia que, 

a t axa ca mbial, ga-tolhendo em parte a sahida do ouro, conseguiria elevar 
~:ante muito melhor a posição do 'rhesouro, como arrecadador de direitos 
aduaneiros. Alêm disso, .a restricção da importação excita a producção fa-
bril do paiz, augmentando a arreca dação federal de direitos de consumo. 
succedaneos a tê certo ponto dos direitos aduaneiros. 

A reducção forçada da importação poderia ser posta em pratica astlim, 
para merca dorias a inda não embarcadas para o Brasil: 

~ 

Art. Emquanto a t axa official do cambio, no Rio de Janeiro, não se 
mantiver durante tres mezes ininterruptos acima de 10 dinheiros• por mil 
rêis, ficam elevados ao quadruplo os actuaes direitos de importação sobre 
as seguintes mercadorias ainda não embarcadas _para portos brasileiros: 

Apparelhos de photogra phia, objectivas e accessorios; 
Au.tomoveis, chassis e carroserie para o serviço de passageiros, salvo os 

automoveis de custo inferior a cinco contos de rêis cada um; 

Binoculos; 
Quinquilharias de ouro ou de platina; 
Bilhares. e seus accessorios; 
Bronzes de arte; 
Ferraria e serralheria de arte; 
Curiosidades, antiguida des e todos os qbjectos para collecção; 
Champagnes, cognacs, licores, aperitivos e vinhos de licores; 
Joa lheria fina; 
Librês; 
Roupa1! de seda pura ou mesclada; 
Relogios de ouro ou de platina; 
Ourivesaria de ouro, pra ta ou pla tina; 
Encaderna ções artística s; 
Milho, feijão, arroz, ervilhas, fructas de mesa, batatas, manteiga e 

queijo; 
Conservas de fructas ; carnes, legumes e pei.xes, excepto sardinha em 

latas; 
Trufas caça viva ou morta, pastellaria; 
Perfum~trias , excluídos os sabões e dentifrícios ; 
Lança-perfumes; 
Pinturas, aqua reüas, pasteis, desenhos, esculpturas, salvo quando origl-

.naes de artistas brasileiros e importados pelo autor; 
Vidros, faianças e porcellinas de luxo; 
Per o las finas; 
Pianos de custo superior a 1:500$000; 
Pedras preciosas, gemmas naturaes; 
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Charutos e ciga rros; 
Alca tifas e tapetes, antigos ou modernos, de lã, de seda, de linho, de al-

godã o, tecidos á machina ou a inão; tapetes do Oriente; 
Ma rmores, alabastro e similares. 
E os a rtigos seguintes, uma vez que custem por p eça; preço superior 

aos a baixn indicados; 

Abat-jour . . . .. . .. . .... . .... .. ... . . . . .. . .... . . .. . . .. ... ...... .. . 
Accessorios de roupa~ de homem ou de mulher .... . . ........ ... . . 
Artigos :para alfa ias e accessorios .. ........................ . . . . . 
Artig os de P a r is, a rtig os de phantas ia ou do Oriente .. . . . . . .... . . 
Artig os para fuma ntes .... ... . .. .... ... . . .. . ..... . ... . .. .. .. . ... . 
Bicyclettas . .. . . . . . . . .. . .... .. .... . ... .. . ........ ... .... .. . .. .. . 
Quinquilharia imitação de ouro ou pra ta . . . .. .. . . . .. .. .. . . .. ... . 
Roupa branca para homem .. ..... . .... .. . . ...... . .. . .... . .. . . .. . 
Roupa bra n ca para mulher . ... . .... .. ... . .... . . .. ... . . . . ....... . 
Roupa bra n ca pa ra crianças ..... ..... . .. . .. . .... . ...... . .. . ... . 
Vestimentas caseiros, peignoirs, -py jamas, robes de chambre . .... . 
Quadros ... . .... . . . ... . . . . ... .. . . .. .. .. . ... . ... . . . . ... ·. · · · · · · · 
Bengalas e gra vata s .. ........ . . . .. .. •. . ...... . . .. .. . .... .. . ... .. 

Artigos de cera mica; 

a) Serviço de m esa de ceramica (116 peças m ais ou m enos) ... . 
P equenas peças isola das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .. . 
Peças m édias isola das .. ... ... . . ... . .. . .. .. . . .... . . 
Pcç~LS grandes isola das. . . . . . ... .... . . .. .. . ..... . . . . . . . . . ... . . . . 
b) Serviço de toilette completo .... .. . . . .. .. .. . .. .... . ....... .. . . 
Peça isola da. . . . . . . .. . .. . . . ... . ... .. . .. . . . . . ... . . ... . . . .. . . . . . . 
c) Ser viço pa ra ch á ou caff ....... ... ....... . ... .... .. .. ...... .. . 
Pequena p eça isolada ..... .. .. .... .. . . .. . .... . . . ... . .. . . . . . .. ... . 
Grande peça isolada ... . . .. . . . . . ... . .. . . . . .. . . . ....... . . . .. . ... . . 
Chap éos para homem .... .. ... . .. . . .. .. . .. .. ..... . . . . . .. ......... . 
Chapéos de senhora . . ... . . .. .... .. .. . ... . . . . . . . .. ......... ... . . . 
Ca lçado, ca da pa r , para homens . .. .. . . .. .. . . . ..... . ... ... . .. .. . . 
Ca lçado, cada par, pa ra mulheres .. .... . . . .. .... . ........ . . .. .. . 
Ca lçado, ca da par, pa ra cria nça s .. . .... .. .. . . ... .... . .. ....... .. . 
Confeitos , bonbons, cada kilo .... . ...... . .. . ... . . ... . . . . .. . . . . .. . 

Ca cá o em n a tureza, em chocola t e, em la t as, em bonbons, e 
por qualqu er fórma : 

Colletes de senhora e cintas ... .. . ..... .. .. . ....... . . . . ... .. . .. . . 
Vestidos de senhora ... . . . . .. .. ... . ......... . . ... . .. . .... . ... . . 
Vestidos de 1neninas . .. ... . .... . ... ... . . . . . ........ . .. . ..... .. . . . 

8$000 
8$000 
8$000 
8$000 
8$000 

300$000 
8$000 

20$000 
30$000 
15$000 
40$000 
10$000 

8$000 

150$000 
2$000 
6$000 

10$000 
25$000 
8$000 

25$000 
2$000 
8$000 

15$000 
30$000 
25$000 
25$000 
15$000 

5$000 

30$000 
120$000 

80$00() 



-121-

Peças separadas : 

Saias .... . ........ . .... . . . .... . ... ........ . ..... ..... ... .... .. . 
Meio corpo ... ... .. ..... ...... ... ............. . ................. . 
Christofles e alfenides, peça . . ............ . .... . ......... .... . .. . 

Rendas e bordados: 

a) por metro, á machina ..... . . . . ...... . ...... .... . ... .... .. . ... . 
b) por metro, á mão ... ....... · . . ...... . ....... . ... . ... . ......... . 
c) por peça, á machina ... .. . .. . ..... . .. . ..... ... .. . ..... .. .... . 
d) por peça, á mão ........... ... .. .. .... .. .. . . . ......... . .... . . . 
Leques . ...................... . ............. .... : .............. . 
Flõres artificiaes ou esterilizadas ............. . . ... . . .. . ..... . .. . 
Luvas, par .. .. ..... . .. .. .. . .. .. .................... . .. , . . ..... . 
Gravuras, estampas, photographias de arte, e reproducções de 

obras ãe arte . . ............. . . ... ................. .. ....... . 
Instrumentos de jogos (excepto os de sport) .. . . ...... .. . ... : ... . 
Baralhos .... 
Phonogra.phos, g ramophones , pianos mecanicos, com seus acces-

sorios . . 
Brinquedos. . . 

Roupa branca. de casa.: 

a) lençol. .... . .... . ...... . ..... , .... .. .. . .... ... .............. . 

b) fronha . .............. . . .. . ................ . . . . ... . . .... .. . . . 
c) toa lha de mesa., por metro quadrado . ... . . . ... . ............. . . . 
d) guardanapo. . . . ..................... .. ...... ... : . ... ...... . . 
Lustres, arandellas e suspensões ... ............. . ... ........ . ... . 

Moveis: 

a) por peça. . . . .. . ..... ... .... . .... . . .. . . ....... .. ......... . 
b) por serviço de conjuncto ........... .. ...... . ........ . ... ... . . . 
Espelhos . ...... .. ............. . .... .. . . . ........... . . .... .. ... · 
Espelhos enquadrados . . .. , .................. ..... . ... .. . . ..... . . 
Motocycletas. . . . . 
Ourivesaria. de metal commum dourada., prateada, ou não (excepto 

talheres) .................... ..... ......... . ........ · ..... .. 
Ornatos em pennas .. ..... . .. . ....................... . . ......... . 
Pendulas, relogios de parede ............... . . . ... . ....... . . .. . , .. 
Pelles para uso pessoal. ..... . .. . ............ .. .... . .. . ... .. ..... , 
Cortinas para. portas e jãri.ellas .. .. ... .. ...... .. .. . . .. .. ....... . . 
Stores para vitragem ou janella . . .... . ... . , ...... . .. . . , . , . 
Cortina dos. . . . . . .... .......... . ..... ... . ... . . .... .. .... . ..... , . 

80$000 
50$000 
8$000 

2$000 
5$000 
6$000 

10$000 
5$000 
5$000 
5$000 

50$000 
10$000 

2$000 

100$000 
10$000 

40$000 

10$000 
10$000 

3$000 
60$000 

100$000 
1:000$000 

15$000 
60$000 

800 $000 

12$000 
20$000 
80$000 
40$000 
40$000 
30$000 
30$000 
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Bolsas pa:-a senhora ..... . .. .. ................... . ..... . •. .. .... . 
Pannos de mesa, cobertores . . .... . .. . .. . . . . .. . . ...... . . ...... ... . 
T ecidos de seda para mobiliaria, metro quadrado ....... : ........ . 
Vinhos, engarrafados, vinhos do Porto e simila res, garrafa . . .. . 
Vermouths e bitter e whisl<:y ........ .. ......... ... . .. . ... . ...... . 

Crysta llaria: 

a) copos .. . . . .. . ..................... . ....... . ... .............. . 
b) calices .. · .... . . . . . .. .. . . ... .. ......... . .. .. ..... . ........... . . . 
c) grandes peças ... . . . . ............... . . ............... .. ..... . . 

25$000 
40$000 
10$000 
3$000 
3$000 

2$000 
1$000 
8$000 

Art. E'· absolutamen te prohibido vender-se como estrangeira m ercadoria 
produzida, fabricada ou transformada no Brasil. 

§ l." A tra nsgressão deste a rtigo sujeita o delinquente á multa de dous 
a cinco co:.tos ue réis, a lém da pena de prisão por estillionato, art. 338, § 5° 
do Codigo PPtml . 

§ 2.• Essa p<ma pecuniaria caberá inteira ao agente do fisco que haja 
constatado a transgressão, ou a o particular enganado, que tem acção para 
pedir em j uizo essa e a pena criminal. 

§ 3° - RECURSOS EM OURO PAP.A O GOVRRNO E PARA O BANCO DO BRASIL 

Como atraz vimos, com a reducção forçada da importação, reduziremos 
o · àeficit da balnça das contas mternacionaes a t 18 milhões mais ou menos . 
.Como suppril -o? 

'J'emos para auxilia r-nos nesse escopo os seguintes recursos: 
a) venda de títulos bt.·asileiro:o:, ouro, adquiridos pelo Th esouro de dous 

annos a esta parte, mercê da alta de cambio acima de 16 dinheiros; 
b) cau ção dos títulos do a juste commercial com a Italia; 
c) warrantagem em ouro, do caft~ a dquirido pelo Thesouro, e tambem 

a venda poulatina desse café, de accõrdo com as conveniencias do mercado 
de exportação. 

Estes r ecursos sommados podem produzir de onze a doze milhões es-
t erlinos, que, postos temporariamente á disposição do Banco do 'Brasil , para 
operações não arriscadas de cambio , produzirão fatalmente melhora das 
taxas. 

Podariam os concretizar a medida em um projecto assim; 
Art. E' o Presidente da Republica autoriza.do: 
a) a alienar os titules brasileiros em om·o pertencentes a o Thesouro Na-

cional existentes em carteira no paiz ou no estrangeiro; 
b) a cau cionar os títulos de credito concedido á Italia; 
c) a promover e rea lizar, nas condições que julgar convenientes, a war-

rantagem em moeda-ouro do café adquirido pelo Thesouro Nacional e a 
vender partidas· do mesmo café, de accõrdo com as convenienci_a:;; do mer-
cado i11terno; 



d) a depositar, em conta corrente, no Banco do Brasil, as quantias as-
sim levantadas. 

4° - UTILIZAÇÃO DO NOSSO "STOCK" DE OU!lO 

Assim, na previsão antes pessimista do que optimista, de todos esses 
calculas, chegaremos a 31 de Dezembro de Ül21 com o def'icit brasileiro dos 
dous mãos annos reduzido a cerca de :E oito milhões. No vulto das opera-
ções do Brasil, em um anno, de exportação sommada a importação, esses 
oito milhõtes passam desapercebidos. Basta uma pequena melhora de preços 
de alguns dos nosso artigos de exportação para esse . def{cit sumir-se. Basta 
que façamos política tranquilla e administração economica, para que nos 
procure o capital estrangeiro e ser applicado em negocias particulares no 
Brasil, e isto em algarismo muito superior a esse insignificante deficit. Basta 
que o capital estrangeir o empregado no Brasil se convença de que as me-
didas expostas são á risca seguidas, para que os rendimentos desse capital 
esperem o exercício de 1922 para sahirem do paiz. A doze ou quinze milhões 
de deNcit, o factor moral por si só resiste: a prova disso está em que nos 
dous ultimas decennios, estudados retro, tivemos deficits dessa valia nas 
contas geraes internacionaes, sem quéda notavel de cambio, como acon-
teceu em 1908, 1913, 1918, por exemplo, em que tivemos cambio médio respe-
etivamente de 15 5/32, 16 7/64 e 13,1/4. 

O que cumpre, em crises como a actual, é prevenirmo-nos contra o 
panico, contra a idéa de que o munc1o vai se acabar. Certo, a situação t em 
séria gravidade. Esta, porém, está longe de ser desesperadora; a penas exige 
maior cuidado e paciencia no combate ao inimigo. 

Esse combate tem de obedecer a duas preoccupações distinctas; 
Primeira e substantiva: - estacar a descida elo cambio para taxas mais 

baixas do que -as actuaes, que já são inquietadoras. 
·segunda e adjectiva: - cuidar das medidas qeu tragam a subida do 

cambio a taxas mais supportaveis, para reconquista gradativa do terreno que 
fomos perdendo. 

E' Domo si, no tratamento de um doente de febre, houvesse necessidade 
elo dassico banho anti-.ph1ogistico, emquanto se espera actuação do fe-
brí:!'ugo ingerido . 

As meclidas de urgencia retro indicadas - a reducção forçada da im-
portação, a venda de titulas brasileiros, a warrantagem da café, a caução 
ouro elos titulas italianos - demandam certo numero de dias para que a 
praça beneficie dellas. ·E eu tenho receio de que exactamente nos dias m ais 
proximos as causas assumam caracter mads grave do que o actual: - o que, 
por todos, os principias, eumpre nos esforçarmos por evitar. O momento 
presente é máo, nas praças de Nova York e da Europa, para qualquer ope--
ração financeira: é o momento em que a alta finança toma f·erias de 
repouso, deixando os financistas suas carteiras para orem veranear. Só no 
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outomno recrudesce a activa e febril faina dos enxames, que esvoaçam 
em torno das grandes bolsas. Durante os mezes de J ulho, Agosto e Setem-
bro nossa exportação sempre fraqueia u m pouco, começando geralmente a 
reacção com o com eço da sahida, em Setembro e Outubro, d a nossa safra 
de café, que ·nos costuma tra zer maior affluxo de letras-ouro ao mercado . 
Diz-se, ainda, que a segunda série do nosso ·emprestimo federal, combinado 
em Nova York, s6 poderá ser lançada á praça no outomno. 

T emos, portanto, um mão quarto de h ora a transp.or em nosso <.:aminho: 
evitar que nosso barco roce o p erigoso arrecife da precipitaçã~ ·das taxas 
cambia,es para baixo de cinco e meio dinheiros por mil réis, a que já ch ega-
ram em face ela moeda ouro. Este facto é virgem na Historia do Brasil. E' 
acontecimento que tanto deve abala r o espírito publico, qua nto o hão de te;: 
abalado a Indepenclencia, a Abdicação, a Questão Christie, a Guerra do Pa-
raguay, a Aboliçã o. 

E' cer tamente devido a essa gravidade que tt:m apparecido á tona aa~ 
discussões o alvitre ele lançar-se mão elo pequeno deposito ele ouro guaraado 
n o Thesouro, como f undo de garantia do papel-moeda, para base ae uma 
operação de credito para elevar-se o cambio . Assim ·exposta a medida, meu 
voto lhe é contra1,jo : - correríamos o l'isco provavel de, amanhl'l., nos en-
contrarmos com toda a actual massa de papel-moeda completamente desga-
rantido, e eni Sfoguida com as taxas cambiaes a 4 ou ainda menos . Os 
precedentes a hi estão a granel. Contra o emprego desse ouro na situação 
actual, ha dous argumentos m uito serias. O primeiro é o de que esse reserv~ 
é o nosso thesouro de guerra, para a emergencia sempre possível de defesn 
de nossa soberania. Este argumento deve ser acolh!ido em termos bem p on-
derados. E' verda de que não está agora nossa .soberania soffren do o ataque 
militar de canhões inimigos . Mas a t desvalorização completa de nosso papel-
m oeda até zero, ou .pouco m enos, seria a ba ncarrota geral, de particula res 
e do 'l'hesouro Nacional; e esta em suas consequencias a ffectará ilirectamen-
ce nossa soberania, maximé tendo nós outorgado, a cr edor es protegidos por 
outras bandeir as, a hypotheca de varias de nossos impostos federaes e esta-
auaes. A intervenção extrangeira contra nossa soberania vi1·ia sob a fôrma 
ele co1nités de arrecadação de impostos par a reembolso de seu s creditas. Para 
uma nação, preferivel é a perda de uma b.;.talha, com a assignatura da paz 
em condições onerosas, do que a perda do direito de administrar em plena 
paz, o que é seu . 

O segundo argumento contra a utilização desse ouro tem grande valia. 
E' o de que tem elle destino predeterminado, que nos deve ser sagrado; está 
elle por assim dizer hypothecado á· garantia do papel-moeda circulante,. ·e 
não temos o direito de rasgar essa hypotheca, sem graves censuras ao nosso 
senso mo:-al . Tambem este argumento deve ser a colhido em termos: desde 
que empreguemos o ouro e1n resgate ettectivo do papel-moeda, não tere-
mos nenhu mamente faltado á fé de nossa palavra empenhada. 

Com uma libt·a es terlina , ouro, em cambio de 27, só poderemos resgatar 
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g$888 do elevado algarismo em réis do papel-moeda circulante no Bra-
sil. Si a empregarmos em resgatar 17$776 desse papel, lhe teremos dado ap-
p!icação em dobro vantajosa; mas, si a utilizarmos para resgatar 45$, a van-
tagem para o Thesouro da Nação será qut.;11tupla. 

Temos oito milhões esterlinos em ouro depositados; si vendermos cada 
libra a 45$ e incinerarmos o papel ·em troca recebido, teremos resgatado 
360 mil contos de papel-moeda em ·circulação. E' uma operação admiravel, 
sob o ponto de vista do destino que a lei dá ao fundo de garantia, como fundo 
que é de conve1·são . Basta recordar que, continuando a guardar esse ouro, 
e indo lhe accumulando outras parcellas, até que o cambio regresse a, 2'i, 
nós só poderíamos fazer então a conversão a 360 mil contos de pap~l -moeda, 

dispendendo f 40 milhões. Si hoje podemos fazer essa conversão ·dispendendo 
f oito milhões apenas, claro é que fazemos operação cinco vezes mais van-
tajosa. :sj 

O que cumpre examinar é sd essa operaçf.o, vantajosissima como resgate 
de papel-moeda, póde ser supportada no meio das circumsta.ncias do mo-
mento nas praças commerciaes elo paiz. Este aspecto da medida reclama 
acurada attenção. 

Entre parenthesis, devemos recordar que a declaração de que, a 45~ 

pm· libra, para o commercio legitimo vende o Thesouro os milhões de l}bras 
qu& tem, traria agua fria á fome gananciosa dos portadores das letras-ouro 
da exportação, os quaes são o exercito de combate pela baixa cada vez maior 
do ca....-nbio. Tirava-se-lhes da cabeça, desde logo, a icléa ele venda de suas li-
bras a mais ele 45~. o que traria desde logo diminuição elas inquietações da 
praça. Dir-se-ha que oito milhões esterlinos seriam promptamente absor-
vidos pela praça, e a situação má proseguiria depois dessa absorpção. Não 
é curial suppor isso. A média ele nossas exportações nos tres mezes de Ju-
lho, Agosto e Setembro, nos annos normaes (1913, 1915, 1916, 1917 e 1918), é 
de 14 milhões de J<ibras por mez, ou sejam i 42 milhões, que addicíonados aos 
oito milhões do Thesouro, fazem 50 milhões, que c01·respondem actualmen-
te a dous milhões e duzentos mil contos em papel-moeda. Evidentemente as 
praças brasileiras não estão em condições de despender em tres mez.es essa 
somma colossal de papel-moeda só em compra ele libras eS"terlinas. 

Fechado esse parenthesis, e voltando ao resgate, é claro que a incine-
raçáo cl:e 360 mil contos nos tres mezes de Julho, Agosto e Setem.bro, é forte 
demais para poder ser toleràda pelas praças .brasileiras em tão curto lapso 
de tempo. Mas, parallelamente é preciso considerar que póde o paiz prescin-
dir de boa parte do papel-moeda em circulação, maximé si forem adaptadas 
as medidas, que vimos propugnando. 

;Considere-se que a reducção forçada da importação dos artigos de luxo 
diminuirá 0 valor da importação; e a reducção, que já se está operando, no 
valor de cada tonelada de nossa exportação (de 1:093$ no anno passado cahio 
p(l.ra 764$ n® corrente anno) são dous concretos e poderosos elementos para 
dispensar .. f;e pa.rte do meio circulante inconversivel. 
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Considere-se que, em 1919, nosso comn:~ercio internacional (exportação 

sommada á importação) ascendeu á alta somma de f. 208.262.273; e em 1920, 
ascendeu á mais alta ainda de :E 232 . 525.908. Ora, em 1921, não iremos além 
de :E 170.000 .000, segundo todas as probabilidades . São libras 62.000.000 de 
differen ça. Si nosso meio circulante bas tou para o m a nejamento do commer-
cio de :E 208 milhões em 1919 e de :E 232 milhões -em 1920, claro é que elle é 
excessivo para o manejamento de :E 170 milhões, ou sejam :E 62 milhões a 
menos, estes ultimas correspondentes a cambio bem melhor do que o actual 
- digamos cambio de nove - a um milhão e seiscentcs e cincoenta mil 
contos. Podemos, pois, recolher com cautela esses 360 mil contos que são 
menos da quarta parte desse milhão e seiscentos e cincoeata mil contos, A 
prova irrecu savel desta asserção está em que as caixas dos bancos, especial -
mente dos bancos estrangeiros, estão abarrotadas de papel-moeda. Nume-
raria ha de sobra: o que falta é a confiança para applical-o em quaesquer 
operações. Em ca·sos destes, qua nto m ais numeraria se augmentar, tanto 
maior desconfiança -o enferrolhará. 

Vê-se claro que, si fossemos um paiz de meio circulante flexível, mercê 
de boa e disseminada organização ba.ncaria, poderíamos recolher esses um 
milhão e seiscent-os e cincoenta mil contos, sem maiores perturbações. En-
tretanto,. com a organização deficiente que temos, somos forçados a cautelas 
especiaes diante de recolhimento de 360 mil contos, menos da quarta parte 
dessa quantia! 

Que cautelas especiaes seriam necessarias? 

Uma apenas: incinerar tanto papel, quanto for applicado ao redescont.o 
bancaria. Assim, vendeu o Thesouro Nacional dous milhões esterlinos de seu 
ouro, recebendo em troca 90.000 contos; incinerem-se 45.000 immediata-
mente, e levem-se outros 45.000 á carteira de redescontos para serem inci-
nerados á medida que a crise for se dissipando. Alargue-se, porém, muito 
mais o ambito dos redescontos, que muito erradamente só são concedidos 
a bancos de mais de ·Cinco mil contos de capital realizado. 

O interesse nacional está em seguir-se a este respeito politica opposta 
á dominante hoj e em dia. Quanto m ais modesto o capital realizado de um 
banco, mais direi to deverá elle ter ao redesconto pelo Banco do Brasil. Uma 
das necessidades maximas do Bra.sil consiste na disseminação de institutos 
bancarias por todos os campos da producção. Não é possível essa disse-
minaçã o com a imposição de um capital mínimo de cinco mil contos, para 
gerar-se a possibilidade do redesconto. 

O Banco do Brasil não deve ser obrigado a redescontar os títulos dos 
pequenos bancos, si taes títulos não lhe offerecem as exigidas garantias. 
Mas, oppostamente, não deve trancar a sua porta a esses pequenos bancos, 
desde que elles lhe trazem papeis de primeira agua. Nem ha outro meio de 
disseminarem-se pelo paJiz todos os pequenos bancos cooperativos de custeio 
rura!, pedr:;. angular que devem ser da p rosperidade economica do Brasil. 
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Voltemos ao sue !amos dizendo: - chegou o 'l'hesouro a vender f. ã 
milhões, r ecebeu 225 mil contos. Cento e doze mil e quinhentos serão imme-
diatamente incinerados, e os outros '112. 500 ficarão servindo para os re-
descontos, só sendo incinerados gra dativamente à razão de cer t o tanto por 
mez, de Outubro em diante, isto é, depois de haverem servido aos r edes-
contos mais prementes. 

Parece que para conseguirmos, dentro de um anno por exemplo, o CE:B-

.gate ou incineração de 360 mil contos de papel -moeda, o empt·ego do nosso 
ouro merecerá approvação plena do pa iz e dos meios finan cis tas extz·an-
geiros. 

Restaria discutir um ponto: - convirá que um dispositivo legal, penn!t-
tindo esse resgate á razão de 45$000 por libra, fique vermanentemente em 
nossa legislação, ou convirá conceder essa a utorização para só ser executa-
da a tê predeterminada data? E'u penso que a ãtltorização deve ser perma-
nente, taes as vantagens ela conversão facultativa a essa miseravel taxa. 

Estas medidas poderiam ser consubstancia.das nestes dispos!ti vos: 

Art. E' o . Presidente da Republica autordzado a -dispôr do fundo de ga-
r a ntia do papel-moeda a o preço minimo de 45$000 por libra esterlina ouro, ou 
moeda equivalente . 

I§ As quantias a este titulo recebidas em pa pel-moeda serão mensalmen-
te repartidas em duas metades, uma das quaes será. immed.ia tamente Inci-
nerada, e outra será incinerada immediatamente depois de ha ver permane-
cido durante noventa e cinco dias pelo menos e cento e vinte e cinco dias no 
ma:x:imo, no serviço da carteira de redescontos do Banco do Brasil; pena 
ne responsabilidade> criminal. conforme couber. contra o Ministro da Fa-
zenda ou á Directoria do Ba nco do Brasil, no cas o de não ser effectuada a 
incineração nos termos expostos . 

'· § 5° AUXILIO AOS IMPORTADORES 

Temos diante de nós um aspecto parcial da crise. -o qual muito nos deve 
affligir: é o a ccumulo, nas a lfandegas, de me1·cadorias extrangeiras , sobre-
tudo norte-americanas, as quaes não podem ser paga s e r etiradas, devido á 
baixa cambial. A consequencia desse facto vai ser o abandono dessas mer-
-cadorias pelos seus importadores. E ste abandono da rá lugar a. uma de duas 
consequencias~ - ou o exportador que nol-a.s remetteu lá de fóra autoriza 
a um seu encarregado aqui a vendei-as em nosso mercado pelo preço que 
ellas alcançarem, ou o autoriza a r ecambial-as ou a redespachal-a~ para ou-
tro destino. Em qualquer destas tres hypotheses o exportador extrangeiro 
não escapa de prejuízos, os quaes serâ elle muito feliz se corres-ponderem 
r;ómente a 25 •[• do valor da factura. Por outro la do, a .solucão do recam-
.bio e do redespacho para outl·o pa:iz privará nossos mercados de mercad<>rias 
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de que temos necessidade, e priva rá o Thesouro - totalmente - das-·-.ren~ 
adua neiras correspondentes á entrada de t aes mercadorias; e a solução da 
venda destro de nossos mercados, ao preço que taes mercadorias alcanca-
rem, deverá trazer-lhes, nas a perturas actuaes da praça para adquiril-as, 
uma tão forte baixa do preço 'dellas, que no algarismo vultuos o a que se dii 
que atting-em de norte a sul do Brasil (ta lvez 200.000 contos) pode essa baixa 
repercutir perigosamente sobre os stocks que já estão no paiz, determinando 
fallencias numerosas. 

Parece que se poderia conciliar o interesse das tres entidades - ex· 
portadores extrangeiros, Thesouro Nac•iona l e importa dores· brasileiros 
resolvend-o cada qual dellas a fazer um pequeno ·sacri~icio. 

Exportadores, que o queira m, desde logo percam vinte por cento do va· 
lor de suas facturas, e -concedam a seus compradores do Brasil o prazo de um 
anno sem juros, respondendo -o 'rhes ouro Nacional, por intermedio do Banco 
do Brasil, por esses pagamentos. 

Este Banco receberá dos importadores letras ouro correspondentes a 85 °j 0 

dessas facturas, a tres , seis, nove e onze mezés de prazo, endossadas por 
f•irma solida , ou gara ntidas por penlwr m erca ntil. E' claro que os 5 •j• de 
que os importa dores não beneficiarão, no abatim ento de 20 •j• que lhes for 
feito, são destinados a cobrir um ou outro éaso de a lgum prejuizo do B a nco 
e a remunerar a este pela sua interferencia nas operações. Vê-se -que, findo 
o prazo, o Ba nco terá em caixa o producto das letras para fazer face ao 
compromisso assum1do, nã o t endo sua. interferencia na operação indo além 
da concessão de seu credito, em troca das va.utagens para o commercio in-
ternaci-onal do paiz. 

Nosso pensamento poderia ser t raduiiao por estes dispositivos: 
Art. Os importadores de mercadorias extrangeiras existentes , á data desta 

l ei, nas alfandegas -do Brasil, os quaes em composição amigavel com os res-
pectivos f-ornecedores extrangeiros alcancem a batimento de pelo menos vinte 
por cento ouro nas respectivas facturas e o prazo de um a nno sem juros 
para sua liquidação, poderão receber do Banco do Brasil, a utorizado espe-
cia lmente em cada caso pelo Ministro da Fazenda, por conta do Thesouro 
Nacional, letras ouro a prazo de um anno de aceite do mesmo Ba nco, para. 
saldo de taes facturas. 

§ 1 o Os importado,res que do Banco do Brasil receberem taes letras, acei.· 
tarão letras ouro sem juros de correspondente valor a prazos de tres, seis, 
nove e onze mezes, accrescidos de 5 •j• em favor do dito Banco, destina dos 
a r epôr a o Thesouro a lgum prejuizo de t aes operações e a remunerar a 
inter venção do Banco. 

:§ 2•. As letras aceitas pelos importadores serão gara.nttdas por endosso 
de firma solida., ou por penhor mercantil sufficiente . 
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Quanto ao projecto do ·senado, penso que devemos aceitai-o, na parte r~
lativa a armazenagens e Íeilões, de accôrd:o com a proposta do Sr. Antonio 
Carlos. Sou contrario á fixação que o projecto estatue para o cambio do mil 
réis ·ouro, porque me parece que o Thesouro Nacional não está em condi-
ções de fazer esse favor. 

:§ 6° - CONTRA A ESPECULAÇÃO' DEl BAIXA CAMBIAL 

Em todos os tempos; a especulação, que visa diminuir ou redu zir o va-
lor acquisitivo do meio circulante, tem sido considerada lesiva. dos interes-
ses nacionaes. Dahi ser constantemente visado pelos homens publicas o 
objectivo de prohibir por todos os meios tal especulação. 

Longa experienCiia humana tem demonstrado que é impossível tolhel-a 
em absoluto. Com. e!la se dá o que com o jogo de azar acontece: - nunca 
conseguia governo algum supprimil-o da sociedade. O que se consegue é di-
mümir a intensidade do mal, por me'io de medidas que lhe ãifficultem a acção 
deleteria . Outro tanto occorre com a especulação no sentido da baixa. do 
cambio. 

Visando este escopo, o illustre e competente director da carteira cam-
bial do Banco do BrasH, meu prezado amigo Dr. Custodio Coelho, em re-
cente entrevista de imprensa, alvitrou a creação de um imposto directo e 
progressivo sobre todas as operações .de cambio, com dupla applicação es-
peciai. Seria um imposto de taxa variavel, segundo as variações do camlíio, 
isto é, quanto mais baixo o cambio, maior a taxa; quanto mais alto, menor 
seria ella. 

Deploro .divergir de tão autorizado financista. Salv() melhor juizo, a mim, 
se me afigura que essa taxa concorreria para elevação do custo da libra es-
terlina, cujo ·possuidor só a venderia carregando sempre e inevitavelmente 
qualquer que fosse a operação cambial, sobre o importador, que a procura., 
o onus da d:ita taxa. 

Estudemos como os factos se passam. 
Os combates em torno do cambio, nos paizes de papel-moeda, são feridos 

pqr c1ous exercitas: - de um lado, o dos commerciantes importadores, que 
lutam pela alta do cambio; e do outrÕ-lado, o dos commerciantes exportado-
res, que lutam pela sua baixa. 

Os bancos, vendo do alto as manobras, como se vigilantes aviadores fos~ 
l!lem, observam para que lado est:l. pendendo ·a victor-ia, e adherem ao exer- · 
cito que tem seu triumpho melhor assegurado. Ganham os combates pela 
certa. O officio delles é esse mesmo, naturalmente. Não ha como evitai-os. 

Mas o interesse geral do paiz nunca poderá estar com os que lhe pro-
curam aviltar o poder acquisitivo de seu meio circulante; não estâ, por-
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ücnto, com o exercito dos exportador e~ . Ao contrario: - está evidentemen-
te com os combatentes pela alta, que são os importadores. 

Nessas condições, ao exercito destes ultimas deve o Governo facililat· 
meios para o combate; ao passo que os deve difficultar para os exportado-
res. tanto mais quanto os lucros provindos dessa especulação cambial não lo-
cam aos productores nos caJnpos. 

Ora, a grande manobra dos exportadores consiste en1 esconàer o leite, 
para usar de uma phrase da gyria pastoril ; consiste em occulta.r, em pren-
de.r em suas gavetas as letras de exportação, operando assim no sentido de 
fazerem a escassez de letras ouro .no mercado, para que se dê a subida do 
seu preço em papel-moeda, isto é, a baixa do cambio. Não se pôde contes-
tar que esse f llni direito delles: - procurarem vender seu ouro pelo me-
lhor preço. 

Mas, nào se póde contesta r, por outro lado, que essa especulação sobre a 
depreciação do meio circulante . é lesiva dos interesses da Nagâo. Já que 
não é possível prohibil-a de todo, cumpre ao menos difficultal -a, como se faz 
co1n os jog os de azar. 

Parece que a este resultado chegaria o poder publico por meio de lei 
que creassc um imposto de sello addicional cobravel sobre a 1·etenção dos 
Sltq1tes àa expo1·tação já feita. 

O phenomeno commercial é este: - o exportador embarca sua mercado-
ria para o estrangeiro e faz em seguida seu saque contra seu comprador 
lá f6ra, e prende este saque a seu talante, tanto quanto p ôde, até que o cam-
bio baixe, augmentando-lhe assim a quantia pa pel, em que esse saque tem 
de ser convertido . Ora, com essa retengão, o paiz só tem a perder, ao 
passo que o pa rticular muito póde ganhar. Desse p!·ejuizo do paiz é justo 
CJ :1e seu causador pague uma parte, pela via do imposto. 

T a lvez isto fosse conseguido por meio de dispositivo legal que seduza 
o detentor a nào prender as letras ou saques, ouro: taes operações rea liza-
das dentro de cinco dias contados do embarque da mercadoria, nenhum im-
posto pagariam; realizadas entre o sexto e o decimo quinto dia do embar-
que pagaria m 5 o/o do seu valor; depois desse prazo pagariam até 30 dias 
lO % e assim por deante. As letras de exportação conteriam obrigatoria-
mente no seu verso o nome do vapor no qual foi embarcada a mercadoria. 
Este impo;;to, a bem dizer, seria pago pelos que voluntariamente a elle se qui-
zessem suj':litar. 

Submei.to esta suggestão á critica dos entendidos, sem outra preoccupa-
ção senão a de aêátar suas observagões. 

Poderiam taes medidas ser concretizadas nestes dispositivos: 
Art. Os saques ou letras ouro oriundos da exportação de mercadorias 

para o estrangeiro conterão no seu verso, sob pena de nullidade, a declara-
gão pelo f'accador elo nome do va por em que as mercadorias fot·am embar-
cadas. 

Art. Esses saques ou letras pagarão sello addicional de cinco por cento 
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de seu villor sempre que fo rem convertidos em pa pel-moeda dentro de mais 
de cinco e menos de quinze dias contados do embarque; pagarão sello de 
de.z por c anto de seu valot·, si convertidos em pa pel depois de quinze dias 
do embarque. 

Art. Ao banco convencido por sentença judiciaria de cumplicidade em 
qualquer manobra ou a rtifício para frauda r esta lei, será cassada a licença 
para funccionar no Brasil. 

Art. Desde que a taxa official de cambio no Rio de J a neiro seja dura nte 
trinta dias consecutivos superior a 12 dinheiros por mil réis, é o Governo 
autorizado a su spender a execução desta lei , podendo restabelecei-a. sempre 
que de novo as taxas ca hirem abaixo da citada. 

§ 7° - AUXILIOS A' EXPORTAÇÃO 

As limítações ela importação visam menor sa hida de ouro do paiz. In-
versamente, proteger ou ampli:u· a exporta ção equivale a a u gmenta r as 
entradas dé ouro no paiz. 

Infelizmente · quasi nada p6de o Governo Federal en1 ma teria de exporta-
ção. Segundo a Constituição Federa l, os direitos dos Estados a este respeito 
podem inutilizar qualquer acção dos poderes f ederaes . 

A m edida geralmente adoptada , como propulsiva das exporta ções, con-
siste em eliminar os dir eitos de sahida. O Cong t·esso Nacional não tem a 
faculda de de legislar nesse sentido: está de braços cortados. 

Outra m edida usada consiste nos premi os de exportação . E' natura l 
que a os Estados caiba concedel-os, vis to que das exportações augmentadas 
lhes poderr.t v ir saldos orçan1enta rios, que façam face a esses premios. Nesse 
;;entido. ta l.-ez pudest'e o Governo Federa l conseguir amistosamente concessões 
pel os governos estaduaes. 

Outra medida que os governos das nações cultas têm adoptado ê a con-
cessão de . creditas a casas exportadoras para que estas facilitem negocios a 
prazo aos importa dores dos pa.izes que nos compra m . Nesta materia, muito 
podem fazer os ba ncos na ciona es, principalmente o Ba nco do Brasil, auxi-
liando co6 recursos aos exportadores brasileiros. E ,'esta uma questã o de-
pendente a ntes ele tacto intelligente na a dministração desses bancos, do que 
de dispositivo legal, maximé nã o podendo actualmente o 'l'hesouro Nacional 
dispõr de recursos em dinheiro para essas operações. 

P óde, entreta nto, a União auxiliar a exportaçã o com pequeno abatimen-
to nos fretes das estradas que a União administra. Este a uxiliO tem real 
importancia e póde ser tra duzido no seguinte dispositivo de emergencia. 

"Art. Até 30 de Abril de 1922 , ficam diminuídos de até vinte por cento, 
nas estradas de ferro exploradas, pela União, os fretes de productos agrí-
colas (com excepÇão de café e adubos) despachados do interior do paiz para 
seus portos de mar, comtanto que não estejam sujeitos a imposto estadual 

·de exportação ou que haja sido feito pelos governos dos Estados interessa-
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dos abatimento igual nos seus impostos de exportação cobrados na data 
desta lei." 

Os Estados deveriam tomar a dianteira para o estabelecimento de me-. 
didas dessa /ordem ; porque, com as difficuldades actuaes da collocação ·de 
n1ercadorias nos mercados estrangeiros, os thesouros estaduaes nada ganha-
rão em manterem-se intt·ansigentes com impostos, que afinal não serão cobra-
dO!;! em pt·oporção nenhuma, por falta de sàhida dos generos para o extran-
gt'l!ro. 

Poderão alguns Estados retruca r que não podem ou não sabem distin-
guir, de sua exportação interestadual, qual a que se destina a ser afinal em-
barcada para o extrangeiro. Facil é obviar a essa difficuldade, concedendo 
os Estados 6 abatimento media nte termo de responsabilida de assignado pelo 
exportador, em que, para exonerar-se, es te se obrigue a, dentro de sessenta 
dias, pagar os vinte por cento abatidos ,ou exhibir documento provando ha-
ver embarcado a mercadoria para o extrangeiro. 

Outro dispositivo que proporiamos para favorecer-se a exportação: 

Art. As guias, certificados ou attestndos referentes a procluctos de ex-
portação de origem animal (n. 5 do art. 216 do decreto n. 14.711, de 5 de 
Ma rço de 1921) pagarão apeims sello federal por folha, sendo isentos de 
outros emolumentos. 

§ 8° - S U SP>JNSÀO De~ OBRAS Jo' EDERAES 

Todas as medidas, r etro e adiante alvitradas, nenhum resultado pratico 
produzirão, se não forem consecutivas ás mais energicas e decisivas provi-
dencia s de poupança dos dinheiros publicos, de fôrma a que conquistemos o 
equilibr!o orçamentario. Deste depende o exito de quaesquer alvitres. 

O primeiro passo dessa poupa nça está na inutilização das concurrencias 
publicas para obras novas, na rescisão de contractos já feitos, quando esta 
não traga onus ao Thesouro Nacional, e na suspensão de obras não con-
tractadas. Destas regras só devem ser exceptuadas as construcções de estra-
das de fe!·ro, que são despezas immedia tamente reproductivas. 

As proprias obras já contra tadas podem na maioria dos casos ser addia-
das, pelo proprio interesse dos empreiteiros contractantes, que, dadas as 
condições actuaes de eleva ção de preços, podem soffrer prejuizos com a con-
tinua ção da empreit~da. 

Para que o Governo Federa l possa assumir essa attitude cumpre adoptar-
se este dispositivo: 

Art. E' o Presidente da Republica autorizado a cassar as concurren-
cias para novas construcções, a r escindir sem onus para o Thesouro contra-
ctos já a ssignados e a suspender obras executadas por administração, ex-
ceptua ndo-se desses dispositivos as obra s de estradas de ferro. 
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Com todas essas medidas, prompta e lealmente executadas, estou con-
vencido de que a situação melhorará infallivelmente. Não serâ isto conse-
guido por entre risos e flôres, como o crêem· possivel os desajuizados, que 
suppõem estar sempre nas mãos do Governo uma varinha de condão, vara 
·magica de feiticeiros e fadas, que possa alterar em um momento situações 
economico-financeiras, que vêm precarias e cambaleantes desde que a Naçãó. 
nasceu, . e que neste mometno são aggravadas pelo vendaval em que a con-
flagração européa está env olvendo todas as nações do mundo. Soffrimentos 
caberão, certamente, a muitos, sobretudo a muitas casas importadoras, que 

vara se curarem, necessitam de remedios amargos e dolorosos, justo castigo 
ao commercio importador que, de boa-fé embora, é o grande responsavel pela 
crise cambial de 1921. 

As medidas alvitradas são, porém, todas ellas medicação palliativa, tem-
poraria, verdadeiros balões de oxygenio para o doente. Entretanto, devemos 
parallelamente cuidar de medicação de combate â ca usa do mal. 

Reside esta, indiscutivelme·nte, na nossa escassez de producção expor-
tavel. E' doloroso para o. amor proprio brasileiro constatar-se que Cuba, com 
2. 300.000 habitantes, e a Argentina, com oito milhões têm, no ultimo de-
cennio, exportado muito ma is do que o Brasil com 27.000.000, ou talvE!z mais, 
de habitnates. 

Cumpre-nos reagir contra este estado de cousas. 

Somos uma população que, no anno passado, metteu-se a comprar :€ 125 
milhões, sem produzir mais de :E 107 milhões, deixando por pagarem-se todas 
as dividas! Esta situação é a expressão de um descredito, que está afastan-
do de nós quaesquer capitaes em ouro, que houvessem de nos procurar. 

Na lista das exportações, por habitante, de todos os povos da Amerlca com 
que temos relações, estamos collocados em ultimo Jogar. Por cabeça de 
habitante, o Brasil exporta men'ls do que o Canadá, Cuba, Argentina, Chile, 
Estados Unidos, Urugua y, Bolivia e Perfi; a penas estamos acima do Para -
guay, mas este mesmo já tem sua exportação em augmento de 257 o/o em 
p eriodo durante o qual a nossa subiu apenas 150 o/o. Dentro em pouco, neste 
a ndar, fica remos abaixo do Para guay, sob este ponto ·de vista! 

Nossa crise actual vem dessa escassez de exportação. 

Não se comprehenderia que os poderes publicos do Brasil, n as conjun-
cturas actuaes. se cifrassem em medidas apenas palliativas, para allivio ao 
soffrimento de h oje, sem cogitar do de amanhã . Por isso, concito os mem-
bros dos poderes Legislativo e Executivo do Brasil á unica politica de sal-
vação do paiz: á politica de intenso fomento economico. 

Não confio nada em meu saber para uma coordenação completa das pro-
videncias que no~ assegurem mais prompta reconstituição. 

Cada um, porém, dá o que tem. Eu penso que as m edidas adeante enu-:-
meradas devem trazer grandes Jnelboras á nossa saude ec0nomica. 
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II - M E DIDAS DE NECESSIDADE PERMANENTE 

§ 1° - SOBRID EXPORTAÇÃO DID CEREAES E DE CACÁO 

A nossa. est[ttistica do commercio exterior a presenta este quadro digno 
d~ exam e. relath;o á exportação destes generos . nos ultimas a nnos: 

Contos de réis, papel: 

191'5 1916 1917 1918 1919 1920 

Arroz . ............. . . .. 7 565 24 .093 18.702 19 . 592 94.158 
l~ari nba de mandioca 873 1. 351 5.264 28.424 7 .135 2.462 
'Feijão ........... ... . . 105 13.812 40. 625 31.289 20 .845 8 . 357 
Milho . ..... .. . . . .. . . . 812 3.926 3.535 879 987 

Accr escentemos a este quadro o do movimento da exportação dos mes-
mos artigos nos quatro primeiros mezes deste anno, em confronto com o re-
f!)rente ao mesmo periodo do anno passado: 

Contos de réis: 

Farinha de mandioca . 
F&ijão 
Milho. 

1920 1921 

27 .657 3.533 
599 1.192 

6.268 88 
97 8.021 

Accentuemos bem o phenom eno: até 1915 quasi nada exportavamos dos 
quatro gen eros a limenticios dos quaes nos occupamos; do anuo seguinte en1 
diante as nossas remessas começaram a avultar a té a ttingirem no a nno pas-
~'ado a cifra. consideravel de mais 100 .. 000 contos. Mas o que mais nos inte-
l·essa não é este aspecto do phenomeno, que citamos apenas. para. mostrar 
~- lmportancla da questão: o exame detalhado dos. quadros estatísticos nos 
mostra que para cada arti~o conquistamos mercados para os p erdermos logo 
í"!n seyuiàa. Senã o vejamos. De feijão chegamos a exportar 40.000 contos, 
em 1917, mas essa exportação cessou completamente: cahio em 1918 a 31.289 
contos, a 20 .845 em 1919, a 8. 3&7 em 1920 e apenas 88 contos n os quatro 
prlmeiros mezes deste anno! 

.As nossas r emessas de anoz chegaram a 94 .158 contos no anuo passado, 
cahindo este ann o a 3. 533 contos de J aneiro a Abril, contra 27, 657 nos mes-
mos mezes de 1920, o que equivale a dizer que se reduziram a quasi 119 do 
que erfl.m ha um a nno . De farinha de mandioca exportámos 28.424 contos. 
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em 1918, e ficamos reduzidos em 1920 a apenas 2. 462 contos. As nossas re-
messas de milho nunca foram grandes; alcançaram quasi 4. 000 contos em 
1917, baixando o anno passado a 987 contos. 

o surto, como se vê, foi rapido, mas seguio-se-lhe um declinio igualmente 
rapido. 

O phenomeno, pela sua influencia na economia nacionaL merece estudo. 
attento. Quaes as causas que o determinaram? Falta de mercado para os 
arilgos em questão? Impossibilidade de concorrer em preço com competidores 
melhor apparelhados para a luta commercial? Augniento do consumo inter -
úo? Desvio de braços e capitaes para outras industrias mais remunéradoras? 
DifficuldfHl.es de ord.em economica? Não. Nada disto. A causa principal do 
phenorneno foi pura e simplesmente esta:. inepcia. Duro é dizel-o, mas antes 

reconhecei-o em tempo de prevenir maior desastre do que negar á evi-
(i€;ncia .. 

Favorecidos por circumstancias excepcionaes., que talvez nunca mals se 
""rifiquem, e·m poucos annos conseguimos fazer clientela para uns tantos 
f:rtigos, que aqui podemos produzir em extraordina.ria abundancia, chegando. 
2 exportar desses porductos quantidades conslderaveis, para depois de os 
t~r introduzido em numerosos n±ercados. por pura .inepcia, perdermos os 
clientes conquistados com tanta facilidade. E' perfefütfnente desnecessario 
c;emonstrar essa affirmativa, baseada em factos publicas e noto-rios, pois nin-
g:Jem ignora que embarcámos aqui centenas de milhaers de saccas de feijão 
I•odre, de milho podre, de banha deteriorada, de arroz em pó; que nunca 
f)~ganizámos typos especiaes de exportação para os nossos cereaes, de accôr-
dc com as exigencias dos merca.dos externos; que os mandámos sujos éle 
!e!Ta e misturados com cisco; que não separámos as qualidades, renc.ettendo-
C:l mesclados, co·m máo asr.ecto, sem uniformidade' - alguma. Bastam es:;es 
J'actos do domínio publico para vermos que somos benevolentes quando a:f-· 
tirmamos que o que nos acontec~ agora nada . mais é do que o resultado 
da nossa inepcia. Mas, convém, apezar disso, mencionar aqui alguns factos 
cdlficantes, A peior qualidade de arroz negociada em França, equivalente ao 
anoz de Saigon n. 1, tem o maximo de 25 % de "blisure" (arroz quebrado). 
Além dl~so, os P-xportadores de arroz estão habituados a tratar o artgio se-
gundo bR.se dE> typos estabelecidos. Pois bem; os exportadores brasileiros têm 
n·mettido para á l!~rança, arroz contendo até 50 o/o de "brisure" e nunca 
nw"ntiveram typos uniformes, variando .estes em cada remessa! "As remessas 
brasileiras - diz o nosso consul em Marselha em um relataria multo co-
nhecido - nunca são iguaes entre ellas como .qualidade e como valor". E 
ac:::rescenta: "Os exportadores do Brasil, de Santos principalmente, nunca 
fazem as remessas oonforme as designações. Assim, pois, durante o primeiro 
emestre de 1920. Santos vendeu, no mercado de Marselha, impo1·tantes 
quantidades de arroz sob a denominação de "agulha primeira'' e "agulha 
~Segunda". As diversas remessas feitas .depois nunca foram iguaes entre 
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ellas; ás vezes, superiores em q_uantidade, ·eram inferiores em qualidade; o 
aspecto, a proporção dos rrr.ão amarellos, a porcentagem dos pedaços eram 
muito variaveis. A porcentagem dos pedaços - bistt•·es - variou entre 20 e 
45 o/o para a mesma qualidade de arroz. 

Além disso, essas remessas, já deploraveis, chegaram muitas vezes com-
l)letamente bichadas. I sso causou serio descontentamento aos compradores. 
Bom seria se, como o feijão, o artigo pudesse ser lmmunizado antes de set· 
exportado. 

O arroz brasileiro bicha facilmente, porque a colheita não é feita a tempo 
" com um methoclo scientifico, ficando o genero, ora secco demais, ora. ;;ecco 
ele menos. 

Nos ultimos mezes foram compradas no Brasil quantidades importantes 
de arroz "quebrado". O principal mercado para essa qualidade de arro:-~ é 
Dalrar. Este mercado absorveu uma qua ntidade consideravel de arroz que-
brado do Brasil no espaço de alguns mezes, - mas essas• exportações não 
continuam e nem podem continua r, o que é deveras lamentavel, pela grande, 
enorme decepção que tiveram os compradores com as remes-sas que lhes fo-
ra m feitas, em que havia mais poeira de arroz do que arroz. "Dão aqui 
c nome de arroz quebrado a meio grãos ele arroz . Qual não foi a sorpreza dos 
compradores recebendo, em vez de arroz quebrado, poeira de arroz! Essas 
remessas causaram a mais desfavoravel impressão aos compradores de Da-
k a r e de outras localidades" . 

Ha ainda outros factos recentes, que não foram divulgados. Muitos im-
pc-rtadores europeus compraram no anno passado, err. Santos, arroz com 
20 o/o de grãos quebrados e o receberam a té com 40 e 50 %, apezar da fis-
c.:tlização officia l. O resultado disso foi um desastre: o nosso a rroz se eles-
acreditou por completo no exterior, fora m su spensas as compras e a praça. 
de Sa ntos ficou abarrotada daquelle genero. Revendido o stoc7c para a Ca-
pital elo Estado, verificou-se que os typos organizados naquelle porto não 
cncont.·ava.m nw1·cado nen~ n~Rs?no aq·wi no paiz, Onàe o cons?tmidor é infi-
n-itamente m.enos exigente, a ponto de aceitar ce1·eaes barreados e bichados, 
tendo sido necessario passar todo o arroz em apparelhos ele separação para 
colloca l-o nos mercados nacionaes ! Consequencias: S. Paulo está colhendo 
este anno uma safra ele arroz colossal. calculada seguramente no triplo do 
seu consumo e está ameaçado de ficar com a maior parte della encalhada, 
com prejuízo pat·a o paiz ele milhões de libras esterlinas! E os preços do 
a rroz vão .por agua abaixo, desanimando os agricultores. Só ha cotação 
J:cmuner:;tdora para os typos baixos, para a qiliréra, utilizada no fabri co 
r'e polvilho e farinhas, porque s6 para esses não estc'í.o fechados os merca-
õcs extrangeiros, visto ser mercadoria que não depende de classificação. A 
CIHiréra alca nça hoje (2 8 de Junho) 18$500 por sacco, quando o arroz bom 
está cotado apenas a 25$500! E as machinas beneficiadoras apertam as pe-
dr~ls pa ra quebrar o ar-roz. afim de obter quiréra, em vez de se esn1erarem 
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Pm conservar o arroz inteiro, porque só a quiréra tem compradores francos! 
Eis a que ponto chegamos. Entretanto, o nosso arroz, como é sabido, e 
muito mais a preciado na Europa do que o da India por conter mais amido. 
Pudessemos nós manter typos definidos, uniformes, sem mescla e sem de-
feitos e conquistaria-mos para elle mercados que nos· assegurariam um con-
sumo de ::lgumas dezenas de milhares -de libras esterlinas por anno. Mas, 
'lO Brasil . cerca de metade das safras deste cereal, é consth:uida por arroz 
mesciado (agulha e . cattete) e cheio de grãos ardidos (colhidos verdes) . Ora, 
não ha paiz civilizado onde se encontre consumo para mercadorias nessas 
r'cnclições. 

Passemos ao feijão . A nossa exportação deste cereal hoje é nulla. Nin-
guem que'r compral-o mais no Brasil. Os europeus vão adquiril-o na Asia 
e na AfriC'a, principalmente em Ragoon e Birma, apezar de este genero da-
quellas procedencias conter âs vezes acido prussico, o que tem causado en-
venenamt·t;ltos e até mortes, segundo refere a revista allemã Der Trop%p-
tlanzer. Entretanto, o Brasil é o ver-dadeiro paraizo do feijão, que aqui en-
contra o seu maior rendimento cultural e . póde dar até 3 vezes por anno. 
quando t'm poucos paizes dá 2 vezes no mesmo espaço de t empo. E ' de cul-
tura facílima , dando bem em toda a parte, até nas peiores terras, podendo-
se plantar em consociação com outras culturas, com a -do café, do a lgodão, 
a~ canna .de assucar, do milho, sem inconveniente algum, a ntes até com van-
tagem, pois sendo uma leguminosa é azotante da terra. Pocliamos exportai-o, 
tanto em grão como em farinha, aos milhares de toneladas, visto ser um ali-
mento de primeira ordem, bem aceito em toda a parte. E porque deixamos 
Je exportai-o? porque, como o arroz, este artigo nosso, se desacreditou por 
completo no mundo inteiro. E se desacreditou porque o remettemos podre, 
sujo, com mão aspecto, com mistura de grãos -defeituosos e de cisco, cober-
to de terra e sem classificação alguma. Partidas importantes em França a 
180 e 190 francos por 100 kilos e procedentes do Brasil chegaram a não alcan-
çar compradores senão a 60 francos pela mesma unidade, segundo refere o 
consul em: Marselha, Sr. Roberto de Mesquita. O descredito chegou a tal 
ponto que, segundo relata uma carta de uma firma importadora ingleza pu-
blicada na Revista de Oo?nme?·cio e Indust1··ia, em Abril de 1920, mesmo quan-
do apparece uma partida boa, de procedencia do Brasil, é olhada com des-
confiança. 

Em varies paizes europeus e nos Estados Unidos, carregamentos inteiros. 
de feijão brasileiro feram atirados a o m ar e outros só puderam ser vendidos, 
a ínfimo preço para adubo! 

O que succedeu com o arroz e eom o feijão, succedeu com a banha, com 
as farinhas, com o milho, Entretanto, só este ultimo cerea l poderia alimentar 
entre nós um importante commercio de exportação. A A.1·gentina, com eff eito, 
tem expMtado, e?~ ce1·tos annos, quantidades de milho r ep1·esentando valm·e.ç 
<71wsi iguaes aos das expo1·ta.ções b?·asilei r ·as de café! e o milho argentino e 
um ?nilho d1wo, infe?·ior a c~·tas variedades nossas. Só o nosso milho crystal 
br-anco poderia representar uma grande riqueza, se o cultivassemos conve-
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nientemente e o introcluzissimos nos mercados estr·angeiros, o que seria ta-
refa facil, se a gíssemos com intel:igencia. Este milho dá farinha perfeita-
Inente alva, é molle, resistente a os estr?.gos causados pelos insectos, móe 
muito bem e desgermina-se com muita facU.iclade. E' artigo destinado a 
exito commercial seguro. Como valor alim.e nticio-. nenhum se •compara ao 
nosso milho rôxo, qu e t em, segundo Peckolt (Monographia sobre o milho) 
5,340 o/o de zeina e 3,6 83 o/o de a lbumina ou seja . 9,023 o/o de materias azo-
teclas! 

Com o r:·rivilegio d·e produzir com a ·maior facilidade artigos taes, que f~<.

riam a 1'ortuna -ele qualquer pov o n1edianamente organizado, entrega.mos a 
concurrentes menos favorecidos os mercados que se nos abriran1 expontanea-
mente! Chegamos á perfeição de conseguir este resultado: conquistar . no 
mundo inteiro o descredito mais completo para todas as mercadorias cl:e pro-
, edencia brasileira. Hoje, em qualqueJ· paiz extrangeiro, o simples facto 
de um artigo set· pl·ocedente elo Brasil já constitue motivo para ser olhado 
com -cleseonfianç,-'1.. NUrneJ:osos 
com as eonsequencias da nossa 
,, fazer c:ompra.s em nosso paiz, 

import.adore:= extra.ngeiros , escarmenta;dos 
desorganização, negam-se systematicamente 
recusando até ás vezes, offertas vantajosas, 

sob a a!l<"gação de que n egocias com o Brasil dão sempre em resulta do trans-
tornos e a borrecimentos , qua ndo não dão prejuizo. Isto não é fantasia: são 
c~ proprios exporütdores brasileiros, que pintam a situação com estas côres. 
lilis a hi até onde nos levou a. nossa inepcia. Fazemos o papel ele um commer-
ciante el'ivado de dividas que afugenta a clientela, se1;vindo-a da peior ma.-
neira possivel, com absoluta inconsciencia de que está preparando a propria 
fallencia . Chegados a esta situação, só nos cumpre fazer uma, causa: resol-
ver cora:jcsRmente lutar contra o descredito em que cahimos _ 1'>. tarefa. nã.& 
é clifficil e mais vale emprehendel-a do q ue esper at· JnussulmanaJnente que 
'lCS caia;n sobre a cabeça todas as consequencias elos erros commetticlos. 

Temos nas mãos todas as a rmas para a victoria. Entremos. pois, na Juta. 
Eis o que nos cumpre fazer: 

O primeiro passo a dar será comba.ter a rotina do nosso lavrador, pois, 
a maior difficuldacle opposta ao desenvolvimento do nosso commercio cl·e ge-
neros é o pouco cuidado (1Ue o agricultor dispensa entre nós aos generos 
que produ:~.. As sementes são, em geral mal escolhidas, não ha selecção nem 
sepat·ação das qualida des (planta-se arroz cattete misturado com agulha, 
milho branco mistura do com milho arnarello e assim por diante), não S{> 
procura melhorlu' o produ c to nen1 manter typos uniform es. Além disso, os 
generos são, em geral. remettidos ao mercado sujos, trazendo grande quanti-
dade de terra, cisco, palha, pedras, etc. Em partidas Cl'e cereaes remettidas 
para S. Paulo encontram-se frequentemente ratos mortos tocos ele ciganos, 
v~s de meias, etc . Muitos cultivadores enviam o artigo humiclo e outros o 
colhem verde, ele sorte que a presenta grnnde quantidade de defeitos_ O arroz 
vem ardendo nos saccos e ús vezes até se apresenta em blocos. As batatas 
Pe esfolam e deterioram_ O fei jão e o milho germinam devido ao seu estado 
<il! h umidade . Esta situaçã.o cria uma séi'ie de embaraços ao commercio ex• 
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portador·, visto que os mercados consumidores extrangeiros recla n1am ge• 
nero limpo, uniforme, de typos definidos , sem mescla de qualidades . Come 
d>ter taes typos aqui, com productos desiguaes, a.presentando grande quan-
tidade de typos differentes e não classificados - o qu;, obriga z;, remessa pré-
' ''l. de amostras para cada negocio? 

A primeira providencia a tomar é, pois, a educação do lavrador, a quem 
os folhetos de propaganda, as escolas agricolas e os professores itinerantes 

precizam mostrar a imp01·t.ancia de boa semente, ensinando o lavrador a 
plantar typos uniformes, com separação das qualidades. ensinando m a is a 
~;eleccional-as, de modo a melhorar gradativamente o producto, o que equi-
vale a dizer· - valorizal-o! Depois 'seria precizo instruir o lavrador sobre o 
preparo das colheitas, convencendo-o de que o genero de typo uniforme, 
~em mescla, com separação das qualidades, secco. limpo e colhido a tempo, 
e-::contra mais facil ·Collocação e alcança preços m a is lucrativos. 

Este ·tra balho de educação do agricultor vai sendo feito com grande sue-
cesso no Rio Grande do Sul . Hoje, o Rio Grande tem excellentes typos de 
cereaes e pôde mantel-os, quando os outros Estados não podem manter os seus. 
Elm S. Paulo mesmo temos exemplos edificantes. Agricultores ja ponezes , 
wcdia.nte a selecção cuidadosa das sementes, o emprego de aduoos e o pre-
paro escrupuloso do producto, j[L conseguiram obter ·em S. P a ulo batatas 
cr,mo nunca tivemos, em tudo iguaes ás de procedencia. argentina. Esse 
~.rtigo chegou a alcançar no merca.do até 24$ por sacca., na occasião em que 
o genero commum va lia 17$ e 18$000. O milho cattete estava degenerando 
ern S. Paulo. Vieram os japonezes e obtiveram m~lho cattete como antes 
nunca se h avia produzido lá. Hoje, um pequeno pedaço do territorio pau-
!i. ~ta, comprehendendo porções dos municípios de Bragança, Atiba.ia e outros 
- ha poucos terrenos sáfaros, de barba de bóde, tidos por absolutamente im-
presta v<"is -está transformado pelos japone:ues em uma grande ·cultura de 
generos de primeira qualidade, que encontram mer·cado facil ·e a preços muito 
m a is lucrativos do que os de producção commum do Estado. O segredo disto 
está em que o agricultor japonez é um libertado da rotina. Basta citar um fa-
cto interessante, relatado por um commerciante exportador. Entrou, uma vez, 
~1 m j a ponez, em uma casa atacadista de generos do pa iz e p eclio batatas par(!. 
s emente. Apresenta ram-lhe uma amostra de um artigo, cujo preço era de 
1~$ pot· sacca . O homem. porém, examinou a amostra e disse logo que não 
queria pagar 18$ ; queria pagar 24~, 25$ ou mais - e se retirou. Não lhe 
tinha sido offerecida, entretanto, uma semente inferior.· Se os agricultores 
nacionaes tivessem esta -mes m a orientação, as safras ele generos do Brasil 
teriam seguramente v a.!or dobrado do que têm actualmente e poderiam ser 
.~:xportadas com facilidade para todos os paizes consumidores. Dar uma 
orientação segura ao agricultor· nacional, de modo a fazel - o enriquecer-se e 
e enriquecer o paiz com o seu trabalho, eleve ser obra do Governo, que rne-
diante uma propaga nda organizada e systematica , poderia abolir a. rotina, 
implantando entre nós systemas de cultivos racionaes. Para isto já temos 
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um apparelho montado: o Serviço de Inspecção ·e Fomento Agrícolas, a cargo 
do Governo Federal, além das secretarias de agricultura dos Estados. Urge, 
pois, pôr em movimento esses apparelhos, no sentido indicado, para ser dado 
, 1 primeiro passo no cáminho da nossa rehabilitação; parallelamente, cumpre 
multiplicar os institutos de ensino profissiomtl agrícola. Adiante trataremos 
deste ponto. 

A mais urgente providencia a tomar-se será a criação de usinas de bene-
fic-iamento de cereaes nos grandes mercados distribuidores e sobretudo nos 
portos de embarque. Ahi os cereaes devem ser limpos, classificados e est~

rilizados. Se não os pudermos submetter a estas operações nunca pode?·enws 
1r.ante1· me1·cados pennanentes pa1·a elles. 

O consumidor europeu, o argentino e o norte-ameri-cano são exigentes; 
não toleram generos sujos, misturados com cisco, mesclados e de typo deE~ 
igual, que só encontram procura em épocas de absoluta escassez do artigo. 
A 'apparencia de mercadoria tem em toda. a parte importancia excepcional. 
E a boa conservação, tratando-se de generos muito sujeitos á infestação pelo 
gorgulho e outros insectos destruidores, é um ponto capital. A este respeito 
convém notar que temos seguido caminho errado. O nosso priJHeiro erro foi 
permittirmos a exportação de cereaes não esterilizados. E' sabido qu e a 
larva dos carunchos, que atacam o feijão e o milho. é minuscula. Quando o 
cereal atacado é velho, ao penetrar nos grãos a larva deixa na casca um 
pequenino orifício, ·que sómen:te praticas reconhecem A primeira vista. 
Quando, porém, o ·Cereal é novo, os orifícios deixados pelas larvas desappa-
recem de todo. Por melhor que seja o aspecto de um cereal póde, pois, estar 
(-'!e infestado. Cortando-se os grãos é possível que não se encontrem vestí-
gios de gorgulho. ·Mas, o parasita destruidor póde muito bem estar lá, mi-
nusculo, invisível, á esperá de condições favoraveis para começar com maior 
intensidade a sua obra de devastação. Colloque-se em um porão de navio 
um cereal nestas condições e ver-se-ha em breve, a consequencia. A experien-
cia demonstra, pois, a nece;;sidade de se esterilizar qualquer cereaL seja qual 
for o seu aspecto. O nosso segundo erro foi não nos contentarmos em esterili-
zar os cerea es: ·quizemos logo descobrir um meio, não sómente de destruir os 
germes da infestação, mas ao mesmo tempo tornar o cereal immune contra 
possíveis infestações futuras. E recorremos para isso ao emprego de gazes 
toxicos e de ingredientes chimicos venenosos. O resultadc. foi lamentavel. 
Numerosas partidas de cereaes nossos foram estragadas pela immunização 
chimica, sendo que o mel".or mal causado foi o endurecimento dos grãos• a 
ponto de se tornar difficil, quando não impossível de todo, o seu cozimento. 
Este recurso, graças á nossa inhabilidade, só servia, pc{rtanto, para augmen-
~ar o rlescredito em que cahira.m os nossos generos. Emendemos, · pois, a mão, 
u nos contentemos em esterilizar os cereaes, isto é, destruir üS insectos e 
gE:rmens que os infestam, sem alterai-os . Um cereal não infestado e conve-
nientemente secco difficilmente é atacado pelo caruncho, que nelle não en-
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~ontra h umidade bastante para se desenvolver. Além disso, ha o recurso de 
~•condicional-o em saccos desinfectados pelo calot· e immunizado em estufa 
orde se queim~ uma mistura de resina addicionada a enxofre. O sacco sub· 
mettido á esta operação é, durante alg-uns mezes, refug-auo pelos ear-uncho~. 

Como, porém, estarilizar os cereaes sem os alterar? 
Respondem a esta perg-unta varias noticias publicadas· recentemente nos 

jornaes paulistas. Em S. Paulo está sendo colhido exito completo com a 
(•sterillzação de cereaes pelo emprego de correntes alternadas de a.r quente 
e frio, em apparelhos muito singelos e de facil manejo. A directoria da Bolsa 
de Mercadorias nomeou uma comnússão de technicos para estudar o novo 
ptoceEso e essa comrríissão manifestou a opinião de que o processo é plena-
mente .efficaz, não altera os generos, não os endurece, não os torna de cozi-
me·nto mais demorado. não destróe o pode1· g:erminativo dos grãos, nem lhes 
,·aus& qualquer outro damno. accrescemcl~t; a.i:tldá. que a ventilação limpa os 
e~.reaes de terra, pó, ·cisco, palhas, etc . . melhorando-os consideravelmente 
de aspecto. 

Varm.s casas exportadoras paulistas têm exportado cereaes esterilizados 
1•or tal processo e o resultado sempre foi excellente, segundo muitos attes-
iaàos assignados por essas casas. 

Em 1917, foram installadas1 em S. Paulo algumas dessas machinas, logo 
destruidas por uma incendio, e recentemente inaugurou-se na mesma cidade 
uma usina de esterilização. que adopta o mesmo processo . com grande sue-
CESSO, tendo, tambem, montadc apparelhos pare. limpeza e classificação de 
cereaes. Estas usinaR devem ser disseminadas por todo o paiz, especialmen ':~ 
HGS portos de exporrs,ção. 

A terceira providencia ~conse1hav·e, pa:·a a rehabilitação dos nossos 
cereaes no estrangeiro é a regulamentação de exportação. com a adaptação das 
s eguintes medidas: 

a) organização, no começo ·de cada safra e em cada região, de typos 
officiaes ele exportação, de accôrdo com as exigencias dos mercados extran-
gciros. Esses typos precizam ser organizados por pessoas competentes, o que 
não tem suécedido até aqui, pois, em alguns porto8 sabemos que foram or-
ganizados no anno passado typos defeituosissimos, por pessoas leigas, sendo 
que esses typos não foram acceitos nos mercados externos; 

õ) estabelecimento de um typo official de saccaria para cereaes, conw 
foi feito para café. E' um amedid& indispensavel, pois, em geral, os nossos 
eereaes são exportados em saccos de téla rala e fraca, que mal comportam 
SO kilos e facilmente se rompem nos transbordos, occasionando perdas. 

Postas em pratica taes medidas, só então estariamos apparelhados para 
promover a rehabilitação dos nossos generos no exterior. Pa.ra mais depressa 
rehavermos os cilentes perdidos precizaria então o Governo enviar mostrua-
!rios dos typos officiaes ás !bolsas de mercadorias, camaras de eommercio e 
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consulados do Brasil no extrangeiro, a fim de ·Captar a confia nça dos impor-
.1·.r..dores· dos varios paizes. 

Para se conseguir a multiplicação das usinas . de beneficiamento, acon-
dicionamento e esterilização dos cereaes. deve o Governo a uxiliar vigorosa-
mente as iniciativa.s nesse sentido. 

Propomos que o Governo conceda um premio de vinte contos de réis 
v eada u sina dessas , que fõr inaugurada nos portos brasileiros de embarque 
desde o Amazonas a t é o R'o Grande do Sul. Igual premio ás mesmas usinas 
q ue f orem fundadas no interior do paiz por cooperativas a gricolas, que, 
:J.Iém dos cereaes de exportação, 'desinfectem e seleccionem as sementes para 
o plantio. 'O Governo determinará em r egula mento as condições que darão 
clir·eito a esse premio, as quaes devem ser, 1n1~taUs 1n1~tanrUs, as do funccici .. 
namento da Usina Imperial de S. Paulo, que deverá ser tomada como .!YPO, 
Nesta usina funcciona o a p'parelho EsterilizadO?' l?npe?·ial, que tE>m produzido 
;: e!':ultados muito satisfactorios. 

P a ra a disseminação deste apparelho deverá o Governo conceder ao seu 
fabricante pa tenteado um premio de 600 mil réis por cada esterilizador n ovo 
as~entado em propriedades agrícolas de particulares, até o numero de mil 
<lesses appareiho;;. 

P arecerá talvez que ·esses premi os occasionam despezas excessivas. Seria 
<:J rro suppol-o . 

Em cer eaes ch egamos a exportar mais ele · 100 m il contos, a lgarismos de 
qu:- decahimos agor·a a quantia ridícula, desacredita dos e banidos dos mer-
i'ados, como agm·a e~tamos . Entretanto, esses cento e poucos mil contos nos 
estão fazendo muita fa lta; seriam, a cambio. rligamos de 9, libras qua-
tro milhões, a a uxiliarem-nos nos nossos a pertos cambiaes. E qua nto ao 
,~a eáo, de qm~ exportamos f 5. 600.000, seu beneficiamento, esterilização e 
ordenação de typos o poria em condições iguaes aos productos das posses-
sf,es inglezas, franceza e hollandeza, vale dizer. em condições de subir-se-lhe 
o global valor de exportaçã0 de 20 a 25 o/o sobre o actual. Apuraríamos mais 
un~ 45 mil ·Conto" do que agora; sommados estes a os 107 mil dos cerea~.s. 

ter: amos um a lgarismo de exportação de mais ou menos 150 . 000 contos ~. 

mais. 

Ora, com esses 150.000 contos, uma de duas : - · ou for taleceriamos o po~ 
t1er acquisitivo do nosso papel-moeda, se elles ficassem no paiz, e isto seri& 
um incalculavel lucro; ou, o que é ma is certo·, com elles comprariftmos rner·-
~adorias de imp ortação, as qua es nas a.lfandegas deixariam ao 'l'hesouro arre--
-::adação certa de m ais ele 12 mil pontos, em u m só a nno. 

P ara este r esulta do, é ninharia o Thesouro gastar dous ou tres mil con-
tos. Nem a tanto ascenderão os premias p romet ticlos, e que ficam produ-
zi;, do effeito durante muitoó annos, pa r a lu cros ao Thes ouro de 12.000 con-
tos pelo menos por a nno. 
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.Para concretizar estas idéas, poderiàmos adoptar e:;tes a:is.positi vos: 
Art. E' o Presidente da Repub!ica autorh:ado, por intermedio do lY.U-

llisterio da Agricultura, Industria e Commercio. a: 
1" proceder á organização, no começo de cada safra de cereaes, a lgodão 

·e cacáo, de typos offiCJaes ele exportação, de accôrdo com as exigencias dos 
mercados extrangeiros. 

J · . ~ 
· ' 

2", instituir um premio de vinte contos de réis para cada usina de lim-
peza, beneficiamento, classificação e esterilização de algodão. cacáo e ce-
r.~aes, que for inaugurado nos portos de exportação desde o Amazonas até o 
Rio Grand·e do Sul, mais ou mEmos do typo da Usina Imperial de São Paulo ; 

3", instituir igual premio ás ditas usinas que forem fundadas no interior 
do paiz pot· c'óoperativas de agricultores; 

4", instituir um premio de 600$ para os primeiros mil apparelhos de este-
rilização de cereaes e sementes ina u gurados em propriedades agrícolas par-

~fculares; . ,· ~.:.::;~:P:!~;;. l .~;_i~j~LJ 
5", estabelecer. ouvidas as associações commerciaes da Capita:l Federal .() 

dos Estados, o typo officia l de saccaria mais conveniente á exportação de 
castanha, cereaes, cacáo e farinha de mandioca. 

Art. Fica creado o imposto de 200 réis por· unidade sobre saccos fabri-
eados em desaccordo com os typos officiaes, que forem estabelecidos pelo M!-
nisterio da Agricultura, Industria e Commercio. 

§ 2° - MERCADOS NOVOS; 1Ml\1IGR.-\ÇÃO; TRANSPOR'l'ES 

i 
Jã. eu disse que é o factor moral , um elos predominantes nas grandes 

m·ises ·da natureza da que atravessamos agora. 
Devemos ter em vista que o capital está soffrendo, em toda Europa, 

uma verdadeira e dupla perseguição. De um lado, o apavoram lá os perigos 
das novas doutrinas do proletario; de ouü·o la do, o atormentam os peza-
dissimos impostos, a que o obrigam as liquidações dos compromissos oriun-
dos da guerra ·. Apezar das prohibições governamentaes da sahida do ouro, 
a emigração .deste ha de se dar inevita velmente. Mas, esse ouro não emigra 
espontaneamente para qualquer paiz estrangeiros: ao contrario, essa emi-
gração obedece a uma astuta e criteriosa selecção entre as nações. 

Se quizermos ser escolhido para paiz de destino desse ouro, havemos, 
r:omo aü·ás ficou dito, de .fazer politica t1·anquil!a e adm'ird·s't1·a.ção enocomica. 

Politica transquilla quer dizer politica de ordem publica, de pa.z in-
•.erna e externa, dent1·o ào equilibTi.o o1·çamentario. 

Administração economica não quer dizer administração que não gasta, 
ou que gasta muito tempo. Quer dizer, administração que dentro do equi-
1ibrio orçamentario gasta bastante. mas que gasta muito bem, que corta nas 
despezas consumptivás, e expancle-se nas despezas 1·eproductivas. 

Entre os gastos que trazem enriquecimento pa ra a Nação, estão em pri-
meior plano estes: 
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z•, immigração; 
3°, credito agrícola; 
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4•, ensino profissional aos productores. 
No dia em que o espírito publico dentro do pail!:, " os financistas e com-

merci:mtes de fóra do paiz, estiverem convencidos de ·que precipuamente para 
eRsefl problemas, antes de quaesquer outros, estão voltados nossos m·ca-
mentos da despeza - nesse dia o !actor psychologico será. o alliado maill 
fcrte do Brasil na attpação de ouro para dentro do paiz . 

Devemos assignalar com satisfação que . o Governo actual muito tem se 
esforçado, e já muito tem conseguido, para eliminar a crise de transportes 
dentro de nosso territorio. E' esse um serviço inestimavel, que nunca será 
elogiado em excesso. e ao qual a opinião publica não está dando o de\•ldo 
valor. 

Quizeramos poder dizer outro tanto em materia de immigração. Indeliz-
mente, o Governo actua:l voltou as costas a este problema, fundado na con-
vicção de que elle é um problema estadual, e não federal. 

Divirjo desse modo de sentir. E minha convicção não se baseia em dou -
trinas só, mas em factos principalmente 

Os portos do Rio Grande do Sul. Santa Catharina, ParaniL, S. Paulo, 
Rio de Janeiro e Espírito .<;anto, região de immigração, estão aguentando a 
vida economico-financeira internacional do Brasil. A exportação dessa re-
gião, em 1920, foi de f 80 .483.000; a de todo o resto do paiz foi de libras 
25.981.000 apenas. O paiz deve essa salvação ao serviço de introducção de 
<mmigrantes. Com esta conveniente experlencia, quem mais poderá. ainda 
hesitar ? 

Desde que à União cabem a defesa militar e a defesa do valor da moeda 
drculante da Federação - á União cabe, acima de tudo, incrementar a :Pl'O-

l!ucção nacional exportavel - alicerce dessas duas s ubstanciaes defesas. 
Para tanto deve agir de accõrdo com os Estados, se possível ; contral.'lando 
o.~ E stados, se o accõrdo não é possível. 

Nada incrementará tanto a producção do paiz, como a immigraç:ão. 
N6s, !Jaulistas, sabemos isto melhor do que ninguem. 

Só podem discordar do emprego em immigra~ão de recursos elo Ot'Ça-
mento federal os Estados que não contam recebei-a. 

E sse é um ciume egoístico, censura ve! por nocivo ao engrandecimento 
da Patria . Encha-se o sul de immigrantes e fatalmente, forçadamente c 
transbordamente dell e.o: se fará. PíLra o centro e para o norte do palz, tanto 
mais rapidamente, quanto mais criteriosa fôr, no centro e no norte, a poll-
tlca. popular e governamental de cada Estado em relação aos immlgrantel! 
que receber . 

Mas, uma vez que o Governo actual é contrario ao emprego de receita 
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federal nesse serviço, mistér é transigir com essa convicção; portanto, ser-
vi co contra a vontade do executor nunca é serviço bem feito. 

Voltemos, por isso, ao problema dos transportes. A mais séria pre-
occupação de todos os Governos cultos consiste na collocação da producção 
de cada paiz. E' axiomatica a seguinte verdade: "le plus difficile n'est pas de 
produire: c'est de vendre". •renhamos engenho e arte no procurar os mer-
cados que mais nos convém. 

Ha uma grande população aqui ao nosso lado, a paredes meias com-
nosco, rica, e que póde e deve tornar-se ·a maior consumidora de nossa pro-
ducção industrial e de varios artigos de nossa producção agrícola e extra-
ctiva. E' a população marginal do médio rio Paraná e do médio rio Para-
guay, populaçfw que já ascende aos seguintes algarismos: 

Territorio do Chaco 
Territorio de Formosa 
Territorio de Missiones 
Província de Corri entes 
Província de Entre-Rios 
Província de Santa Fé 
Santiago de! Estero 

Somma 

Habitantes 

55.000 
23.000 
70.000 

390.000 
465.000 

. 1. 050.000 
300.000 

2.353.000 

'l'oda essa região~· está prosperando a passos agigantados. Basta recordar 
qUC' á ma1·gem dessas aguas estão os grandes emporios commerciaes que 
são Posadas, Encarnacion, Assumpção, Corrientes, Santa Fé, Paraná, e Ro-
sario . Este ultimo é porto de valor commercial de importação e exportação 
~>uperior a Santos! 

As províncias marginaes de Entre-Rios e Santa Fé são ricas productoras 
de trigo. Santa Fé é um celleiro variado e farto; depois da de Buenos Aires, 
I' a província mais populosa e mais opulenta da Argentina. 

A permuta mais natural , e em maior escala, dessas populações ha de 
sei" com o Brasil . 

Nossa producção fabril já muito excede de um milhão de contos por 
~ ·, ?:'no; e estamos apenas no inicio dessa actividade nacional. Temos ele-
mento poderoso para fabricação mais barata do que a conseguem a Ingla-
terra, a França, a Allemanha, os Estados Unidos; é a nossa hulha branc& . 
Esses outros paizes estão a Iuta.r desesperadamente com um problema gra-
-vl~<simo: - o encarecimento de seu combustivel. A mineração do carvão de 
pedra assusta hoje as 1ndustrias da Europa e da America do Norte. 
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A Argentina quasi qu e não tem industriR mRnufa.ctill·eira . 
.Nessas condições podemos nós fornecer artigo!' grossos de nossa indus· 

tl"ia. ás citadas populações, que desses a rtigos fazem sua quasi exclusiva im-

!lOrtação. 
Ellas são um m ercado estupendo para nossos tecidos. Nossas fabricas 

fa cilmente lhes poden1 vender outro tanto do qu e vendem actualmente n o 
B':"asil em morins, brins, algodãozinho, roupas feitas, calçado, roupa branca, 
o:hapéos. facas, machados, louças, sedas, fe rro esmaltado, a1·tefactos de bot·-
racha, saccaria de juta e de algcdão, etc. etc . Em artigos de producção ve-
getal podemos v·ender a essas populações muito café, fumo, assucar, oleo de 
algodão, cacáo, frutas tropicaes, ma.tte, etc. , etc. 

A absorpção a lli de productos importados póde ser facilment e calculada. 
A Argentina tem 8. 00 0 . 000 à e ha bitantes, e já vimos que as populações ar-
gentinas tributarias do médio P araná e m édio P a raguay constam de 2.353.000 
hrrhitantes, isto é , do terço mais ou menos de toda. a população daquelle 
p.aiz . 

Ora, a população de toda aquella Republica importou, em 1919, i 112 mi-
lhões . Supposto que o terço desta importação seja absorvida por esse terço 
de população, vemos que nada menos de :E 37 milhões a lli são consumidos . 
Dig-a mos. entretanto, que nã.o m ais do que :E 25 milhões a lli cheguem, por 
~er a região menos civilizada. Pois bem. Dos artigos que essa zona do in -
~edor at·gentino consome, podem a lavoura e a industria bra sileiras fornecer 
facilmente f. 15 milhões :, Estupenda freguezia! Note-se que a Argentina estfc 
t5.e rica, que possue em caixa, em ouro sonante, m ais de cem milhões de li-
))r::ts esterlinas, a o passo que nós não temos n em dez milhões. tendo ella. oito 
milhões de h abitantes apeJ~as E nós trinta. milhõe~ . .. 

Pra a conquista de uma nova fregu ezia de f 15 milhões a nnuaes devemos 
empenhar o maximo esforço 

Recordemo-nos de que a lém desses :E 15 milhões que poderão st:r ven-
tl idos facilmente ás ditas ' populações, mercê de diminuto frete, devemos con-
t inuar a vendeJ· a Buenos Aires aos outros dous terços da população A·rgen-
tlna, pouco ma.!s ou menos o que agora lhe vendemos. isto é, c:erea de :E 5 
milhões. 

Assim, no,;sa. exportação pa.ra a Argentina pôdP a.ttingh· ra.pidamente ~ 
_ 20 milhões . 

P a.r a ca ptar e desenvolver clientella como essa , nosso esforço não deve 
olhar n. ,;acrifidos . De t odos os pa izes nossos freguezes, nenhum nos compr:• 
:;:nto, excepçào feit:Q. dos Estados Unidos, que é nosso melhor clie11te, com-
p ra ndo-nos por ann-. mais ou m enos :E 24 milhões. Todos os outros povos 
tem nos comprado por a.m1!J, em média : 

.-l..llema nha 
Inglaterra 

•• • •••••• • • ••••• •• • •• •••••• ••• ••• ••• • •••• •• •••• o 
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Fr3.nça . 
Italia. . . 
Hollanda 
Uruguay . 
Austr!a-Hungria 
Belgica . 
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" .... -. . .... . ... .. ........... ~ ... . .......... . . . 

i'( 1/'2. 
f. 6 
f. 5 
f. 4 1/2 
f. 3 
f. 1 1/2 

Vê-se bem que estamos sendo ineptos em não conquistar um mercado, 
::me será desde logo, senão o primeiro, o nosso segundo freguez. Freguezia . 
porta.nto. estupenda para nós! 

Esse mercado limit?·ophe e riquíssimo esta?'á conquistado no dia em que 
apftarmn nossas locomotivas em um po1·to fluvial nosso, entre a tóz do 
l!JfUT·sstí e o Salto das Sete ·Quédas. Sobre as aguas do 1·io Pa1·aná e do rio 
Pa1•aguay, desde esse ponto até Ass?tmpção de um lad!J, e a.té B1tenos Aires 
rli! oút1·o la.do, na extensão de 1. 880 kilometros de agttas profundas, já está 
.fervilh ando animado tra,fego com?nercial de vapo1·e.~ de va1·io;s companh-Ias 
·'ic navegaçcío. Os vapores das 1JOderasas emprezas a1·gentinas Nicolas Mika-
no?Jftch e Bartes .iá trafegam normaT.mente até as a.guas que banham o Es-
tado do Pa·ramá, pe1·to da gra;nde ca.choeira sul- americana. E' uma inepC'ia 
de nossa parte não conquistanno.~ immediatamente esse mercado, .que n o1;. 
viria supprir a falta da borracha. no fornecimento de letras-ouro para valo-
J·ização de nossa moeda. 

E do que depende essa conquista.? 
Apena.s disto : - da constru.cção de 576 kilometros de estrada de terra, 

;la estação de Sa.lto Gra.ncle (linha Sorocabana) até abaixo do salto das Sete 
Qut!da.s! 

Com esse esforço, as industrias f abris do Rio de Janeiro e de S. Paulo 
tomariam um impulso sorprehendente. 

Um rapido exame dos a lgarismos das distan cias revela. que podemos ter 
"'np!damente o monopolio dos fornecimentos essenciaes áqu.ellas populações. 
Tememos como centro da região importadora o porto ele Corrien tes; e como 
<lentro da região exportadora a cida de de S. Paulo, por onde passaria a pro-
ihxc<;ão indust l'ial da Capaital Federal. 

Uma caixa ele tecidos ele algodão, por exemplo, percorre actualmente , para. 
cht>gar ao centro con sumidor, estas distancias kilometricas: 

Do S. Paulo a Santos, com tra.nsbo1·do nas Docas . . ......... .. , , . . 
De Santos a Buenos Aires, transbordo em B ue n os A.ires . . . . . .. . . . . 
:;:)('> Bna.nos Ah·es a Corri entes , . , . . .... , ... . ... , ...... , ..... , ... . . . 

Kils. 

79 
1.800 

950 
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Agora: 

D'.' S. Paulo a Sete Quêdas . . ................ . ....... . ... · · · · · · · . 
n, Sete Qu édas a Corrientes (transbordo unico) . . .. . .. . ...... · · · · · 

Somma ......... ···.····· .. . . . . . .. .... . . ..... . ..... .. ... . 

1. 06::i 
660 

1.726 

Quer dizer: - em uma viagem d& 2.825 kilometros, economia de 1.104! 
Em uma viagem de dous transbordos em portos caríssimos, suppressão_ 

<ln um delles, e substituição do outro por um porto fluvial baratíssimo! 
Uma viagem que a mercadoria faz hoje gastando entre 15 'e 20 dla.:-;. 

5U"t:·stituida por outra de tres a seis dias! 
. Uma viagem em que o frete a ser desembolsado pela economia publica 

:lo Brasil a em prezas não brasileiras na extensão de 2. 750 kilometros, subst! 
tuida por uma viagem em que apenas pagaremos frete estrangeiro sobre 660 
kilometros! 

Para a viagem alludida, de S. P a ulo a Corri entes na extensão total dt\ 
1. 725 kilometros, já estão em trafego ferro-viario de S. Paulo a Santa Cru~ 
489 kilometrog e em trafego fluvial, da foz do Iguassú. a Corrientes 660 k!lo-· 
metros. Quer dizer: já estão em vivo trafego 1 .149 kilometros, dos 1. 72!) 
::.lludidos. 

E " precizo liga r esses dous trafegas, construindo 576 kilometros, todos em 
t<;rras do Estado do Paraná, construcção que custarA menos de sessenta m:; 
co!ltos, transformando. em celleiro de producção, mattas virgens de sólo uber-
rimo no Oeste desse Estado. 

Pois bem .. A ea:pm·tação que o Brasil pod.e1·á tazer por essa v-ta interna-
ci'rnaZ excederá desde logo de 60fl mil co-ntos, e·m um anno, .~obre os quaes -
ganhando pouco - T.ucrmnos 10 o/o pelo menos: - quer dizer, o Brasil 
iuc~ará em. um anno todo r. custe. da estrada-! E c;, estrada aZli ficará se.--
'TJind.a anno.! e annos além . .. 

Isso emquanto nossas 1nanutacturas se tazem no Rio iLe Janeiro e em 
S. Pa1tlo Mas, essa ligação terroviaria para as cachoeiras das Sete Quédn .. • 
nos abrirá hori-zontes industriaes novos com o apt·oveitamento àaqueZZa e.!t'U-
penda torça motriz hydraulica, destinada a fazer surgir alli um dos maiores 
cest1'0B industriaes do planeta. 

São ti.gações terrov-tarias como essa as que hão de attrakir sobre o Bra-
sil o enthusiasmo e a confiança dos capitalistas da Europa, dos Estado:r Uni-
aos, do Japão e da Argentina, isto é, que hão de canalizar para o nosso patz 
,;ultu.osa corrente rle 01tro . 

Essa curta estrada de ferro, assim que fôr inaug'Urada corrigirá nossa 
cesfavoravel situação cambial com a Argentina, para a qual em 1919, ape-
nas vendemos f. 5 . 836. 881 , comprando-lhe f. 12.032.250! Ella farli., na ordem 
economica., grande solidariedade de interesses entre 0 Brasil e a Arg"éntlna : 



e, na ordem moral , preenchertl. uma falha existente entre os dous pa!zes -
a de conhecerem-se reciprocamente multo pouco, quando as virtudes essen-
claes de ambos estão a indicar que basta se conhecerem bem, para que en-
tre elles se consolide permanente e crescente fraternidade internacional, com 
indiscutíveis proveitos para a civilização sul-americana. 

A primeira consequencia, que resultarei dessa comm1tnicação rapida (com 
23 horas de viagem, e até muito menos, um lavrador ou um industrial de 
São Paulo p6de estar em sua fiZiaZ em territorio argentino ou paraguavo) 
serA a de que os brasileiros estabelecerão casas brasileiras nessas províncias 
do interior da Argentina e Para guay, para venda alli de todos os nossos pro-
~~~ctos de exportação. D essa época em diante teremos reduzido o damno que 
nos causa o facto dos melhores lucros de nossa exportação caberem, como 
agora a contece, a firmas extrangeiras que no Brasil adquirem esses pro-
duetos e no extrangeiro os vendem, creando assim um regimen de abs!ln-
theismo completo dos melhores lucros que nossa producção nos devia pro-
porcionar em ouro. Basta esta vantagem para que t udo empenhamos em 
realizar tão opportuno, tão lucrativo e tão amistoso intercambio com a Ar-
gentina. e tambem - como vamos ver - com o P araguay . 

Dissmnos que essa ferrovia, deverá Ir até á margem do P a ranll. entre 
a foz do Iguassu' e as cachoeiras das Sete Quédas. Pois bem. E sta estrada 
de ferro abre-nos a lli a cortina pa ra divisarmos outro lado elo horizonte; é 
o nosso intercambio com o Paraguay . Mal a pite á m argem esquerda do P a-
ranlí nossa primeira locomotiva, havemos de ver em frente á outra m ar-
gem, a estação da ferrovia paraguaya ·Assumpção-Sete Quédas. Ao que nos 
informa o Exmo . Sr. Modesto Guggiari, lllustre Ministro Plenipot enciario da 
Republica do Paraguay no Rio de J a neiro, essa construcção ferroviaria, cor-
tando o interior daquella Republ!ca em directa demanda do Atlantlco, é uma 
das obsess~es mais tenazes dos !!lhos daquella nação amiga. O rio Paranâ, 
a.baixo das cachoeiras d as Sete Quédas, corre mui es treito, entre duas pa-
redes de rocha, que formam al!l, a fa mado canon. Essas rochas lateraes são 
os topos, que a Providencia a lli já deixou feitos, para opportuna e eco-
nomica ponte metallica ao serviço dos dous povos, já ligados por estreita 
nm!zade, que os sentimentos de ambos exigem continua!!'. 

Pois bem. A Nação Paraguaya , asphyxiada, Isolada, sem transportes fa-
cels, jlí fa z, por entre mil obices, commerclo ·exterior que attinge a noventa 
milhões de pesos ouro. Cerca de um terço desse algarismo é já commerclo 
com o Brasil, feito penosamente pela. longa v ia S . Paulo-Ita pura:-Corumba." 
As~mpção, v! a que consta de 1. 712 kilometros ferro-viarios a addicionarem-
se a 910 kllometros de pessima navegação fluvial. Qu er dizer viagem má, com 
transbordos mui dispendiosos em Ita pura e Corumbá, e com extensão de 
2. 7Z2 kilometros, quando a. via São Paulo-Assumpção terá ape~as 1 , 505 ki -
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Jometros, podendo collocar-se a mercadoria num vagão fechaoo em São 
Paulo para ser aberto em Assumpção. 

As ligações ferroviarias- de Assumpção-Santa Cruz-Sa.ntos e de Assum-
pç[o-Guarapuava-Paranaguâ., hão de transformar estupendamente a Nação 
Paraguaya, em sua civi.lização e em sua riqueza. Nós brasileiros 'julgamos 
bem de quanto aquelle povo é capaz: - a guerra absurda e injustificavel, 
que com elle fomos coagidos a sustentar, ao mesmo passo que mostrou ao 
mundo o grande -erro do seu dirigente po!itico de então, mostrou tambem a 
quão alto grâ.o ascende o h eroismo patriotico dos filhos daquclla terra, e 
quão. auspiciosos são os grandes destinos daquella Republica. Ha. ali!, .al-
gemado pela falta de communicações, um opulento surto de civilização que 
explodirâ. benefico para os dous povos, no dia em que reiar a aurora· do 
rapido contacto do Paragu ay com o Atlantico, em uma via.gem média de 25 
hora.<J em vez de 12 dias. 

O que neste assumpto mais surprehende é o não ter ainda o Bras!! rea-
l!zado a facil!ima construcção desse pequeno trecho de linha brasileira mirifi-
camente enriquecedora da nossa economia publica ... Peor do que isso: a 
opinião publica no Brasil nem siquer superficialmente conhece a colossal 
importancia, que tem, para o Brasil, este problema rudimentar de seu en-
g-randecimento. 

Convém que com urgencia o Congresso Nacional vote uma lei concre-
tizada nestes termos: 

Art. E' o Presidente da Republica, por intermedio do Ministerio da Vi a -
ção e Obras Publicas, autorizado a: 

1•, outorgar . ao Governo do Estado de São Paulo ou a o Governo do Es-
tado do Paranâ., escolhido dentre ambos aquelle que melhores vantagens or-
ferecer para mais rapida execução da obra, concessão, e bem assim a sub-
venção de 50 contos, por kilometro pagaveis em apolices da divida interna 
federal, para uma estrada de ferro ligando a estação de Salto do Parana-
panema ã margem do Rio Paranã, no ponto mais conveniente entre a fo7. 
do Iguassu' e as cachoeiras das Sete Quédas. Igual subvenção poderã set· 
concedida para. um ramal de Guarapuava ao ponto mais conveniente da dita 
estra:da; 

2•, verificado, dentro de trez mezes da data desta. lei , que nenhum dos 
ititos governos estaduaes se propõe a executar a obra, fica. o Presidente da. 
Republica. a utorizado a contratar sua execução, mediante a mesma sub-
v enção, com quem melhores · vantagens offerecer em concurrencia. publica; 

3•, verificado não se apresentar concurrente ou se apresentar proposta. 
inacceitavel, - construir a estr a da por conta do· Thesouro Nacional 

Art. E' o Presidente autorizado a emittir as a~olices para a, su~venção. 
que serâ sempre paga sobre kilometro construido, ou a · abrir os ct·editos 
especia.es necessarios , 
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§ 3° - CRI!!DITO AGRICOJ,A HYPOTHECARIO 

:Nossa actividade bancaria reclama completa reorganização. A coftú~çar 
em um bànco cemral de emissão e redescontos, tudo está por fazer-se· Não 
é, porém; no meio das aguas revoltas da crise actual , que poderíamos mudar 
de éavalgadura. 

Quando regressar a bonança, deveremos para logo cuidar da remodela-
ção do Banco do Brasil, dando-lhe a funcção, de que elle ainda não se inves-
tia, de orgão central das actividades bancarias do paiz. 

Ha, porém, nesse assumpto uma falha que podemos desde já supprir, e 
que vai ser trabalho aproveitavel em qualquer geral reorganização banca-
ria, que de futuro se realizar. Refiro-me ao compartimento restricto ao cre-
áito agrícola, o grande impuisionador do nosso imprescindível augmento ile 
producção exportavel. 

Os emprestimos agrícolas são de duas categorias: primeira, a dos li-
quidaveis a longo prazo - commummente 5, 10 e 15 annos; segunda, a dos 
liquidaveis dentro de cada anno agrícola, servindo apenas á producção de 
cada colheita. O que ha no Brasil · em materia de bancos que, nessas duas · 
escalas, operem com os lavradores é tão pouco. qur com propriedade se 
róde dizer que ainda não temos nada feito. 

E não o temos, porque a esse respeito nossos lavradores são de uma 
inactividade e de uma ignonmcia dignas de lastima. Ignoram quasi todos 
que esse problema está em adiantada solução sob a base fundamental do 
cooperativismo . São as cooperativas de credito que estão fazendo milagres 
em toda parte . 

O Governo Brasileiro precisa encabeçar um largo movimento neste sen-
tido, por tal fórma que a propulsão inicial se faça sentir em cada um dos 
Estados do Brasil. O lavrador precisa de credito, mais do que o industrial 
ou o commerciante, pa1·a poder aug1nenta1· stta producção. 

O Thesouro Nacional não tem dinheiro para fornecer capital aos bancos 
agrícolas; mas, tem meio ·de , com 'Seu prestigio, promover a realização de um 
movimento, eujo objectivo consiste em applicar as sobras dos abastados na 
~atisfaÇão de neces,sidades pecuniarias i dos lavradores principiantes. ,Em 
todos os Estados do Brasil ha ricos e pobres. Nos remotos Estados de Goyaz e 
Matto Grosso, por exemplo, são communs os casos de retenção de avultado 
numerario improductivo nas mãos dos proprietarios agrícolas, enriquecidos 
" medrosos ela a.pplicação de seu dinheiro sem garantia de toda segurança. 
Si e~sa.s economias assim armazenadas sahissem de seus esconderijos para 
circula.ç§"o dentro do proprio Estado ou fóra delle, a agricultura. e a pecu~ ria 
do paiz receberiam uma estupenda. propulsão para diante. 

Dentro desse ob.iectivo, occorre-nos a. creação de um banco de cremto 
:>.gricola. hypothecario, a. largos prazos, em cada uma das capita.es dos Es-
ta,dos da Federação. Não terá. este banco capital algum, o que quer dizer 
que não terá a.ccionista. aJgum para devorar dividendos. O Governo da 
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União, por intermedio do Minlsterio da Fazenda, nomearâ em cada capital 
de Estado uma commissão directora de nove pessoas,. das quaes uma serã 
contador· technico, outra advogado e as outras sete serão lavradores, todoo 
quanto possivel afastados de lutas partidarias. Esse cargo serâ. absoluta-
mente incompatível com qualquer cargo publico federal, estadual ou mu-
nicipal, de nomeação ou de eleição. Estas nomeações, para terem validade, . 
dependem de prévia approvação pelo Senado Federal . Esta commissão ser~ 
" directoria do banco, e dentre seus membros serâ o director gerente es-
colhido pelo Ministro da Fazenda . O b anco farâ emprestimos hypotheca-
rios a juros de oito e meio por cento ao anuo aos prazos de 5, 10 e 15 annos; 
a moeda dos emprestimos serão letras hypothecarias, do capital de cem mil 
réis cada uma vencendo juros semestraes correspo'ndentes a 6 •J• ao anno · 
Pelo pagamento desse capital e desses juros responde em primeiro lugar o 
Banco Hypothecario, firma do nas h~pothecas contratadas; e em segundo 
lugar o Thesouro Federal , como se taes letras fossem apolices da divida. 
publica da União. 

As hypothecas não poderão exceder de metade do valor, do immovel hy-
pothecado, nem ser · de quantia cujo serviço de amortização e juros seja 
inferior ao lucro liq.uido médio da propriedade nos ultlmos tres annos. As 
prestações da divida hypothecaria serão semestraes e iguaes; e ·serão rea-
lizadas em duas especies - tres quartos de seu valor em lettras h;nlOtheca-
rias do proprio banco credor e um quarto em moeda corrente, salvo prefe-
rindo o mutuario fazer ·em moeda corrente parte m aior ou mesmo o total 
desse pagamento . A liquidação antecipada e definitiva do capital poderâ; 
sempre ser effectuada, em letras hypothecarias, sendo as fracções destas em 
moeda corrente. 

Não serâ facultado ao banco tranzigir com mutuarlos a respeito de 
)lrorogação de prazo contractual de pagamento de prestações, por motivo 
algum, por mais especioso que seja: - vencida e não paga a prestação, será 
liqui{]ada a divida hypothecarla. 

E' primacial direito do Thesouro a ampla liberdade de :l'lscalização, por 
funcconario da confiança do Ministro da Fazenda, de toda a contabilidade do 
banco, de tal modo que ao Ministro caiba a a ttribulção de, em 24 horas, 
substituir o director-gerente e mesmo todos os 'membros da dlrectorla . 

Poderâ ser lllimitado o algarismo dessa emissão de letras hypothecarias'? 
Não. Serâ outorgado a o banco o direito de emittir prefixada e diminuta 

quantia em Jetra.e. 
Att!ngldo o limite, o banco sô poderâ. realizar novos emprestimos, desde 

que a cotação offlcial da bolsa:, da capital em que o· banco funcciona., seja 
para cada letra. hypothecaria superior a. 80$, sem haver baixado desse al-
garismo em nenhum dia dos ultimos tres mezes. 

Deste modo, tem-se estatuído um freio, um limite âs emisslles de letras. 
Esse freio , .esse limite é traçado pela propria boa ou má administração do 
h:t.neo. e pela$ forças das d!sponlbilidades pecuniarlas de cada praça. 
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Sendo as letras allud!das de capital e juros de 6 •J•- .ao -anno garantidae 
pelo Thesouro Federal, ·constituem tranquillo emprego de economias priva-
das estaduaes. Com prudencia em sua emissão, podem ellas se manter ao 
par, ou proximo do par, no que reside o primordial interesse da administra-
ção do banco, para maior vantagem dos mutuarios, e consequentement€• 
maior prestigio do estabelecimento. Supponhamos, todavia, que as letras 
baixam em alguns períodos do anno. Se baixarem a 80$ ou menos cada 
uma, suspensa fica durante tres mezes pelo menos a emissão de novos en•-
prestimo!. 

Na hypothese de baixarem a 80$, os particulares que procura rem essee 
títulos perceberão o bom juro de sete e m eio por cento, com garantia hypo-
thecaria dos immoveis agrícolas, em primeiro lugar: e com garantia subsi-
diaria do Thesouro Nacional, em segundo lugar. E' natural que no pé de 
meia sejam guardados estes títulos, em vez de ser aferrolha do o papel-circu-
lante, tanto mais quanto as letras que serão, em regra ao porta dor, po-
derão ser transformadas em nominativas, a requerimento especial para esse 
effeito. 

Quanto aos mutuarios, são intuitivas as vantagens dos emprestimos fei-
tos a esses prazos e juros. Em primeiro lugar, no inter:• ••. dos Estados, os 
lavradores não encontram geralmente credito hypothecario a 5, 10 e 15 
a.nnos a juro nenhum, por ·alto que seja. Em segundo lugar, os emprestl-
mos aos lavradores no interior, quando são conseguidos, fazem-se a 12, 15, 
18 e até 24 •J• ao anno! 

Ora, um lavrador que vendeu _ ao par letras do seu emprestimo ficarA 
pagando juros de oito e meio por cento ao anno . Se collocar suas letras á 
cotação mínima prevista de 80$ cada uma, ficarâ. nessa peor hypothese pa-
gando juro correspondente a 10,60 •J• ao anno. Por essas taxas suspira a 
generalidade dos agricultores. Letra hypoothecaria utilizada em pagamento 
ao banco serâ. inutilizada por picotamento que a atravesse transversalmen-
te, e serlt devolvida ·ao mutuario paga dor, como unico recibo valido do 
pagamento effectuado nessa especie. 

Comprehende-se que ao capital emlttido pagando o banco 6 •J•, de juro~ · 

das letras, e recebendo dos mutuarios 8,5 •J•, ficam ao banco 2,5 •J• de lucro, 
6m mo6da corrent6 . Estes dous e meio por cento terão a seguinte appllca-
ção, na ordem preferencial abaixo: 

Um terço para fundo de resgate de letras de algum emprestimo l!qui-
(lado com prejuízo; 

Um terço para despezas de fundação de bancos ou cooperativas de credito 
rural nos municípios. Adiante serâ. melhor exposto- o fim desta applicação; 

Um terço para despezas de administração. 
Os Bancos Hypothecarios do typo creado pelo projecto jámais pod&ã.o 

tallir. As responsabilidades pela emissão de letras, e pagamentos de seus 
juros, ficam substancialmente garantidas pelas · hypothecas ·consentidas em· 
favor do banco para lastro dessas letras; e quando os· bancos não satisf~-
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~a.m 0 serviço da amortização e juros dellas nos prazos predeter~na~oe, 
ao Thesouro Nacional passará immediatamente o encargo dessa satlsfaçao · 
Nesta hypothese, o Ministro da Fazenda nomeará liquida nte que, sem fazer 
emprestimos novos, leve a termo o serviço dos existentes até sua final liqui-
dação. 

Será pennittida a esses estabelecimentos a creação de uma carteira de 
depositas e descontos, especialmente ao serviço do credito agrícola movel , 
em correspondencia com a~ cooperativas de credito disseminadas pelo Es-
tado. Mas, as operações desta carteira serão escripturadas á parte, tendo ella 
vida inteira mente separada, de t al modo que sua liquidação commercial, 
judicial ou não, nada tenha que ver com a Carteira Hypothecaria a não 
ser na hypothese 'especial de resultar dessa liquidação ,responsabilid:ade 
criminal dos directores, caso em que serão estes substituídos em suas fun-
cções . 

Os directores dos Ba ncos Hypothecarios são · de nomeação do Presidente 
da Republica, com approvação do Senado Federal; e de livre demissão do 
Ministro da Fazenda . .Seus cargos são inicii:clmente gratuitos até que o fundo 
destinado a nnualmente á s despezas de administração permitta-lhes r emune -
ração pró labore, dentro das forças desse fundo. 

Os emprestimos realizados pelos Bancos Hypotheca rios não poderão ex-
cede!· do maximo de cem contos de r éis, devendo sempre suas directorias rea-
lizar os emprestimos menores de preferencia aos maiores. E' muito preferível 
conceder dez emprestimos de dez contos cada um , em vez de um só emprestimo 
de cem contos. Este da rá certamente menor trabalho aos funccionarios do 
banco; mas, aquelles garantem melhor a existencia do mesmo banco. Em 
primeiro lugar, convêm mais dez ·emprestimos de dez, do que um de cem 
contos, porque no caso de insuccesso do lavrador, e consequente liquidação da 
divida hypothecaria, facilimo ê encontrar licitantes para pequenos immo-
veis ruraes, ao passo que muito difficil é a concurrencia de licitantes para as 
propriedades de mais altos preços. Em segundo lugar, o Thesouro Nacional , 
que ê quem promove a organização e funccionamento dos Bancos Hypo-
thecarios, só tem interesses contraries á permanencia de latifundios, e fa-
voraveis ao desenvolvimento da pequena propriedade rural . 

Estas idéas poderiam ser concl'etizadas em projecto de lei concebido 
nestes termos: 

Art . , 1•. Fica creado em cada Estado da Federação um Banco Hypothe-
ca.rio Nacional para realizar emprestimos hypothecarios sobre propriedades 
l'uraes sitas no proprio Estado, considerados para este ef.feito como partes de 
um só Estado o Districto Federal e o Estado do Rio de Janeiro, com séde 
na Capital Federal, e o Territorio do Acre e o Estado do Amazonas, com 
s êde em Manáos. 

Art. 2•. As operações de cada um destes bancos constarão essencial-
mente de emissão de letras de credito sobre hypothecas em seu favor, con-
sentidas em primeiro lugar e sem concurrencia; em arrecadação das annui-
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dads contratadas; e em pontual pagamento da renaa e amortização das 
letras _hypothecarias emittidas. 

Art. 3'. O Thesouro Nacional garante aos portadores dessas letras o 
serviço de seus juros e de sua amortização. 

Art. 4•. Cada Banco Hypothecario Nacional será administrado por uma 
ctirectoria - de nove n1embros, nomeados pelo Presidente da Republica, con1 
approvação do Senado Federal, e livremente demissiveis pelo Ministro da 
Fazenda, um dos quaes será advogado, outro technico de contabiUdade, e os 
outros sete p1·oprietarios agricolas no proprio Estado, os quaes elegerão 
dentre si de tres em tres annos, um presidente e um gerente. 

Paragrapho unico. Este cargo é incompatível com qualquer cargo de 
-nomeação ou eleição federal, estadual ou municipal, e será inicialmente 
gr-a.tuito, até que de sua propria renda possa o banco crear-lhe remuneraçào . 

Art. 5°. Cada banco, desde sua instal!a.ção ofifcial, por aviso do Mi-
nistro da FazendD., publicado no D ·iario 0//icia-l, ficará constituindo pessoa 
juridica autonoma. 

Art. 6°. Ao director-gerente compete nomear e demittir todo o pes-
soal de auxiliares da administração do banco, os quaeP não são funcciona-
rlos publicas . 

Art. 7•. A directoria fará publicar mensalmente um balancete da Car-
teira Hypothecaria ·do Banco, e no mez de Janeiro de cada anno enviará 
ao Ministro da Fazenda, relataria que immediatamente fará publicar, deta-
lhando a marcha do estabelecil:nento no <mno findo. 

Art. s.• O Banco só poderá, com seus recursos, resgatar suas cedulas 
por sorteios, que serão publicados immediatamente no jornal de maior cir-
culação do Estado, sendo affixada na mesrn.'-1 occasião na porta do Banco a 
lista das cedulas sorteadas. 

Paragrapho unico. Os sorteios se farão publicamente na presença da 
directol'ia e - de notaria publico que authenticará a. acta minuciosa dos tra-
balhos executados. cessando desde essa data os juros das letras sorteadas. 

Art. 9.0 As letras hypothecarias e seus juros são isentos de qualquet· 
imposto federal, estadual cu municipal, e as escripturas publicas e os re-
cibos assignados pelo Banco isentos de sello _ 

Art. 10. Feita ao banco uma proposta de emprestimo hypothecario, 
sua: directoria fará avaliar <-- immovel por pessoa de sua confiança, que lhe 
apresentará relataria escripto e assigna do de proprio punho. 

Paragrapho unico. Resolvido pela directoria o emprestimo será lavra-
ela a respectiva escriptura publica na qual o mutuario, além de outras con-
dições garanti{'loras do direito do credor, outorgará ao banco poderes irre-
vogaveis de procurar em causa propria para, no caso de impontualidade do 
devedor, proceder, por si s:\ e sem dependencia · de acção judicial, â venda 
dos bens hypothecados por meio de leilão publico á porta do banco, leilão 
que :será annunciado ·pela imprensa, com antecedencia nã_o menor de vinte 
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dias e que terá Jogar no :rigesimo dia util posterior á . impotualidade veri-
ficada. e outorgará tambem poderes para o Banco assignar a escriptura de 
transferencia do immovel, com obr igação para o devedor, e não para o 
Banco, de fazer a venda bõa e valiosa, cobrar-se do capital, juros e . pena 
convencional devidos, e r esütuir ao mutuario o excesso, si houver. 

Art. 11. Os paga mentos de annuidade e de liquiadção antecipada da 
divida poderão ser feitos em letras hypotheca rias do proprio Banco até se-
tenta e cinco por cento d<t importancia a ser paga, sendo sempre pagos 
em moeda corrente os 25 o/o restantes. 

§ 1.0 Nas arrematações em leilão publico poderá o arremantante pagat· 
em .letras hypothecarias a parte da divida correspondente ás letras hypo-
t hecarias ainda não resgatadas, emittidas para a realização do emprestimo 
em liquidação, sendo a outra parte da divida paga em dinheiro corrente. 
Nos annuncios do leilão será detalhada a quantia pagavel em uma e ou-
tra especies de pagamento, sempre permittido em dinheiro corrente. 

§ 2.0 Até a vespera do leilão publico poderá o mutuario em atraso sal-
dar totalmente sua divida, impedindo por essa fórma o leilão . 

Art. 2.0 Os emprestimos serão feitos por prazos de 5. 10 ou 15 
annos, e reembolsaveis por prestações semestraes iguaes; serão realizados 
em letras hypothecarias do valor de cem mil réi cada uma e juros de 6 o/oi 
ao anno, emittidas ao par, ao portador, ou nominativas, não podendo cada 
emprestimo exceder de 100 · contos de réis. 

Art. 13. O contracto hypothecario, para o effeito da entrega ao mu-
tuario da.s letras de cada ümprestimo, só se considerará ultimado depois de 
inscripção da hypotheca em primeiro Jogar, sem concorrencia e sem pro-
testo judicial contra o emprestimo, intimado ao Banco. 

Art. 14. Para qualquer :oagamento feito ao Banco em letras hypothe-
ca rias, a unica fórma de recibo valido é a propria letra hypothecaria pi-
cotada transversalmente por carimbo do Banco com a palavra Resgatada. 
e da qual conste no verso, assignada pelo gerente do Banco, a declaração 
da data desse resgate. 

Art. 15. Durante os p r imeiros quatro mezes, contados de sua instal-
Jação offil::ial, cada Banco Hypothecario Nacional poderá emittir para seus 
emprestimos até o maximo de quinhentos contos de réis, em letras hypo-
thecarias; f·indos esses quatro mezes, só serão emittidas outras letras hy-
pothecarias si a cotação official das já emittidas houver permanecido acima 
de 80$ por cada uma, na bolsa de títulos c1a capital · do respectivo Estado, 
durante os ultimes tres mezes. 

Art. 16. Junto da directoria de cada Banco Nacional serâ mantido 
pelo Ministerio da Fazenda um funcclonario do Thesouro Nacional, com a 
attribuiç.ão exclusiva de valor para que seja rigorosamente cumprido o ar-
tigo anterior. autorizando ou desautorlaza ndo a emissão de letras, com re-
curso· ·ae · ~~u · "despachp para o :M:lnilih·o da Fru:enda : 
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Art. 17. Os lucros liquidas do Banco serão as quantias que excederem 
annualmente á necessaria para o serviço de juros e amortizacão ou resga-
te da10 letras hypothecarias emittidas. 

§ '{'aes lucros serão applicados assim: Um terço para as despezas ge-
raes de administração; um terço para fundo de resgate de letras .hypothe-
carias; um terço para fundo de creação de Bancos de custeio rural nos 
municípios e para operações com esses Bancos. 

Art. 18. Para primeiras despezas de installação de cada Banco Hypo-
thecario e para vencimentos de seu gerente e de seu pessoal administrativo, 
durante os primeiros seis mezes de seu funccionamento, é autorizado o Po-
der Executivo a despender, pelo Ministerio da Fazenda, importancia não 
maior de 20 contos de réis para cada Banco, despeza a fazer-se de accOrdo 
com as condições locaes de cada cidade - séde bancaria, abrindo para isso, 
os credi tos especiaes necessarios. 

~ 4° - · COOPERATIVAS DE PRODUCÇÃO 

E' uma vergonha para o Brasil o atrazo dos lavradores e criadores em 
materia de cooperativismo rural. Quem acompanha •J movimento, 'que a 
·tlste proposito está se operando no mundo, verifica que as cooperativas es-
tão penetrando, em proporções estupendas,- em todos os pov·os cultos, e até 
nos povos de cultura muito inferior á do Brasil. A classe dos lavradores bra-
sileiros constitue censuravel excepção a todas ' as demais classes sociaes, em 
todo o orbe. O esplrito de associação já invadiu as classes dos pedreiroa, 
dos carpinteiros. dos criados de restaurantes, dos chaufteuTs, dos funccio-
·narios publicas, dos militares, dos emprega.dos de estradas de ferro, dos ope-
rarias das diversas especies, em todos os ramos da actividade humana, des-
de os mais altos até os mais modestos. Até as crianças se solidarizam em 
sociedades sportivas. Só na clases dos lavradores brasileiros é que o espí-
rito de associação ainda não creou raizes . 

Para combater esse prejudicial atrazo, devem os Governos da Repu-
l)lica, dos Estados e dos municipios concorrer por todos os meios ao· seu 
alcance. 

E' exacto que algumas sociedades de lavradores se teem fundado no 
paiz, quasi todas de pouc>t duração. E' que em quasi todas essas aggre-
miações o fim politico supplanta o fim economico. Nossos Clubs da La-
voura teem sido destinados â discussão de theses sociaes e a representação 
'w Governo, pedindo leis .de protecção á agricultura: - no. fundo, esses 
clubs teem sido, simplesmente erosões da bacharelice latina, impregnada de 
preoccupações de ordem p-Jlitica. 

Em quanto essa fôr .a nota dominante em taes aggremiações, a vida 
dellas ha de ser curta e improductlva. As associações agrlcolas, para se.; 
rem fructuosas , deverão corresponder ·sempre ás necessidadas da execução 
lU U?n serviço agrícola, que OI! lavradores tenham ambição de realizar, -e 
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para cuja realizaçà.., o agr·upa mento de esforços seja requerido em um só 
sentido. 

:Exemplifiquemos. Um pequeno lavrador, com sua propriedades de va-
lor de dez, quinze ou vinte contos de r éis, precisa de fazer o destacamento, 
a aradura, de quatro ou cinco hectares de terreno. Esses dous serviços 
feitos por machinas agrícolas modernas, custarão a .quinta parte da despe-
za se forem executados por tracção a n imal; custarão a decima parte si 
f orem executados por tracção meca nica, isto é, por apparelhos motocul-
tores. Mas, o infeliz sitiante não tem capita l para empatar nas machinas 
e nos a nima es, cousas de que elle não vae precisar sinão para esses serviços, 
que duram apenas - digamos - dez ou quinze dias, em um anno, deixan-
do-lhe a obrigação de ·tratar dos anim aes durante todo o a nno, em risco de 
os perder por morte ou roubo. Si se trata de mot ocultura, só um tractor, 
dos menores, não se compra hoje por menos de 12 contos, sendo que o typo 
commum está custando de 15 a 25 contos. Onde vae esse sitiante encontrar 
recursos desses para um só a pparelho? E como guiar taes apparelhos, 
úlle que nã o tem aprendizado de mecanico para f azel-os funccionar? 

Consequencia: - o destacamento e a a radura . . . não se fazem; a cul-
tura que será feita, a braço, naquelles cinco ou seis hectares custará ca-
ríssimo, porqu~ o braço humano s óbe de preço todos os dias, e produzirá a 
quarta parte do que produziria a mesma terra meca nicamente revolvida 
e a dubada. 

Como pôde mercadoria assim produzida concorrer, nos mercados do 
mundo, com suas similares cultivadas em outros paizes, mercê dos pro-
cessos ultra-modernos? 

Ao espírito desse sitiante é imprescindível leva r a noticia e iniciativa, 
pelas quaes elle concretamente comprehenda que o que não pôde realizar 
Hosinho, póde ser por elle obtido em cooperação com seus collegas de classe, 
com seus v isinhos, tão sacrificados como elle. Trinta ou cincoenta lavra-
dores podem constituir-se em cooperativa de motocultura e adquirir os 
apparelhos necessarios, que realizarão aquelles serviços em todos os hecta -
res de terras dos associados, com as magníficas vantagens de sua execução 
mais rapida e mais perfeita por pessoal nelle especializado, e de melhores 
garantias pa ra f unccionamento e duração dos apparelhos, uma vez que a 
associação póde manter a dirig il-os mecanico technicamente habilitado . 

Si o prefeito do municipio não é apenas um empreiteiro de eleições, ou 
de tolos melhoramentos urbanos, acertadamente concorrerá, quando nada, 
com o galpão pa r a séde da cooperativa e abrigo das machinas agrícolas. 

Para incentivarem-se essas orga nizações, o concurso dos poderes pu-
blicos nos primeiros tempos pelo menos, deve ser decidido, prompto, s em 
peias desalentadoras, e effectivamente forte . Proponho que o Governo Fe-
deral concorra com metade do custo dos apparelhos agrícolas, que hajam 
de constituir a primeira bateria motocultora das cooperativas de lavrado-
res. Penso que esta medalha incrementarã decisiva mente essas incorpor~-
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çoes a menos qu e a burocracia não as inutilize com suas revoltantes de-
longas. 

Para esse auxilio deve ser concedida, para principiar-se, u ma verba 
"- de dous mil qmtos para o serviçe em toda a Republica. E' preciso, é u r -

gente que seja applicada á cultura da terra brasileira toda a potencia de 
que a sciencia é capaz. Não tenhamos illusões a este resp eito pelo m e.smo 
motivo de defesa nacional, pelo qual o Thesouro compra um canh ã o de a r-
tilharia, deve elle comprar dez tractores á explosão. Haverá muitos que 
julguem excessiva a verba para a novidade dessa a .pplicação no Brasil. A 
esses concidadãos eu narrarei o seguinte: em França, na combalida l<,rança, 
eg1·essa da pavorosa hecatombe, na hora dos mais ferozes cortes orçamen-
tarios de 1919, votou-se uma verba de 36 milhões de francos (cerca de 25 
mil contos ) para subvenções aos syndicatos agrícolas de cultura mecanicu . 
E a França só dispõe de hectares araveis em numero igual aos que dispõe 
um E stado do B rasil sómente, o de S. P a ulo. Naquelle paiz os syndicatos 
de motocultura já se agruparam e fundaram uma Oama1·a Synàica~ de Mo-
tocultura da França. 

Emquanto esse movimento se opera lá f óra, o Brasil está a este res-
peito ... dormindo! Em compensação, a França levanta o· valor de seu 
franco de 240 a 750 réis, no mesmo período de tempo r·ln que o Brasil vê 
o seu cambio cahir de 16 até abaixo de 6, com tendencia a caminhar !Jara 
peiores taxas .. . 

;Sob o regimen desta subvenção, os syndicatos ou cooperativas agríco-
las poderil accrescentar, ás suas baterias de motocultura, a ppa r elhos mo-
dernos para a reparação e constru cção das estradas de rodagem vicinaes, 
destinadas ao transporte de seus productos ás estações fluviaes e ferro-
viarias. Obter-se-ha assim transporte pela quarta parte do custo, na deci-
ma parte do tempo de conducção. 

Não ha a t em erem-se applicações voluptuarias ou abusivas desses ma-
chinismos : e!les não servem para passeios n as avenidas . Só teem utilida de 
para os trabalhos de producção. 

Um dos maiores inimigos das plantas do Brasil é a formiga içaúba, 
que o vulgo chama saúva. E' um inimigo de astucia e de tenacidade es-
pantosa s. Trabalha noite e dia . Multiplica-se tanto, e tão celeremente, que 
dentro de a lgumas dezenas de ann os, si não lhes for embargado o passo, em 
regiões inteiras do Brasil toda cultura será impossível. 

Contra essa praga, o esforço isolado do lavrador não dá sinão resulta-
dos paliativos. Ahi a cooperação se impõe. E' imprescinc1ivel a collabora-
ção de todos os lavr adore-;, por acção combinada e solidaria, nas épocas 
proprias de disseminação da s procreadoras. Si um lavrador extingue os 
formigueiros de sua terra, e si seu vizinh o não faz outro tanto, baldado é o es-
forço do primeiro . 

Não se cuide qu e tratamos aqui agora de interesse agrícola de some-
nos transcenclencia . Ao contrario . A içaúba no Brasil imped-e em absoluto 



-166 ~ 

culturas importantíssimas de grandes rendimentos. E para só fallar no 
que se refere á alimentação publica , é ella a causa principal da escassez 
entre nós das fructas e das horta liças , obrigando-nos a tributo, pago em 
ouro, a os vinhos, e ás conservas em la t a , dos Esta dos Unidos e da Europa. 
H.ara é a habitação do interior do Brasil servida de jardim, de horta e de 
pomar . A causa disto é a formi l<"a. Ora, eis poderes publicas não podem ser 
indifferentes a esse poderoso inimigo da producção. 

Salvo melhor juizo, o caminho m ais curto para chegarmos a comba-
t el-a é a formação, em cada município, de uma cooperativa especialmente 
destina da a esse fim. Estas poderão chegar a ter pessoal especializado 
ne..te serviço, que depende de pratica esp ecial o de conhecimento particula r 
dos costumes da formiga. 

O Governo as a uxiliará com subvenção conveniente, que parece -nos ser 
o pagamen to de m etacle do cu sto das m achinas e das drogas insecticidas 
11til-iza.da.s po1· cooperat-ivas 1JlM"a este fimt. 

Ma s, parallelamente, é imprescindível uma n1edida coerci tiva, que obrigue 
a população a esse fierv iço. Esta coação não pó ele ser imposta. a um só 
tempo para toclo o terri torio brasileiro, mesmo porque a medida não se irn-
]JÕe por s ua urgencia e efficiencia senão para as zonas cultivadas do paiz. 
Comecemos por exigil-a c oercitivamente a penas en1 uma faixa de terreno; 
depois, alarg:;J,remos essa faixa aos poucos a té que todo o territorio seja be-
neficiado. 

Chegaremos a esse r esulta do começando por crear um imposto federal 
de 100$ por anno sobre cada formigueiro existente dentro de 15 kilometros 
de cada la do elo eixo das estradas ele ferro, do thalweg dos rio.ssos rios ser-
vidos ele navegação a vapor e elo centro elas estradas de rodagem permissi -
vas de trafego pa ra a uto-caminhões . Mais tarde essa fai xa será por lei 
2.mpliacla. 

Esse imposto começará a ser cobrado ele Setembro de 1922 em dia nte. 
Será lançado .em Junho, Julho e Agosto de cs,cla anno, pelos funccionarios 
da Fazenda Federal, aos quaes caberá como commissão, metade do pro-
dueto do imposto, isto é, 50$ por formigueiro. Os outros 50$, em vez de re-
colhidos a o Thesouro, serão a pplicados em cada município, pelo collector 
federal, na extincção dos formigueiros do município. 

Parallelam ente essas cooperativas contra as formigas poderão ch amar 
a si, com igual prot.ecção governamental, os trabalhos -ele combate aos 
carrapatos, aos gafanhotos, ao curuquerê e á la garta rosea, pragas que não 
offenclem a um só agricultor, mas a todos quasi ao mesmo temp·o, recla-
m anda a aggremiaçã o de todos para a victoria. 

A união faz a força, eis o lemma que deve dirigir a organização dessas 
. cooperativas, para as quaes o Governo não deve rega tear auxilias, pelo me-
nos emquanto ellas não tiverem entrado normalmente nos costumes a grí-
colas. Contribua o Governo com metade do preço de acquisição dos ·appa-
relhos para expurgo das Gementes, um em cada séc1e de município, e com 



metade do preço dos apparelhos e dos insecticidas para destruição desses 
&nimaes, e verá que não poz fóra o dinheiro de a uxilio a essas cooperacõe• 
dos lavradores. 

Estas idéas podem ser concretizadas em dispositivos deste teor: 
Art. E' o Presidente da Republica autorizado a, por intermedio do 

Ministerio da Agricultur.a, Industria e Commercio, concorrer em dinheiro 
com metade do custo da primeira bateria de apparelhos de cultura mecanica; 
cie motocultura e motoconstrucção de estradas ele rodagem para automoveis 
adquiridos por cooperativas ou syndicatos agrícolas elo numero mínimo de 20 
a ssociados agricultores, um em cada município . 

Art. A mesma subvenção será concedida a taes cooperativas ou syndi· 
catos para compra da primeira bateria de apparelhos e drogas pa ra combate 
á formida ica u'ba, á lagarta rosea, ao curuquerê e ao carrapato. 

Art. Fica creado o imposto federa l de cem mil réis por cada formi" 
gueiro de cau'ba existente dentro de uma faixa de quinze kilometros conta· 
dos de ·cada lado desde o eixo das linhas- ferreas e das estradas de rodagem 
permissivas de trafego automobiistico e desde o thahoeg de rios servidos de 
navegação a vapor. 

Art. O lançamento desse imposto terá lugar nos me~.~~ de Julho, Agosto 
e Setembro, e sua cobrança terá lugar nos m ezes de Outubro, Novemhro e 
Dezembro de cada anno, a contar de Julho de 1922. 

Art . O producto da a rrecadação do imposto será dividido em duas partes 
iguaes, uma para o agente arrecadador e outra para ser por este applicada 
á extincção dos formigueiros que pagaram imposto e outros, mediante con· 
trato sob concurrencia publica. 

Art. E' o Presidente da Republfca autorjzaclo a abrir os cred~to~ 

especiaes necessarios ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio 
para execução desta lei. 

§ 5° - COO.!'ERATIVAS IJE CREDITO RURAL 

Outra esphera de actividade, para a qual são as cooperativas a solução, 
que vai sendo adoptada em toda parte, é a actividade bancaria: os bancos 
de custeio rural, de que cada município precisa ter pelo menos um, devem 
ser obra da aggrem.iação dos lavra dores. Assim se vai resolvendo esse pro· 
blema em outras nações. 

Em seu profund;o atrazo, pensam os /avradüres do ~nterior ,que a 
fundação de um banco de custeio rura l é difficilima., quasi a ssim como se 
fôra cousa do outro mundo. Na verdade, da fôrma pela qual elles ingenua· 
mente pensam que a cousa deve ser f eita, isto é , com derrame de dinheiro 
do Thesouro nas caixas de taes ba ncos , realmente, esta creação nunca lhes 
virá . Mas, esses bancos nascem sem capital; e se criam; e s·e emancipam; 
e se tornam até potencias financeiras . .. Quem o quizer verificar com seus 
proprios olhos vá a Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, visite alli a 
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Caixa Rural desse mumClPlO pobre, e aprenda alli tom o Sr . Henrique Eboli, 
a a lma desse instituto, ele que modo um banco rura l nasceu com capital ele 
<luzentos mil réis, e gira hoje com capital de cerca de mil contos . 

o que é preciso é abrir os olhos aos nossos lavradores, por meio de 
propaganda interesseira e effectiva. A propaganda desinteressada produz 
resultados insignificantes. 

P arece -nos havern1os encontrado um dos meios effecientes para conseguir-
mos as creações dos p equenos bancos de cu steio rural, um en1 cada muni-
cípio brasileiro . E' pondo o interesse e a necessidade do lavrador ao serviço 
da dita creação : - os grandes bancos hypothecarios, Cl·eaclos pelo Governo 
Federal nas capitaes cfus Esta dos , não poderão conceder emprestimos hypo-
thecarios sinào a lavradores, que façam parte como associados c1e un1 pe-
queno banco de custeio rural, com séde no município da situação de seu 
immovel a ser hypothecado . 

Mas, iS·SO talvez a inda nã.o baste para c1ue os lavradores em sua ignoran-
cia possam tomar a iniciativa da fundação inicial desses bancos. Pois bem. 
Esta iniciativa será tomada pelo Banco Hypothecario da Capital. Já vimos 
que este é um banco sem accionistas, que pelo canal de dividendos suguem 
seus lucros. Taes lucros podem, pois, a uxiliar os primeiros passos para a 
creação das caixas agrícolas locaes. J á vimos que de taes lucros dous e meio 
por cento são destinados para os seguintes fins: um terço ao fundo de re-
serva, para possível prejuízo; o outro terço para fundação ele bancos de 
custeio rural nos municípios do interior e para operações com estes pequenos 
bancos. 

Tornemos mais claro nosso pensamento: 

Figuremos a hypothese de haver o Banco Hypo thecario de um Estado 
qualquer realizado vinte mil contos de emptestimos hypothecarios, Sendo o 
juro clelles· 8 1[2 °[ 0

, este banco receberá annualmente 1.700:00$ só ele juros. 
Como paga elle 6 °[ 0 aos portadores das letras hypothecarias, a estes cabe-
t·ão 1 . 200:000$ de taes juros. Sobrarão 500 contos, que soffrerão esta divi-
são : 166 contos para despezas geraes da administr ação do banco; 166 con-
tos para fundo de r esgate de letras hypothecarias, resultantes de raro pre-
juízo na liquidação de algum emprestimo; e os ultimas 166 contos para pro-
paganda e fundaçâo dos pequenos bancos de custeio rural no interior. Den-
tro destes a lgarismos, podemos, sem exaggero algum, suppôr possível a crea-
ção de oito bancos de interior em eaàa amw. Concedendo a cada um destes 
oancos uma contribuição inicial de dez contos de réis, para inicio de suas 
operações, temos 80 contos; deixando em caixa na capital outros 50 contos 
para operações de correspondencia com esses oito ba ncos, teremos 130 contos; 
despenc1endo com ordenado e viagens do empregado e propagandista, orga-
nizador dos bancos, com livros e objectos de escriptorio pa ra installação de 
cadà um, os restantes 36 contos, teremos applicado benemeritamente esses 
166 contos. Uma vez terminada a creação dos bancos, um em cada munici-
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,pio do Estado, o terço dos lucros que a esta et·eação era applicado passará 
a ser incorporado ao fundo de r eserva destinado ao resgate de letras h ypo-
thecarias. ~Ji d !~i~jl j 

A f6rma jurídica de bancos de custeio rura l mais facilmente adaptavel 
aos nossos costumes é a Ci.e cooperativa de credito de responsabilidade li-
mitada. A fórma das caixas Raiffeisen, trazendo aos associados lavradores 
a responsabiildade solidaria e illimitada . dos socios, difficilmente se accli-
maria no espírito desconfiado dos nossos atra zados lavradores. A contri-
buição do Banco Hypothecario póde revestir a fórma de subscripção de 
'tcções, immediatamente integralizadas para facilida de do começo de fun-
~cionamento do ba nco local. A preferencia do redesconto bancaria, pelo 
Banco do Brasil, para os papeis desses pequenos bancos, mediante abono 
tlo Banco Hypothecario, completaria as seguranças de successo desses _.. 
~abelecimentos, que não poderiam jámais outorgar credito sinão aos seu s 
associados. Taes bancos deverão ser os correspondentes naturaes do Banco 
do Brasil em todo o paiz. 

Serão ao mesmo tempo os agentes do Banco Hypothecarios em cada 
localidade, para o serviço de preparo dos emprestimos hypothecarios; isto 
mediante commissão que fõr estipuiada, e que será paga pelos mutuarios, 
·evitando-lhes viagP.ns á ca}:it al . Comprehende-se bem que, dentro de· al-
guns annos, estaria a lavoura de cada Esta do dotada de um appare!ho ban-
caria poderosissimo, mercê do qual o juro para os lavra dores baratearia 
immenso. e os capitaes pa ra ell es seria m mais facilmente encontrdos, por-
que taes baneos attrahil·::tm em deposito as pequenas economias de cada 
cidade ou villa. 

Estes ba ncos locaes não poderão fa zer, em cas o a lgum, a um só asso-
ciado, embora sob fôrmas contractuaes differentes, emprestimos excedentes 
da vigesima parte do capital realizado de cada ba nco . São intuitivas as ra-
zões deste dispositivo. 

E' bem evidente o immenso a lcance de uma rêde de bancos de custeio 
rural, estendida sobre todo o interior do paiz, pelo menos sobre sua zona 
mais congestivamente cultivada. 

Agricultor que pôde recorrer a seu credito hypothecario e a seu credito 
de custeio da granja é agricultor capaz de resistir, por si só, com sua mer-
cadoria retida, aos golpes baixistas dos compra dores ga nanciosos, maximé 
si esse agricultor faz parte de coopera tiva para esterilização e guarda de 
seus productos atacaveis por gorgulo, ca runcho, etc . 

Por outro lado, esses bancos, ruraes ~ hypothecarios. poderão combi-
nadarnente r ealizar a warrantagem das safras, para que estas não afflúam 
aos mercados atrope!Íadamente em certos mezes do anno. 

Estas idêa s podem ser consubstanciadas nos seguintes dispositivos a 
se accrescerem ao projecto de fundação dos Bancos Hypothecarios Na-

cionaes. 
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Art. 18. Cada Banco Hypothecario Nacional podm·á ter sua carteira 
de depositas e descontos, destinada exclusivamente ãs operações· com os 
bancos de custeio rural nos municípios . 

A carteira de d<Jpositos e descontos terá contabilidade separada 
e autonoma, não r espondendo a carteira hypothecaria por compromissos 
de qualquer especie contra hidos pela primeira, sináo até á importancia le-
vada ao fundo de creação dciJ bancos de credito popular, nos termos do art. 17. 

Art. 19. Cada Banco Hypothecario Nacional não poderá dar outro destino 
ao terço de lucros destinado á creação e operações de ba ncos de credito po-
pular, a não ser o de fortaiecimento do seu fundo de resgate de letras hy-
pothecarias, si este o reclamar. 

Art. 20. Os bancos d'l credito popular, cuja fundação o Banco Hypo-
thecario Nacional auxiliará. serão os de cooperativa de credito de respon-
sabilidade limitada. 

Art. 21. Depois de haver funccionado durante. um anno, nenhum Ban-
co Hypothecario Nacional "poderá fazer emprestimos h ypothecarios a mu-
tuario que não seja membro de algum banco cooperativo de credito popu-
lar do município a que p ertencer a propriedade agrícola offerecida em ga-
rantia. 

Art. 22. E' vedado a rada Banco Hypothecario Nacional conceder em-
prestimos por emissão de letras hypothecarias sobre predios urbanos . 

Art. 23. Para sua validade, in depende de consentimento do B a nco Hy-
pothecario Nacional o contracto de penhor agrícola de fn,ICtos pendentes e 
de accessorios de immovel a o ba nco hypothecario . 

Em tal h ypothese, nenhum direito assiste ao credor pignoratício 
para obstar á liquidação do emprestimo . hypothecario previsto )10 art. 10, 
paragrapho unico desta lei, e no Codigo CiviL a não ser o de effectuar pon-
tualmente o serviço da div ida hypothecaria, como si o proprio devedor fôra. 

Art. 24 . As operações das cooperativas de custeio rural de r esponsabi-
lidade limitada ou illimitadq são isentas de sello. 

Art. 25. Nenhum ba nco de custeio _rural de responsabilidade limitada 
poderá, pena de nullidade dos contractos, fazer a um só mutuario, embora 
sob fôrmas contrac',uaes differentes, emprestimos excedentes da vigesima 
parte do capital realizado (!o banco. 

§ Ü0 - ENSINO PROFISSIONAL AOS AGRICULTORES 

Como adeante veremos, bas ta nosso regimen tributaria para que nossas 
m ercadorias sejam derrotadas na cm~currencia mundiaL 

Todavia, convêm assignalar que duas outras causas juntam-se a essa, 
para nosso paiz tornar-se vendedor apenas quando não ha artigos similares a 
serem comprados de outros povos: 

a) nossos p~·e~os de custo de ptoducção são sempre mais altds; 
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bl nossos. productos são sempre peior preparados e peios acondicio-
nados ... 

O combate victorioso contra esses dous males só póde provir do ensino 
profissional agrícola, quasi completamente abandonado pelos Governos es-
taduaes, que não enxergam seu magno int~resse em creal-o e desenvolvei-o, 
em todos os seus municípios. Entretanto, para esse serviço, bastaria que ap-
plicassem, qúasi todos' el!es. o que despendem com pletos partidarios e com 
protecção orçamentaria a collocàções dos cabos eleitoraes. 

O ensino profi.ssional agrícola está hoje dividido, em quasi todos os 
povos, nos tres grãos ess.omciaes: superior, médio, · primaria. O Brasil só 
tem um instituto de ensino superior - a sua Escola Superior de Agricul-
tura e Medicina Veterinaria, destinada principalmente a crear technicos 
para professores das escolas' médias e para directores de institutos .de pes-
quizas scientificas, agrícolas e veterinarias. No Brasil não ha outra escola 
desse typo. Bem se comprehende, assim, a importancia capital deste im-
prescindível instituto federal. Deveriam seus serviços constituir um mo-
delo de orgàtlização. Pois, a verdade está em que ella é. . . uma vergonha 

para o Brasil. 
Devemos preferir que jámais seja ella visitada, nr. astado em que se 

acha, por estrangeiros cultos. Basta dizer que o campo de culturas para 
exercícios praticas dos alumnos está em D eodo1·o e o edifício , em que fun-
cciona a Escola, está em Nictheroy ... Mas, convem accrescentar que, des-
locado assim, ·nem ao menos esse edifício se recommenda para satisfação do 
fim a que está servindo; suas accommodações, de apressada e provisoria 
adaptação, estão longe de ('Orresponder ás necessidades do ensino . Para 
cumulo, é preciso notar-se que tal edifício está temporariamente emprestado 
á União pelo governo do Estado do Rio, que delle já está precisando para 
seus serviços. O sensato é construirem-se as installações definitivas em 
Deodoro. 

A um minto dos campos de cultura da Escola deve ser construido o 
edifício para funccionamento do Instituto Biologico de Defeza Agrícola. ce-
rebrinamente installado, por falk'L de edifício, em um p equeníssimo predio 
quasi sem terreno a o lado da sêde do Ministerio, na P raia Vermelha. 

Esse Instituto eleve ser installado carinhosamente, tac~ os serviços que 
delle necessita a lavoura do paiz. 

As escolas médias ele agricultura e vete1·inaria são as de que necessi-
tam todos os E stados do Brasil, para formação de · donos e donas de granjas 
e de adn1inistradcres das propriedades ruraes. Deven1. ser escolas mais 
praticas do que theoricas, p2-ra as CJUa3s o adua! proprietario de engenho 
ou fazenda mande os filhos , que o te!'ão de substituir na adiministração e 
na p1·opriedade dos J:->.averes ruraes da familia. 

E' . principalmente o · !J:>Ssoal sahido dessas escolas médias. que farê. o 
barateamento do cus'to da nossa producção, applical;ldo em larga escala as 
E!ais moder.nas machinas ag/.!i.co1as que se habituam na esco~ a manéjar e 
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dirigir. De enxada nas mãos, tudo esperando de seu esforço braçal, os bra-
sileiros hão de ser sempre na lavoura miseraveis colonos de outros povos. 

Concomitantemente, esses agronomos praticos aprenderão a fazer o 
acondicionamento commercial dos nossos productos, por fórma que possam 
elles, uniformemente, ter acceitação tranquilla nos mercados externos, com 
cotações caracteristicas na~ bolsas para os typos de producção brasileira. 
Nosso criminoso descuido Desta materia chega ao ponto de, na unica cultu-
ra que saben1os fazer, e no unico aTtigo en1 que te111.os a prilnazia nos n1.er-· 
cados mundiaes, - o café - os typos que o definem são os da bolsa ... de 
Nova York, sita em paiz que não produz um grão de café! As suas melho-
res especies são designadas por denominação de procedencias estrangeiras, 
como Moka, Java, Liberia, etc. O typo mais ordinario é o que tem. o nome 
de typo Santos. 

A pratica da standan'lisação norte-americana tem dado optimos resul-
tados. Apressemo-nos em adoptal-a. 

Por outro lado, devido á completa ausencia de institutos de ensino agri-
coht especializado, tanto para mo(;as como para rapazes, nossa importação 
avulta em artigos de alimentação, os que é uma vergonha que o Brasil 
compre ao estrangeiro. Mercê do atrazo e da ignorancia dos nossos campo-
nios dos dous sexos, ningucm avalia o disperdicio entre nós, não dL·ei posi-
tivo, mas negativo, de J)roC'"ucção economica, que dos lares dos roceiros de-
via vir para as cidades, como sobras de basto conforto entre elles. 

Entretanto, por nào saberem tirar proveito de pequenas industrias ca-
seiras da vida agricola, o lnr do camponez brasileiro é um lar tetrico e mi-
seravel, onde o bom gosto artistico guarida não encontra, onde não ha ne-
nhum conforto, onde nem se sabe comer, onde não ha hygiene rudimentar, 
siquer. 

. ' _, ~ 

Não é preciso fa11ar dos animaes domesticas, que os camponios perdem, 
por ignorancia dos tratamentos defensivos mais triviaes, para os quaes 
ainda empregam-se as mais exdruxulas baboseiras da superstição, quando 
a verdade é que nem a vida dos filhos sabem defender contra os perigos de 
doenças evita v eis ... 

Das mil e uma industi"ias caseiras, que a natureza alli põe ao facil al-
cance das mãos da mulher e das filhas do roceiro, muito me alongaria eu, 
si quizesse analysar quaes e como podem ellas fazer a fartura e a alegria 
desses lares, e as sobras que podem ser trazidas ás cidades. Não me furtara 
entretanto, a ·um rapido aceno indicativo de um modesto compartimento 
desses conhecimentos ignorados: - os processos casei1·os para conservas 
alimentares. Não se conhece na roça, nem mesmo nos lares de fazendeiros, o 
que são, por exemplo, os processos de esterilização de conservas caseiras, 
processo Appert, processo Tyndal, etc. Nem se sabe que ha, na' industría ·mo-
denia, autoclaves, de pequenos módelos baratos que se, podem co11ocar so-
'01·e qualquer fo1;.lo ou em qualquer forno triv\al. 



-167-

A geral ignorancia desses simplicíssimos processos de esterilização é a 
causa dê, nas fazendas engenho de brasileiros ricos, comerem-se, por exem-
plo, ervilhas (petit-pois) trazidos em latas da Europa e compotas de fru-
ctas vindas da California; - quando poderiam ser-1~os familiares, até nos 
lares· pobres do interior, as conservas alimentícias de nosso feijão verde, de 
plo, ersvilhas (petit-pois) trazidos em latas da Europa e -compotas de fru-
inteiros, de olhos de alcaxôfras, de juliana ou sopa de legumes, de todas as 
soberbas compotas de nossos fructos, de todos os excellentes xaropes· de 
frutas para represcos, tão opportunos e salutares em nosso clima. 

Igual ignorancia tolhe no interior a conservação dos ovos, das frutas e 
legumes frescos, e dos lacticinios. Da mesma ignorancia provem o não em-
prego da ·seccagem para legumes e frutas, por meio de eva.poradores peque-
nos de custo ao alcance de todos. 

O evaporador da Esco:a de Agricultura de Berthonval, por exemplo, 
imaginado pelos Srs. Malpeau e Perrone, é simples, barato, e póde ser con-
struido em qualquer exploraç;ão agrícola por carpinteiro e ferreiro de aldeia. 
Nada se sabe na roça sob,·e a conservação pelos antisept icos do feijão ver-
de, da couve-flor, dos pepinos, das batatas, da.s carnes, etc. 

Para esses ensinamentos, ha nas Escolas Agrícolas ·:,:1ra moças, as li· 
ções consistentes nos trabalhos de casinha; na escolha e combinação dos 
diversos alimentos tendo em vista o valor nutritivo e o valor pecuniario de 
cada iguaria; no fabrico do pão e do macarrão; nos regimens alimentares 
dos velhos, das crianças e dos doentes; no embellezamento interno da casa, 
por meio de simples arranjos estheticos; na hygiene da habitação do ho-
mem, e dos animaes domesticas; na hyigiene pessoal do homem e da mu-
lher; na propaganda contr:J. as bebidas alcoolicas, em seus reflexos desas-
trosos sobre a prole, e -sobre a mulher que no lar é a sua primeira victima; 
nas defesas hygienicas contra o impaludismo, a syphilis, a tuberculose, a 
lepra, o trachoma, a hydrophobia, a ankilostomiase, etc., moi estias vulgares 
nos lares do interior do paiz; nos primeiros cuidados aos seres humanos 
recem-nascidos, abrindo-se os olhos ás mães roceiras sobre a alimentação 
delles, sobre a hygiene da mulher que amamenta; sobre as exigencias em 
relação á escolha de amas de leite; sobr0 alimentação consecutiva ao aleita-
mento, etc., etc.; sobre medicina rudimentar pratica, isto é verificação da 
temperatura do corpo, contagenl das pulsações arteriaes e dos movhnentos 
temperatura do corpo, contagem elas pulsações arteriaes e dos movimentos 
respiratorios, vaccinação e technica para leval-a a effeito, sobre injecções 
hypodermicas e sua technica, sobre pesquiza da a lbumina e da glycose na 
urina, sobre o modo de pensar feridas, contusões, queimaduras, etc. ; sobre 
applicação de apparelhos en1 casos urgentes ele luxação, fractm;as, etc.; so-
bre envenenamentos mais communs e seus àntidotos. 

Falla-se tanto em saneamento rural do Brasil. E' totalmente impossí-
vel conseguil-o, -sem esses ensinamentos á mãe de familiia ela roça. Com corpo 
medico apenas, ficará esse serviço caríssimo, para não produzir resultados 
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permanentes; os medicas curam os doentes e retiram-se; no dia seguinte 
as doenças reappar ecem. O que va le realmente em materia de saneamen-
to rural é a hygiene preventiva generalizada no seio da populaçã o agraria, 
pela mãe de família. 

O naciona lismo verdadeiro não consiste em cantar ou tocar o hymno 
nacional, nem em gritar pelas ruas Viva a Republica! Viva o Brail!!; 
consiste, sim, em fazermos dos brasileiros gente forte e m saude e gente 
rica em instrucção e h aver es, para competirmos victoriosamente com qual-
quer povo do mundo. 

Não tem, entr-etan to, a União forças financeiras para disseminar pelo 
paiz inteiro ta ntas escolas dessa categoria quantas o Brasil precisa. Os go-
vernos dos Estados ·e dos municípios e as fundações particulares teem de to-
mar a si esse encargo; a União os auxiliará. 

Convém, entretanto, que essa instrucção seja fornecida de modo qua n-
to possível homogeneo em todos os pontos do paiz, para que o progresso 
agrícola se dissemine mais ou menos igualmente por todo o nosso territorio. 

Parece acertado crear-•se um typo de escola média pratica, para o qual. 
a União concorra com a uxilio profícuo e assegurado durante um certo nu-
mero de annos, tantos quants bastam para que as escolas consigam viver 
por si sós. 

O orçamento da Agricnltura, por iniciativa e teimosia nossa, já consi-
gna varias dotaçõe" de auxilio a escolas agrícolas, mas quasi todas prima-
rias. Convém fixar-se uma. subvenção a escolas médias dos deus typos -
para moças e para rapazes - assegurada durante um prazo certo, e só 
concedida a escolas estaduaes, municipaes e particulares que se sujeitem a 
predeterminadas condições 

Estas idéas podem ser consubstanciadas nestes dispositivos: 
Art.--Fica concedida uma subvenção annual de cincoenta contos de 

réis, durante dez annos, a cada escola mediopra tica de agricultura e de ve-
terinaria estadual, municipal ou particular que preencha estes requisitos: 
1•, possuir cada uma, junto de sua séde, terras araveis da superfície de cem 
hectares para cima; 2• a daptar os programmas de admissão e de cursos, 
annexos a esta lei ; 3°, ter corpo docente organizado de modo que as ca-
deiras de revisão ele m athematicas, desenho geometrico, mecanica agrícola 
e desenho de machinas sejam regidas por technico diplomado em Mecani-
ca; as de Chimica, por technico diplomado em Chimica; as de Zoologia e 
Zootechnia Agrícola, por medico-veterinarioo; as de Physica ·e Meteorologia 
Agrícola e de geologia agrícola, po!' teclmico physiologico; as de •botanica 
agrícola e de agricultura geral e especial , por diplomado agronomo phyto-
pathologista ; as de construcções r uraes e topographia e economia rural, 
por engenheiro-civil; 4°, sujeitar-se á fiscalização do Governo, pelo Minis-
teria da Agricultura, Indusü·!a e Commercio; s•, não despender com pes-
soal mal!! de vinte çont6s de réis da subvenção por anno, applica.ndo os ou-
tros· trinta c.ontos em construc·ção, adaptação oil anipl!ação de bemfeitorias 
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necessar!as aos serviços da E scola, em tractores agrícolas para motocul-
tura, em motores electricos e na installação de força e luz, em auto-cami-
nhões para transporte de mercadorias, em reproductores de gado de raças 
Einas, e em laboratorios; 6° não cobrar, de certidões e diplomas fornecidos 
pela Escola, emolumento ou pagamento algum, pena de cessação da 
subvenção . 

Art.--E' o Presidente: da Republica a utorizada a abrir, pelo Minis-
terio da Agricultura, Industria e Commercio, os credites especiaes necessa-
rios á execução desta lei. 

§ 7° - O MAIOR CANCRO DE NOSSA ECD-NOMIA 

Sei bem quanto vou agora desagradar ao mundo político · dominante em 
to-dos os Esta dos do Brasil. Mas, ponho meu dever de brasileiro acima do 
meu egoísmo na vida politica. E já que assim me colloco, permitta-se-me 
fallar sem papas na lingu'L. Penso que os governos dos Estados da Federa-
ção são grandes e efficientes conspiradores contra a grandeza economica do 
Brasil. 

São-no, porque cream, . e mantém e aggravam os i ... postos sobre as mer-
cadorias de sua exportação. 

' Habituados desde priscas éras a essa tributação, os brasileiros soffrem-
na quasi indifferentes; alguns applaudem-na até, julga ndo-a preferível a 
qualquer outra . Erro formidavel! 

Comprehende-se bem que certas exportações, muito raras, devem ser 
difficultadas e a té formalmente prohibidas, por motivos de politica eco-
nomica defensiva, nacional, nunca regional. Mas, instituir-se, como nós o 
temos no Brasil, o imposto de exportação, seja o interestadual, seja o in-
ternacional, como recurso nrdinario de politica fiscal de cada Estado, é, re-
petimos, um erro formidavel, que estamos pagando com a nossa . .. po-
breza. , .• ,.· .. ·c··.; cn 

Com o moderno systema de transmissão de pensamento pelo telegra-
pho, o importador europeu tem em seu escriptor!o, diariamente, sobre as 
cotações das mercadorias que compra no estrangeiro, noticias exactas e 
completas, que lhe veem elas cinco partes, do mundo. São aperfeiçoados 
esses processos, que um telegramma cifrado em uma só palavra contém 
phrases inteiras de informac;:ão commercial. No seu escriptorio, aquelle im-
portador t em, por assim dizer , sob os olhos, uma concurrencia publica dia-
ria sobre os preços de todos os mercadosproductores. Uma differença para 
menos de um tostão em artigo de procedencla australiana sobre a proce-
dencia argentina, póde determinai-o a immediata.mente preferir fechar o 
negocio com a Australia:. - um tostão em U:)na unidade, pôde representar 
dezenas -de contos de diff·erenç.a em um carregamento tra.nsatlantico. 

O brasileiro geralmente pensa que essa differença de um tostão não é 
o que perturba rá e · fa,·á fl·aca~car uma opera\:ião commercial . E ahi está 
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seu engano. Engano tanto mais evidente, quando é certo que, como regra, 
os fretes maritimos, de B para o Brasil, são em igualdade de distancia, mais 
altos do que os fretes de e para outras nações. M-esmo em desigualdaclB de 
distancia, a differença é em nosso desfavor: sabe-se, por <oxemplo, que os 
fretes Argentina-Europa são geralmente menos altos do que os fretes Bra-
sil -Europa. Entretanto, a distancia da Argentina á Europa é bem maior 
do que a que nos separa do continente europeu . 

Ora, essas considerações deixa1· ver claramente que, por baixo que seja, 
o tostão de um imposto de exportação póde e deve determinar a derrota 
do artigo brasileiro, em I'Onfronto com o de qualquer outra procedencia, 
cujo governo deixe o producto sahir isento de imposto. Dessa maneira, fi-
camos os brasileiros reduzidos a só vendermos nossas mercadorias, qjLando 
os consumidores estrangei?·os não as encontrem em out1·os 1nercados do 
mundo. ·i·'' , ,.\];:1 

Isso se dará sempre, em se tratando de mercadorias de custo de pr(Íd~:; , 
cção igual no Brasil, e nos outros povos productores ... Mas, ai de nós bra-
sileiros! - o custo de producção do Brasil, é geralmente mais alto do que o 
dos outros povos, porque no Brasil a motocultu1·a é ainda uma simples ea-
perança ... 

Sendo assim, o tostão com que os governos estaduaes gravassem qual-
quer mercadoria á sua sabida do Brasil, basta1·ia para nos aniquilar na 
concurrencia, mundial. Mas, desgraçada mente, os governos dos· Estados 
não se satisfazem com o tostão . Suga m milhares de tostões sobre cada 
artigo de sua exportação annual: orça por não m-enos de cento e cincoenta 
mil contos por anno os impostos que os Estados todos cobram sobre s uas 
mercadorias de exportação! 

Muitos de taes impostos, uns através de pa utas sophisticadas, outros 
ás escancaras, ascendem a 10, a 12, a 15 e até a 20 Yo sobre o valor da 
mercadoria! 

E na generali-dade dos casos, essas a ltas porcentagens são cobl'e.dal!, não 
sobre o lucro liquido que a mercadoria deixa para seu productÇ>r, rna.s sim 
sobre o custo · bTuto da producção_, sommado aos fretes desde o siti() dessa 
producção até a esta ção fiscal arrecadadora! 

Eis, ahi a razão princ1pal _porque nossas mercadorias estão sendo es-
curraçadas de todos os mercados da terra. Não nos teem valido os tristes 
precedentes de nossa propria e_xperiencia . 

E' de lembrar-se o . caso occorrido com a nossa borracha. A Amazonia 
fartou-se a e cobrar impostos ele US\ll'"- sobr e P- exportação dessq, mercadoria . 
Esses impostos fora m o maior premio, que nós brasileiros instituímos em 
favor da cultura da seringueira no Oriente. 

Da feliz posição de donos do mercado mundial da borracha, fomos 
cahindo imprevidentemente até a posição em que hoje nos encontramos: -
o Oriente nos expellio de todas as pra.ça.s commeroiaes . Perdemos assim quasi 
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totalmente uma exportação que dava ao Brasil, em 1910, 377 mil contos, e 
que hoje não chega a dar talvez 75 mil contos! 

Com o cacáo vai-se da ndo a mesm<t causa. Esse é talvez o a rtigo mais 
perseguido pelo fisco estadual, que sobre essa mercadoria cobra, bem feitas 
as contas, cerca de 20 °j 0 sobre seu valor commercial. 

Isso é simplesmente uma desgraça para o paiz. 
Para que o cacáo viesse consolidar nossa situação economica bastaria 

que sua cultura não fosse perseguida pelo fisco. Não ser ia siquer necessa-
rio que se a protegesse, tão propicias são no Brasil as condições naturaes 
dessa cultura, maximé na Bahia, no Pará e no Amazonas. 

Habituados a diminutíssimo consumo de cacáo, quasi que só em bon-
bons, os brasileiros podem acreditar que essa mercadoria não tem impor-
tancia como artigo de 'grande exportação, ou que seu consumo mundial de-
jJenderia a inda de lhe fazermos intensa propaganda commercial . Engano. 
O consumo mundial do cacáo, nos ultimos vinte annos, tem subido em car-
reira vertiginosa, sem desfallecimento. O mundo consumio, em 1919, 423.000 
tonela da:!! ele cac1ío, pelas quaes pa gou mais de :E quarenta milhões, ou se-
jarn actualmente mais de um milhão e seiscentos mil contos. 

Para esse total concorremos a penas com 62. 584 t· --.eladas, que sti nos 
déram f cinco milhões e melo. 

Entretanto, poderíamos e deveríamos ter em nossas m ãos quasi o mo-
n opolio dessa producção. Quando nada, deveriam os tem em cacáo a supre-
macia que temos em café, de que abastecemos dous terços do consumo do 
mundo. Não seria clemais que o cacáo nos troux<esse 30 milhões esterlinos . .. 
Desgraçadamoente, esse terr en o nos está. fugindo rapidamente aos pés . 

A t tenda-se: 
Em 1891, a colonia ingleza da Costa de Ouro não produzia senão SO li-

b r-a::; ; em 1901, sua producção já foi de 600 toneladas (note-se bem 
toneladas, não libras ), e em 1920, foi de 170.176 toneladas. 

A colonia franceza da Costa de Mar fim, ainda em 1908 não produzia 
m a is de 100 lülos; em 1919 , attingio sua producção para mais de um m i-
lhão de kilos! 

Attenda- se bem a essas duas vertiginosas progressões de producção. 
E ponham-se esses numeros em confronto com o que tem acontecido no 
Brasil. 

Conhecemos a cultura do cacáo desde meiado do seculo passado: ainda 
não passá mos de 63. 000 toneladas. Quasi se poderia dizer que a Bahia tem 
o monopolio dessa cultura em terrenos n os quaes o caucaueiro vem predi-
Jectam ente. Pois bem. A Bahia nos ultimas dez annos apenas conseguio du-
plicar sua proclucção. De sorte que, no mesmo período de a nnos em que 
a Costa de Marfim passa de uma producçã o de 100 kilos para a de um mi-
lhão de kilos , ou dez mil vezes mais; em que a Costa de Ouro passa ele 600 
a 170.176 toneladas, ou duzentas e oitenta e quatro vezes mais; o Brasil 
passa de 34.000 toneladas para 63 .000, isto é, não chega a .dltas vezes mais/ 
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Eis ahi o campo dessa producção, risonho e prospero no continente africano, 
nutrido principalmente pelo premio que em favor da cultura africana, 6 

contra a cultura brasileira, os Estados do Brasil estatuem com seus exhausti-
vos impostos de exportação sobre o eacáo. 

De varios annos a esta parte temos instado, com os Governos da União 
no sentido de adaptarem-se medidas es·peciaes e extraordinarias de prote-
cção e fomento á industria pastoril de modo a conseguirmos que a expor-
tação dos productos e sub~productos da pecuaria .Ji.os acuda fcom .iai!to 
algarismo de letras-ouro, que substituam a clebacle da borracha. 

Ainda a este respeito, a . intervenção dos impostos de exportação esta-
dual do gado são um formidavel obstaculo a esse resurgimento economico 
elo Brasil. Quasi todos os governos estaduaes onéram o gado de exporta~ 

ção com impostos, uns maiores, outros menores, que perturbam profunda-
mente o custo da producção. 

Começam apenas a funccionar no Brasil os frigorificos, para preparo 
e exportação do carnes, couro;, e outros productos da pecua ria. Varios des-
ses estabelecimentos, industria incipiente, teem como seu maior inimigo os 
impostos estaduaes de .exportação. 

Nossa · principal zona de criação são os Estados de Matto Grosso e 
Goyaz. O Norte cria pouco. Minas é mais região engordadora, do que 
criadora. 

Um boi que sahe de Goyaz, ao sahir, imposto goyano de exportação. 
Entra no territorio mineiro para receber engorda. E sse boi ao sahir de Mi-
nas, paga imposto mineiro, que varüc, ·Conforme o luga r de sahida, de 
4 olo até 20 olo do seu valor! Esse mesmo boi, para ser abatido, entra no 
frigorífico de Mend0s, Estado do Hio de Janeiro: - suas carnes, seu couro, 
seus chiffres, suas unhas, seus ossos, para sahirem do Estado do Rio de 
Janeiro, pagam imposto fluminens e de .exportação . . . Assim, é lá possível 
caminl:iarmos para diante? Dessa maneira, é lá possível concorrerem nossas 
carnes nos mercados externos? Pois não estão vendo os governos esta-
doaes que aqui, ao nosso lado, limitrophes de nós, estão dous formidaveis 
concurrentes nossos, o Uruguay e a Argentina, para cujos frigoríficos esses 
accumulados impostos estadoaes de exportação constituem alto premio de 
animação, lata protecção. . . á pecuaria platina?! ! ! Não vêm nossos go-
vernos estadoaes que bastaria o desenvolvimento· em larga escala e o me-
lhoramento de nossa industria pastoril para tirar-se o Brasil da miseria? 
Pois o exemplo da Argentina, aqui a paredes meias, não nos basta?? 

A Argentina .exportou, e1r~ H18, mercadorias que lhe d:eram 159 milhões 
de libras, nas quaes os productos e sub-productos da pecuaria entraram 
por f, 99 'milhões. No mesmo anno -ele 1918, o Brasil apenas exportava 61 
milhões de libras nas quaes os productos e sub-productos da pecua.ria só 
e! traram por :E 10 milhões. . . Miremo-nos nesse espelho. 

Mas, na Argen,tina não ha impostos d~ exportação . 
Este trabalho se alongarl~, dzmasiado, si fossemo.~ analysar, uma por 
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uma, a miser<c situaçã.o cpmmercia l de cada me1·cadoría. nossa, combalida 
pelos impostos de exportação. 0 que deixamos dito sobre a borracha, ·o 
cacáo e os productos da pecuaria, basta para justificar nossa these, que 
talvez muito tenha parecido exaggerada: - os Governos dos E sta dos da 
Federação são os :a:~ais efficientes conspirador es contra a grandeza economica 
do Brasil, em frente dos povos do mundo. 

O que fica exposto refe re-se ao ponto de vista de nossa posição inter. 
t1 acional, nos n1ercados ea:trangei?-os. 

Convém, · entretanto, passar m os agora ao estudo deste assumpto, em 
face da economia interna do nosso paiz, affectada pelos impost os de expor-
tação inteTestadoal. 

Ahi o erro que com esses impostos comm.ettemos está em que, an. vea 
de fazermos do Brasil uma só communhão politlcii e economica, - genera -
liza da, cohesa, forte - estamos fundando em cada Estado da Federação 
uma patriazinha independente de resto elo paiz, e, o que é peor, detrirnen-
tosa do resto do paiz. 

A essa consequencía nos está levando o regirnen dos impostos interes-
t a cluaes . :l!,az excepção a esse r egimen o Estado ele S. P a ulo, que não cobra 
imposto de exportação dos artigos de sua proclucção a icola ou industria\ 
consumidos pelos E s tados irmãos . S. P a ulo só póde receber censura, poi' 
cobrar imposto de exportação sobre café, que é m ercadoria consumida pelos 
povos extrangeiros, ·e que pôde ser produzida á vontade em quasi todos os 
Estados da Federação. 

l\1as, a regra na Federação Brasileira não é essa. Recebedorias de ren-
das da exportação estadoal têm pa utas , que enumeram todas as ~•tilidadeif 

s1•scepUveis de serem consumidas no paiz. Essas· recebedorias valem assim 
por verdadeiras alfandegas internacionaes . 

Temos jâ o horr1vel precedente do Estado de Pernambuco, haver, en. 
represalia ·contra o Rio Grande do Sul, tributado o xarque riograndense. 

A infeliz Capital F ederal, essa então vive imprens~da entre duas a lfan 
degas que as asphyxiam: - a do Estado do Rio e a do Estado é!e Mi11as. 
Das pa.u tas desses Estados nada escapa, do que é consumido pelos habitantes 
elo Districto Federal, nem mesmo os artigos alimentares destinados a seus 
hospitaes de caridade . São taxados a té o l eite, os ovos, os frangos, as 
batatas, o assucar, a farinha de mandioca, os cereaes, a lenha, os doces, o mel. 
os palmitos, os queijos, o toucinho, e mil outros a rtigos sem efhantes. Taes 
artigos, os consomem os cariocas isentos de impostos, quando pr ocedente& 
do Estado de S. P.aulo. Os outros Estados em regra oneram á sahida de 
seus territrios. 

o Estado do Rio deu á sua recebedoria uma denominação altamente sug-
gestiva: "Recebedoria de Rendas EXTERNAS do Estado do Rio de Janeiro " 
- I sto quer dizer que o Estado do Rio tem consciencia de que impõe tri-
buto sobre a população do Districto Federal, especialmente, assim corno 
sob:·e a dos outros Estados. O abuso fisa::;,: deste El!tado ousa fii.nto, que de 
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sua legislação aduaneira, consta este artigo: "Os generos que sem terem 
tr8nsitado pelo Estado ent demanela elo porto ou. elo mercado elo D ·istricto 
Federal forem recolhidos a armazens ou depositas em territorio fluminense, 
mclusive a:> ilhas, quando retirados em volwmes intactos devida•mente con. 
f eridos á ent1·ada e á sahida, paga rão uma taxa igual á m·etade da de ex-
portação " . Isto é um cumulo ! .. • 

O Estado de Minas cobra impostos differentes, sobre iguaes mercadorias, 
conforme os pontos do territor io nacional, a cujo consumo sãó déstinadas: 

o Dis trlCto Federa l está sempre entre os que pagam impostos mais altos, 
A' pauta fiscal m1nen:·a- já está mcorporaào este d1spositico: - •· A!S baga-
gens dos viajantes, que os acompanharem, contendo roupas ou obJectos do 
seu exclusivo u sa particular, são completamente isentas de qualquer im-
posto mineiro mesmo o de estatística, uma vez que estejam de accôrdo 
com o determinaelo nas i.nstnwções que ba.ixaram com o doc. n. 2 . 624, de 
1909" . Assim já vamos pa ra o regimen ele exames de bagagens dos pa,s-
sageiros de um para outro Estado do Brasil, tal qual como se faz entre o 
Brasil e a Argentina! Isto vai sem commentarios. 

Tenho m e esbogado em demonstrar que o problema culminante para 
nossa r iqueza, para intervirmos conm1ercial e m.iJitarmente no mundo como 
potencia de primeira grandeza, ê a exploração da metallurgia do ferro. 

Temos as melhores jazidas ferríferas do mundo, muito superiores a 
muitas que estão em exploração nos E stados Unidos, por exemplo. 

Pois bem. Os Estados Unidos tiráram dos minerios de ferro, no ultimo 
anno de que tenho os algarismos, 1918, uma producção do valor de f 236 
milhões. E a ttenda o leitor, por favor: f 236 milhões em um s6 anno, e 
unica m ente em ferro bruto! Calcule-se agora o valor depois accrescentado 
pelas industrias a esse ferro br uto, sabido como é que o f erro manufacturado 
vale o dobro, o triplo, o quadruplo, e ás vezes o decuplo do ferro bruto! 
Imagine-se o a lga rismo a que assim attinge essa producção! ! 

Em vez de producção, nossa falta de iniciativa, nossa passividade, faz-
nos arrancar de nossa pobreza, só no anno passado, cerca de f 20 n1ilhões, 
ou cerca de oitocentos mil contos , para nossas compras de f erro e aço, 
bruto e manufacturaclo. Entretanto, temos elementos para fabricação de 
ferro e aço no pa iz. Seja empregando coke, seja empregando hulha branca, 
seja empregando carvão vegetal, temos urgentíssima necessidade de en-
carar ele frente esse problema. Agora mesmo, a chin1ica acaba de conse-
guir uma verdadeira victoria r evolucionaria em metallurgia. Segundo Cha.r-
les Nordman, as expel:iencias do chimico Basset, r eduze1n a mais ele me-
tade a quantidade ele carvão de p edra até agora necessaria para a fabrica-
ção do a ço. E , melhor ainda, essas experiencias permittem substituir nessa 
fabricação o coke metallurgico pelos carvões pobres até hoje inutilizaveis 
para esse fim, carvões de ·que temos boas jazidas nos E s tados do Rio Gran-
pe do Sul, Santa Catharina, Paraná e sul de S. Paulo. 
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Entretanto, os malditos impostos interestaduaes tolhem-nos essa cami-
n ho para a g:randeza rnaxima de nossa patria. 

As melhores e mais form,idaveis jazidas de ferro que o Brasil possue 
estão localizadas no Massiço Central de Ouro Preto, dentro dos limites do 
Estado de Minas Geraes . O Governo de Minas põe entrave á sahida dos 
minerios de ferro com o cobrar sobre a exportação delles para outras Es-
tados o pesadíssimo imposto de 3$ por tonelada de terra ferrífera , de onde 
será extrahido o ferro bruto . Se este imposto fosse cobrado apenas sobre 
a exoprtação do minerio para o extrangeiro, muito legitimo seria elle: -
operaria como grande incentivo á siderurgia nacional, que ficava assim pro-
tegida contra o fornecimento da melhor materia prim!l do mundo para a 

industria m eta llurgica extrangeira supplantar a brasileira. Masa, esse 
imposto é cobrado tambem sobre sahida do minerio bruto para outros Esta-
dos do BTas-il . Cons€quencia morta está, antes de nascer, a siderurgia na-
cional. 

A razão disto é simples. Naturalissimo, é que o capital colossal que a 
metallurgia do ferro exige, procure seu commodo, sua maior conveniencia 
s uas melhores garantias, seus mais provaveis lucros , m aximé em se tratando 
de 'indu stria nova, incipiente, na qual não somos adeE .ados. Ora, a m etal-
lurgia do ferro é industria que assenta por igua l sobre duas pilastras mes-
t r as : - o minerio de ferro e o calor dos fornos. Não basta ter-se o minerio: 
- é igualme!)te essencial dispor-se-, em f abulosas quantidades, de hulha 
l)reta; ou de hulha branca, ou de hulha verde; de duas dessas, pelo menos, 
r eunidas. O Estado dé Minas não tem, na abundancia e na situação precisa, 
n enhuma dellas . ·Não pôde, pois, pretender que, dentro de seus limites, os. 
capHaes se a nimem a installar as grandes u sinas metallurgicas. Estas se 
installam á margem das grandes quédas dagua , de milhares de cavallos, pa- ' 
ra terem á mão o calor cyclopico imprescindivel aos altos fornos electrícos, 
quédas de que é pobre, no Massiço Central de Ouro Preto, o E'stado de Minas. 
Taes usinas, por essa razão e t ambem porque não dispensam o carvão de 
ped·r a em certa proporção, devem loca li?..ar-se de prefer~ncia junto do lit-
toral atlantico, ahi por onde Ih€ C'hega mais barato esse carvão, venha elle 
do extrangeiro, venha dos Esta dos brasileiros do sul. 

Por outro lado, é natura !issimo que, a essa conveniencia, , procurem as 
industrias meta llurgicas alliar duas outras importantissimas, que nenhum 
industrial esquec·e . 

A primeira é a fac ilidade do braço operario. Minas não o t em, absoluta 
mente: a popuiação que, na região das jazida.9, é escassissima, e mesmo 
assim a pouquissima que allJ se encontra atravessa ainda a phase pastoril, 
com tendencia a inda pouco accentuada para sua phase agricola: a phase In-
dustrial lhe está ainda muito distartte. Opera rias mais á mão só se encon .. 
tram no Brasil em maior escala na Capital Federal e na capital de São 
.Paulo. 
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-~ segunda convemenCia, a que muit<;~ attendem os industriaes,. é fazer-
se a fabri cação no ·rneio de sua 1naior f,-egyezia. Ora, esta não está no Es-
tado de Mmas , está nos centros industria~s mais fortes: - no Rio de Ja-
neiro e em São P a u lo. Por estas duas razões, estamos vendo que a indus -
tria dos a rtefactos de borracha esta." se funda ndo, sob optimos auspicit>s, 
no sul do Brasil, quando de sua. materia prima sentem-se abarrotados O• 

Pará e o Amazonas. 

Por ui ti mo, não se fa z siderurgia sem grandes., enormissimos capitaes. 
A economia publica em Minas não os tem. Não póde , porta nto, o E stado· 
pretender monopolizar, dentro de seus limit es a fabricaçã o do ferro e a~;o. 

Entt·etanto, por espirito de erroneo regionalismo estadual, o Govern1-
de Minas, contra tooo s os interesses do Brasil, impõe á sahida do minerio 
b ruto o impos to supra dito . E como quem diz: minerio só Minas o tem; os 
outros Estados s i quizer em que venha m fabricar ferro . em territorio m i- . 
neiro ; se não quizerem assim ... que se fomentem, como diz a giria. 

Amanhã, os Estados, que têm jazidas de ca rvão, muito legitimamente 
r evidarão creando o imposto de exportação sobre esse combustivel destinado· 
a Minas. Outros, que têm jazida:; de hulha branca, imporão por sua vez at· 
reitos de sahida sobre a força motriz electrica que ha ja de ser consumida 
em Minas. Minas n ão está reflectindo que quem p·erde com isso é o BrasiL 
inteiro. 

Fica assim posta em ch eque a defesa da propria soberania do Brasil , 
estr eitamente, indissoluvelmente ligada á fabri cação do fer_ro e do aço,. Fi_-· 
cam postas em cheque a agricultura e as industrias fabris e de transportes 
do Brasil inteiro, famintas de ferro e aço. Fica posto em cheque o valor d O". 
pa pel-moeda do Brasil inteiro, uma vez que a fabricação do ferro e do aço,. 
e m vez de actua l hemorrhagia dH om·o, que tanto nos aniquila, n os propor-
cionaria entradas de ouro a m a ncheias. E a falia r sincer amente: - Ilão se 
póde accusar, por tal culpa, ao Estado de Minas . Deve-se accusar , pal'l. 
transformai-o, um estado de civilização, que é geral no Brasil . 

Minas fa z o que quasi todos os outros Estados da F ederação estão !a-
zenclo: - cada qual monta, na sua linha de limites, as suas fortalezas adua-
neiras pa t·a atacar a economia do. . . Brasil inteiro. Cada qual r aciocina :. 
- este.ia. e11, qu ente ri.a-se a gente. A gente aqui, é toda esta grande e bem-
dita Patria , digna ele melhor sorte .. . 

Estamos, assim a viver, no seculo vinte, a vida miser a vel dos tributos· 
medievaes, multiplica dos agora pelos Governos E staduaes, como se multipli-
caram outr'ora os direitos senhoriaes do f euda lismo. Para sustal-os foi outr; 
ora preciso r ecorrer á m a ior força social de então - â. Religião. A bulia 
papal In coena D01nini pronunciou a excommunhão contra os senhores que 
estabelecessem nov os direitos de sahida sobre s uas fronteiras. Para que for-· 
ça spcial appellarmos agora? Foi contra esses direitos q ue mais lutou o gran-
c1e Colbert. 



177 

o botn principio nesta materia é o ela livre circulação elas mercadorias 
de producção naciona·l, isentas ele impos tos e ele passaportes, ele um a ou-
tro extremo do paiz. Nos Estacl'os Unidos, na Argentina, no Mexico, na 
Colombia, todas r epublicas federativas, este é o regimen, seguido, mercê 
elas sadias preoccupações de prosperidade economica e ele cohesão nacional. 

O que a este respeito se passa no Brasil é uma monstruosidade. Merca-
doria de proc1ucção brasileira deve percorrer todo o territorio patrio sem 
tropeços tributarios. Essa é uma elas. mais importantes funcções da Ban-
deira Nacional: - proteger a carga produzida no paiz. Bem considerado, 
aos impostos interestadoaes pouco falta para serem considerados uma af-
fronta ao Pavilhão do Brasil. .. 

Ora, não é posisvel continuarmos a viver nesse detestavel r egimen. Os 
Governos esta duaes, causadores de nosso empobrecimento economico, es-
condem-se por detráz do art. 9° da Constituição de 24 de · Fevereiro, que 
lhe confere competencia exclusiva para decretar direitos de sabida das 
mercadorias. Removamos da Constituição para fõra ~sse artigo que aqui 
dentro nos empobrece, e la. fõra nos l'idiculariza, como povo mais atrazado 
do que as colonias africanas. 

Os impostos de exportação estão banidos de todos os povos bem orga-
nibzados . Sõ existem agora na Allema nha, como punição de guerra . 

Ha quem sustente que os governos estaduaes não podem viver sem es-
ses impostos. Não é isto exacto. Ao contrario: sem elles os E stados serião 
mais prosperos. P ara exemplos, basta citarmos os departamentos argentinos, 
os Estado~ columbianos e m exicanos, os cantões suissos, os Estados Unidos 
da Amer ica do No1·te, os Estados Austra lianos, os Estados Sul-Afrieanos, 
todos vivendo em federação, sem direitos de sahida . 

Até a Confederação Germanica, composta de }<Jst..'l.dos Soberanos, de-
pois de ingentes esforços, conseguio abolir esses diréitos entre seus E s-
tados, Reinos, Ducados e Cidades Livres, desde 1 ele Outubro de 1873. 

Por que sõ os E stados Brasileiros serão incapazes ele viela sem essa 
morphin11. extenuadora'! 

E' claro" que ningu em pensa em uma r eforma. constitucional que os 
viesse abolir ele choffre. Ha de ser preciso prevêr á s ua eliminação gradual. 
Para isso bastaria um dispositivo pelo qual não se admittisse a creação de 
impostos novos, e se obrigasse uma reducção elos actuaes até extincçii.o, 
á r azão de dez por cento ao anno, por exemplo . Quanto aos impostos de 
exportação dados em penhor para garantia de ·emprestimos estaduaes, po-
der-se-hia ma ntel-os emquanto durasse o serviço de amortização e juros, 
sa lvo á União ou a os Estados o direito ele promover seu pagamento ou s ua 
novação, com o objectivo da extincção ou substituição do penhor. 

Onerar-se a proclucção directamente, como os Estados estão fazendo, 
é economicamente um absurdo! O sensato é substituir esse imposto pelo. 
imposto territorial. 
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Con&idere-se que o contribuinte do imposto territorial tem a ' faculdade 
de reduzir, por assim dize~, o eeu tributo obrigando seu hectare de terra 
a produzir mais e rríais. 

Assis Brasil synthetizou os factos assim: - Meu hectare de terra vale 
1:000$; produz 100$ por anno; e está lançado em 10$ como imposto annuo. 
Paga, portanto, 10 olo da producção ou 1 olo do seu valor intrínseco. Eu 
tenho um modo de reduzir meu imposto á metade: - é fazer meu he-
ctare, arado e adubadQ., produzir 201.l$., em vez d.,;, 100$60<:, 

Com esse systema, o augmento da producção é um premio ao pro-
ductor. Com o systema dos impostos de exportação sobre as mercadorias 
produzidas, o augmento de producção é uma pena, é um castigo ao produ-
ctor, porque quanto ?nais elle produz mais paga de i·rnposto. 

Além disso, o imposto territohal abre caminho seguro ao parcellamento 
·dos latifundios improductivos substituindo a autocracia pela democracia no 
regimen da propriedade agraria. Não temos sinão esse caminho, para por 
elle canalizarmos a torrente da Idéa Nova, QUe de longe nos vem rugindo, 
em materia de legislação social. 

Agora, para cumulo de nossa infelicidade, enveredou a União pelo ca-
minho de ·imposto sobre a mercadoria em transito. Para corneçar, o orça-
mento da receita federal onera as mercadorias de commercio com 25.000 
·contos para o exercício de 1921 . 

Com tal regimen tributaria, como extranhar-se que nossos lucros com-
merciaes estejam paulatinamente diminuindo, ao passo que nossas dividas 
vão gradativamente angm~ntando.~ 

Como extranhar-se que nosso cambio esteja se abeirando da taxa de 
zero? 

Dir-se-ha que o imposto territorial, por si sõ, não basta para suppr ir a 
renda do imposto de exportação . Não é exacto isto. Lançado com rigorosa 
cautella, bastará largament e . Mas, o que h~, no interior do paiz, é a aris-
tocracia da propriedade d8. terra, em la tifundios possuída pela classe dos 
detentores c1os · podere.'SJ políticos oliglarchicos nos Estados. Os ;11overnps 
·destes, sem raizes na opinião, não tem coragem de fazer, contra seus prin-
cipaes asseclas, um lançamento de imposto territorial em bases solidas e mo-
dernas . E' por isso, é por causa dessa covardia governamental que vemos 
<J imposto territorial produzir q uantias ridículas. 

Mas, concedamos que tal imposto não baste; lancem os governos esta 
duaes outros. 

Por outro lado, a União vive a queixar-se de insufficiencia de rendas; e 
por isso vive a invadir a seára fiscal dos Estados. 

Assis timos em muitos casos á ~pla tributação sobre a mesma 
incidencia. E ha c.asos até de tríplice tributação em certos municípios. 
E isto se clá ao n1esmo pas·:-:-o em que as grandes rendas das grandes fortunas 
·mal são attlngidas pelo fisco. Vivemos dessa arte em um regiroen tributa-
rio catholico, anti-economico, e anti-democratico. 
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O que ha a fazer-se é a revisão da Constituição por este criterio: em 
um de seus artigos organizar-se, segundo os modernos dictames da sciencia 
rinanceira, a classificação das contribuições fiscaes, que commummente um 
povo culto deve pagar; em outro artigo, determinar-se precisamente quaes 
as .cedulas, dessa classificação, attribuidas ao fisco federal, e quaes as at-
tribuidas ao fisco estadual. 

Que temos nós ganho com o systema tributado de nossa Constituição? 
seus resultados podem ser constatados assim: os Estados, apezar de enrique-
cidos com as terras devolutas, .estão quasi todos aturdidos por difficuldades 
financeiras, e por crise economica interna; e estão quasi todos compromet-
tidos, com emprestimos externos, em vergonhosos f'undings que queira Deus 
não tenha. de ser liquidados pelo depauperado Thesouro Nacional; e a União, 
em deficits permanentes, já passou pelo vexame de dous fu,nd·ings, achando-se 
.na imminencia de um terceiro ... 

E' que somos uma curiosa federação, em cuja arena o . mundo está 
assistindo diariamente a uma g uerra silenciosa travada entre a . União e os 
Estados. De um lado, a União grava pezadamente ele impostos a lfandega-
rios .as mercadorias extran~eiras, com os fitos de fomentar a producção in-
terna do paiz e augmentar nossa exportação para o 8Xtrangeiro. De outro 
lado, combatendo a. acçfw da União, os Governos Estadoaes taxam impiedo-
~amente a producção nacional, entravando a sahida de nossas sobras para 
o extrangeiro. Nessa guerra In ta, muda, tenaz, a derrotada vai sendo a 
Nação: -- ainda agora o commerciante que me vende feijã.o, assegura-me 
havei-o importado do Chile ... 

Com essa illimitada liberdade, com essa verdadeira licença de decreta-
rem os Estados, cada um a se.u talante, impostos sobre as mercadorias de 
sua exportação, como seria possível ao Governo da União firmar permanentes 
ajustes e tratados commerciaes, com as demais nações da te1·ra, para co!lo-
cação vantajosa de nossa producção nos mercados extrangeiros? Desde a pro-
m-ulgação dcL Constituição Federal, a politica dos tratados commerciaes do 
Brasil com os outros povos está. em ta.llencia comf!lGta, devido principal-
mente aos impostos de exportação senhoreados pelos Estados. 

A Uniã'O não pôde firmar tratados internacionaes, cuja essencia pôde ser 
de um dia para outro anniquilada pelos direitos de exportação creados ou 
augmentados pelos Estados, ao arbítrio destes. 

Quando um diplomata extrangeiro procura iniciar negociações para tra• 
taclo commercial, o Ministro elo Exterior do Brasil tem os seus passos com-
pletamente tolhidos pelos fiscos estadoaes; e nessas condi\lões, envergo-
nhada diante dos pontos ele exclamação nos commentarios do diplomata e.x-
trangeiro, nossa chancellaria prefere recolher-se ao silencio, prescindindo de 
iniciativas nessa materia .. 

Triste contingencia. 
Eis aqu i a que situação a . ConstituiçflO de 24 de Fevereiro nos redu;\. 

A União tem a seu cargo o dever da defesa militar do pa.iz. Hoje em 
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dia .as guerras se fazem principalmente ' por· motivos economicos; e a União 
não póde, por meio de tratados convenientes ele commercio, approximar o 
Brasil de outros povos, afastando os perigos das guerras fundadas em mo-
tivos economicos. 

A União tem a seu cargo o dever de defender o valor da moeda corren-
te. Para isso, é primordial attribuição regular a importação e a exportação 
do paiz, porque o elemento dominante nos cambies é a permuta de mer-
cadorias; mas a União não o consegue, porque quanto a um dos dados do 
problema, a exportação, ella não pode nada. 

Assim, o que a Constituição de 24 de Fevereiro raz é o seguinte: arma 
a União em cavalleiro, monta do em sua cavalgadura; mas, só lhe dá uma 
camba de rédea e um só pé de estribo ... E pretende-se que a União, no 
pareo economico em que todos os governos das nações estão furiosamente 
empenhados, vença a corrida cont ra corredores, que têm as duas cambas 
da rédea e os dous estribos! 

Absurdo! 
O projecto de· Constituição Federal, organizado pelo Governo Provisorio, 

de autoria do excelso mestre Ruy Barbosa, trazia em seu art. s•, § z•, este 
dispositivo: "Em 1898, ou ·antes se o Congresso Nacional deliberar, cessarão 
de todo os direitos de exportaçã.o". Na Constituinte o projecto foi emenda-
do. . . para nossa infelicidade. 

Onde _ já estaríamos no engrandecimento economico da P a tria, se o grande 
mestre tivesse sido ouvido? 

A r eforma das bases cons titucionaes do nosso regimen tributar ia im-
põe-se com o caracter de indeclinavel e urgente necessidade. Por esse, como 
por muitos outros motivos, estou em jurar que o Brasil de amanhã ainda 
ha de se arrepender, senão se envergonhar, de não haver chamado para r e -
modelador de sua Constituição ao originaria e supremo architecto dessa 
obra, que outros truncaram; tanto mais quanto os annos têm se incumbido 
de comprovar seu pa triotismo inexcedível alliado á sua inegualada sabedo-
ria juridico-politica, um e outra envolvidas na bandeira de todas as grandes 
reivindicações liberaes conquistadas em nossa Patria de cincoenta annos a 
esta parte: esse homem pm· si só nos valeria por um Congresso Constituin t e 
completo. 

Não concluo este capitulo á feição pela qua l conclui os anteriores, isto 
é, consubstancia ndo este meu pensa mento em projecto de dispositivo legal, 
porque, no ambiente politico actual, dominado pelos Governa dores dos Esta-
dos, seria certa a guerra ao projecto, cahindo talvez no ridículo esse t enta-
tiva que bem merece outro destine que não esse. 

CONCLUSÃO 

Com as medidas de emergenci a , que suggerimos, não temo~ duvida de 
que as taxas cambia es sahirão do a vilta mento em que se acham. 
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l'Jsse aviltamento, se durasse, seria fatal não sórnente ao cornmercio im-
portador, mas sobretudo aos productures. Até agora, apezar da baixa a 
.que chegámos, os salarios e os preços das utilidades, ainda não subiram 
.ao nível da subida de valor da libra ou do dollar. Mas, esse nivel seria fa-
talmente estabelecido dentro de pouto tempo. Entao t eríamos de pagar os 
trabalhadores e as mercadorias de consumo agrícola a preços muito mais 
·elevados, ·do q ue os de hoje . Os contratos para as safras de 1922 já serlam 
sujeitos á influencia da fo1·midavel baixa cambial que nos opprime. 

O salario, porém, é uma conquista: uma vez alteado, não desce n1ais ao 
nível a nteriot>r . 

Resultado: quando nos a nnos proximos futuros o cambio vier a s u bir 
·(e subirá fata lmente pelo jogo de leis náfuraes , embora m ais · lentamente), 
nos encontraremos, nos campos da proclucção agrícola e mfj.nufactureira com 
salarios impossíveis de serem supportados, exactamente quando a baixa ge-
ral de preços d.o'l.s mercadorias estiver triumphantes nos povos extrangeiros. 

Essa crise selia peor do que a actual. 
Por isso, convirjam os p·oderes publicos seus esforços para o sadio ob-

jectivo de regressarmos sem delongas a o nível de taxas superiores a 10 di-
nheiros por mil r éis, ou 24$ por libra e 5$ pór dona · pelo menos, acaute-
lando-se o Governo contra subida superior a 12 dinheiros, occon·ida em 
prazo curto. 

Tranqui!lizada a producção desse lado, a pratica das medidas perma-
nentes, que enumerámos, nos auxiliará em nossa reconsti tuição e enrique-
cimento. Credito hypotb.ecario; credito de custeio; limpeza, ·beneficiamento, 

·esterilização e classificação por typos uniformes, dos productos agrícolas ; 
m ercados novos; immigTação; transportes; a uxílios decisivos á motocultura 
-e ao comba te a. insectos damninhos; ensino profissional moderno aos pro-
duetos; eliminação dos · impostos de exportaçã o interestaduaes e internacio-
naes -· eis a hi a estrada por onde será esquecido o f a moso calemburgo do 
.barão ele Coteg.ipe, r eferindo-se aos agricultores brasileiros : classe de lavra 

clôres ... Eis a h i a estrada larga para o enriquecimento do Brasil. 

ANNE XO AO PROJECTO 

Programma dos cursos 

P~RA O EXAME DE ADMISSÃ O Á ESCOLA DE AGRONOMIA E VETERINAHIA 

Po·rt1tguez - Dictado. Composição no gen ero epist olar ou narrativa. 
Leitura e interpretação . Analyse. Verbos. Syntaxe lexicologica . Constru-
<Jção, ligação e disposição das orações constituindo o período composto. No-
taÇões syntaticas. Syntaxe estylistica ou Jitteraria . 
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Francez - Traducção mediante dictado de ·um trecho de obra didactica . 
Leitura e traducção de um trecho de obra did~ctica. 

Questões grammaticaes sobre formação do feminino e flm·al ·dos sub-
stantivos, ad~ectivos e pronomes . 

Conjugação dos verbos a uxiliares, regulares e irregulares. 

Jnglez - Leitura e traducção de um trecho de obra clidactica . 
Questões grammaticaes relativas aos substantivos, adjectivos e pro-

nomes. 
Conjugação de verbos regulares e irregulares. 
Fórmas negativas e interrogativas. 
Emprego dos verbos auxiliares . 

.A1·ithmetica - Definições prelimina res. Grandeza ou quantidade . Uni-
da~e. numero, algarismo. Numeração fallada e escripta. 

As quatro operações fundamentaes sobre numeroB inteiros. Definições e· 
pratica. Sua R.pp!icação na solução de problema. Princípios geraes sobre u 
multiplicação e divisão. 

Parenthesis e seu emprego. 
Potencias e raizes dos numeros, em geral. 
Numeros primos; sua determinação e proprieda r1e. 
Di visibilidade; princípios geraes e caracteres. Factoração. 
Divisão por cance!lamento. 
Divisores communs a dous ou mais numeros. Maximo divisor commum. 
Determinação do maximo divisor commum a dous ou mais numeros 

pelos processos de divisões successiveis e pelo da composição. 
Mi·nimo multiplo commum de dois ou mais numm·o~; determinação. 
Fracções e suas especies. Alterações, transformações e reducções sobre· 

<>s fracções ordinarias. 
As quatro operações sobre as fracções ordinarias e sua applicação na 

solução. de problemas praticos. 
Fracção de fracção. Sua transformação em fracção de unidade . 
Fracções decimaes. Alterações, transforma ções e reducções. 
As quatro operações sobre fracções decimaes. 
Reducção das fracções ordinarias a decimaes. 
Decimaes exactas, periodicas simples e compostas. 
Fracção gera triz das periodicas simples. 
Idem das periodicas compostas. 
Condições da fracção ordinaria que gera decimal exacta ou periodica. 
Quadra do e cubo dos numeros inteü·os ou fraccionarios. 
Extracção da raiz cubica dos numeros inteiros e fraccionarios. 
Systema m etrico decim al. 
Unidades <lo systema m etrico, seus multi pios e sub-multiplos. 
Reducção ascendente e descendente. A s quatro operações e problemas~ 
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Antigo systema metrologico brasileiro. Principaes unidades de compri-
mento, superfície e peso . Sua equivalencia em medidas do systema metrico· 
dee.imal. Unidades agrarias. 

Rec1ucção de medidas a ntigas e modernas e vice-versa, principalmente as 
çle comprimento, superfície e peso. 

Numeras con1plexos. Reducção ascendente e descendente . Transforma-
cão de numero complexo ·em fr:o~,cção de ,unidade principal e vice- versa. 

Somma, subtracção, multiplicação e divisão de complexos. 
Razões e proporções. Seus termos e denominações. 
Proporção e s uas P<'Opriedades. 
Qmmtidades proporcionaes . Média proporcional . Quarta proporcional. 
Regra de tres simples, directa e i~versa. Regra de tres composta. 
Appliéação da regra de tres na solução de problema s . 
Regra de juros . Juros simples. Os diverso~ casos. Sua soluçã:o por meio· 

ilf' regra de tre~ ou por meio de fórmulas. 
Desconto por dentro e por fõra. 
Porcentagem. Os diversos casos. 
Commisspes . LucPo e Perda. 
Divisão ]Jroporcional, simples e compos ta. Sociedade commercial. 
Mistura, média e caJ.culada. Liga média e calcula ü.a. 
Cambio em geral. 
Cambio com os principaes 

(•ommerciaes, em especia l. com 
França e Esta dos Unidos. 

paizes com ·q_ue o Brasil mantém relações -
a Ingla terra, Pm·tugal, Allema nha, Italia, 

Unidades monetarias desses paizes . Moeda brasileira. 

A lgebra - Signaes algebri·cos; signaes de operação e de relaçâo. Co-· 
efficientes e expoentes . Expressões algebricas, inteiTas e fraccionarias, ra-
cionaes e irracionaes. Denominação das expressões a lgebricas quanto ao nu-
mero de seus termos: binomio. trinomio e polynomio . Grão de um termo . 
Termos semelhantes e sua reducção. Valor n umerico de uma expressão al-
g0brica . Quantidades positivas e negativas. 

Som ma, s ubtracção, multiplicação e divisão a lgebricas . 
Os principaes casos especiaes de multiplicação, a saber : quadrado e cubo· 

d,l som ma e da differença de suas quantidades; producto da som ma. de duas 

ouantidades pela sua differença. Fracções algebricas; reducções e opera-
cõeB . Expoente zero e expoent e negativo, sua. interpreta ção. 

lg'Ualrlade em geral, suas especies, identidade e equação. Equaç.ões equi-
valentes. Princípios em que se funda a resolução da equação .. Resolução de 
uma equação do primeiro grão a uma incognita . Equações simulta neas ; 
p1·,ncipio em que se funda sua resolução. Resolução. de um systema oe duas 
~quações a duas incog nitas. Eliminação: os tres principae·s methodos: de· 
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~ubstituiçào, compar ação e üe r educção ao m esm o coefficiente . :E:xer cicios de 
~~alculo algebrico. 

G-eom..et1··ia - Generalidades. Definições. Corpo, volumes, superfície, li· 
r.ha, ponto. Geometria e sua divisão. Figuras geometricas. 

Plano, linhas e suas especies .' Rectificação de uma linha. 
Linhas conforme a sua direcção. Linhas em relação uma a - outra: per-

·pendiculares, oblíqua s e parallelas. Medição de uma linha. 
Circumferencia e circulo. Divisão da circumferencia. Arco. 
Ang ulo ·e seus elementos. Designação, grandeza e medida de Utl\ an-

gu-Io. Suas denom\na ções. Igua ldade de dous angulos. Bissectriz de um 
nngulo . 

Angulos oppostos pelo vertice e a ngulos adjacentes. Angulos comple-
:>:1entares e supplementares. 

Relação entre dous angulos a djacente-s , cujos lados exterio1·es estão e m 
linha recta. 

Idem entre dous angulos oppostos pelo vertice . 
Denominações e relações dos augulos formados por duas pa rallelas cor-

. a das I5or urna secante:. 
Relação de dous . angulos em que os la do to de uma sã o ·pa1·allelos aos ia-

doo de outro. 
Propriedades da perpendicula r e dns oblíquas traçadas de um ponto so-

bre urna recta. 

Polygonos e seus elementos . Lados, vertices diagonaes, perimett·os. An-
g u!os interiores e exteriores. 

Polygono regular, polygono convexo, concavo. Denominações dos po-
lygonos. 

Tria ngulo e seus elementos. Base, vertice, altura e mediana de um 
triangulo. 

Denominações dos tria ngulos conforme os lados e conforme os a ngulos. 
'Tria ngulo isosceles e suas p r opriedades. 
Fig uras g eometl·icas iguaes. Igualdade dos polygonos. 
OR tres ca sos de igua lda de dos triangulos obliquang ulos. 
Igua ldade dos t r iangulos rectangulos. 
Somrna dos angulos de um polygono. 
Somma dos a ng ulos de um t riangulo e cor olla rios que da hi s e deduzem. 
Sornrna dos angulos exteriores de um polygono. 
Qua dr ilate ros. Denomina ções e definições. 
Propriedades dos parallelogramrnos. 
·ruem de suas di.agonaes . 
0 circulo e sua s princfpa es linhas . Sector e segmento do circulo. 
Angulo central e a ngulo in scripto. 
Principaes ·proposições sobre o circulo. a sa ber: 
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a) - Igualdade de arcos subtendidos por cordas· iguaes em círculos 
iguaes. 

b) - Propriedades do raio do circulo perpendicular á corda. 
Medida de um angulo. O tra nsferidor e seu emprego . 
Angulo inscripto ; sua medida. Os differentes casos conforme as posi-

çf<es dos lados do angulo. 

Polygonos regulares. Polygono inscripto e circumscro. Centro, raio e 
apothema de um polygono regula r. 

Relação entre o lado do hexagono regular e o raio do circulo circum-
scripto. 

Razão de duas linhas . Linhas p roporcionaes. Medida proporcional. 
Propriedades da recta que corta os dous lados de um triangulo e é pa-

rallela ao. terceiro lado. 
Polygonos semelha ntes . 
Semelhança dos polygonos regulares do mesmo numero de lados. 
O circulo considerado como limite do polygono regular de numero infi-

n!to de lados. 

Razão dos perímetros de dous polygonos semelhante~ . 
Os tres casos da sem elha nça dos triangulos . Prinéipaes cot·ollaríos. 
Relação entre a hypothenusa e os cathetos de um triangulo rectangulo. 

P!'Oblemas. 

Razão dos perímetros de dous polygonos regulares do mesmo numero 
tie la.dos. 

Razão de duas círcumstancias. Medida da circumferencía . R elação -d3. 
drcumferencia para o d!ametro. 

PrincipaeR relações numericas, a saber : 

a) entre a diagonal e o lado de um quadrado; 
b) entre a altura do la do de um tria ngulo equila tero; 
c) entre o 1ado de um quadrado e o r aio do circulo que lhe é circum-

&.eripto 

A rea ou superfície . Figuras eqUivalentes. 
Medição de uma superfície. U nida des de superfície. 
Superfície do rectangulo, do parallelogrammo. do qUl.dr ado, do triangulo, 

do trapezio. Area do losango em funcção das diagonaes. 
Superfície do triangulo eir. func.;;ão dos lados . Superfície dos polygonos 

1·egulares. Superfície dv circulo. do sector circu1ar, da corôa .. 
Relação entre as superfícies de dous polygono<!! semelhante~ " os seus 

lados homologas. 

Idem. idem. err• relaçãc aos c1rculos e seus raios. 
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Geomet1·ia no espaço - Noções sobre o plano, sobre as linhas e planos 
perpendiculares, obliquos e parallelos a um outro plano. 

Angulos diedros e polyedros. Seus elementos. 
Polyedros em geral. Polyedros regulares . Seu numere, e denominações. 
O prisma. Definição. Elementos de um prisma. 
Prisma recto e obliquo. Suas denominações conforme as bases. 
Superfície lateral e a superfice total de um prisma. 
Volume do prisma. 
Parallelipipedos . Sua superfície laterial, total e volume. 
O cubo. Superfície e voiume do cubo , 
Piramyde. Definição. 
Pyramide regular . Altura e apothema de uma pyramide regular. 
Superfície lateral, total e volume da pyramide. 

GEOGRAPHIA ESPECIALMENTE DO BRASIL 

A geographia e suas diVisões. O Oceano e suas d~visões. A Terra e suas 
divisões. 

Configuração da terra. Anti podas. Círculos da esphera: meridianos e 
parallelas. Equador. Polos. Zonas. Latitude e longitude. Fusos horarios. 
Estações. Climas. 

Aspecto geral das cinco partes do mundo. Noções sobre as raças huma-
nas, religiões, governos e communicações sob o ponto de vista da geographia 
geral do globo. 

Definições: mares, golfos, bahias, enseadas, estreito, surgidouro. port<> 
e sua divisão, rio enchente. leit o ou alveo, affluente, confluencia, confluente, 
foz, margens, estirão, estuario, furo, paranamirim, corixo, peris. c·orredeiro. 
peráos, salto, cachoeira ou catadupa, delta, torrente, ribeira, ribeiro, riachão, 
corrego, regato, lago, penilago, lagôa, laguna, pantano, canaes, banhados, 
mares, alavanche, ilhas, ilhotas, archipelago, costa, dunas, península, isthmo, 
cabo ou promontorio. planície, monte, collina, montanha, serra cadê a, cordi · 
lheira, ramificação, contraforte, ladeiras, vertentes, encostas, flancos, escar-
llD~. fralda. aba, pé, sobpé, crista, cimo, cume. ponto culminante, garganta .. 
JJlanalto. pico, agulhas, dentes, chapa, chapadão, coxilhas, conhadas, va!le~ . 

haixadas. desfiladeiro, forças, passos, deserto, oasis. 

Vulcõe~. ·cratéra, lavas, divisões dos vulcões. Vulcões submal'inos. Gru-
tas , cavernas, Geysserll. 

Geog1·aphia phys·ica Limites. aspecto gerai. clnnl'<.. principaee r.nar~~~. 

golfos, ba.hias, portos, rios , lagos, ilhas, penínsulas, isthmos, cabos. serras e 
montanhas <> mais Importante" pruâncções do:; tre~> ram~ da natureza, da 
Europa, Asia, Africa, America e Oceania. 
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aeooraph'ia poU.tica - Paizes e seus limites, raças, população, govsrnos 
.t religiões da Europa. Asia, Africa, America e Oceania . 

• 
• • 

Capitae>;' e cid.ades principaes. superfícies, os mal» importantes portos, 
'~.a hias, ilhas. rios, península,;. 1sthmvs. cabo;;, estreito~. lagos, montanhas e 
vulcões dos paizes da America, Europa , Japão, India e Australasia. Raças, 
IJopulação e fôrma de governo nos mesmos paizes . Colonias e possessões 
européa:; r.& Ocea.nü:. . Asia , Africa t America . 

Hydrographia da America Meridional. bacias, cursos dos principaes rios 
c seus affluentes, lagos . Rios e lagos navegavels. 

As grandes bacias do Brasil, rios que as formam e seus cm·sos. Rios e 
hg'os navegaveis do Brasil. Comparação sob o . ponto de vista da extensão 
dcs cursos, largura. profundidade, importancia commercial e navegação dos· 
noE- do Brasil com os de outras partes do mundo. Superfície. Limites. Ba-
hias, portos, golfos, enseadas, estreitos, canaes, ilhas flu· '1.es e marítimas, 
rlunas, isthmos, cabos, peninsula.s. plana ltos, serras, monta nhas e montes do 
Brasil. Agulhas negras e Pico do Caparaó: suas altitudes. Aspecto.· 

aeographi.a polUica do Brasil - Divisão em Estados e t erritorios ; fôrma 
de governo; poderes federaes, estadoaes e municipaes, população e sua com-
:pnsição; raças que formam a população brasileira; religiões ; divisão admi-
ni'ltrativa, judiciaria e ecclesiastica; instrucção e ~ua ')rganizacão: P.Xercito, 
·Rrmada. 

Cho,·ogTaphia de cada ·u.m. dos Estaàog e T e?·rito?··ios do B1·asil - Limites, 
"uperficie, climas, serras e montanhas, rios e lagos, ilhas, golfos, ba.hias, 
;p0rtos , enseadas. canaes, cabos, penínsulas, etc.; população, governo, instru-
(Qão, vifl.R de C!Jmmunicações, organização administrativa, divisão judiciaria, 
capital, cidades e villas principaes. Producção agrícola, e~tractiva ·e manu-
f::t.ctureira . Commercio . Portos commerciaes e seu apparelhamentq . 

aeog?·a.phi.a econo·rnica - Influencia das condições physJCa.s e politicaa 
~obre a geographia economica da America e do Brasil . Condições geogra-
phicas naturaes favoraveis á agricultura no Brasil e compar~ão com os de-
majs paizes da America Meridional. 

Principaes regiões agrícolas e naturaes da sua producção na Europa., 
AEia, Africa. Oceania e America. 

Regiões agrícolas e sua producção no Brasil. 
Distribuição geographica das plantas agrícolas. segunda os climas. 
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Producção exh-activa, agl'icola e manufatureira dos paizes da. Europa e 
America, do Japão, da India e da Australasia. 

Producção agrícola, extractiva e manuf~ctureila. de Brasii. 
Vias de communicação, marinha mercante, linhas postaes e telegraphica..'l 

ctc Japão e dos paizes da Europa e da America. 
Vias de communicação, marinha mercante, linhas pos taes e. t elegr a phicas, 

navegação tra nsaUantica de ca.bota.gem e fluvial, commereio exterior e de 
c:>.botagem do Brasil. 

As grandes linhas de navegação, correios e t elegraphos entre o Brasil e 
Jl'!izes da Europa, Ameriea e o J a pão . 

Noções de Cos?nographia - Astros e suas divisões . SoL e s ua distaneia 
da Terra. Planetas e estrellas. U niverso e mundo. Systema planetario da 
terra: descripção. T erra: deseripção da fôrma: dimensões, movimento . Lua.: 
Caracteres geraes, orbita, movimentos, pqases. Eclypses. Cometas. Principaes 
<'Onstellações . Nebulosa .. Via-Lactea. Carta geogra phica., descripção dos sys-
temas de projecção , 

• 
• • 

Il'isto1·Ja d.o BrasiL - Descobrimento do Brasil. Expedições de ll ttoraL 
Fundações dos principaes nucleos coloniaes. 

Os indígenas : noções ~obre a sua origem, raça , língua, usos e costum es. 
Colonização do Brasil por meio das capitanias heredita rias e resultadoe 

úbtidos por esse systema. 
Governos geraes atê Mem de Sá: fundação de S. Salvador ; a acção dos 

JPsuitas nesses governos; creação do bis pado no Br a sil ; os francezes mt Ba-
hia da Gua naba ra; luta entre Jesuítas e colonos ; primeira tenta tiva de ex-
cpulsão dos fra ncezes da hà bia de Guanabara ; fundação de S. P a ulo; confe-
deração dos 'l'amoyos; expulsão definitiva dos fl·ancezes da cidade de São 
Sebastião. 

Domínio hespanhol; os francezes no Maranhão; os hollandezes na Ba-
hia; luta com os hollandezes em Perma nbuco atê a restauração de Portugal. 

Ultimo p eríodo das lutas com os hollandezes; da insurreição pe·cna.mbu-
cana até- a capitulação da campina de Ta borda. 

·Luta entre J esu ítas e colonos no norte do Brasil; padre Antonio Vieira 
c "· caul"a da liberdade dos in di os . Guerra dos Palmares, dos Mascates e dos 
Emboaba s. 

Expedições frai1cezas de Duclerc ·e Duguay-Troin ao Rio de .Ja n eiro. 
Exploraçfto e povoamento do interior: os Bandeira ntes. descoúe1·ta de 

" v,ro e pedras preciosas em Minas Geraes e Goyaz. 
Primeiras idéas de independencia d.o Brasil: causa s que as origina ram ; 
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acção dos estudantes brasileiros em escolas europ<"as; conspiraç_ão mine~ra. 

Tiradentes . 
Vinda ela familia real portugue:~:a para o Bt·asil; desenvolvimento d<>-

Drasil e sua elevação á cathegoria do Reino. R egresso da côrte ponugueza. 
r:ara Portugal. 

Regenci'l. de D. Pedro; sua administração ; agitação pulitica no R!<J 
àe J aneiro; levante da divisão portugueza; do "Fico" até o dia do Ypi-
~:anga . 

Independencia do Brasil, o grito do Ypiranga; Cot·oaçã.o do 1° Imperador 
d" Brasil; a Assemblêa Constituinte; acção dos Andradas; dissolução <la 
Constitu inte; juramento da Constltuição do lmperío. 

O Governo de D. Pedro I até a abdicação; trata.dos de commercio; me-
<li -Jas intern:1-s; revolta das tropas extrangetras; viagem do Imperador a. 
M!nas Ger?.es; as noites das garrafadas; a questão dos Minister!os lrupopu . 
lares; a abdicação. 

Per iodo reg-enctal; reg-encia trina provlsoria e trina permanente, re-
gcnclas de Dlogo Feijó e de Araujo Lima; maiorida de de D. Pedro II. 

Reinado de D . Pedro li; guerra contra Orib~ e Rosas; questão Crlstle; 
!>;t:erra contra a Banda Oriental; guerra contra o Paragu 

A escravidão; trafico e sua suppressão; as diversas phases da luta aboli-
c!onista atê a abolição completa da escravidão. 

A Republica : propaganda republicana; revolução de 15 de Novembro-
.:'~ 1889; proclamação da Republica; Governo Provisorio. 

A Constituição de 24 de Fevereiro de 1891. 
Principaes acontecimentos historicos durante cada um dos periodos go-

vernamentaes até o anno do exame. 
O desenvolvimento do Brasil sob o ponto de vista politico e economi<:O· 

l"O Imperio e na Republica . 
Synthese historica da agricultura brasileira. 

Programma do curso para Escolas de agricultura e veterinaria· 
do sexo masculino 

PRlMEIRO ANNO 

PRIMEIRA CADEIRA 

Revisão de nw.thematicas - I. Systema metrico. Pesos e medidas. Ap-
plicações a rithmeticas. Exerci cios praticos de u tillzaçã.o dos pesos e medi-
das . - U. Al gebra elementar - III. Geometria. Medidas das Euperficies. 
Definição das figuras com exemplos e exercícios praticos . Quadrado. Re-
('tangulo . Parallelogrammo . Losangos . Triangulos. Trapezios. Polygonos. 
I"olygonoF regulares. Construcções . Circumferencia e circulo. Applicações 
pra ticas . Medida dos solidos. Prismarecto, rectangulo, obliquo. Pyramide, " 
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Corpos redondos; cylindro, cone, zona, esphera. Arqueação de baris. Me-
dição em tulhas. Medição de montões de a reia, de cereaes, etc . 

Sll!GUNDA CADEIRA 

De8C1l ho geometri:cc 

-r;"'os ru:>;T:icolas . 
Desenho elementar de plantas agrícolas e de edi-

TERCEIRA CADEIRA 

G eologia a.gr-íco!t2: 

P r imeira parte - Phenomenos g eologicos actuaes: a) phe nomenos de 
c> rigem externa; acção d a atmos phera; acção da. agua ; a gua de infiltração; 
J e nçóe~> de agua subterranea; fontes ; phenomenos de dissolução das rochas ; 
desmoronamentos, suas causas e effeitos; agua de riacho; torrentes, rios, 
de. ; cohmtta gem; erosão marinha; sedimentação; depositas, marinhos ; 
acção da agua no estado solido, neve e gelo; b) phenomenos de origem in-
ternú; phenomenos vulcanicos; tremores de terra; movimentos da crosta ter-
rer;tre. Segunda. parte - Historia da terra . Rochas crystallinas e sedimen-
rarias. Fossilização. Utilidade dos foss eis . Deslocação das camadas terres-
~res. Falhas e rugas. Os grandes ·períodos geologicos, primaria, segundarlo, 
t e r-ciario, quartenatio. Terceira pa rte - Rochas eruptivas ou crystallinas. 
l'IIineraes essenciaes e accessor·ios. Typos de rochas eruptivas. Rochas cris-
lallo-phyllia.nas. Rochas sedimenta rias ou estratificadas. Rochas sedimenta-
r:as detriticas, de origens chimicas , combustíveis. c) Formação dos solos; 
m. Estado em que funcciona a escola . A.cção de desagregação. Alluviões. 
Co!matagem . Pn'5priedades physicas, physico-chimicas e chimicas dos solo" 
do Brasil, e mais especialmente dos do Estado em que funcciona a · escola. 
Estudo dos principaes elementos dos solos - areia, a.rgila, calcareo, humos. 
·c:;assificação da agua sobre a vegetação . O . excesso reclama drenag.em, a 
fa)ta reclama irrigação. Indícios ele excesso de agua e meios de corrigil-o . 
The oria e pratica da drenagem; profundidade, afas ta mento, dia.metro dos 
drenas, etc.; effeitos da drenagem . Irrigação; systemas empregados; effei-
tos ela irrigação, agrícola e commercialmente; e) Meios mecanicos que actuam 
sobre as propriedades dos s olos; destacamento; lavras. gradadura.s , etc. 

QUARTA CADIDRA 

Physica .e ll!feteo?·olog-ia am·lcola 

PHY9ICA: I - Propriedades gera es dos corpos 
.z<; zos. A.cções Feciproc.as - tena.eida de, porosidade, 
.duE gazes, capillaridade ; applicação á habitação. II 

solidos, liquJdos e gu. 
diffusão elos liquidas 6 

Phenomenos funda-
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mentaes da acustica. Qualidade e propagação dos sons. III - O calor. 
''Temperatura e quantidade de calor. Effeitos da dilatação. Fusão. ebulição. 
Quantidade de calor dos combustiveis. Motores. IV - Noções de optica. 
Optica geometrica - reflexão e refracção; luneta; microscopico; apparelho 
r:~otographico. E x ercicios praticas. Optica .physica causas daS' cores, 
<l.Ua lidades diversas das radiações dos corpos quentes e luminosos. Effeitos 
da luz . Illuminação natural, luz solar, illuminação a rtificial. Illuminação 
dos lugares h abitados. V - Phenomenos electricos e magneticos. 

ME'.rlilOROLOGIA AGRICOLA : I - A terra e sua atmos·phera. O papel do sol. 
II- Temperatura:- aquecimento e resfriamento do só lo, dos lenções de agu a 
da atmosphera. Thermometros. Variações diaria, a nnual e irregulares da 
temperatura; influencia da latitude, da altitude, do relevo, da natureza do 
terreno, da exposição, sobre o clima thermico de u m lugar. Intervenção do 
homem para proteger a planta contra os excessos de calor e de frio. III 
A agua na atmosphera: - propriedades do vapor da agua; evaporação; con-
densação; hygrqm.etros; h umidade absoluta e relativa; sua repartição e suas 
,..ariações; precipitações atmosphericas - neblina, nuvens; nebulosidade; 
llvdrometeóros - chuva, n eve, saraiva, orvalho, geada. Pluviometria. Pa-
pel agricola, benefico e malefieo d as precipi-taçõ~d; intervenção do homem 
'.!:l'igação, drenagem. IV - Pressão atmospherica: - barometros. variações 
I.J'lrometricas, centros de altas e baixas pressões . V - Circulação atmos-
pnerica: ventos geraes, locaes, periodicos; direcçã o, força, natureza do vento; 
brisas, influencia benefica e malefica do vento sobre a vegetaçãó·; inter-
n,:nção do homem em defesa da planta. Vl - Perturbações atmosph ericas : 
anticyclones, depressões, tempestades. cyclones, trombas, etc. VII. - Phe-
nomenos electricos da atmosphera: potencial do ar; ionização: descargas, re-
Iampago e raio; para-raio e modo pratico de o installar . VIII- Phenomenos 
opticos de atmosphera - cõr de cêo, refracção, normal e anormal; miragens, 
scintilação; arco-iris; halos, etc. IX - Previsão de tempo, a longo e a -curto 
prazo; regras 'llteis para prognosticarem-se as mudanças· de tempo; rêdes 
m eteorologicas; organização da rêde do Estado em que funcciona a Escola. 
X - Ó clima das principaes zonas do Brasil, e em sspeClal o do Est<t.do em. 
·f!Uil funccionar .a escola. 

QUINTA CADEIRA 

Chimica inorganica e analyse chi?nica 

I - Chmica geral 

Objec.to éla chm1ca. Phenomenos physicos e chimlcos. Estado physico 
C<::'! corpos; fusão, solidiflcação. evaporação, condensação, volatilização, su-
'blimação, liquefação, dissolução, crystallização. Corpos simples e compostos; 
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analyse f' synthese. Mistura e combinação. Molecula e atomo. VaJenCia. 
Elementos. Nomenclatura chimica. Reacções e equações. Indestructibilidade 
:'la materia e .da energia. Pesos .atomicos e moleculares. Sua determinação. 
C::clculo chimico; tirar conclusões de dados fornecidos. Leis colloidal. Classl~ 

fi cação periodica dos elementos. II - Chimica descriptiva e qualitativa. Me-
talloides (anions) Hyàrogenio, agua, agua oxygenada. Fluor, chloro, bromo-
iodo. ():rygenio, ozona, combustão. Enxofre, sulfuretos sulfitos, sulfatos. thio·· 
sulfatos. Azoto, ar atmospherico. Phosphoro. ArsenicO, Antimonio. Nitratos. 
PlJOsphatos. Nitrltos. Hydrogeniei phosphorado. Carbono, oxydo de carbono, 
gaz carbonico. Carbonatos . Silício, silica, silicatos. Boro, acido borico. Re-
acções ·características dos anions; .separação em grupos. III - Chimica des-
CIIptiva e qualitativa. Metaes (cathions). Potassio, saes empregados em 
àgricultura. Sadio. A?nmonio. Chlorureto, nitratos e sulfatos. Calcio, cal, 
carbonato, phosphato; cimento, gesso. Estroncio Beryo, Saes. Alumínio e 
terras raras. Alumen, argilas; ligas~ Ferro, Manganez, Cobalto, Nickel, Zinco, 
~» Oadmio, Oxydos saes, Cobre .. Me•·cul·io:- Chuntbo e Prata. Saes. Bismutho; · 
Estanho, Titanio, UraniO>, Tungsteno, Ouro e Platina. Reacções características 
àcs cathions, separação ~m grupos. Estudo de cada grupo e estudo dos gru • 
.,0s re'l!-nidos aos grupos dos anions. Analyse de minerios e liu.as. IV - Chi-
mica quantitativa - Balança, Balões, Buretas. Pipetas. Methodo gravi-
••Hlt?'ico. Precipitação. Filtração. Pesagem. Calculo de analyse. Methoào 
~'olumet1'ico. Alcalimetria e Acidinetria. Indicadores. Colori.metria. Polari-
metria. 'Calculo de analyse. Analyse de gazes . 

.SEGUNDO ANNO 

PRIMEIRA CADEIRA 

Zoologia 

• Estudos elementares da anatomia humana. Cellu1:\ e tecidos. PellCl e 
:!•,neções da pelle. Apparelhos esqueletic.o e muscular. Systema nervos6 . 
Orgãos dos sentidos - tacto, paladar, 'CYlfacto, ouvido ·e vista. Apparelhos 
digestivo, circulatorio, respiratori.oc urinario. Estudo dos principa.e.s typos· de 
mammiferos e de passaras. Mammiferos: chiropteros, carnívoros, insectivo-
ros, roedore·s, ruminantes; ·suideos, equideos. Passaras: repaces, diurnos e no-
cturnos. Passarinhos uteis e nocivos A ,agricultura no Estado em que fun .. 
ciona a escola. Pombos. Gal)inaceos. Palmipedes. Vertebrados e reptis. Ca-
racteres geraes. Costumes. Batraciós, caracterefil geraes, corrnaritima, dos 
lagos e rios em que funcciona a Escola. Costumes, Criação dos peixes. Psy-
cultura, natural e artificial. Rendimentos commerciaes da cultura de peixes 
no Estado em que funcciona a escola. Invertebrados. Molluscos, caracteres 
g-,ráes. hp.bl.tat. Arthrópodes. Inseetos. Generalidades sobre sua organização 
tt desenvolvimento. PrinClpaes ordens. Insectos uteis e insectos nocivos ao 
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homem. Apicultura: rendimentos ·commerciaes. Serícicultura: rendimentos 
commerciaes. Exercícios praticas. Praga de gafanhotos; meios de comba-
te1-a. Lagartas inimigas. do algodão e do fumo; meios de evitai-as e de com-
batel-as. Arachneidas: caracteres geraes; habitat; aranhas, scorpiões, etc. 
Crustaceos; caracteres geraes; habitat, Camarões, Lagostinhos, Lagostas, Da-
p!mias e cyclopes. Papel desses. crustaceos na economia geral das aguas. 
V::;Jores commarciaes. Vermes; caracteres geraes; habitat. Lombrigas e san-
~ue-snga~. Vermes parasitas intestinaes. Noções de microbiologia. 

SEGUNDA CADEIRA 

Botan·ica e Agr-iC1bltura 

Botanka agricola 

I. Introducção. Papel das plantas sobre a terra. Divisão da Botanica. 
1I .. Descripção dos orgãos das plantas; raizes, caules, rhizomas, tuberculos, 
bulbos, folhas, flores, frutos, etc. Repr·oducção dos vegetaes: a) por via ve-
getativa - borbulhas, bulbos, tuberculos, enxertia, alporcageni; b) por via 
sexuada - funcções dos diversos orgãos da flor, ~stames, pistillos. Trans-
porte do pollen pelo vento e pelos insectos. Fecundação, cruzamento, hy-
bridação. Desenvolvimento dos frutos e orgãos. Sua disseminação. III. 
Constituição interior das plantas. Cellulas. Tecidos. IV. Physiologia das 
plantas .. Germinaçã6. Phenomenos de nutrição. assimilação, ascenção da 
seiva, transpiração, respiração, etc. Crescimento das plantas; desenvolvi-
mento do lenho; camadas Ienhosas annuaes; determinação da idade de uma 
arvore. V. Estudo summario das principaes familias botanicas. Apresen-
tação dos typos. 

Agric1tltura - I. Estudo das plantas agrícolas, segundo sua cultura 
e seu valor economico para o Estado em que funcciona a Escola; a) plan~ 

ta.s forrageiras, pastagens nativas e pastagens artificiaes; pastos de cór-
tes para estabulos. Aspectos praticas;· b) cereaes, milho, arroz, trigo, etc.; 
c) raizes alimentares, batata ingleza, batata doce, beterraba, cenoura, nabo·, 
mandioca, etc.; d) leguminoStLS, feijão, ervHhas, favas, lentilhas, etc.; e) 
plantas textis - algadão, juta, linho, etc. ; f) plantas oleagino-
.~a-s· - amendoim, gergelim, colsa, gyrasol, mamm1a, etc.; g) plan-
ta.~ para infusão - café, chá, matte, etc. : h) plantas inãustriaes -
fumo, sorgo, lupulo, cõco da Bahia, etc. II. Colheita e. conservação dos 
legumes. Colheita e conservação dos grãos. III. Rotação das culturas. 
Elementos de sylvicultura; 'utilidade das florestas. Definições e noções 
geraes de economia florestal. Estudo das essencias . · VII. Elementos de 
a.rboricultura. Sua lmpori:ancia em ag1·icultura. Tratamento das plantas: 
a) sementeira; escolha, colheita, expurgo, conservação e extratificação das 
peVides e caroços; locação e pratica de semeadura; modo de semear; pre-
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cauções a se adoptarem para se obterem plantas vigorosas; b) viveiros de 
plantas; escolha de Jogar, exposição, orientação,· solo e sub-solo; revolvi-
menta; adubos; época de plantação; disposição das pequenas plantas nos 
víveiros; agrupamentos .das especies de arvores; cuidados até a época da 
enxertia e alporcagem praticas; instrumentos e accessorio.s.; época e con-
dições de exito; cuidados subsequentes; creação das novas arv-ores·; for-
mação dos caules; trabalhos no solo; transplantação; d) Pomar: - locação, 
exposição e orientação, solo e sub-solo; adubos; tutores; p1antação, época 
favoravel, cuidados da manutenção das arvores, decote, p.oda, etc.; época 
e methodos, segundo as es•pecies fructiferas do Estado em que funcciona 
a Escola. Restauração e rejuvenescimento. 

TERCEIRA CADEIRA 

Chimica organica e noções de technologia agrícola 

I - Theorias geraes - Objecto e definição da chirnica organica. Com-
posição e analyse das rnaterias organicas. Moleculas e atamos . Determi-
nação dos pesos moleculares.. Pesos atornicos. Fórmulas. Polymeria. Iso-
roeria. Valencia. F-'órmwas ds constituição. Quadrivalencia do carbono. 
Estructura geral dos· compostos organicos. Séries homologas. Funcções 
chirnicas. Classificação das rnaterias organicas. Nomenclatura. Stéréochi-
mica. I s-omeria optica. Theoria do carbono assymetrico. Corpos activos 
sem carbono ·assymetrico . Dyssirnetria. Synthese chirnica. Propriedades 
physicas dos compostos organicos. Relações com a estructura . Mecanismo 
e caracteres geraes das reacções em chimica organica. Comparação com 
as reacções de chimica inorganica. Reacções intermediarias. Catalyse. 

II - Carburetos de hydrogenio - Classificação: 1 Formenicos. Petro-
leo, betume 2 e 3 Ethylenicos e acetyle-nicos. Gaz de illurninação. Acetyleno. 
4 TerebesicDs. Essencia de terebenthina. Essencias vegetaes. Resinas. Bor-
racha. Guttaperca. 5 .Aromaticos. Benzina. Nitrobenzina. Tolueno. Na-
phtaleno . .Alcooes e seus etheres - Definição. Relação dos alco.oes com 
os carburetos. Classificação dos alcooes: primarias, secundarias! e terciarios. 
Etherificação. Classificação dos etheres . Ethersal. Ether-oxydo. .Alcooes 
monoatomicos - Alcool methylico e seus· etheres, chloroform-io. Bromofor-
mio. Iodoformio. Alcool ethylico. Ether commum. Alcooes prphylics, , bu-
tylics-, amylics, cetylic, melissico., allylico. Menhol. Borneol. .Alcooes dia-
tomicos - Glycol ordinario. .Alcooes triatomicos - Glycerina e seus etheres. 
Nitr.og!ycerina. Dynamite. Constituição dos corpos graxos naturaes. Tries-
tearina. Triamargarina. Trioleina. Estado natural e propriedades dos· cor-
pos graxos. Corpos graxos solidos. Oleos. Industrias. .Alcooes tetra, penta, 
hexatomicos. Finita. Mannita. Dulcita. Sorbita. Phenóes -- 1 Monoatomi-
cos. Phenol ordinario .. Acido nítrico. Cresoes. Th,ymol. Naphtoes. 2 Dia-
tomicos - Pyrocate·china. Resorcina_. Hydroquinona. Orcina. 3 Tr·iatomicos 
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- Pyrogallol. Phloroglucinas. Alphenoes. Saigena. Alcool vanilico. Alde-
hyds - Propriedades geraes. Constituição Aldehydo etylico .. Chloral. Cam-
phora. Aldehydo btnzoico,. Hydratos de carbono - Propriedades geraes., 
Classificação. Glycose. Glycosides. Levulose. Mannitose .. Galatose. ;Sac-
chrost •. Industria de assucar_, Lactose (industria) ., Mal tose. Myrose. Ami-
do. Industria de feculas. Dextrina., Glycogenio. Gommas soluveis. Prin-
cipies pecticos. Cellulose. Algodão-polvora_., Collodio •. Celluloide. Papel., 
Seda. artificial. Acetonas - Definição e propriedades geraes. Acetona or-
dinaria. Benzophenona. Acetophenona. Quinonas - Definição. Qu~non,a 

:Ordinania. Na-phtoquinona •. Antraquinona.. AJ.~zarina .. J pujr:pujr'i.na. Acidos 
organicos. 1 Monoatomicas. Propriedades geraes dos acidos graxos. Acido 
formico. Acido acetico. Disti:llaçáo da. madeira. Vinificação. Acidos pro-
pionico e butyricos. Acido palm;itico, estearico, oleico. Velas. Sabões"" Acido 
benzoico., 2. D ·iatomicos. Acidos lactico, glycolico, oxalico, succinico, sa-
licyUco. Acidos phtalicos. Phtaleinas. 3. Triatomicos. Acido malico., 4. 
Tetratonicos . Acidos tartaricos, citrico, gal.lico. Tannino ordinario, tanni-
nos diversos. Tannagem dos om·os. Alcalis organicos. A minas. Classificação. 
Dimethylanilina. Toluidinas. Naphtylarninas. Compostos diazoicos. Aminas 
de funcção mia;t(t. Glycocollo. Acido hyppurico. L-.ucina. Acido aspartico., 
Alcaloides. Propriedades geraes·. Nicotina. Industria do fumo. Extracção doa 
a lcaloides., Atro·pina. Strychnina. Brucina. Curacina. M·orphina. Narco-
tina. Codeina. Quinina. C1nc.honina. Cafeina. Cultura do café. Emetina., 
Conicina. Aconitina. Cocaina. Ptomainas .. Bases pyridicas. , Bases quino-
leicas. Am·idas. Classiücação. Monamidas. Formarnida. Acetamida. Diami-
da·s. Oxymida. Uréa. Acido· urico. Amidas de tuncção mixta. Amidas aci-
das . Imidas ., Arnidas-arninas . M aterias album·inoides. Propriedades geraes. 
Constituição. Albumina. Caseina. Industria da caseina .. Leite. Fibrina., 
Gluten. Gelatina. Fabrico das collas e gelatinas. Tinturaria e mater·ias co-
rantes. Definição. Fixação dos cora;ntes .. Corantes naturaes. Cochonilla. 
Campeche. Anil. Corantes 1nineraes. Corantes artiticiaes organicos. Tintas 
de anilina e toluidina. Rosamlina. Fuchsina. Azues e violetas de anilina., 
Verdes de anilina. Negros de anilina. Tintas que derivam do phenol ordi-
nario. Tintas que derivam dos compostos diazoicos. Fermentações. Defini-
ção .. Fermentos. Fermentação a;cetica. Fermento · acetico. Vinagre. Fer-
mentação alcoOlica. Productos da fermentação. Levedura. Fermentação da 
saccharose. Industria do aJJ.cool. Vinho. Cerveja .. Cidra. Mcoometria. Fer-
mentações diversas. Lactica, butyrica, ammoniacal, putrida. 
das substancias organizadas. 

QUARTA CADEIRA 

Mecanica ag1·icola 

Conservação 

I. Cinematica - M~vimento ·relativo. U. Forças - Composição "l 

decomposição das forças. Forças parallelas. Forças concurrentes. Polygono 
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das forças. Momentos. Trabalhos, <las torças. Unidade de trabalho. III. 
Elstauca - Equilibrro àe um ponto material. Equilíbrio dos corpos solidos. 
Centro de gravidade. Equilíbrio das machin'as simples, alavanca, balança·, 
polia, guindaste, talha, parafuso, m acaco, etc. Resistencias passivas; attri-
tos de primeira e de segunda espccie; tensão das cordas. IV. Dynamica -
Modo de acção das forças para produzir-se o movimento. Exemplos, V. Ma-
chinas - Or~os receiptor, operador, 'transnll.ssor. Marcha da machina. 
Movimento uruiforme, equilíbrio dyn:amlico. Movimento :va.riadü. Meio de 
regularizar o movimento das machinas, volante e reguladores. Rendimentos 
das machinas. Medida do trabalho, freio, dynamometrico. VI. Motores -
Classificação. Motores animados, seu melhor modo de utilização. Transpor-
te dos fardos. Modos diversos: transporte sobre vehiculos. VII. Nações de 
hydraulica - Fluxo da agua nos tubos e nos canaes descobertos. Arquea-
ção dos barcos. VIII. Machinas agrícolas - Economia do trabalho pelo em-
prego das machinas. Machinas para preparação do solo; differentes formas 
de lavras; conducção de charruas. Machinas de pseudolavras e manuten-
ção ·do solo; grandes, escarificadores, extirpadores, cultivadores, cylindros 
de aplainar, etc. Exercícios praticos com todas essas machinas. Machinas 
parà. espalh::tr sementes e adubos; semeadores de g rãos e de esterco. ·Exer-
cícios praticas. Machinas ;para colhe;itas - ceifeiros, gadanhos, segado-
res, entardad;ores, transportadores, arrancadores de .tuberculos e raizes .1 

Exerci cios praticas. Machinas para prepara~ão das colheitas; malhadores 
ventiladores, bri.midores, moin hos, corta-raizes, desintegradores, etc. Exer-
cícios praticas . IX. Motores; sua ultilização em agricultura. X. Material 

·de transporte. XI. Conservação do material. XII. Catalogo agrícola . Pre-
ços correntes. XIII. Installações de luz e força electrica . . XIV. Visitas de 
installações. 

QUINTA CADEIRA 

Desenho de maC'hina~ agrícolas . 

TERCEIRO ANNO 

PRIMEIRA CADEIRA 

Zootecnnica a,gricola 

Generalidades: Reproducção, orgãos de reproducção, physiologia da re-
producção, calores, fecundação, esterilidade, signaes exteriores da prenhez, 
parição normal e accidentes. Variações dos animaes, leis das variações; 
selecção natural, selecção artificial, causas das variações. Acção dos agen-
tes exteriores; clima , sólo, a limentação, gymnastica funccional. Noções so-
bre a especie, a raça; funcções e aptidões; fim da criação; constituição; 
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precocidade; temperdinento. Hereditarieda de e suas manifestações; influ-
encia do parentesco, atavismo, ascendencia, lei de Mendel. 

Methodos- de criação dos animaes uteis á agricultura. Selecção; cruza-
mento; consaguinidade; refrescamento do sangue. 

Alimenta.ção do gado util á agrJcultura: - Generalidades. Composição 
dos alimentos não azotados, papel dos sáes mineraes, papel da agua. Rela-
ção nutritiva. Coefficientes de digestibilidade. Unidades nutrJtivas. Valor 
amido dos alimentos. Theorias de Kellner. Calculo de rações para os di-
versos animaes. Preparação dos alimentos. 

Estudo especial dos diversos animaes utilizados na agricultura brasilei-
ra. Especie cavallar. Principaes raças. Criação. Domesticação. Exercício, 
alimentação, trabalho. 'Es~ecie asiniau;a. Estudo ipratico do exterior do 
cavallo e do burro. Taras e defeitos. ApreciaÇao da ~dade. Exercícios pra-
ticas dessa apreciação. Especie bovina. Principaes raças. Criação, alimenta-
ção, utilização: a) para leite; b) para trabalho; c) para açougue. Engor-
da intensiva dos adultos e dos vitellos. Estudo do exterior do boi. Escolha 
do gado de açougue, exercícios praticas em frigoríficos ou em matadouros. 
Especies ovina, caprina e suína . Criação. Alimentação. Productos e sub-
productos industriaes. Rendimentos commerciaes da criação. 

Hygiene geral dos animaes dornesticos - Priacipaes molestias delles. 
Peste bovina. Feri-pneumonia contagiosa. Febre aphtosa. Mormo. Raiva •. 
Carbunculo . Pn:eump-en'terite dto ,porco- , TubercuJose, etc. Tratamentos. 
Immunização. Vaccinação. Medidas de policia sanitaria prescriptas pelas 
lei~ 

SEGUNDA CADEIRA 

Am'icultura especial 

I. Cultura do café. Especies. Habitat. Sementeira. Viveiros. Transplan-
tação. Plantação do cafezal; altitude, exposição, escolha do sólo. Trata-
mento dos caféeiros. Molestias e pragas. Adubação. Colheita. Tratamento 
em _ terreiros dos fructos colhidos. Beneficiamento em machinas. Salarios 
dos trabalhadores para esses diversos serviços . Classificação e preparo dos 
productos segundo os mercados de Santos e Nova York. Principaes merca-
dos do mundo. Estatística da producção e do consumo . 

II. Cultura do algodão e da juta. Idem, idem, idem. 
III. Cultura do arroz. Idem, idem, idem. 
IV. Cultura da canna de assucar. Idem, idem, idem. 
V. Cultura de plantas fructiferas: a) vinha; b) laranjeiras; c) bana-

neiras; d) mangueiras; e) jaboticabeiras; f) coqueiros; g) abacateiros; h) 
saputieiros, etc. Molestias e meios de combátel-as. Preparo dos fructos pat·a 
a exportação. Rendimentos commerciaes. 

VI. Cultura dos oleaginosos. 
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VII. Culturas das forragens. 
VIII. Cultura de cereaes e hortaliças. 
Exercícios praticos durante o anno. Visitas a culturas particulares. 
Standartização dos typos de nossas mercadorias agrícolas de exportação . 

TERCEIRA CADEIRA 

Ghi'rnica agricola e chimica industrial agrícola 

I - Chimica do sólo - Solo. Sub-sólo. Terra aravel. Rochas que con-
correm para a forma ção do terreno agrario. Composição chimica .. 

Analyse de adubos: guano, sangue, osso, phosphatos, e resíduos. 
II - Chimica vegetal - Origem das substancias que compõem o vege-

tal. Nutrição vegetal. Estado das substancias mineraes no vegetal. 
Nitrificação do solo. Influencia das bacterias. Analyse. Producção da 

ma teria organica no vegetal. Chlorophylla. Intervenção do azoto atmos-
pherico na vegetação. Principaes substancias organicas ternarias, contidas 
na planta. Formação dos mono e polysaccharides, das materias gordurosas, 
dos acidos vegetaes, tanninos, resinas, etc. Formação das substancias qua-
ternarias. Alcaloides. Analyse de forragem e sementes. 

III - Chimica industrial agrícola - Leite - Elementos constituintes. 
Composição centesimal. , Variação ·da composição. Analyse. Falsificação e adul-
teração do leite. Antisepticos e conservação. Leite condensado, em pó e 
maltado. 

Leite desnatado. Industria da casei na. Industria da lactose. Coalhada, 
crême, queijo e manteiga. Processos de preparação, conservação. Composi-
ç~o. Analyse. 

Vasilhame. custo. Construcção e installação de leiterias, entrepostos e 
fabricas de queijos, manteiga, lactose e caseina . Rendimentos commerciaes. 
Cooperativas, 

Vinho - Vinificação. Materia prima e suas transformações. Prepara-
ção, conservação e fermentação do môsto. Conservação e composição dos 
vinhos. Analyse. Pesquiza de adulterações e de conservadores nocivos á 
saude. 

Cerveja - Materia prima. Preparação. Conservação. composição. Ana-
lyse. 

Xaropes e licores - Materia prima. Preparação. Conservação. Compo-
sição. Adulterações. Anaiyse. 

Analyse das bebidas alcoolicas. 
Alcool - Industria. Materia prima . Distillação e rectificação. Alcool 

desnaturado. Alcool !industrial. 
Distillação da madeira - Alcool methylico. Acido acetico. Acetona. 

Carvão vegetal. Rendimentos. Analyse. 
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Assucar - Industria do assucar. Caldo. DefecaÇao, concentração. Re-
finação. Anàlyse physica e chimica. Rendimento. Installação de usina. Sub-
productos. 

Anilo e fecula - Materia prima. Extracção e purificação. Analyses: 
Oleos - Materia prima. Extracção . Puri.fica!)ão. Hydrogenação. Com-

posição. Determinação das constantes. Pesquiza de falsificações. Estudo dos 
oleos de côco, mamona, amendoim, gergelim e algodão. Analyses. 

Couro - Materia prima . Tanagem. Tannino. Extracção do tannino . 
Cuntimento por processos physicos e chimicos. 

Conservas alimentícias - Compotas. Fructas e legumes conservados. 
Immunização de cerea es. Conservadores permittidos .. Analyse e pesquiza de 
adulterações. 

QUARTA CADEJIRA 

Oonstrucções ruraes e topographia 
( 

Construcções ruraes - Ma terias e modos de construcção. Alvenaria. 
Madeiramento, qualidades especiaes das madeiras . usadas nas construcções 
do Estado em que funcciona a Eschola Tecto Habitaçiifl do homem. Hygie-
ne dessa habitação. Habitação dos anim aes; estabulos, cocheiras, pocilgas, etc. 
Hygiene especial dessas habitações. Paióes, tulhas, almoxarifados, etc. Es-
trumeiras. Banheiros i:O:secticidas. .Systemas de construccão e disposição 
dos locaes na edificação rural. Modelos de construcções em relação ao valor 
das terras e culturas do immovel rural. Terreiros. Canaes ao ar livre. 
Caixas de agua e canalização de distribuição. Methodos de orçamento para 
cada construcção rural. Installações de luz e força. 

Topographia - Medição. Determinação de rectas. Instrumentos para 
medição • .Calculos de superficie. Medição de quinhões. Diversos processos 
Jl)ara levantamentos. Gon.iometros e gpn1ographos. Escolas de •cartas .~ 

mappas. Triangulação. Nivellamento. Niveis e miras. Calculo do nivella-
mento simples e composto. Reproducção do nivellamento, perfis. .Slemen-
tos de um projecto de estrada carroçavel. Exercicios praticos. Applicações 
praticas de "desenho topographico. Carta cadastral. 

QUARTA CADEIRA 

Legislação e econom-ia rural 

L egislação - Noções de direito publico segundo a Constituição Fe-
deral e a Constituição do Estado em que funcciona a Escoía. Desdobramen-
to da soberania. Direitos politicos dos cidadãos. Principias do Codigo Civil 
em materia de propriedade rural. Legislação de terras. Terras pro-indiviso. 
Leis de demarcação e divisão das terras particulares. Limites das proprie-
dades. Fechos em commum com visinhos. Regimen das aguas. .Servidões. 



-200-

Principaes contratos: compra e venda, parceria a gricola,, etc. Bem de fa-
milia (homestead). Impostos sobre a propriedade e as industrias agrícolas. 

Economia rural - I. Papel prepoderante da agricultura na riqueza eco-
nomica do paiz. Valores economicos da agricultura do Estado em que func-
ciona a Escola. II. Estudo e utilização dos meios de producç.ão : a) n atureza; 
b) capital (capital immobiliario, capital fixo de exploração e capital circu-
lante de exploração); c) trabalho (utilização da mão de obra , organização do 
trabalho); d) relações entre operarias agrícolas e patrões (salario de subsis-
tencia, co-participação nos lucros, instrucção e assistencia medica hospita-
lar, riscos sobre accidentes no trabalho; e noções de legislação social. III . 
Capital e credito. Cooperativismo . Cooperativas de producção, de consumo 
e de credito. Realização dos rendimentos agrícolas: - mercados n acionaes 
e extrangeiros para cada uma das producções agrícolas do Estado em que 
funcciona a E scola. Fretes t errestres e marítimos para transportes de ani-
m aes e productos agrícolas. IV.. Conta bilida de agrícola. A) Fim e impor-
tancia da contabilidade agrícola; diversos methodos de contabilidade agríco-
la. Epoca de abertura e encerramento das contas. Definição do capital 
a gricola . Remuneração do capital - juro, ãmortização, seguro. B) Esti-
mação dos meios de producçã o e dos generos de producção agrícola. Im-
pstos. C) Os diversos livros da contabilidade. O diario. O inventario. O 
Caixa. O contas correntes. O razão. O Copia dor de Cartas. D) O cambio. 
Calculas dos valores das moedas dos paizes co mos quaes o Brasil faz com-
mercio. E) A contabilidade de uma fazenda agrícola de média importa ncia no 
Estado em que funcciona a escola . Calculas do custo de producção . 

Programma dos exames de admissão ás Escolas de Economia 
Caseira Agricola 

I - PORTUGUEZ 

Grammatica geral . Dictado. Composição no genero epistolar ou narra-
tiva. Leitura e interpretação. Analyse. Formação do feminino e do plural 
dos substantivos, adjectivos e pronomes. Verbos regulares e irregulares. 
Syntaxe lexicologica . Construcção, liga ção e disposição das orações, consti-
tuindo o período composto. 

ll - FRANCEZ OU INGLillZ 

Methodo Berlitz - Primeiro e segundo livro. 

Ill - ARITHMElTIC'A 

Definições preliminares. Grandeza ou quantidade. Unidade. Numero. 
a lgarismo. Numeração fallada e escripta. As quatro operações fundamen-
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taes sobre numeras inteiros. Definições e pratica. Sua applicação na solu-
ção de problemas. PrinCípios geraes sobre multiplicação e divisão. Fracções 
e suas especies, Alterações, transformações e reducções sobre fracções or-
dinarias. As quatro operações sobre fracções ordinarias e suas applicações 
na solução de problemas praticas. Fracções decima es. Alterações, transfor-
mações e reducções. As quatro operações sobre fracções decimaes. Redu-
cção das fracções ordinarias a decimaes. Systema metrico decimal. Unida-
des do systema metrico, seus multiplos e sub-multiplos. Reducção ascen-
dente e descendente. As quatro operações· e problemas praticas. Razões e 
proporções. Seus termos e denominações. Proporção e suas propriedades. 
Quantidades proporcionaes . Média proporcional. Quarta propot·cional. Re-
gra de tres simples, illrecta e inversa. Regra de tres composta. Applicação 
da regra de tres na solução de problemas. Regra de juros. Juros simples. 
Os diversos casos. Sua solução por m eio de regra de tres· e por meio de 
fórmulas praticas·. Desconto por dentro e por fóra. Porcentagem: Os diver-
sos casos. Divisão proporcional simples· e ·compos ta . Sociedade commercial. 

IV - ALGElBRA ElLElMENTAR 

Signaes algebricos; signaes de operação e de relação. Coefficientes e 
expoentes. Expressões a lgebricas, inteiras e fraccionarias, racionaes e irra-
cionaes. Denominação das expressões algebricas quanto ao numero dos seus 
termos: binomio, trinomio e polynomio. Grão de um termo. T ermos seme-
lhantes e sua reducção. Valor numerico de uma expressão a lgebrica. Quan-
tidades positivas e negativas. Somh1a. subtracção, multiplicação e divisão 
algebricas. Fracções algebricas ; reducções e operações. Expoente zero e 
expoente negativo, sua interpretação. Equações do primeiro grão. 

V - NOÇÕES DEl OOSMOGRAPHIA El GElOGRAPHIA 

Astros e suas divisões . Sol e sua distancia da terra. Planetas e estrelJas. 
Universo e mundo. Systema planetario da Terra: descripção. Terra: sua 
configuração, dimensões, movimentos. Lua: configuração, dimensões, movi-
mentos e phases. Eclipses. Cometas. Principaes constellações. A superfí-
cie da terra: - oceano e suas divisões. terra e suas ruvisões . Anti podas. 
Círculos da esphera, meridianos e parallelos. Equador . Paios : Zonas. Lati-
tude e longitude: Estações. Climas . Definições: - mares, golfos, bahias, 
enseadas, estreito, rio, affluente; foz; margens; salto; cachoeira ; delta; ri-
beiro; carrego; regato; lago; ilhas; archipelago; costa; duna; península.; 
isthmo; cabo; planície; monte; collina; montanha; serra; cadêa; cordi-
lheira; vertentes; encostas; fraldas ; va lles ; cume; pico; chapada; desfila·-
deiro; deserto; oasis; vulcões; cratera ; lava, vulcões submarinos . 
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Geographia physica ; limites; clima; principaes mares; golfos; portos; 
rios; lagos; ilhas; cabos; montanhas e mais importantes producções dos 
tres reinos da natureza da Europa, Asia, Africa, America e Oceania. 

Geographia politica Paizes ; raças; população; governos e religiões 
da Europa, Asia, Africa, America e Oceania. 

Hydrographia da America Meridional - Bacias, cursos dos principaes 
rios e seus affluentes. Rios e lagos navegaveis, especialmente do Brasil. 
Limites do Brasil; suas bahias, portos, golfos, enseadas, estreitos, canaes. 
ilhas, isthmos, cabos, penínsulas, montes e montanhas, perticularmente os 
do Estado em que funcciona a Escola. 

Geographia politica do Brasil - Divisão em Estados e t erritorios; fôrma 
de governo; poderes federaes, estadoaes e municipaes; população; reli-· 
giões; limites dos Estados; superfície; climas; principaes serras; monta-
nhas; rios; lagos; ilhas; golfos; bahias; portos; canaes; cabos; penínsulas; 
vias de communicação; producção agricola, industrial e mineral de cada 
Estado e particularmente do Estado em que funcciona a Escola. 

VI - HISTORIA DO BRASIL 

Descobrimento do Brasil. Fundação dos principaes nucleos coloniaes. 
Os indígenas: noções sobr e sua origem, raças. linguas, usos e costumes. 
Acção dos jesuítas nos tempos coloniaes. Fundação de Santos e S. Paulo. 
Domínio hespanhol: os francezes no Maranhão; os hollandezes em Pernam-
buco . Gu erra dos Palmares, dos Mascates e dos Emboabas. Expediçõ&s 
francezas de Duclerc e Duguay Trouin a o Rio de Janeiro . Exploração e po-
voamento do interior. Os bandeirantes paulistas; resultados politicos de sua 
acção . Primeiras idéas de Independencia do Brasil . Conspiração mineira . 
Tiradentes. Vinda da familia real portugueza para o Brasil. Desenvolvi-
mento do Brasil elevado á categoria de Reino . Regresso da Côrte portu-
gueza para Portugal. Regencia de D. Pedro. Agitação politica. Indepen-
dencia do Brasil. Factos minuciosos r ela tivos ao Grito do Ypiranga. Co-
roação do 1° Imperador. Governo de Pedro I. Abdicação. Período regencial. 
Reinado de Pedro II. Guerra contra Oribe e Rosas; questão Christie; guer-
ra contra a Banda Oriental; guerra contra o Paraguay. Abolição da es-
cravidão. 

A Republica. Governo P rovisorio . Presidentes da Republica e factos 
principaes do período governamental de cada um. 

VII - CALLIGRAPHIA E DAC"l'YLOG!l.APHIA 

Typo de lettra comm ercial. Escripta á machina, usando não menos de 
sete dedos. 
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Programma do curso das Escolas de Economia Caseira 
Agricola 

PRIMEIRO ANNO 

I - REVISÃO DE PORTUGUillZ 
I 

I 

• Grammatica portugueza - Curso superior. Exercícios de composição, 
relativos á vida agrícola ou á Histeria do Brasil. 

U - REVISÃO DE MATHEMATICAB 

Arithmetica - Curso superior. Exemplos e problemas tirados de casos 
communs de economia caseira ou agrícola. 

III - FRANCEJZ OU INGLEZ 

Methodo de Ber!itz até o terceiro livro. Obrigatoriedade de fallar em aula 
a. lingua ensinada . 

IV - ECONOMIA DOMESTICA 

'l'rabalhos de casinha. Escolha e cambinaçãd dos diversos alimentos, 
tendo <-m vista o valor nutritivo e o valor pecuniario de cada iguaria. Pre-
paro pratico das iguarias, casinha brasileira. Fabrico do pão e do macar-
rão. Aproveitamento e preparo para conservação de todas as partes alimen-
tares do porco abatido. Preceitos de civilidade á mesa das refeições. Traba-
lhos de costura. Uso dos utensílios relativos á costura. Pontos simples de 
costura á mão. Roupas simples. Pontos decorativos. Moldes e costuras d·~ 

roupas caseiras. Costura, á mão e á machina, de aventaes, lençóes, fronhas, 
guardanapos roupa branca e V·estidos. Uso do manequim. Concertos e cuida-
dos diarios . e hygienicos referentes ás roupas. Estudos sobre arranjo esthe-
tico de uma casa pobre. Exame de plantas de casas ruraes de construcçã<> 
.!!Jarata. 

Arte de bordar . Primeiros pontos de bordado. Trabalhos simples. Mar-
cação de roupas. , 

V- MUSICA 

Piano, violino, violão, guitarra, canto. Hymno Nacional. Cantos nacio-
naes patrioticos.. Musicas brasileiras. 

VI - CULTURA PHYSICA 

Gymnastica de quarto. Exercícios especiaes de reducção do volume do 
ventre, de desenvolvimento dos orgãos da respiração, etc.; segundo cada 
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individuo. Marchas. Corrida. Natação. Remo. Recreações que obriguem a 
exercícios physicos methodizados. 

VII - ZOOLOGIA 

Estudos elementares de anatomia humana. Cellula e teciaos. P elle e 
funcções da pelle. Apparelhos esqueletico e muscular. Systema nervoso., 
Orgãos dos sentidos - tacto., paladar, olfacto, ouvido e vista. Apparelhos 
digestivos, circulatorio, respiratorio, urinaria. 

Principaes typos de mammiferos e de passaras. 
Mammitm·os - Chirópteros, carnívoros, insectivoros, roedores, ruminan-

tes, suideos, equid:eos. Passaros: rapaces, diurnos e nocturnos. Passarinhos 
uteis e nocivos. Pombas. Gallinaceos. Criações delles: molestias communs, 
tratamentos. Exercícios praticas. Vertebrados e reptis: caracteres geraes, 
costumes. Batrachios: caracteres geraes, costumes. Peies: caracteres ge-
raes. Principaes peixes da costa maritima do Estado em que funcciona a 
escola e dos seus lagos e rios . Costumes. Criação dos peixes., Piscicultura 
natura.! e artificial, nos rios e nos lagos artificiaes. Insectos. Generalidades, 
sobre sua organização e desenvolvimento. Principaes ordens. Insectos uteis 
e nocivos ao homem. Praga de ga.fanhotos; meios de cornbatel-os. Vermes. 
Caracteres geraes. Habitat. Lombrigas e sanguesugas. Vermes parasitas in-
testinaes. Meios de evitai-os e de combatel-os. Microbios·. 

VIII - PHYSICA El METEOROLOGIA AGRICOLA 

Propriedades geraes d,os corpos solidos, líquidos e gazosos. Acções recí-
procas: tenacidade, porosidade, diffusão de Iiqul:dos e aos gazes, ca.pillari-
dade; applicação á habiUtação. II. Phenomenos fundamentaes da acustica. 
Qualidades e propagação dos sons. III. O Calor. Temperatura e quantidada 
de calor. Effeítos da dilatação. Fusão. Congelação da agua . Processos e 
apparelhos para producção de gelo caseiro. Catalogas de preços. Exercícios 
praticos. Ebulição. IV. Noções de optica. Reflexão e refracção . Luneta -
Microscopia, e seu manejo. Apparelho photographico. Cinematographioo. 
Processos communs de photographia. Exercícios praticas . Catalogas de va-
silhame e utensilios, com ,seus preços commerciaes. Optica ·physica - cau-
sas das cores, qualidades diversas das radiações dos corpos quentes P lumi-
nosos. Effeitos da luz. !Iluminação natural, l~z solar . Illuminação artifi-
cial . V. Phenomenos electricos e magneticos. Noções sobre telegraphia. 
Telephones. 

Meteorologia agrícola: VI. A terra e sua atmosphem. O papel do sol. 
·vu. Temperatura. Uso dos thermometros. Variações diaria, annual e i r re-
gulares da temperatura; influencia da latitude, da altitude, do relevo, da 

·natureza do terreno, da .exposição, sobre o clima thennico de um Iogar. 
VIII . A agua na atmosphera : propriedades do vapor d'agua; evaporação; 
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condensação; hyg-rómetros; humidade absoltüa e relativa; precipitaçõetJ 
atmosphericas - neblina, nuvens; hydro-meteóros - chuva, neve, saraiva, 
orvalho, geada. Noções de pluviometria. IX. Pressão atmospherica. Baro-
imetros. X. Circulação atmospherica: ventos geraes, Iocaes, periodicos., 

XI. Perturbações atmosphericas: anti-cyclones, tempestades, cyclones, 
trombas, etc. XII. Phenomenos electricos da atmosphera: ionisação, des-
cargas, relampago, raio, para-raio, cautelas em sua installação e manuten-
ção. XIII. Phenomenos opticos da atmosphcra: côr do céu, refracção nor-
mal e anormal; miragens, scintilação; arco-íris; halos, ete. XIV. Climas das 
principaes zonas do Brasil, e em especial do Estado em que funcciona a 
Escola. 

VIII - CHIMICA 

I. Introducção. Materia, forças phenomenos; mudanças de .estado da 
materia e suas applicações praticas; peso dos corpos, pesos especiaes, areó-
metros usados em agricultura. 

II. Chimica geral. Corpos simples e cor.ros compostos; notação chimi-
ca, pesos atomicos e molleculares, exercícios de calculos de pureza de adu-
bos e materias uteis á agricultura. Valencia. Nomencl,..tura chimica. 

III. Chimica descriptiva. Metalloides: hydrogenio; oxigen!o; combus-
tão, oxidações das materias organicas fertilizantes, agua e condições que 
deve preencher uma agua para ser potavel; agua oxygenada; azoto; ar, 
papel . agrícola nos seus componentes; amoníaco e sáes amoniacáes; acido 
nítrico e nitratos; JJ.itrifi·cação do solo; utilização do azoto do ar, cal azo-
tada, nitratos de synthese; carbono; hydrocarbureto; oxydo de carbono e 
gaz carbonico; combustão e combustíveis; enxofre; hy<lrogenio sulfurado: 
bi-oxydo de enxofre e suas applicações agriC'olas; acido sulfurico; sulfu-
reto de carbono; ·Sulfo-carbonatos, etc.; phosporos; phosphatos e super-
phosphatos; chloro; silicium. Trabalhos de taboratorio. 

IV. Chimica descriptiva. Metaes. Potassio, suas combinações especial-
mente uteis á agricultura; saes potassicos de Stassfurlh; sodio, chlorureto 
e nitrato de sodio; calcio, cal, cimento, .calcareos, gêsso, phosphatos, vidros. 
Magnesium: ·alumínio; alumen; argillas; ferro, guza, aço, sulfato de !erro; 
zinco, estanho, cobre, saes cupricos uteis á agricultura, chumbo, prata ouro, 
mercurio. Exercícios pra.ticos no laboratorio. 

SEGUNDO ANNO 

I - Rm'ISÃO DEl PORTUGUEZ 

Homonymos, synonymos, paronymos. Principaes conhecimentos d·e 
grammatica historica. Conhecimento de exerptos indicativos das principae3 

phases da evolução historica da proza portugueza. Leitura de classicos mo· 
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dernos em voz alta .. Exercícios de elocução em preza e verso .. Exercícios de 
composição: - descripções e narrativas de scenas da vida rural e de factcs 
da histeria do Brasil. 

II - REVIS'Ã.O DE MATHEMATICA 

Algebra elementar. Somma, subtracção, multiplicação e divisão algebrr-
cas. Os principaes casos especiaes da multiplicação, a saber: - quadrado 
e ·cubo da somma e da differença de suas quantidades; producto da somma 
de duas quantidades pela sua differença. Fracções algebricas. Reducções e 
;Operações. Expoente zero e expoente negativo; sua interpretação. Igual-
dade em geral suas especies·, identidade e equaçãq. Equações equivalentes. 
Principies em que se funda a resolução da equação. Resolução d~ uma 
equação do primeiro gráo a uma incognita. Equações simultaneas; principio 
em que se funda sua resolução. Resolução de um systema· de duas equa-
ções e duas incognistas. Eliminação; os tres principaes methodos; de substi-
tuição, comparação· e de reducção ao mesmo coefficiente. Exercícios de cal-
culo algebrico. Geometria elementar. Medida das superfícies . Definição das 
figuras com exemplos e exe·rcicios praticos. Quadrado. Rectangulo. Paral-
lelogramma. Losangos. Triangulos. Trapezios . Polygonos. Polygónos regu-
lares. Construcções. Circumferencia e circulo. Applicações praticas. Medi-
da dos solidos. Prisma recto, rectangulo,, obliquo, Pyrarnide. Corpos redon-
dos; cylindro, cone, zona, esphera. Arqueação de barris. Medição em tu-
lhas. Medição de montes de areia, de café, de cereaes, etc. Repetidos exer-
cícios de desenho geometrico . 

III - FRANCEZ OU INGLEZ 

Obrigatoriedade de fallar em aula a lingua ensinada. Grammatica, tran 
ceza ou ingleza. Formação do femimno e dos pluraes. Verbos regulares, 
passivos, pronominaes, impessoaes. ,Dictado. Syntaxe. Elocução em prosa 
e verso. Composição 

IV - ECONOMIA DOMESTICA 

Lavagem e engommado. Os diversos processos e substancias geralmente 
usadas. Modos de lavar luvas e fazendas finas de seda, de côr, etc. Meios 
de usar a gomma e passar a roupa a ferro. Exercícios praticos. Limpeza e 
areação de utensílios caseiros de ferro, nickel, christofle, prata, ouro, etc. 
Cozinha artistica. Pratos mais apreciados das cozinhas francezas e italianas. 
01·ganização dos cardapios. Arranjo esthetico da mesa. Modo de servir á 
mesa. Exercícios praticas. Escolha dos pratos para alimentação racional dos 
individuas segundo as profissões. Alimentação dos velhos, das crianças e 
dos doentes. 
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·Estudos sobre embe!lezamento interno elo lar. Arranjo esthetico do mo~ 
biliario de casas ricas. Exame de plantas de casas segundo differentes typos 
de architectura. 

Costura: .:...... Conhecimento dos principaes tecidos de a lgodão de lã, de 
linho e d~ seda. Côrte por medida m etrica; córte á vista de figurino. Es~ 

colha do. material, plano e execução elos vestidos que devem ser usados na 
escola, nos exercícios diarios, na s recepções, etc. Roupas simples. de meninos 
e meninas. 

V- MUSICA 

Piano, violino, 'Vlolão, guitarra, canto, musicaB, brasileiras e extran-
gelras. 

VI - CULTURA PHYSICA 

Clubs de desportos modernos. Danças de boa sociedade. 

VII - PHYSIOLOG1A 

Phenomenos geras da vida. Funcções de nutrição, funcções da relação. 
I. Funcções de nutrição: - digestão, absorpção, respiração, circulação, se-
creções, calor animai. Composição chimica e classificação dos alimentos .. 
Suecos digestivos. Phenomenos mechanicos e chimicos da digestão (nauseas, 
vomitos, regorgitação, eructação, meteorismo, coHcas, hypo e hyperchloridia, 
pyrosis, diarrhéa, constipação). Natureza dos productos absorvidos - albu-
minoides, hydratos de carbono, gorduras, sáes, agua, etc. 

Absorpção nas differentes partes do apaprelho digestivo. Materias resl-
duaes. Considerações geraes sobre outras funcções da n utrição. II. Fun-
cções da reiação : - Noções geraes sobre a mechanica animal e as fun-
cções psycho-sensoriaes. 

VII - BO'l'ANICÁ AGRICOLA 

Introducção . I. Papel ·das plantas sobre a terra. II. Descripção dos 
ofgãos das plantas' - raizes. caules rhizomas, tuberculos, bulbos, folhas, 
fiôres, fructas, etc. Redroducção dcn. vegetaes: - G) por via vegetativa -
oorbulhas, bulbos, tuberculos, enxertia, alporcagem; b) por via sexuada -
funcções dos diversos orgãos ela flôr, estames, pistillos. Transporte do pol-
len pelo vento e pelos insectos. Fecundação - cruzamento - hybridação. 
Desenvolvimento dos fructos e grãos. Sua disseminação. III. Constitui<;:ão 
interior das plantas. Cellulas ~ Tecidos . IV. Physiologia das plantas . Ger-
minação. Phenomenos ele nutrição, assimilação da seiva, transpiração, res-
piração, etc. Crescimento das plantas; desenvolvimento do lenho; camadas 
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lenhosas · annuaes determinação da idade de uma arvore. V. Estudo sum-
mario das principaes familias botanicas. Apresentação dos typos.,, 

lXi - CHI.M:ICA E TECHNOLOGIA 

I. Synthese chimica: suas consequencias para a agricultura. Il : Hydro-
. carburetos. AI coes simples. O assucar alimente; e agente dto conservação. 
Amido e fecula. Cellulose, p asta de ina:deira, papel, seda artificial, explosi-
vos. III. Acidos organicos. Velas, sabões. Saes de acidos graxos. Sebo. 
Graxas, manteiga e oleos. Resíduos. IV. iMaterias proteicas, vegetaes e 
animaes. Theoria da alimentação humana. Composição dos principaes ali-
mentos .. Coeficiente da digestibilida de. Equiva lentes caloricos. Rações. V. Me-
thodos geraes de conservação dos a limentos. VI. Nutricção das plantas. Terra 
aravel e sua composição. Adubos do commercio; azotados, phosphatados, po-
tassicos, caJ.careos, cataJ.yticos, radioactivos, misturados etc. Applicação ás pri-
meiras culturas do Estado em que funcciona a Escola. VII, Analyse qualitati-
va de adubos simples e completos, de materias uteis ã agricultura (insecticidas 
productos cupricos, etc). Analyse physica e physico-chimica de terras, dosa-
gem de acidos de calcareo. Sondagens de amostras e dosagem de acidos . 
Dosa gem de a lcool e acidez de suecos e de bebidas. Determinação da dose 
de gelatina necessaria para collagem das cidras. Analyses de fiscalização 
dos leites, pezo especi·fico, materia graxa. extracto, acidez. Exame pelo Ia-
cto-fermentador e pelo refractometro de leite. Exame pelo microscopio de 
vlnhos e· c!dras. 

TERCEIRO ANNO 

I. Litteratura - Principaes litteratos brasileiros e portuguezes- dos se-
cuJos 19 e 20, prosa e verso; suas principaes obras. Interpretação de trechos 
dos Luzial~as. Elocução em prosa e verso. Leitura de classicos portuguezes 
e ·brasileiros. Litteratura franceza, ou ingleza. Elocução em prosa e verso. 
Dissertações escriptas sobre f estas nacionaes, sobre alcoolismo, sobre o papel 
da mulher como agente da civilização brasileira, sobre os escoteiros, as 
girls-guides, etc. 

II. Oonta.bi!i.daàe agricola- Fim e importancia de contabilidade agrícola. 
Diversos methodos de contabilidade agrícola. Preferencia pelas partidas do-
bradas. Epoca de abertura e encerramento das contas, segundo as conveni-
encias de cada estabelecimento agrícola. Definição do capital agrícola. Re-
muneração do capital-juro, a mortização, seguro. Classificação, natureza e 
funccionamento das contas . O Banco. O inventa rio. O Caixa. O contas 
correntes . O razão. O copiador de cartas. Contas necessa rias a uma con-
tabilidade agdcola; I, contas fundamentaes; II, contas pessoaes; colonos. 
empregados, credores a. pagar (por titulas de credito), facturas a pagar cor-
respondentes: III, .contas ·dt' mo'il'imeljto; caixa; . deposito, fornecimento; 
IV, contas de resultados, lucros e perdàs; despezas (administração, carpas, 



209-

colheita, beneficio, carretos, conservação, serviços diversos, despezas parti-
culares, despezas diversas, juros e descontos; .receita { (café, polycultura, 
criação, ·\I"en<las d,iversas)'. Bala~cetes. Balan·~o. 

Coiltabilidade especial de ·uma fazenda de média importancia ~o Estado 
em que funcciona a escola. Contas da industria de lacticinios, da agricultura, 
da avicultura, da sericicultura. Cambio .. Calculo dos valores das moedas 
dos paizes com os quaes o Brasil faz commercio. Bancos de credito agríco-
la que funccionam no Estado em que funccion'ã a escóla, Condições ge-
raes .dos emprestimos a lavradores . 

III. Instrucção moral e cívica - O dever e a lei moral. Dignidade hu-
mana. Livre arbítrio e responsabilidade. Sancções. Merito e desmerito. Mo-
ral individual. Deveres para comsigo mesmo. Asseio, temperança. Trabalho. 
Ordem. Economia. Sinceridade. Moral social: Deveres para com os seme-
lhantes. Deveres dos pais. Deveres dos filhos. Deveres dos irmãos. Deve-
res dos alumnos. A sociedade; sua necessidade, suas vantagens. A justiça. 
O respeito á vida humana. O respeito á propriedade. Probidade. Respeito á 
honra alheia. A caridade .. A gratidão. A amizade. As instituções das girls-
gwides e dos escoteiros. Deveres para com os animaes . Deveres para com a 
Patria. A soberania nacional. Noção de Estâdo. As leis. Obediencia ás 
leis. O serviço militar. O imposto. O voto. Diversr ,. fôrmas de governo das 
nações. A Constituição. Os poderes publicos, União, Estados e Municípios. 
Direitos civis. Actos do Estado Civil. Registro de nascimentos, casamentos, 
e obitos. Formulas das declarações individuaes para o registro de nasci-
mento e obitos no Estado em que funcciona a escola. Casamento; commu-
nhão de bens, separação de bens, regimen dotal. 

IV • . Mus·ica - Piano, violino, violão, guitarra e canto. Musicas de con-
cérto. 

V . Hyg·iene da habitação dos animaes domesticas: estabulos pocilgas, · 
pombaes, canis, etc. 

Hygiene da habitação do .homem. Ar confina do. Cubagem de ar nos 
aposentos. Causas que viciam o ar nas habitações. L avatorios, banheiros e 
installações sanitarias; fossas anaeróbia s. E scolhã e hygiene do material 
culinario. Catalogas e preços de todos esses utensilios das habitações, pro-
venientes das principaes fabricas ·ou casas comnterciaes nacionaes e ex-
trangeiras. Como devem ser os dormitorios dos doentes. 

Hygiene pessoal . Diversas especies de ba nhos, applicações communs de 
cada um delles; ducha escosseza. Alimentação humana. Preparação, con-
servação e digestibilidacle elos a limentos. Regimens dieteticos mais frequen-
tes . Vestuario . Bebidas. Necessidade de filtração elas aguas. Cuidados para 
limpeza dos filtros. Casos em que se aconselha o uso da agua fervida. Be-
bidas alcoolicas: effeitos physiopsychicos do alcool sobre o organismo; refle-
xos desastrosos sobre a prole; a mulher, primeira victima do alcoolismo, 
deve-se insurgir contra esta calamidade para a familia. Molestias infecto 
contagiosas communs nos lares humanos; meios de evitai-as e combatel-as. 
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Defesas hygiencisa contra a impaludismo, a tuberculose, a lepra, o tracloma, 
a ankilostomiose.. a hydrophobia, etc. Infecções dos •a1,1imaes domesticos 
transmissíveis ao homem. Cautelas hyglenicas contra a transmissão. 

rv - JARDINAGEM ' E POMICULTURA 

Estudo das plantas para jardins de flores e de hortaliças. Cultivo de 
plantas em vasos das especies mais conhecidas no Estado em · que funcciona 
a escola. Rosas, cravos, orchidéas, etc. Planos de jardins familiares. Pla-
nos de hortas. Utensilios de jardinagem. Catalogas e preços. Preparo do 
terreno para canteiros. Adubos vegetaes, chimicos. e a:n.imaes. Sementeira. 
Locação e pratica da semeadura: viveiros de plantas; escolha do lagar, ex-
posição, época de plantação. Cuidados culturaes, En:x:ertia e alporcagem. 
E:x:ercicios praticas. 

Pomar: locação, exposição e orientaçã-o; sólo e sub-sólo; tutores; plan-
tação e transplantaçiio; época favoravel; cuidados de manutenção das ar-
vores; decote, poda, etc. Epoca e methodos applicados á cultura da laran-
jeira, da mangueira, do abacateiro, do cajueiro, das pinhas, da jaboticabeira, 
do abieiro, da vinha, etc. Molestias dessas plantas; meios de ev;ital7os, 
e combatel-os. Planos de pomares. Preparo dos fructos para exportação. 
Rendimentos commerciaes. Catalogas das principaes casas de plantas do 
Brasil e do extrangeiro. 

VII - PUElRICULTURA E MEDICINA PRATICA 

Puericultura. Primeiros cuidados a um recemnascido, o banho, regula-
dor da saude; o frio, inimlgo da creança; como devem ser evitados os res-
friamentos e a asphyxia; natureza dos tecidos protectores; condemnação do 
leito commum para a creança e para a mãe. Vestuario racional da creança. 
O quarto e o berço. Causas que podem perturbar o somno e a saude. Si-
gnificação dos gritos e dos chôro. Alimentação do recem-nascido. Aleita-
mento natural. Hygiene da mulher que. amamenta; effeitos da alimentação 
desta sobre a qualidade de seu leite; prohibição de alcool. Aleitamento ar-
tificial, leite esterilizado. Aleitamento mixto (natural e esterilizado). Cau-
sas que contra-indicam o aleitamento materno . Escolha de uma ama de 
leite. Ablactáção. Valor hygienico do peso crescente. Primeiros mov;imen-
tos da marcha. Perigos do beijo. Vaccinação. Primeiras palavras articula-
das. Beneficios do ar livre. Alimentação consecutiva ao aleitamento. E' 
preciso ser sempre verdadeiro nas promessas ás creanças, e incutir-lhes o 
sentimento de justiça. Energia, sem aspereza. Melhor é persuadir do que 
impôr . Desenvolver na creança o sentimento da responsabilidade e da hon-
Ta pessoal. A moral pelo exemplo dos .paes vale mais do que conselhos re~ 
netidos. Habitas de polidez de maneiras. Respeito á . propriedade alheia. 
tnspirar á criança o horror ~ mentira. Favorecer na criança o desejo ·de 
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aprender, respondendo-lhe com explicação simples âs suas interrogações. 
Educação physica. Derpostos uteis. Horas de trabalho inteHectual. Gy.-
mnastica. Educação moral. Necessidade do trabalho. Educação intelle~ 

ctual. Cultura da razão e da imaginação. Exercícios simples de abstracção, 
Edu9-ção pelo livro e pelo mestre. 

· Medicina pratica - Verificação da temperatura do corpo. Contagem das 
pulsações arteriaes e dos movimentos respiratorios. Vaccinaçã o; sua techni-
ca; onde obter limpha e agulhas . Technica das injecções hypodermicas e 
infra-musculares. Pesquiza da albumina e da glycose na urina. Modo de 
pensar feridas, contusões, queimaduras, etc. Applicação de apparelhos or-
thoplasticos em caso de luxação, .fra.ctura, etc. Exercícios praticos possí-
veis na Santa Casa de Misericordia. Nemostaticos. Envenenamentos e an-
tídotos. 

VIII - INDUSTRIA DE LACTICINIOS 

Producção d.o leite. Condições necessarias para uma · !orte producção. 
Diversas raças de vaccas leiteiras. Ordenhação das. vaccas no estabulo. 
AlimeiJ.taçÍio da vacca estabulada. Estudo do leite, :suas propriedades 
physicas e chimicas . Doenças do leite. Noções S l , re bacteriologia leitei-
ra. Cuidados a dar ao leite. Processos de conservação. Fabricação caseira 
de gelo. Apparelhos modernos. Leite condensado. Fabricação da manteiga. 
Fabricação do ·queijo. Principaes qualidades de queijo. Lucros commerciaes 
das industrias do leite. Leiterias coop.erativas. Industrias caseiras de {)On-
:servas alimentares. Compotas. Marmeladas de varias especies. Fructas e 
legumes sêccos. Conservas de legumes: feijão verde, ervilhas ao natural, 
vagens, etc. Massas de tomates. Conservas em vinagre. Catalogos das prin-
cipaes fabricas de vasilhame e utensílios para a industria de lacticinios e 
para as industrias de conservas a limentares. Rendimentos commerciaes 
dellas. 

IX - AVICULTURA - APICULTURA - SERICICULTURA 

Avicultura: Anatomia e physiologia da ave. Castração do fra ngo . Es-
tudo do ovo; embryologia, nomenclatura . Alimentação da ave, para au-
gmentar-lhe a postura. Experiencias pratica s. Alimentação para ·engorda, 
m~>thodo de engorda, Custo da alimentação e valor commercial dos ovos . O 
chôco : cuidados com a gallinha chóca. Chocadeiras artificiaes . Pratica de 
seu f unccionamento. Alimentação do11 pintos. Criadeiras artificiaes. IAs 
raças de aves. ·criação m ethodizada. Exame das diversas raças. Desenhos 
e construcções de gallinheiros, seu custo. Localização dos g·al!inheiros ; con-
veniencia em alliar a pomicultura á avicultura. Hygiene interna dos gal-
linheiros. Parasitas. Classlficação e divisão das " molestias mais communs 
ás aves. Preventivos e curativo~. Rotação das plantações. Criação de perús, 
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marrecos, gansos, pombos e avestruzes. Commercio de aves e ovos. Appa-
relhos de acondicionamento -para transporte de ovos e · frangos. Seu custo. 
Fretes ferroviarios e maritimos para os principaes mercados ·internos. 
Preparo dos productos para o mercado. Apparelhos mecanicos para m:oedu-
ra de ossos, cereaes, carne, etc. Seu custo .. Julgamento de aves nas expo-
·sições. Contabilidade avícola. 

Apicultura - Abelhas sylvestres do Estado, em que funcciona a Es-
cola. Abelha domestica. Sua utilidade na fecundação da flores. Os habi~ 

tantes da colmeia sob o ponto de vista da entomologia. A rainha. Os ma-
chos. As operarias. As larvas e seu desenvolvimento. Os inimigos das abe-
lhas: ratos, passaras, sapos, lagartixas, formigas, piolhos, etc. Molestias das 
abelhas, .paralysia, diarrhéa, etc. Alimentação das abelhas : culturas melife-
ras. Localização e installação de um colmeal. Compra das colmeias e dos 
enxames. Material apicola: catalogas de fornecedores. Pratica das opera-
ções do colmeal; abrir a colmeia, procurar a rainha, transferir a colmeia. 
passar enxames de um cortiço para outro. Cuidados com o enxame recen-
temente installado. Nutrição estimulante. Formulas de xaropes. Reuniões. 
A pilhagem: causas e remedios. Colheita do mel, emballagem, expedição: 
Rendimentos da apicultura. 

SerLcicultura - Anatomia, physiologia do bicho de séda; o ovo, a larva, 
os casúlos, a crysalida, a borboleta. Doenças do sirgo: - muscardina, pe-
brina, flacidez, porcina, mosca. Tratamentos preventivos e . curativos do 
sirgo. Educação do bicho de seda: alimentação; local e material. Incuba-
ção, cultura, enramagem, colheita. Selecção das sementes e cuidados a 
dar-lhes . . Cruzamentos. Reproducção. Seda artificial. Cultm·a da all?-orei-
ra. Especies. Multiplicação. Doenças parasitarias e não :parasitarias. Ca-
talogas de material sericicula. Preços. Importanc!a. commercial da producção 
da seda. Estatística da producção e consumo nos diversos paizes. 

VOTO DO DEPUTADO BENTO DE MIRANDA 

A CRISE ECONOMICO-FINANCEIRA 

A formidavel dep1·essão manifesta da nas nossas condições economlcas e 
financeiras tem. como é fatal. causas de ordem economica e r epercussões e 
causas de ordem financeira. 

Se fosse possível medir em numeras índices e percentagens os differen-
tes factores que contribuíram e estão contribuindo para a nossa afflictiva 
e perturbadora situação, eu ousaria affirmar que 50 o/oi dessa depressão de-
corre das condições geraes do mundo, desorganizado commercialmente peh 
grande guerra; e da natureza dos nossos principaes productos exportaveis; 
e os outros 50 o/o correm por conta da nossa orientação financeira e con-
sequente desorientação commercial. 
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A Europa empobrecida e desorganizada restringe ao minimo o consumo 
dos nossos principaes artigos coloniaes, cujos preços cahem, em consequen-
cia, a níveis pouco remuneradores; o grande n1ercado de consumo e centro 
manipulador de materias primas que ·é Norte-America, reduz a sua produ-
cção industrial pela difficuldade de exportação devido á super-valorização 
da sua moeda e á pobreza dos seus clientes. 

Pudemos em 1919. logo após o armistício, quando os grandes exercitas 
ainda estavam em pé de guerra, enviar materias primas. cereaes, carnes, etc. 
para o exterior, em um valor· até então inattingido, de :€ 130.085.000 com 
um saldo na balança commercial ele :€ 51. 9 O 8. O 00. 

Este auspicioso movimento commercial deu-nos a illusão de uma solida 
e roo.l prosperidade, apezar dos avisos de homens experientes que demons·· 
travam ser elle .devido principalmente á avultada exportação de café retido 
pelas difficuldades de navegação e muito valorizado. 

Sob a influencia desta valiosa injecção de ouro e da nossa orientação 
financeira. o cambio alteou-se á casa de 18 d. com prognosticas de atting!!' 
á de 24 d., e o commercio importador, engodado pela perspectiva de pagar 
.lllercadorias com libras de treze, dtYze e talvez dez mil réis, reforçou os 
seus pedidos normaes, na intenção de accumular stocks baratos para me-
lhores tempos. 

Impedido de cobrir-se das sorprezas de um mercauo cambial, caracteris-
ticamente instavel, já pela demora na exposição das encommendas, já pela 
prohibição de operações cambiaes a prazos mais longos, o resultado foi esse 
engorgitamento commercial a que estamos assistindo, quando veio o reverso 
da medalha, consequente ás causas acima apontadas. 

E' nossa convicção profunda que, se outra fosse a nos!'!a orientação 
financeira; se o Governo brasileiro, por meio de um apparelho idoneo e ef-
ficiente, tivesse adoptado a política da estabilização cambial na taxa de 12. 
por exemplo, não só teria adquirido meios de resistencia que minorariam 
em parte a àebacle actual, como o commercio, sem o engôdo da libra e 
dollar baratos, teria restringido de muito a sua importação. 

Possivelmente 50 o/oi das causas deprimentes teriam sido evitadas. 

A MOBILIZAÇÃO DO OURO QUE CONSTITUE O NOSSO FUNDO DE GARANTI.~ 

1''1 
I 

O lastro-ouro de uma circulação qualquer só tem effic!encia real quando 
se trata de verdadeira circulação de ouro, isto é, quando este lastro, em 
uma conjunctura depressiva possa, pela sua circulação, inverter a balança 
de valores, em um momento dado, tendendo a tornar-se contraria ao paiz 
que a possue. 

Este papel de lastro-ouro só era realmente realizado no rigido system:i 
inglez de 1 para 1; já em França e na Allemanha, de circulação proporcio-
nal ao encaixe para poder conseguir esse papel do lastro, era necessario re-
correr a artifícios e entraves, como o de fixar o maximo em ouro, a que 
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tinha direito o portador da nota, e que determinava logo ·O agio do ouro 
para a exportação. 

Nos paizes de inflacção, que são actualmente quasi todos os do mundo, 
e entre os quaes occupa o nosso lugar conspícuo, o lastro-ouro representa 
um peso morto e inutil e não garante afinal cousa nenhuma. E tanto não 
garante que a França, com um lastro-ouro acima de cinco billiões, vio o 
seu cambio em cotações excessivamente deprimidas, e nós, com o .nosso mi-
nusculo, depois de tel-o a 18 em princípios de 1920, temol-o na casa de 6 em 
principio de 1921. 

Diz-se que, apezar disso, a França não se desfez do- seu lastro, apezar 
das suas apertUi'as. 

A situação da França , ao fim da guerra, era a seguinte: havia tomado 
aos Estados Unidos por emprestimo f 550.000.000 e á Inglaterra :€ 508.000.000 
em um total de f 1.058.000.000, e havia. dado por emprestimo a diversos 
alliados :€ 355.000 . 000. Possuía em ouro para fazer face a esses compro-
missos um encaixe nas proximidades de seis billiões de francos . 

Aoa seis billiões de francos ouro que ella possuía oppunham-se ·25 . bil-
Hões que devia á Inglaterra e aos Estados Unidos. Nestas condições, com-
prehende-se o seu proposito de não arriscar o seu ouro, que representava 
apenas a quarta parte da sua divida. E' um paiz d_e immensos recursos e 
tem a perspectiva de receber uma .avultada indemnização. 

Na situação actual de infla cção em que se encontram quasi todos os 
paizes, pouca importancia apresenta a paridade dos cambios de antes da 
guerra. As concepções a ·este r espeito. vão sem cessar evoluindo, a ponto do 
Professor Cassei affirmar .que mesmo quando a balança dos valores se lhes 
torne favoravel, nunca m a is esse paizes voltarão á sua pa ridade anterior. a 
menos que reduzam a sua circulação aos limites que ella tinha antes da 
guerra. Mas esta operação offerece ta es difficuldades e tal complexidade. 
que nenhum governo a emprehenderá na extensão que tal escôpo exigirá .. 

Torna-se imprescindível, entretanto, empregar meios que . estabilizem, 
tanto quanto possível:, o .valor do novo instrumento de compra que. pre-
domina no mundo. 

Uma vez estabilizado este valor, pouco importa que elle o seja em um 
cambio baixo ou em um cambio alto. O que importa. para a solução do 
nosso problema financeiro. é levar aos nossos homens de governo a convi-
cção· de que nunca mais nós poderemos voltar á nossa paridade nominal 
primitiva, a . menos que fossemos reduzindo a massa de nossa papel moeda, 
até reduzil-a a zero ou ás suas proximidades, o que importaria em substituir 
os nossos signaes moneta rios por outros de valor ouro. Operação esta irrea-
lizavel porque, a menos de meio caminho, todo o nosso fragil edificio eco-
nomico teria desmoronado. 

Nunca eu aconselharia o aproveitamento do nosso lastro-ouro na tenta-
tiva de fazer subir o ca mbio; para iss o t eriamos necessida de, pelo ménos, 
de :E 50.000.000. 
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Estou prompto, entretanto, a approvar uma medida em que elle fosse 
·empregado em uma operação parallela que concorresse para a defesa da 
nossa producção exportavel, na sua mercadoria por excellencia - o café. 

Com as precauções necessarias. o Governo brasileiro poderia realizar o 
plano do Conde Siciliano, conjugado com a proposta, creio eu, d'O Estado 
de S. Paulo. 

Sob penhor dos 60 mil contos ouro da Caixa de Amortização, poderia-
mos obter na Europa e America do Norte dez ou doze milhões de libras 
esterlinas que. habilm.ente manejados . pelo provecto Director da Carteira 
Cambial do Banco do Brasil, forneceriam cambiaes ao commercio legitimo. 
em taxas, certamente, progressivamente melhores. 

O papel-moeda proveniente da venda dessas cambiaes seria empregado 
na compra de café, segundo o plano da valorização. A' proporção que este 
café fosse comprado e retido, fosse sendo exportado e vendido. ·o seu . prv-
ducto iri& resgatando o emprestimo sobre penhor do ouro do nosso fundo de 
garantia. 

A situação estatística excellente do café cobre perfeitamente a operação 
sem possibilidade de prejuízo. 

Nestas condições restrictas, eu proporia uma autorização ao Governo 
para mobilizar o ouro do "Fundo de Garantia" . 

Suggerio á Associação CommerciaL como ultin . medida de a uxilio á 
importação brasileira, "um accôrdo entre o Governo e os importadores no 
sentido de assumir aquelle, com as devidas garantias, as r esponsabilidades 
destes perante os exportadores extrangeiros, aos quaes pagará em titulos 
ouro, venciveis a longo prazo, mediante a entrega imm.;éliata, pelo impor-
tador. da importancia das respectivas facturas, em moeda. extraugeira ao 
Thesouro Publico, a uma taxa cambial não excedente àe 5$ por <iollar .ouro 
americano". 

Como se verifica. esta proposta envolve graves e pesado.s responsabili-
dades que deveriam ser assumidas pelo Governo brasileiro, e com muito 
fundamento a ella se oppõe nas suas brilhantes considerações o mustre Re-
lator do projecto do Senado. 

Vejamos, entretanto, nesta época de reconstrucção do ,nundo o que tem 
sido projectado ou mesmo executado no sentido de se rec•Jnstituire:n os 
povos mais alcançados e combalidos pela guerra. 

,_ •. ' - :~,.--: I 

O PLANO DE CREDITO TER MEULEN 

Antes de expôr circumstanciadamente em que consiste o plano Ter Meu-
len, do nome do banqueiro hollandez que o engendrou, transcrevemos um 
trecho de um dos seus argutos commentarios: "Este plano tal qual foi appro-
vado por uma commissão da Liga das Nações, foi agora publicado. Do seu exito. 
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ou do exito .de outro plano similar ou modificado, estâ dependendo, em 
grande parte, a. perspectiva de remediar a actual paralysação do commercio 
com os consequentes males dos desempregados, dos prejuízos financeiros e 
insegurança geral. Estes ultimos podem comportar palliativos locaes, mas 
o corpo commercial no seu conjunto não póde tornar-se firme emquanto o 
commercio internacional não reformar o seu surto. Esta ê a opinião das 
mais abalizadas autoridades. " 

"0 principal escôpo do plano é formar garantias de modo que o expor· 
tador esteja seguro do pagamento quando fornece mercadorias· a credito 
aos paizes empobrecidos." 

Ninguem affirmará, em consciencia, que não seja este o nosso caso. 
Devido a uma série de circumstancias o Brasil importou muito mais do 

que llie permittia a sua capacidade de pagamento e absorpção. 
De um modo geral o plano propõe a creação de uma commissão inter· 

nacional que físcaUzará e administrará certos bens que os Governos in-
teressados offereçam em garantia, com o fim de obter importação a credito 
para si ou para os seus concidadãos. 

A Commissão procederá ao exame do bem hypothecado e determinará 
o valor em ouro dos creditos que poderão ser obtidos contra a garantia do 
bem hypothecado. 

O Governo interessado, depois de ter concordado com a avaliação em 
ouro. prepará uma emissão de títulos vencendo juros e resgataveis em pra-
zos de cinco, dez ou quinze annos. O valor nominal e o juro de taes títulos 
deverão ser pagos, para cada caso particular, na moeda escolhida pelo ex-
portador. 

Os títulos serão então contra-assignados pela Commissão Internacional, 
como prova de terem sido por ella registrados e de que a transacção espe-
cial, em virtude da qual foram elles emittidos. ficou approvada pela Com-
missão. 

O Governo interessado poderá então dar por emprestimo taes títulos 
aos seus ·concidadãos. nos termos e com as garantias que julgar conve.-
.nientes ... 

De posse destes títulos, o importador tem a liberdade de negociar .com 
o exportador a taxa de juro e o prazo do credito desejado. 

Fica desde logo entendido que a Liga das Nações fornece apenas o 
mecanismo que porá em movimento o apparelho, mas de modo algum ficará 
ligada por qualquer garantia financeira, ou assumirá responsabilidade por 
qualquer prejuízo que, porventura, ;venha a occorrer. 

A clausula XV do pla no estabelece que. depois de ter recebido os títulos 
devidamente contra-assignados, o importador dal-os-ha em garantia ao ex-
portador. · 

Uma vez expedida á mercadoria e vencido o credito, se o importador 
satisfizer pontualmente o pagamento na data do vencimento, o exportador 
fará voltar os títulos ás suas mãos. No caso de falta de pagamento, o ex-
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portador ou seu committente tem o direito de vender os titulos e saldar a 
divida. com a restricção porém de que. antes de proceder a essa venda, seja 
dado ao Governo emittente u'm prazo razoavel para que elle resgate os ti-
tulas e satisfaça a divida do seu importador. 

Em torno deste ultimo aspecto do plano tem havido ampla discussão 
entre os interessados e os entendidos, diversos alvitres tendo sido suggeridos 
para vencer muitas dif!iculdades na pratica da sua execução. 

O que tenho em vista é simplesmente mostrar que a suggestão da ' As-
sociação Commercial não aberra totalmente do que está sendo proposto. 
como auxilio mutuo entre as nações, para auxiliar a reconstrucção dos 
paizes enfraquecidos pela guerra, e se enquadra perfeitamente neste plano 
adaptado pela Liga das Nações. 

O caso do Brasil não ê precizamente o caso das nações empobrecidas: 
temos muito producto a exportar e vender; sómente. a pobreza dos nossos 
freguezes não nos permitte vender a preço remunerador. Este facto, con-
jugado com a nossa grande inflacção de papel-moeda, diminuio em propor-
ções assustadoras o poder de compra da nossa . A vida tornou-se insup -
portavel pelo augmento de preço de todos os generos a ella indispensaveis-
e o çommer cio, tendo importado em excesso, não acha escoadouro para os 
seus stock:s e não tem numerario sufficiente para pag· · as mercadorias im-
portadas e os direitos aduaneiros sobre ellas cobrados. 

Nestas condições, se fosse possível conciliar os interesses das situações 
do exportador extrangeiro, na imminencia de grandes prejuízos pela rejei-
ção das suas mercadorias; e do exportador brasileiro, na quasi impossibili-
dade de vender os seus productos pelos preços vis consequentes da dimi-
nuição do poder de compra do nosso dinheiro, em relação ao poder de com-
pra dos dinheiros extrangeiros; seria o caso de uma intervenção do Gover-
no em auxilio do commercio e da producção. 

Nesta ordem de idêas e tomando como guia ~ plano Ter Meulen, é que 
proponho uma operação de duplo aspecto e que pôde ser assim concretizada. 

Um consorcio bancario aqui no Brasil, sob o alto contrôle do Governo 
brasileiro, tomaria a si o encargo de promover um accõrdo com os expor-
tadores extrangeiros. com mercadorias retidas nas Alfandegas brasileiras .. 

Por esse accõrdo dever-se-hia constituir nos paizes em questão outros 
consorcias bancarios. 

O consorcio bancario brasileiro tomaria a si a liquidação com os im-
portadores do Brasil, das mercadorias em ser . Para esse fim, garantido:!! 
por essas mercadorias, emittiriam títulos na moeda do paiz respectivo ven-
cendo juro de 7 o/o, a prazo de um anno, e endossados pelo Governo bra-
sileiro. 

A seu turno o Governo brasileiro. por intermedio desse ou de outro 
consorcio bancario, faria acquisição nas praças brasileiras de productos nos-
sos no montante, em moeda extrangeira, dos creditos e:xtrangeiros que elle 
acabava de garantir . 
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O consorcio bancario extrangeiro assumiria o compromisso de liquidar 
a:'! nossas mercadorias a um preço mínimo contratado em ouro, emittindo 
títulos em réis, de a ccôrdo com um cambio estabelecido, para garantia dos 
nossos exportadores. 

Supponhamos em vigor o accôrdo com as praças americanas e que as 
mercadorias dessa procedencia, retidas nas nossãs Alfandegas, orçassem por 
$40 . 000.000. 

O consorcio bancario emittiria bonus nesse valor. 
O committente do Governo brasileiro of!ereceria, por exemplo, as se-

guintes mercadorias: 

5. 000 tons. de borracha fina a $0.50 o kilo ...... . .... . .. · .. 
120.000 tons. de café a $0.26 o kilo, 000.12 a lb . .. .. .. . .. .. . 

5.000 .tons . de cacáo a $0.25 o kilo ................. . .... . 
10. 000 tons. de couros salgados a $0 .25 o kilo ..... . .... . .. . 

3. 000 tons. de couros seccos a $0 .40 o k!lo ...... . ..... , . . . 
Diversos ........ . . . ...... .. ................... . 

$ 2.600.000 
$31.200.000 
$ 1.250.000 
$ 2.500.01)0 
$ 1.200.000 
$ 1.350.000 

$40.000.0000 

A' proporção que se fossem liquidando os stocks de mercadorias, os ti• 
tulos ou letras iria m sendo resgatados. O producto das m ercadorias brasi-
leiras · vendidas nas praças a mericanas iriam resgatando as letras brasileiras 
em ouro, circulantes nas praças americanas, vice-versa. o producto das mer-
cadorias americanas, liquida das nas praças brasileiras em réis, iriam res-
gatando os títulos americanos em giro nas praças brasileiras . 

O cambio adoptado pa ra o calculo do valor das letras em réis seria 
por exemplo, o de 10 ·d. 

Si outros convenios fossem realizados com paizes europeus, o consor-
cio bancario, controla do pelo Governo Brasileiro, poderia, durante um certo 
prazo, constituir-se o uni co exportador. 

Vejamos agora si, apezar da semelhança da transacção proposta com 
as do typo enquadrado no plano Ter Meulen ella será simplesmente o pro• 
dueto da minha imaginação. 

Eis o qJie diz o professor Pigou, na sua memoria sobre "os creditos, a 
circulação e as fluctuações dos cambios" , .apresentada á Conferencia de 
Bruxellas . 

Admlttindo que as taxas cambiaes de um paiz em relação a outro devam 
continuar a fluctuar assustadoramente, os obstaculos que estas condições 
oppõem . ao seu commercio podem ser vencidos até um certo ponto, organi-
zando um systema de troca de productos por producto. 
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Este methodo já foi tentado com algum successo em certos paizes da. 
Europa Central. E' evidente que deve haver grande difrtculdade em appli-
car este processo, visto que, emquanto A quer vender X e comprar Y, B, 
que tem Y para vender, deseja muito provav-elmente comprar Z . CDino 
quer que seja, alguma cousa pôde ser realizada e já o tem eido neste sen-
tnlo, e p6de ser que se possam alcançar novos desenvolvimentos". 

Como se vê, a operação por mim planejada tem por fim furtar o .pa.lz 
por algum tempo aos effeitos desastrosos desta desordenada quéda cambial. 

Não ha duvida que a situação monetaria do mundo é tão obscura e em-
brulhada que as maiores autoridades em finanças já propõem que se pro-
cure um novo índice de valores para comparar as moedas, em vez de com-
parar-al-as s implesmente pelo ouro que ellas possam comprar. Eis o que a 
esse respeito propõe e affirma o professor Cass·el, na sua " Memoria. sobre 
os problemas monetarios do Mundo", presente tambem á Confer&ncia. d~ 

Bruxellas: "As ·paridades dos poderes de compra (poderes acquisitivos) de 
duas circulações r epresentam o verdadeil·o equilíbrio dos cambios; é pois 
de uma importancia pratica considerava! conhecer estas paridades. E' a 
ellas que nos devemos referir, quando deseja rmos nos dar conta do valor 
real do dinheiro, do symbolo monetario cujos cambios estão sujeitos a flu-
ctuaçõeo arbitrarias e por vezes desordenadas. " 

Isto quer dizer o seguinte : se com 1.000 Rs. papel brasileiro nós po-
demos adquirir aqui no Brasil uma certa quantidade de uma -serie de mer-
cadorias indispensaveis a vida, e que nos Estados Unidos estas mesmas 
quantidades das mesmas mercadorias podem ser adquir idas por $25 cen-
tavos por exemplo; o cambio brasileiro sobr e a America do Norte deve ser 
mais ou menos 12 d. 

Se com 1 shilling na Inglaterra p6de-se adquirir as mesmas mercado-
rias que com 1. 000 Rs. no Brasil, o cambio sobre Londres deve ser o de 12 d . 

Como consequencia de todas estas considerações acham os que, nesta 
conjunctura tremenda para a nossa producção, o Governo brasileiro devia 
tentar uma operação '·nos moldes do plano T er Meulen corno a que propu-
zemos, ou outro que a substituísse com vantagem. 

Não pôde crusar os braços diante do descalabro da sua producção um 
Governo que se arrogou o direito de restringir e até s upprirnir a exportação 

de certos produ c tos. 

A COBRANÇA DOS VALES OURO 

O pt·ojecto Frontin, modificado pelo Senado, manda cobrar nas Alfan-
degas da Republica. nas actuaes aperturas, o 1$000, ouro, ao cambio fixo 
de 12 d, ou sejam 2$500, papel. 

Não poderia r epu gnar a ninguer;t a adopção de tal medida como ra-
zoavel equidade, na affli ctiva situação das praças importadoras, com a co-
brança de 1$000 , ouro, referido ao dollar s uper-valorizado . 
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Quando se deu o reverso 1ia medalha, isto é, quando, devido á rigida po-
lítica financeira de Joaquim Murtinho e á prosperidade da nossa exportação, 
consequencia do longo período de cambio baixo, a taxa cambial alçou-se á 
casa de 12 d. e ultrapassou-a mais tarde, com as operações financeiras da. 
valorização do café, att:~ngindo as casas de 15, 16 e em rapidos momentos até 
a de 20 d., o Governo brasileiro, sentindo baixar cada vez mais o valor pa-
pel do :mil réis ouro, estabeleceu sem demora uma taxa de 12 11. para 
esta cobrança .. Com este procedimento elle demonstrou que, com a cobran-
ça de uma percentagem dos direitos alfandegarios em ouro, elle não tem 
em vista somente cobrir-se das despezas ouro do orçamento, mas tambem 
arranjar nova fonte de rénda em papel; o que, a meu vêr, é um erro do 
nosso orçamento. 

Não seria, portanto, descabido que na situação actual o Governo pu-
zesse wn .paradeiro ao augmento continuo 1io valor papel de 1$000, ouro, 
fixando uma taxa para a sua cobrança. 

Faz-se mistér, entretanto, atten1ier aos intereses do Thesouro e cobril· 
a sua responsabilidade no serviço em ouro do orçamento. 

Attendendo, entretanto, o que no exercício vigente, todo o serviço da 
nossa divida externa continúa a ser em dinheiro esterlino ou em francos. 
seria uma razoavel equidade que o Congresso decretasse uma medida em 
que, a partir por ex. 1io cambio 10 d., o 1$000, ouro, fosse calculado por 
cambio em esterlinos sobre Londres. 

Isto já traria um pequeno auxilio ao commercio legitimo sem maior 
prejuízo para o Thesouro. 

Assim, por exemplo, na semana de 16 a 21 de maio, o 1$000, ouro, foi 
cobrado na razão de 4$134. Tendo sido a média cambial sobre· Londres de 
85,5164 na semana anterior, calculando o 1$000, ouro, por essa taxa, te-
riamos para o seu valor em papel 3$339, com uma differença de 795 réis 
para menos. 

Entretanto, mesmo que o Governo brasileiro ou o Congresso· não qui-
zessem adoptar este alvitre, não ha razão alguma para que continuemos a 
calcular o nosso 1$000, ouro, referindo-o ao dollar, incontestavelmente su-
pervalorizado. 

Não temos necessidade deste expediente, porquanto nós somos um paiz 
de padrão ouro, nominal é verdade, mas de padrão ouro. 

Para calcular portanto o seu valor em papel, basta que -conheçamos o 
preço corrente do ouro nos mercados mundiaes, no mercado de Londres por 
exemplo, que ainda é o primeiro para esta mercadoria, pois a Inglaterra 
possue nas suas colonias talvez 314 da producção do ouro no mundo. 

Si procedermos a esta averiguação e a estes calculos, tomando por 
exemplo duas semanas differentes, a de 11 a 16 de abril e a de 16 a 21 de 
maio do corrente anno, verifica-se: 



-221-

Calculo do vaJe ouro na semana de 11 a 16 de Abril de 1921: 

Cambias médios 
v v 

E/Londres S!New-York 

Segunda-feira, 4. 
Terça-!eira, 5. . 
Quarta-feira, 6. 
Quinta-feira, 7. . . ... ....... . . .... . .. . . . 
Sexta-feira, 8. . ............ ......... .. . 
Sabbado, 9 ...... ... . . . .. ............... . . . 

Cambio méãio 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

27/32 
45/64 
29/64 
29/64 
27/64 
23/64 

8 34 5/64 

Cotação do ouro em Londres na mesma semana de abril: 

Segunda-feira, 4. . 
Terça-feira, 5. . 
Quarta-feira, 6. 
Quinta-feira, 7. 
Sexta-feira, 8. . 

gr. 
Preço médio do ouro (onça)= 31.100 .. . ..... . 

d. 
1 gramma de ouro custou 40,4 

gr. 
1. 000 réis ouro brasileiro c/0,822207 custou ... . 

ou ao cambio médio de 8 32,5/64 ....... .. . 
O preço do vale-ouro foi .. ........ . .......... . 

gr. 
1 dollar c/1,5046 valeu ..................... . 

ou ao mesmo cambio médio .. .. . .. . ... . . . 
Cambio médio c/New-York . . ..... . . , ....... . 

S. d. 
105- o 
105- 5 
104-11 
104- 7 
104-11 

d. 
104-11,6 = 1259,6 

d. 
33,2 

3888 
3090 

21 rs. 

d. 
60,78 

7117 
7284 

167 

7026 
1155 
7130 
7348 
7384 
7249 

72.84 

I 
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Calculo do vale ouro n a semana de 16 a 21 de maio de 1921: 

921- Ma io 

S egunda -f eira, 9. , ..... ... ·· ··········· 
Terça-feira, 10. . .. ····················· 
Quarta -feira , 11. ········· .... .... .... . 
Quinta-f eira, 12 . ··········· ... . . . ... . .. 

Cambio m édio da sema na de 9 a 14 de maio: 

O vale-ouro segundo o Banco do Bras il dá 
para 1.000 r éis na semana que começou 
a 16 de m a io . . • . . .. . . .. ... .. . . ... .. . .. 

E o ca lculo pela m édia cios cambios s / New-
York na sem a na a nter ior dá . . . .. . ..... . 

Cotaçã0 do our o em Londres : 

Segunda -f eira, 9 . 
T er ça-feira , 10. 
Qua rta -feira, 11. 
Quinta -feira , 12 . • 

gr. 
Preço m édio do ouro (onç;a) 31,103 ... ... . . . . 

d. 
1 gra mma de our o valeu 39 ,78 

gr. 
1. 000 r éis ouro b rasileiro c/0,82209 cus tou ... . 

va leu portant o . 
Preço do vale-our o . 

1 dolla r c / 1,5046 cu stou. . . .. ... . .... .. . . . . 
Valeu. 
Cambio médio . . . . . ..• . .. . . . . ... . ..... . ... 

Cambio 
B!Lond1·es B/New-YorTc 

v v 
8 1/ 64 
8 5/32 
8 1/16 
8 7/ 64 

8 5.5/64 

4 .134 

4 .108 

S. 

103 
103 
102 
103 

412 

7.461) 
7.496 
7.562 
7 . 555 

7.518 

d . 
4 
2 

11 
9 

5 

103 1. 25 = 1237,25 

d . 
32, 7 

4.040 
4 .164 

94 rs. 

7.401 
7.518 

117 rs. 

d. 

d. 
59,85 
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Temos assim no 1 • caso uma differença de 21 réis em cada mil réis 
~uro ou 2,1 o/o e no 2" 94 céis ou 9,4 'o/o. 

Tomando uma média de 5 '% para as differenças que encontrará fa-
talmente, todo aQuelle que se der ao trabalho. de fazer esse calculo sem:J.-
nalmente, chegaremos a o resultado, tomando essa percentagem sobre os 
108 mll contos ouro em que está orçada a receita nesta especie, de que 
.ao commercio são extorquidos 5 . 400 contos neste exagero da cobrança. 

Nem deve causar estranh ~.z~t este facto, da supervalorização do dollar, 
·q uando os Esta dos Unid<'ls t êm drenano o ouro que quasi todo o mundo 
para os seus cofres e é credor da Inglaterra, França, Italia, Russia, Bel-
gica, Servia, Yugo-Siavia e outros paizes da importancia. de f (2 . 000:000$000) 
dus billiões; pois no nosso proprio pa iz, que nunca. teve rea lmente uma 
circulação-ouro, já houve momento fugaz na nossa historia fin anceira em 
que o nosso mil réis ouro valeu mais de 27 d. esterlinos ouro. Isto signifi-
cava que naquelle momento o nosso mil réis papel valia mais do que o ouro 
contido no nosso mil réis-ouro. 

Não h a razão, segundo o meu despretencioso modo de ver, de estarmos 
a referir a nossa moeda ft moeda de t a l ou qual paiz, para o calculo dos 
.·nossos vales- ouro, porque t a l ou qual. moeda está desvalorisada. 

Abandona mos o calcu.o pelo cambio do esterlino porque elle estava 
a baixo do par, e começamos a calcular referindo ao dollar; se daqui a um, 
dous ou cinco annos, o dolla r por qualquer circumstancia vier abaixo do. 
par e a libra esterlina ainda continuar desvalorizada, iremos referir o nosso 
dinheiro ao yen, á peseta, ao franco e meio etc. emfim á moeda que no 
:rnomento mais se approximar da representação do ouro. E' e vidente que o 
melhor . caminho a seguir é referil-o directamente ao ouro . 

O processo para t a l conseguir será muito simples: no sabbado á tar de 
.a Delegacia d~ Thesouro em Londres telegrapha a média da cotação do 
~uro n essa praça durante a semana; na segunda-feira o Banco elo Brasil, 
pela m édia cambial s obre Londres da mesma semana, ca lcula o valor do mil 
réis. ouro. O preço elo out"o fino contido no mil réiso , ouro, é m~üs que suf-
ficiente para determina r-lhe o valor, pois no caso não se tr:üa de moeda 
metallica que · é sempre vendida acima de seu valor intrinseco. 

CONCLUSÕES 

De accôrdo com as considerações expendidas e outras que o momento 
~conomico-financeiro me :;uggerent e que por não a longar-1ne dernas:iado, 
deixo de manifes tar, t aes são as . minhas conclusões: 

A d·ispensa de capatazia só deverá ser concedida si o Governo puder ex-
tendel-a sem excepção, a rodas as alfandegas da Republica. 
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O mil réis, ouro, para a venda dos vales-ouro, será calculado; emq·uan~ 

to o cambio estiver abaixo de 10 d. sobre Londres, pela taxa cambial médta 
do dinheiro esterlino sobre Londres na semana anterior. Quando o· camblv 
attingir a 10 d. sobre Londres ou ultrapassar esta taxa, o mil réis, our .. , 
sérá calculado pela cotação média do ouro no mercado de Londres. 

O Governo brasileiro fica a utorizado a levantar um emprestimo ou a. 
obter creditos em Londres, Pads, Nova York, sobre caução do ouro do. fu nda-
de garantia. E stes creditos serão empregados commercialmente e com a.,. 
precauções devidas pela carteira cambial do Banco do Brasil,. no fornec1.-
mento de cambiaes ao commercio legitimo. 

O papel-moeda obtido com a venda destas cambiaes poderá ser empre-
gado na compra de café 011 de outros generos de producção naciona l par:.; 
a sua valorização segundo um plano nacional de exportaçãe•. 

Uma vez realizada a venda e exportaçfw das mercadorias compra das, c.. 
produ cto das cambiaes ficará depositado em Bancos das differentes praças, 
para os fins de formar o fomdo de defesa e estabilização cambiai. 

O Governo brasilei ro fica t a mbem a u torizado a entrar em accôrdo com 
os credores estrangeiros, adaptando um plano, nos moldes do plano Ter 
Meulen, que lhes garanta os creditos e ao m esmo tempo facilite a venda em 
g r a nde escala dos nossos !)roductos exportaveis, e sobretudo· dos que e::;tão-
mais depreciados. 

' A moratoria total ou parcial só será decretada, se o commercio bras!~ 
leiro em peso claramente a solicitar. 

A~ medidas de amparo e incentivo á producção <ievem ser estudadas 
em p rojectos á parte, comportando o credito agrícola, a recolonizaçáo sy3-
tematica do Norte, Nordeste e Centro do Brasil, a garantia de jur os áS' 
gra ndes fazendas typo de cultura e producção, adiantadas. ao iucent1vo á 
cultura dos cereaes nobres no Sul, etc., etc. 

Sala das Commissões, de julho de 1921. - Bento Miranda. 
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SESSÃO DE 15 DE JULHO 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO DE URGENCIA 

Requeiro urgencia para immediata discussão e votaçào do projecto 
n. 141 A, de 1921, do Senado. 

Sala das Sessões, 15 de Julho de 1921. - Bueno Brandcio, Presidente da 
Com missão de Finança'S, em exerci cio. 

O Sr. Gonçalves 1\-Iaia: - Sr. Presidente, ninguem nega a importancia 
e a gravidade da situaç:Io economica e finance ir ·t elo paiz, gravidade que 
certamente deu cau sa ao projecto que tomou mes mo o nome de lei emer-
gente. 

Nào serei eu quem vá crear embaraços á discussão e votação desse pro-
jecto. Acredito, porém, que não passa pela mente dos Srs. Deputados, nem 
da :1\fesa, que a Camara não se interessa por eile, a ponto de não dar nu-
mero para sua discussão e votação. Sim , porqu e, si rr<>Jrnente o projecto é 
interessante, si realmente a lei de emergen cia reflecte bem, os sustos e 
amea.ças que pesam sobre a Nação, si se trata de urna cousa seria e si somos 
Bi nceros Quando procuramos convence1· a naçào dos perigos de que está 
rcrneaça<la, penso que isto terá de reflectir ta.mbem sobre a. Cama.ra dos 
Deputados, que deve estar aqui com o maior numero, para discutir e votar 
ossumptos dessa natureza. 

U111: SR. DEPUTADO: - E até em sessão permanente. 
O SR . GoNÇALVES MAIA: - De pleno accôrdo. 
Eea o que tinha a dizer 

O Sr. Octavio Rocha: - Sr . Presidente, parece estranho que venha á 
discussão um pro.iecto dessa natureza sem que ten ham sido distribuídos os 
:'lvulsos e sem que a Camara tenha conhecimento de tudo quanto se passou 
na Commissão de Finanças. · 

0 SR. GONÇALVES MAIA: - Apoiado. Eu nem recebi o Dia1·io Officia!, 

hoje. 

0 SR. 0CTAVIO ROCBA: 
urgente ... 

0 SR. ANTONIO CARLOS: 

O SR. OC'rA.VIO RocBA: 

T1·a.tando-se, pm:ém, de assumpto muito 

E simples. 

. . . principa lmente por causa da taxa ouro, 
o commercio estã com as mercadorias retidas na Alfandega, á espera dessa 

providencia - nós, por excepção, j ulgamos que devemos conceder a, urgencia 
requerida pelo nobre Presidente da Com m issão ele Finanças. (Muito bem). 
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O Sr. AJv'aro Baptista (*) (pela ordem ): - Sr . Presidente, depois das 
palavras do illustre !eader da dissidencia, chefe, pot" conseguinte ... 

O SR. O ar AVIO RoCHA: Isso é bondade de V. Ex. Não posso ser 
chefe de V. Ex. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - ... e u ·podia, talvez devesse mesmo, calar, 
ma~ acho que, deante de interesses de ordem superior, quaesquer que sejam 
as ligações de hiera r chia ou de amiza de·, tenho o direito de me Ilronunciar, 
de dizer aquillo que penso. ( l]i[ubto bem). 

Trata-se, Sr. Presidente, neste momento, de questão tã0 extnwrdinar:ift. 
<JUe n ã o tivemos a inda igwal em toda a nossa vida financeira . Tal .é a si-
tliação. 

Esperámos, durante dia s, o pronuncia mento da Commissão incumbida 
por nós de dizer, todas as vezes que a causa publica está em p erigo, como 
dÉwemos agir. 

Pois b em; a Commissão demorou o prazo. creio que necessariamente 
exacto, para se pronunciar, e teve assim tempo, Sr . Presidente, pa r a estudar, 
para reflectir (apoiados) ·, para pensar. A nós , os principaes responsaveis, a 
nós que v a mos emittir o nosso voto favoravel sem sàber a que, a nós cabe 
protesta r neste momento. 

Acredite V. Ex. , Sr. Presidente, e com V . Ex. a Camara, que nfto 
sou um obstruccionista, m as um hom·em que reclam a o direito de votar li-
vre e conscientemente. 

Nunca, em taes emergencias, nesta Casa, se votou, talvez, sem saber o 
que, sóm ente com o intuito de salvaguardar a ltos interesses que pendem 
,principalmente do nosso exame e do nosso voto. 

E si houver alguem que não da Commissão de Finanças , o que não é 
impossível, s i houver alguem dentre nós que avente novas idéas, que apre-
sf'!nte qualquer meio superior áquelle que propoz a Commissão? 

Por que não ouvir a todos? Por acaso um dia de retardamento n a 
~archa do projecto, para seu estudo, poderá, prejuçlical-o e levar a Nação a 
um desastre completo? 

O SR. GONÇALVES MAIA: - Nem os avulsos fo ra m distribuídos ainda. 
O SR. ALVARO BAPTISTA: - Sr. Presidente, qu<l d irão de nós os nossos 

patriclos, que nos elegeram e manda r a m aqui para ~epresentar os. seus altos 
interesses, si os meios apontados pela illustre Commissão de Finanças le-
varem o p aiz á ruína, ou o salvarem da bancarrota? Si isso s u cceder, si tal 
desgraça, si ·t a l cala midade se der, que dirã o de nós? Que não lemos este 
projecto, que não meditámos sobre estas medidas? Não. 

Vae passar provavelmente o pedido de urgencia. 
O SR. GONÇALVES MAIA : -:- Não passará, porque não ha numero. 
O SR . OCTAVIO RoCHA: - A urgencia é p a r a a discussã o e não para a 

votação. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ALVARO BAPTISTA: - O meu protesto está feito, em nome do elei-
torado :republicano que me elegeu; em nome. da Nação pela qual neste mo-
mento ,tallo. porque sou Deputado d;:t Nação brasileira; e em nome de!la pro-
testo contra esta pressa, essa urgencia , que póde gravemente prejudicar os 

·interesses que todos desejamos proteger, que são os interesse;; superiores de 
nosso paJz. (Mu;,to bent; mui to bem). 

O Sr. Bueno Brandão (pela orcle>~n): - Sr. Presidente, direi apenas 
duas prtlavras para demonstrar ·á Camara que não fui precipitado reque-
rendo urgencia para discussão immediata do projecto do Senado, que tem 
por fim attender aos insistentes reclamos das praças commercia es, não só 
desta Capital, como de todas as outras do paiz, em uma situação angustiosa, 
quando todos sentimos que é de urgencia que sobre ella o Poder Legislativo 
diga a ultima palavra. 

Não ha preci·pitação, porquanto o projecto veiu do Senado, foi ampla-
mente publicado por todos os orgãos da imprensa diaria desta Capita L. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Mas o projecto hoje é outro; ootá transfor-
mado completamente. 

O Sn. BuENO BRANDÃO: - A Commissão de Finanças sciente da materia 
submettiaa a seu estudo reuniu-se em sessão permanente, quasi, durante 
quatro dias. As sessões foram p ublicas ... 

O Slt. GoNÇALVES M.\IA: - Mas a que não assistiram todos os Deputados. 
0 Sn. ALVARO BAPTISTA : 

comportaria toda a Camara. 
Mesmo porque a sala da Commissiio não 

O S1<. BuENO BRANDÃo: ... . assistidas por Deputa dos, Senadores e 
outras yJessoas. Todas a:s deliberações da Commissão de Finanças, toda a 
discussão havida naquelle recinto. estã.o amplamente divulgadas por toda a 
imprensu, que prestou, neste particular, os maiores serviços ao pai:<. 

O bnlhante parecer do Relator da Commissão, Sr. Antonio Carlos, o 
esplendid11 e luminosissimo voto do Sr. Cincinato Braga e as impressionantes 
observações feitas pelo Sr. Bento de Miranda foram transcriptos em todos 
os jornaes desta Capital, em dias consecutivos . Por isso não acredito que 
haja um brasileiro que tenha verdadeiro amor á sua patria e se interesse 
pelos negocias publicas que não conheça sufficientemente tudo que está no 
projectu cl respectivos pareceres. 

Sr. Presidente, a lém disto o jornal official, que publica nossos trabalhos, 
Ja reproduziu em suas paginas o parecer e os votos aprese ntados na Com·-
rnissão de Finanças. O que se deseja é que a Camara resolva com pleno 
conhecimento ele causa, e esse conhecimento supponho que toda a Ca-
mara tem. 

Não há um jornal desta Capital, repito, que nã.o tenha publicado toda 
a. materia a que alludimos . 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Resumidamente. 
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O SR. BUENO BRANDÃO: - E o Brasil, podemos dizer, como a Camara 
toda o conhece, n os seu s m ínimos detalh es . N ã o vejo, porta nto, motivo 
pata o protesto do illus t re Sr. Depu tado, protesto que envolve uma censura 
ao humlld~ orador que ora occu pa a tribuna . 

Não venho pedir o encerra mento da discussão; mas a abertura desta., 
pa r a q ue a Ca mara p ossa, em sua a lta sa bedoria, tra tar da s m edidas que 
são urgentes e já teem sido debatidas em todas as a ssociações commer ciaes 
do paiz. A Commissão pede u rgencia para q u e cada um dos Sr:s . Deputados 
es t ude o projecto, a presentando emenda s e s ugge:.st ões, afim de que elle saia 
d esta Casa em pra zo breve. escoimado de defeitos , contendo m edidas n eces-
s a r ias pa r a attender á premente crise que todos nós sentimos : e da qual 
·precisamos sair, cu ste o qu e custa r. 

Fora m estes, Sr . Presidente, os motivos que m e leva ram , como pre.si-
dente em exercício da Commissilo de F ina nças, na ause11cia de seu digno 
P r esidcn te, Sr. Esta cio Coimbr a, q u e se acha enfermo, a a presentar o re-
querimento de u r gencia agora submettido á votação d~~ Cama r a . A u rgencia 
ê uma medida excepcional e destinada a assu mptos reconhecidamente ur-
gen tes. corno o de que cogita o pr ojecto vindo do Senado . (M1d t o b em ; 
mwUo be11t ) . 

O Sr. Sou:T..a Filho {*) p ela onlmn) : - Sr. P residente, no que t a nge á 
necessida de da decr etação de m edidas de em er gencia para s uaviza r a situa-
ção afflictiva em qu e se debate m as cla sses conservador::ts e, notadament~, 

o cornrner cio, não ha na Cama r a , n em " alliados ", nem " imper ialistas " : ha 
uma só voz - a voz unanime do Congresso Nacional, q ue se deixa guiar e 
dominar pelos dicta mes sagra dos, procu r a ndo, antes de tudo e acim a de tudo, 
fornecer a o Governo os eleme ntos de que elle tem necessida de pa ra a ttender 
a os recla mos da opiniã o publica . 

Sr. Presidente , não estamos fazendo a qui, obra de política partida r ia . 
O :::lR. BUENO BRANDÃO: - Devemos fazer obra. de patrio tism o . 
O SR . SouzA F .ILHO: - E stamos a penas que r endo da r um pouco de 

ordem a os trabalhos pa rlamen ta r es , estamos unicamente exigindo um pouco 
tle r egula r idade nos nossos deba tes . 

O SR. BUENO B RANDÃO: - O r equerimento ê r egimental. 
O SR . GONÇALVES MAIA: - A impug na ção t a mb em é regimenta l. 
O SR. BUEJNO BRANDÃo: - Logo, nã o ha desordem a lg u m a . 
O SR. Sou zA FILHO: - D isse o nobre l eader da m a ioria nominal da Ca-

m a ra, Sr. Bueno Bra ndão, que o pronunciou , veio ão Sen ado, que sobr e e!! e 
já ·fez ampla luz a sua divulgação pela imprensa, !lão sendo permittido a ne -
nhum de nós a]Jega r ig norancia da s suggestões que elle encerra . 

E' preciso, porém , disting u ir entr e o projecto do Sena do e as suggestões 
:.presenta das no seio da Com missão de Finanças. 

(*) N ã o foi revisto pelo or a dor. 
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-o .SR . BUENO BRANDÃO: - , Tambem as suggestões da Com missão f oram 
amplamente di:vulgadas . 

0 SR . SoUZA FILHO: .Todos nós sabemos que a Commissão de Fi-
nanças, .a despeito dessa premencia a que alludiu o nobre Deputado, discutiu 
minuciosamente, por longos dias a fio, as medidas de emergencia que se 
apresentavam no projecto vindo do Senado. 

O SR. BUENO BRANDÃo: -A Camara poderá fazer o mesmo. 
O SR. SouzA FILHo: - Por que. então, nós outros não havemos de ter o 

mesmo direito? Pois, então a Commissão se r eune na sua sala, a portas fe-
chadas {não apoiados) .•. 

O SR. OSCAR SoARES: O Sr . Gonça lves Maia collnborou: 
O SR . SouzA FILHO: ... com o comparecimento de tres ou quatro 

Deputados, mais ou m enos curiosos, entre os quaes, certo dia, m e inclui: 
-então, a Commissão se reune, discute as m edidas que julga necessaria s, e 
manda um projecto para o plena rio, pa r a que a Camara o vote de afogadilho, 
·para que .. . 

.O SR. GoNÇALVES MAIA: - Querem emendas sobre a perna . 
O SR. .SouzA FILHO : - . . . o acceite ou rejeite, s em o necessario tempo 

1)ara reflectir sobre a sua conveniencia?! 
.,Sabemos, :Sr. Presidente, que o Sr. Deputado Cincinato Braga apresen-

.tou medidas de caracter occasiona l e medidas de caracter permanente ao 
projecto do Sena do, para salvar a situação nacionai. 

O Sn. BUENO BRANDÃO: -As medidas de caracter permanente consti t uem 
;~rojecto a parte; não requeri urgencia para ellas. 

O SR . SouzA FILHO : .- Sabemos mais, Sr . Presidente, que o Sr. Depu-
tado Antonio Carlos, não se conformou com muitas dessas m edidas essen-
daes, a lg umas do Sr . Cincinato Braga, outras do Sr. Octavio Rocha e ou-
tras do Sr. Bento de Miranda. Sa bemos que o Sr. Antonio Carlos , refle-
.ctindo aliás o pensamento do Governo, porque S. Ex. foi, e é o leade1· finan-
ceiro do Governo, não se conformou com muita s emendas, que, entretanto, 
vingaram no .seio da Commissão de Finanças. 

O SR. OCTAVIO RoCHA: - Isto é v erda de . 
G SR . SouzA FILHO: - Por exemplo, contra a emenda ou suggestão do 

Sr. Cincinato Braga, relativamente a os objectos considerados de luxo, in-
:~;~urgiu-se o nobre Deputa do por Minas ; foi , todavia, essa emenda acceita 
pela Commissão . 

. UM SR. DEPUTADO: - V. E x. mostra que está perf eitamente esclarecido 
.sobre o assumpto ... (r·iso). 

O SR. SEABRA FILHO : -S. Ex. decla rou que assistiu a u ma das reuniões. 
0 SR . SoUZA FILHO: Estou mais ou menos informado; mas não 

fallo pro domo mea, ba to-me pelo direito que assiste á Camara de se escla-
recer convenientemente. 

Sabemos que, a pezar da necessidade de se decretarem quanto a ntes me-
didas dessa . ordem, a Com missão de Finanças se reune u ma, mesmo duas 
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vezes quotidianamente, durante dez ou quinze dias, e nesse la pso de te.n.,o, 
a voz do patriotismo não soou aos ouvidos do illusti·e leade1· da maioria no-
minal da Camara. 

Agora, nós outros, Sr. Presidente, pobres mort::;es, nós outros, que não 
temos a honra de pertencer á aristocratica· Oonun;ssão de H'inanças . .' . 

0 SR. BUENO BRANDÃO; Não ha aristocracia alli . 
O SR. SouzA FILHO: - ... nós outros, que não podemos, por quaesquer 

motivos, comparecer ás suas reuniões, nós outros, que tinhamos a illusão de 
que o projecto teria em plenario duas discussões amplas, com a observancia 
do espaço estabelecido pelo Regimento, com a observancia da publicação n~> 

D ·iario do Congn:sso e em avulsos ... 
O SH . BuENO BRANDÃO: O Regimento náo exige a publicação em 

avulsos. 
O SR. GON ÇALVES MAIA: - Mas é a praxe e é rtecessaria essa publicação. 
O SR. SouzA FILHO: - . . . não podemos gosar do tempo .necessario pat·a 

m editar sobre essas suggestões. 
Pergunto eu: si porventura tiver, eomo tenho, emendas ou sub-emendas . 

a apresentar ás suggestões da Commissã.o ele l~int< nças, como podet·ei re .. 
digil-as hoje? 

Aqui, no correr dos debates, ou bem ouço a dii;cussão que se vae travar, 
luminosa., estou certo, ou bem redijo emendas para apn:sental-as no mo-
mento opportuno. 

Accentuo: a Camara não se acha dividida, não se a cha scindid:l, não 
se acha sepa rada por um sulco que distinga "irnpc-ria listas" de ·'alliaclos". 

O que a Camara quer é tempo para e::;tuclar e col!aborar conscieiüe- · 
ment(-~. 

Si amanhã, Sr. Presidente, depois que se fizer a necessaria luz sobre a 
matel'ia que vier á baila; si amanhã o illustre lende1· ela m a ioria nomina l, 
Sr. Bueno Brandão, solicitar o encerramento da discussão, eu lhe darei o· 
meu voto, si a Camara estivér convenientemente esclarecida. 

E s ta discu ssão, sem a distribuição de avulsos, importa em negar á Ca-
m a r a o direito ele meditar por· 24 horas sobre esse assumpto . 

O SR. B uENo BRANDÃo: - Ha mais de 48 horas que o parecet· está 
publicado. 

O SR. SouzA FILHo : - E' sa.bido que mui.tos dos Srs. Deputa dos n iio 
recebem o D -icLl"io Offic·i.al. 

O Sr:. GoNÇALVES MAIA: - O Dia.rio Official é o un i co jorna l que não se lê. 
O SIL SoUZA FILHO: -Neste caso, si ninguem assumir a responsabili-

dade da attitude, assumo eu. · Não permittirei, dentro das fm·ças que me 
forem asseguradas pelo Regimento, que se vote hoje o re·querimento de 
urgencia.. Irei a té á obstrucção. 

O SR. BUENO BRANDÃo: - O requerimento de urgencia é para discussão. 
O SR. SouzA FILHO: - Acho que deve haver um pouco de deferencia; 

para com os co!legas qu e não tiveram tempo para medita r sobre 0 a.ssumpto. 



231-

UM SR. DEPUTADO: - Então, V. Ex. insurge-sa contra o seu l eader? 
O .SR. SouzA FILHO: -Não se tra ta de l eader, porque já disse que neste 

nssumpto não ha "alliados ", nem "imperalistas". 
O SR. BuENO BRANDÃO: Ha representantes da N ação; existem 

Deputados. 
O SR . SouzA FILHO: - Vóto contra o requerim ento do illustre l eadc-r 

da maioria nominal e da minoria real da Camara . 
0 SR. BUENO BRANDÃO: - Da maioria effectiva. 
O SR. SouzA FILHO ; - ~ra o que Ünha a dizer. (1l:Iuito bent_; ?nuUo bem) . 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos o requerimento de urgencia.. 
Approvado o r eferido requerimento de urgencia . 

O Sr. C:nmçalves Maia (p e1.a oTdem.) r equer a verificação de votação. 
Procedendo-se á verificação de votação do requerimento de urgencia., 

r econhece-se terem votado a favor 94 ·Srs . De·putados e contra 12; total 
106, com o Sr . Presidente, 107 . 

O Sr. Presidente: - O requerimento de u rgencia foi a pprovado. 
Em consequencia do voto da. Camar a , vou ~ubmetter a 2• discwo;são , o 

2 rt. 1" do projecto n. 141 A. de 1921, do Senado, decreta ndo m edidas de 
emergencia. sobre taxa cambia l. 

O Sr. Luiz Blllz'tholom.eu: - P ed i a palavra., Sr. Presidente, pa ra jus-
t ificar r a pida m ente um substitutivo que vou apresentar ao projecto em dis-
cussão, relativo ás providencias que estão sendo recl?.madas para. se conse-
g uir a attenuação dos effeitos da crise actua l , que já vae attingi ndo as pro-
porQões de uma. d e·rrocada geral. 

O Corrdo da. :Manhã, descr evendo a situação da praça de S. P<Lulo. que 
não é pei or que as do R io de Janeiro e de todos os outros Estados, assim se 
manifesta: 

"E' espantosa a lis ta de fallencias verific.adas nestes ultimas 
dias, na capital de S . Paulo. Esta belecimentos fabris e commerciaes 
que a t é ha bem poucos mezes se r eputavam solidos, casas cu ja appa-
rencia era de fra nca prosperidade, at)l'esentam-se, de r epente, pe -
rante a justiça local, para confessar que estão insolvaveis e que 
precisam fugir a os honores da crise que as assoberba, requerendo 
accôrdos humilha ntes, para liquidação de contas com os seus . 
credores. 

" Durante a sem a na passada, quasi que no fôro civil daquella 
cidade, uma das mais importantes do pa iz, não se fez outra cou sa 
sinão prepa rar e commentar a situação dos fal lidos. A imp•·essão· 
na praça, segundo as informações do noticia ria de lá, é a mais.-
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penosa possível. A pressão angustiosa que asphyxia o centro desta. 
capital attingiu o seu auge nos meios pa ulis tas, rcflectindo neces-
sariamente nos municípios do interior . 

Emquanto aqui se r ecebem desses pormenores, com a desolação 
.que determinam, sabe-se, por outro lado, que foi muito auspicioso o 
resultado do recensea1~ento da população estadua l, hoje calculada 
officialmen te em cerca de quatro milhões de h a bita n tes. O capital 
da industria paulis ta, ainda segundo as estatística~. r epr esenta uma 
cifra ·elevadíssima, concorrendo basta nte para e lia :1ào só os muni-
cípios de S . Paulo, como os de Jundiahy, Sorocaba, Cam.pina~ e 
<lUtros. 

E' em uma terra opulenta como essa, de tantas possibilidades, 
que os desastres financeiros occasionados pelás más administrações 
proporcionam os dias somb1ios que correm, com o eRpectro da ban-
carrota inevitavel a rondar de norte a sul, como uma calamidade 
irremedia vel" . 

E' est a, de facto, a dolorosa situar:ão do paiz . 
E' porta nto de necessida de urgente, Sr. Presidente, a. a.dopção de me-

didas que modifiquem essa difficil situação, ampar ando a taxa cambial, alll-
viando as a perturas em que se encontra o commercio. I sto tem sido re-
clamado em consecutivas representa ções pelas associações commerciaes, 
pela impren sa, por milhares de vozes que de toda a pa rte se levantam, e 
nessas condições não quero concorrer com qualquer contingente para !'e-

tarda r o andamento do projecto em discussão, alongando-me em considera -
·ções a lheias ás medidas que julgo necessar ias na hora presente . 

Quando o incendio lavra com intensiadde, dev orando o predio em que 
habitamos, a nossa unica preoccupaç;ão deve consistir no emprego de todos 
os esforços para dominarmüs as ch ammas, que ameaça m consumir todos 
os nossos have~es . Seria loucura que, em presença ele um tal desastre, p er-
dessem os um tempo precioso em descobrir as causas elo incendio, o p.onto 
onde elle se originou, ou que nos detivessemos em reflectir sobre a fôrma 
c1e Teconstruirmos o edifício destruido . · 

O qu e a situ a<ção reclama, Sr. Presidente, pela voz do paiz inteiro, não 
é que se a nalyse neste momento as origens da crise, as causas que a ele-
terminara m , a forma do seu desenvolvimento, si ella é apenas o reflexo 
da situação m·undial ou tambem o resultado dos nossos erros accumulados, 
desde longa data, no modo de tra tarmos os problemas economicos e finan -
ceiros . 

O que o 'l.' h esouro, o commercio, as industrias, a lavoura , esperam con1 
a nciedade são deliberações rap idas que concorram para minorar os effeitos 
da crise actua l, que dia a dia toma m a iores proporções, gerando o panico 
por toda a parte . 

·Com este pensamento, Sr . Presidente , e a credita ndo que o projecto em 
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.discussão deve ser ampiiado, não contém, a meu ver , toda s as providencia~ 
que, conjugadas, possam attender aos vat·ios aspectos da crise, ás aperturas 
do Thesouro, do commercio, ao amparo immediato da taxa cambial, tomei 
a liberdade de redigir o substitutivo, que venho apresentar á consideração 
da Camara, e .que passo a justificar em p oucas palavras. 

Os principaes caracteristicos da crise actual são: 
1• a grande baixa ·cambial; 
2•, como consequenda dessa baixa : a paralysação do commercio, o re-

trahimento do numel'<trio, a impossibilida de geral ela satisfação de compro-
n1issos, o panico. 

As causas geralmente a pontadas como determinantes da crise, são: 
1" o desequilibrio na balança dos vaJores-importação e exportação; 
2•, como determinante c1'esse desequilibl'io: uma grande importação, 

especia lmente por parte do Governo, em compra de materiaes, ao· lado ele 
uma diminuta e.x]wrtação pelo enfraquecimento elos mercados consumidores; 

3•, a falta ele recursos, ouro, no exterior, para amparar a taJÇa catnbial; 
4•, as excessivas despezas elo Governo; no interior e exteriol', estas 

aggravadas pelo abaixamente da taxa cambial. 
Os remedios que estão sendo indicados para "· melhoria da situaçiio, são: 
1 •, o emprego de providencias urgentes pa1-a a elevação da taxa cam-

bial, das quaes as principaes são: augmento ela exportação, diminuição da 
importação, restricção das despezas ouro, obtenção de creditas no exterior; 

2•, mec1iclas de dilação para o pagamento de comp1·omissos, ouro, ven-
cidos ou a vencer; 

3°, medidas para o amparo da producção, fortalecendo a exportação; 
4•, medidas para o fomento elo consumo interno de productos da indus-

tria nacional; 
Semelha nte situação exige a urg·ente adopção de providencias que, con-

jugadas, a ttenuam a crise, umas produzindo effeitos immediatos, outr-<Ls 
<:lando resultados mais demorados. 

Assim sendo, Sr . Presidente, parece que essas medidas, além da Ruto-
rização que já tem o Governo Federal para o levanta mento de emprestimo 
extei;no, p oderiam ser estabelecidas da seguinte fórma: 

SUBSTI'l'UTIVO AO PROJEC'l'O 

Art. F o Gov·erno F ederal suspenderá immediatam ente todas as des-
pezas no exterio r, com pessoal ou com a compra ele materiae~ que se não 
refiram a serviços nonnaes, consignados n a lei orçamentaria. 

Art. 2• O Governo F eder a l, emquanto a taxa cambial estiver abaixo 
t:le 12 dinheiros, não .iniciará obras novas, nem proseguirá nas obras em 
.a tidame nto, que importem em despeza ouro, ldmi.tando-se á conservação 
das que es tiverem iniciadas, resguardando o trabalho feito e os materiaes 
a~1quiriclos, moclificanúo os contractos existentes sem novos· onus para o 
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era rio publico, tendo em vista. a proroga ção dos prazos para a. execução· das 
obras contractadas. 

Art. 3. ° Fica adia da a realização ela exposição que devia t er Ioga r no · 
a nno de 1922, não poàenda o Governo Federa l despender qua n t ia superior 
a 5. 000:000$, moeda corrente nacional , com a organização das festas com-
memorativas elo Centen.ario da nossa Inclependencia. 

Art. 4° l!,icam a ugmentaãos de 100 ° \0 os direitos de importação para 
consumo sobre as mercadorias que, a juizo do Governo, não sejam de pri-
meira necess idade, de luxo, e sobre aquellas que tenham similares na pro-
ducção nac~onal, entradas em portos naciona es até 31 de Dezembro de 1922, 
exceptua das aquellas que já tenham entrado ou estejam emba rcadas com 
des tino aos nossos portos, devidamente comprovadas pelos certificados con-
sulares na data da promulga ção desta lei . 

Para grapho unico. Si antes de 31 ele Dezembro de 1H22 a s ituação fi-
nanceira do paiz se normalizar, ele,·ando-se a taxa can1bia l a cima de 12 
dinheiros, deverá o Governo F edera l immediatamente decretar a suppres-
são do a ugmento de 100 o/~ sobre os direitos de importação pa ra consumo, 
de que trata o art. 4°, cuja cobra nça cessa rá pa ra as mercadorias entradas 
em por tos naciona es noventa dias depois da. publicação do respectivo decreto. 

Art. 5° As merca doria s entradas por importação no período de 1 de 
Setembro de 1920 até 30 de Junho de 1921, e que não tiverem sido retiradas 
das a lfa.ndegas até a da ta da. presente lei, ficarão dispensadas, até 31 de 
D ezembro proximo futuro, do pagamento de a rmazenagem pertencente á 

·União . 

Art. 6° Para as merca doria s entradas por importação no período de 
1 de Setembro de 1920 até 30 de Junho de 1921 , a cobra nça da quota õe 
55 <Jo ouro do imposto de importação pa ra consumo, será fei ta até 31 ele 
Dezembro proximo fu turo, á taxa fixa de 3$ por 1$ ouro . 

Art. 7° Aos importadores d8 mercadoria s entradas em por tos na c-ionaes 
no período de 1 de Setembro de 1920 a té 30 ele Junho de 1921, que :iá hou-
verem pago a quota ouro do imposto de importa ção pa ra consumo, á taxa 
superior a 3$ por 1$ ouro, será ·restituído pelo Governo F ederal o excesso 
pa go, r estituição esta que deverá ser feita de 1 de Abril a té 30 de Setem-
bro de 1922. 

P aragra pho unico . Para o f im de fazer face á r estitu ição d.e que tra ta 
o a rt. 7° e compensa r o Thesour o da renda que deixa ele arrecadar, fica 
creada uma taxa a ddiciona l de 10 o/a sobre os direitos ele importação e de-
!11ais taxas aduaneiras das m er cadoria s qu e entrarem. por importação no 
pa iz a té 31 de Dezembro de 1922 . A cobra nça desta ta xa, exceptua.das as 
m erca doria s que já tenha m en t r a do ou esteja m emba r cada s com dest~no 

aos nossos portos na data da promulgação desta lei, m ediante compro-
va ntes por certifi.ca dos consulares, poderá ser proroga da por decreto do Go-
vern o Federa l pa ra o primeiro ou para os dou s semestres elo anno de 1923, 
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.caso. a arrecadaçí'í.o do anno de 1921 não corresponda ao fim para que . foi 
creada a referida taxa. 

Art. s• Fica facultado aos devedores por titules pagaveis em moeda 
estrangeira em datas fixas, estabelecidas anteriormente á data desta lei, 
.sejam saques, ·promissorias, penhores mercantis ou contas de vencimentos 
fixos, fazerem as suas liquidaç0es em duas prestações, a primeira. a 12·0 dias 
·e a segunda a 240 .dias, contados da data desta lei para os titulas anterior-
.m·ente veneidos e contados da data de seu vencimento para os titules a ven-
·Cer, de~de que os devedores entreguem aos credo.res em moeda . . corrente 
nacional, por conta do SE·U debito, ouro, a importancia dos titulas vencidos, 
-calculada ao cambio.· de 12 ·clinheiros, dentro de 30 dias, contados da data 
desta lei para os titules já vencdios ou da data de seus• vencimentos pa.ra 
os titules a vencer. Os debites dos devedot·es q ue se utilizarem desta fa-
culdade vencerão o juro de S o/o ao anno a favor do credor, salvo outra com-
binação resultante de mutuo accôrdo entre credo!' e devedor. 

Paragrapho unico. Nesta dis·posição nfto estfto comprehendidas as obri-
gações pecuniarias provenientes dê concordátas juc1ieialmente homologadas. 

Art. 9.° Ficam abolidas por porte da Unoão todas e quaesquer restri-
cções á exportação de productos nacionnes, exceptuados o ouro e a prata, 
amoedados ou não, de accôrdo com as disposiçõ vigentes. · 

Art. 1.0. O Governo Federal provicleneiarú, sem <inus para o erario pu-
, blico, sobre a vmrrantagem no extel'ior dos productos nacionaes · que não 
sejam de facil deter!oração, por intermedio de firmas ou de bancos de· pri -
meira ordem, dando selnpre preferencia para os transportes aos vapores na-
donaes. 

Art. 11 . O Governo Fed.eral providen<'.iará como julgar mais conveniente 
sobre o fomento elo consumo interno e exportação dos productos da industria 
nacional. entrando para ese fim em aqcôrdo com os Estados . e Districto l<~e

der;tl. 

Art . 12. O Governo. promoverá accôrdo immediato com os Estados que 
tenham sido beneficiados por meio de· operações financeiras, realizadas pela 
União, inclusive o Distr.icto Federal, afim de levantarem, directamente •. em-
prestimos· no exterior, desde que possam offerecer garantias que sejam jul-
gadas sufficientes pelos emprestadores, facilitando quanto ao Districto .Fe-
d'eral 0 reforço da ga~·antia federal ele que possa necessitar, de accôrdo com. 
a lei n. 4.230, de 31 de Dezembro de '1920, art. 42. 

• J ustif'icação 

A para.lysação das obras, das compras no exterior, a reducção de todas 
as despezas no interior e exterior, emquanto a taxa cambial estiver abaixo 
de 12· dinheiros, sfto medidas de simples .bom senso para favorecer a alt'l 
cambial. 
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A eliminação das despezas com a Exposição é medida de alto effeito 
mot·al para o restabelecimento da confiança. Sem essa providencia ninguem 
acreditará que estamos {'lispostos a entrar em um sério regimen de eco-
nomia. 

Além disso , o local escolhido é o menos proprio, não dispõe de espaço 
para installações condignas. Essa Exposição nada deixaria de permanente 
que compensasse os sacrifícios que devem ser feitos pelo Thesouro. 

A elevação dos direitos alfandegarios restringe a importação, sem o in-
conveniente de caracter prohibitivo. E' providencia que todos os paizes têm 
adaptado, e ainda agora assim fizeram os Estados Unidos, não obstante a 
prosperidade em que se encontram. A importação de objectos de luxo, de 
mercadorias que não são de primeira necessidade. é uma causa importante 
no desequilibrio da balança de valores. Precizamos viver comprando o me-
nos possível no extrangeiro e vendendo o maximo possível. Esta medida 
influe favoravelmente na taxa cambial; é proteccionista, como convém ao 
Brasil. 

A elevação dos direitos alfandegarios, sendo medida excepcional, em be-
neficio da taxa cambial, não terá razão de existir quando o cambio attingir 
á taxa de 12, e assim deverá ser suspensa quando a situação do paiz já es-
tiver modificada. 

As concessões. que sejam feitas, em relação a retiradas das mercadorias 
depositadas nas Alfandegas, representam um grande auxilio ao commercio 
no momento actual. 

Sem qualquer providencia ne,sse sentido a classe commercial continuaria 
em grandes difficuldades. Desde que a providencia acautela os interesses da 
União e resolve ela melhor fórma essa importante questão, não ha motivo 
para que não seja adaptada. 

A moratoria geral é providencia reclamada por todo o paiz, mas inteira-
mente prejudicial pelo effeito moral que produziria, difficultando operações 
no exterior, creando uma atmosphera pesada, deprimente. Como medida iso-
lada seria uma verdadeira calamidade. E' indubitavel, porém, que qualque•· 
r'e"1edio no genero deve ser adoptado. Para esse fim a medida da dilação dos 
pagamentos ouro nas condições aqui apresentadas resolve a questão sem os 
inconvenientes da moratoria . 

Essa ·providencia, conjugada com as que ficaram acima indicadas, faci• 
Jitarâ. a liquidação elos compromissos ouro, vencidos ou a vencer no período 
agudo da crise, e completará a solução da questão das mercadorias retidas 
nas Alfandegas, s.ervindo para que o commercio e as industria.s possam espe · 
rar os beneficios da melhoria ela taxa cambial, o restabelecimento da con• 
fiança, o que fatalmente· se conseguirá se, com finneza e animo resoluto, 
·executarmos as medida s atrás apontadas e que são no consenso geral as 
que podem modificar a erise actual. 

A abolição de toda e qualquer restricção á exportação de productos n:>. -
cionaes é providencia de gra nde alcance. Quando da.hi resultasse, tempora-
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r iamente, qualquer alta de preço nos mercados internos, a importação de ouro 
c.:>rrigir!a esse inconveniente, modificaria em brev~ a situação. As restricções 
impostas á exportação, a preoccupação erronea de querer o Governo, por 
meio de fiscalização vexatoria, onerosa, demorada, intervir no commercio de 
exportação dos productos, col).stitue um absurdo na vida. commercial. O cor-
rectivo para o productor que exporta generos de má qualidade. falsificados. 
estâ nos p1·eços inferiores que obtêm nos mercados consumidores, nos p re-
juízos que esses exportadores soffrem, na recusa das suas mercadorias, no 
descredito das suas marcas . A intervençã o do Governo é sempre um ma.l .em 
assumpto dessa ordem, como tivemos a prova recentemente, durante a guer-
ra, na prohibição da exportação do assucar e outros generos. 

A warrantagern de procluctos no exterior influe favoravelmente na taxa 
cambial pela importação de ouro, pelo decrescimento da tomada ele cambiaes 
nas praças bras ileiras, ao passo que a valorizaçào desses productos, em de -
posito nos portos brasileiros, representa a immobilização de grandes capitaeR 
que fazem falta á economia naciona l, determinando a falta de cambiaes par"t 
o gyro commercial, o que affecta desfavoravelmente o cambio. Os generos 
depositados no paiz nã.o conseguem obter acli.antamento no exterior. sendo 
impossível a warrantagem.. 

Fomenta r a exportação. mesmo .estabelecendo :emios para isso, despeza 
que será compensada pela elevação elas taxas de importação, como já ~~ 

praticou em outros paizes, com optimos resultados, é providencia utilíssima 
em beneficio da taxa cambial. · 

Durante a guerra verificou-se que a industria nacional pôde tomar gran-
de desenvolvimento, produzir artigos que são actualmente importa dos e por 
isso seriam de grande a lca nce providencias para a .protecção ela venda rle 
productos nacionaes. 

A principal e mais urg.ente providencia, porém. no momento actual con-
siste em se procurar por todos os meios a elevação na taxa cambial. cuja 
depressão esgota o Governo e o commercio. 

O ·congresso, f'ó para a Estrada de Ferro Centrn.l do Brasil, está votando 
um credito de 16.000:000$, r elativo á clifferença de cam~io na compra do 
carvão .. e oleos, na base de 7$ o dolla r. Como o clollar está custando actual-
mente mais de 9$. aquelle credito já é insufficiente . Este exemplo basta par-i 
demonstrar a urgencia de se modificar a todo transe a taxa cambial. 

Ora, alguns Estados têm sido beneficiados, como o Rio Grande do Sul. 
Minas Gera.es e Prefeitura do D,istricto Federal , com operações custeada.'! 
pela União em enca mpações de estradas, emprestimos, etc . Como só mente 
com a entrada de ouro no paiz se poderá modi.ficar a taxa cambial, e am-
parai-a até que a situação geral melhore por meio de outras providencias 
conjugadas, é justo que esses Estados agora concorram com os seus e:;;forço~ 
e contingente para auxiliar a Uniã.o no que fôr necessario para amparar o 
cambio. Devem para isso contrahir emprestimos no exterior, como está an-
nunciado que pretendem fazer, desde que possam dar directa.mente aos em-
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prestadores as garantias necessarias, cabendo apenas á União o papel de 
facilitar as operações. Dessa fôrma ficaria affastada a possibilidade de se 
lançar mão do ouro depositado na Caixa de Amortização, diante ele qualque.t· 
ag'gravamento da situação· cambial. 

São estas, Sr. Presidente, as razões que me levam a apresentar um sub-
stitutivo ao projecto em · discussão, acreditando que as providencias que al-
vitr.o são uteis e produzirão resultados beneficos na solução da crise que 
está asphyxiando a vida nacional. (Muito bem•; mnito bem. O orador é 
C1Lmprimentado. ) 

O Sr. Mauricio de Medeiros : - Sr. Presidente. devo confessar que foi 
de sorpreza a impressão que tive quando, ao chegar hoje á Camara, tomei 
conhecimento da deliberação em que se estava de discutir com urgencia o 
actual . projecto. Da nclo meu voto favoravelmente ao requerimento do nobre 
Zeader da maioria, fil-o sómente em obedi.encia ao accôrdo que com S. Ex. 
tinha estabelecido o nobre Deputa do Octavio Rocha, Zeader das forças parla -
m.entares a que estou filia do. 

O SR. BUENO BRANDÃO: -Aliás , tra ta-se de a ssumpto familiar a V. Ex. 
e V. Ex. tem mostrado profundo conhecimento da ma teria, pelo que não 
deve sentir difficuldade em intervir no debate. 

0 S!l. MAURICIO DE MElOEIROS: Bondade .cle V. Ex. 
Acho que a urgencia votada peia Camara vein collocar em sérias diffi-

culdades a maior parte dos Deputados que. não tendo podido comparecer ás 
sessões da Commissão ele Finanças, ficaram em completa ignorancia sobre os 
fundamentos elos alvitres contidos neste projecto. Basta menciona r que entre 

·os elementos ele estudo da questão, · aqui envolvida está comprehendiclo o ma-
' gistral parecer do illustre Deputado por S. Paulo, Sr. Cincinato Braga. 

Este nobre Deputado precizou ele tres sessões para lêr a "Seus pares de 
Commissão o seu extraordinario trabalho, e isto saltando· por sobre dados 
estatísticos . Logo, não era possível que a simples leitura matinal éjo "Diario 
Otficial" ele hoje permittisse a todos os Deputados entrar no conhecimento 
de tão longo estudo. 

· O SR. BUENO BRANDÃO: - Aliás, es·se voto luminoso foi publicado simuJ .. 
taneamente por todos os jornaes, á proporção que era lido na Commlssão. 
A Commissão, para facilitar a sua publicidade, confiava aos "reporters" os 
originaes. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - E' exacto. E foi assim q u e pude satis -
fazer a minha ·curiosidade , lendo-o na imprensa não official. Mas nem 
'todos os collegas podem ter feito o mesmo'. Nem mesmo a imprensa leiga 
póde supprir a official. 

0 SR. BUENO BRAND.~O: Aliás, diz-se que os jornaes lidos si'io · 
todos, menos o "Diario Official" . 

O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Não deve ser esse o nosso presupposto. 
Votei pela urgencia . E' ma teria vencida. Grave teria sido a resp.onsabi-

·Jidade de quem a quizesse. impugnar, uma vez que fôra proposta, taJ a som-
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ma .d\0 interesses ligados ás soluçõ~s .Pendentes deste .Projecto. Em sã con-
sçiencia, entretanto, acho condemnavel a pressa de hoje. 

Entremos, porém, em assumpto . Repito que fui tomado de sorpreza, dB 
J110do , que peço desde já desculpas aos meus illustres collegas pelo des••li-
nbavado das considerações que aqui vou fazer. 

Não me traz á tribuna o desejo de qualquer ostentação de idéas ou cc-
nbecimentos em assumptos onde já se fizeram ouvir •as vozes mais autori-
Z::Mias na materia. Seria pueril que eu o .fizesse. Conheço sufficientemente a 
psy.chologia das col!ectividacles para já ter percebido a especie de preguiça 
mental q.ue faz com que a Camara, em geral, reserve a sua attenção, em 
Ct:lrtos assumptos, exclusivamente para aquelles cujos conselhos já ganha-
ram fóros de autoridade . 

. 0 SR. BUElNO BRANDÃO: -A autoridade .de V . . Ex. já está firmada 
perante todos os seus collegas. 

O SR. GONÇALVES MAIA : Pôde ficar certo, porém, de que não conse-
guiré. .derrubar as emendas ou suggestões da Commissão, cuja palavra é 
considerada infalli v e!. 

O SR. BUElNO BRANDÃo: - A . Commissão não se sentirá derrotada se não 
forem . aceitas algumas de suas suggestões. Aqui não ha, verá derrota nem 
vi·ctoria, nem tampouco questões fechadas: a .mmissão quer que se diR-
cuta amplamente. 

0 SR. GONÇALVES MAIA: - 0 dia de amanhã vem ahi. 
O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Sou obrigado a vir fazer algumas con-

siderações sobre esta materia, em face da attitude que assumi quando por 
a,qui passava, quasi em silencio, o projecto que prorogava por sessenta dias 
a dispensa do pagamento das taxas ele armazenagem nas Alfandegas da Re-
publica ás mercadorias alli reticJ.as. Por aquella occasião pareceu-me .que a op-
portunidade era boa para que -a Camara examinasse a situação de crisa em 
que se achava o nosso commercio. Para sustentar minhas affirmações fiz 
umas tantas considerações, que lograram a benevola attenção da Camara. 
Julgu que ellas ainda subsistem e são perfeitamente l€gitimas na discussã.o 
deste projecto, que funde todas as medidas que se relacionam com o a.s-
sumpto. E ahi está porque venho á tribuna. 

Devo começar por externar a opinião em que estou sobre a falta de in-
formações exactas com que a Commissão de Finanças deveria contar na 
elaboração . deste projecto. 

Evidentemente uma tal opinião parecerá uma ousadia. Eu me explico. 
Muito difficil me parece encontrar uma exacta therapeutica pa.ra um 

caso ·morbido, sem que o diagnostico esteja devidamente estabelecido. E no 
estabelecimento do diagnostico não basta achar o rotulo da doen~a. 

E' mistér conhecer com segurança todos os antecedentes, de fôrma a bem 
determinar-se a modalidade morbida. 

No caso ·actual nã.o basta dizer que a crise actual é uma crise de cam-
bio. Mr;.s crise de cambio por que? E' necessario que outras informações 
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·venham, não sómente eluéida·r-·nos quanto á profundidade da crise, como no:;: 
esclarecer quanto á extensão dos recursos de que podemos dispÔr pàra 

com batel-a. 
O SR. BUENO BRANDÃO: - No caso, o doente está exposto. A conferenCia 

medica está reunida. 
O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Só assim se explica. a minha inter-

venção ... 
O SR. BuENo BRANDÃO: - Não apoiado. V. Ex. é financista e medico. 
O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Foi porque considerasse que o conheci·-

. mento de certos factos era indispensavel ao estudo da crise actual que re-
·queri e a Camara approvou· que se solicitassem do Governo algumas infor-
mações. Perguntei, por exemplo, certos detalhes sobre o emprestimo reali-· 
zado ultimamente na Norte America pelo Governo brasileiro: - sobre a su::t 
utilização, se total ou parcial em Nova York; sobre o destino do saldo elo 
emprestimo, sobre a maneira de sua remessa para o Brasil. Não era ne-
nhum desejo escandaloso de forçar o Governo a declarações. que me levava. 
a isso. mas tão sãmente a necessidade de possuir certos elementos que m i? 
pareciam uteis ao estudo da crise · de cambio. 

O SR. BuENO BRANDÃO: - O Poder Executivo foi solicito em fornecer as 
' informações pedidas. 

O SR . MAUR!CIO DE MEDEIRos: - Tendo esse meu pedido merecido da 
Camar-a, com o apoio de seu illustre leade1·. a generosidade de sua approva-
ção, respondeu o Governo a essas solicitações. 

Julgo, entretanto, que. ou o pedido de informações não estava sufficien-
temente claro, ou o Governo considerou desnecessarios certos detalhes que 
me pareciam importantes. 

Não quero com isto referir-me aos termos do contracto com os banquei-
ros. comquanto taes termos devam mais cedo ou mais tarde ser divulgadôs 

· amplamente. Eu mesmo previra, no meu requerimento de informações, a 
hypothese de considerar o .Governo prejudicial á marcha das operações- a 
actual divulgação desse contrato. 

.. ~ 

A resposta do Governo servio para tranquillizar a praça do Rio de J a -
neiro. onde reinava a certeza de que do emprestimo americano não v!~·h 
para o Brasil nenhum dollar. Eu ·fizera tal affirmação em meu discurso. 
·Diante de um desmentido pela imprensa diaria, impunha-se a informação 
segm·a do proprio Governo . Foi o que· veio trazer o officio do Sr. Ministro 
da Fazenda, quando nos diz que sete milhões de dollars ficaram em Nova 
York, mas o resto está vindo para o Brasil. 

Mas eu tinha perguntado quanto tinha vindo. O Governo não r espon-
deu. Eu indagara: como tinha vindo .. O Governo não disse. Sua · resposta 
é assim concebida: 

uRealizado o emprestimo, os banqueiros puzeram o producto do 
-J. mesmo á disposição do GovernD brasileiro, que pode1·ia saccal-o como 
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entendesse, até mesmo por telegramma. Dentro dessa ampla auto-
rização o Governo destacou para ser saccado por intermedio do 
Banco do Brasil $18 . 000.000, dos quaes já tem saccado e sacca.rá o 
que fôr necessario, á medida de suas necessidades. " 

Quanto saccou? Era importante conhecei-o, para saber se teria havido 
qualquer influencia desses saques sobre o cambio. 

Pretende saccar em grandes sommas? A influencia seria evidente. 

Saccará por jogo de bancos, ou virá o producto em especie? 
O SR. BUENO BRANDÃo: - Naturalmente terá em attenção as necessida.". 

c:_es da praça e as conveniencias elo momento para poder adoptar um ou 
outro systema, não sendo facil o transporte em especie. 

0 SR. MAURICIO DEl MEIDEliROS: - 0 nobre Deputado por Minas a inda m<;> 
suggere uma duvida : - contará o ·Governo ir fazendo os seus saques sobre 
Nova York. á medida elas necessidades cambiaes, para affrontar as depressões 
da taxa? 

Se é assim que elle tem agido, nenhuma influencia se tem até agora no-
tado nesse domínio. 

Mas, de todas as perguntas uma ha que me p? .. "'ce indispensavel de res-
ponder, para que aqui, conscientemente, a Camara possa tomar alguma de-
lib~ração: é aquella sobre o destino que o Governo pretende da~ ao pro-
dueto do emprestimo. Não se trata de pergunta indiscreta . Nenhum motivo 
temos para não confiar no emprego que o Governo reserva aos 18 milhões 
de dollars do emprestimo. Mas, no momento actual, diante da crise que se 
annuncia, está-se a fazer uma especie de ca talogação de despezas uteis e 
inuteis , segundo a sua adiabilidade ou não. Assim sendo, não parece demais 
que a Cama ra conheça ao discutir, medidas de emergencia, quaes as despe-
zas que o Poder Executivo pretende fazer com o producto do emprestimo 
a mericano, a lém dos sete milhões que lá ficarai:n em Nova York. 

Talvez fosse possi vel a diai-as. Nesse caso seriam disponibilidades impor-
tantes para affrontar a crise. 

O SR. BuENO BRAND"io: - Nesse sentido a orientação do Governo é co ·: 
nhecida·: restringi r a o mínimo possível as despezas publicas e a applicação 
de dinheiro a causas inadiaveis . 

O Sn. MAumcro DE lVJ:FJDEJmos: - Sem duvida, é conhecida a deliberação 
do Governo quanto a despezas. lVJ:as, quando se chega a querer determinar 
o que seja adiavel ou. nã.o, cahe-se em um terreno de muito difficil precisão. 

O Governo .Jimitou-se a dizer, quanto ao emprego desses 18 milhões de 
dollars. que os utilizará á m edida de s uas necessidades . Desde logo uma du-
vida se impõe: - serã,o taes necessidades as despezas de naturez.o'l. orçamen-
taria normal, ordinaria? Ou .ta.es necessidades são despezas extraordinarüts 
com obras ou trabalhos d.e caracter reproductivo. E' ainda um outro criterio 
que póde, além da inadiabilidade de uma obra, justificar a sua execução; o 
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de ser coHsa reproductiva. Mas que considera o Governo como obt·a .cepro-
ductiva que deva ser atacada com o producto desse emprestimo? 

O SR . BUENO BRANDÃO: - Isso depende de es tudo mais demorado por 
parte do Governo. Depende de diversos ministerios para attender-se ás obras 
que forem julgadas imprescindíveis e inadiaveis. 

O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Ainda no mesmo curso de idéas e .inda-· 
gações, pergunto de mim para mim, inquieto: julgará o Governo como pos~ 
s ivel a a pplicação do producto do empres t imo em cobrir os "deficits" da 
renda ordinaria do paiz? Neste caso, é precizo que a Camara conheça a gra-
vidade de uma t a l situação: - teria o Thesouro Nacional cheg-a.Clo a · um 
tal período de depauperamento que teria de a char, para as proprias despezas 
ordinarias do paiz, recursos extraordinarios, oriundos de emprestimos feitos 
no E x terior . Se a Commissão de Finanças tivesse tido essa informação, ou-
tra t eria sido por cer to a 1sua attitude, e .a decisão de economiza r profunda -
mente nas despezas publicas teria assumido uma fórmula muito mais pre-
ciza e categorica. De facto se, para fazer face ás despezas ordinarias, é ne-
cessario ir-se aos recursos extr.aordinarios dos emprestimos. como o Jimitf) 
de nossa tributação, se não está esgotado está muito proximo disso, e como 
a possibilidade de novos emprestimos para o exercício futuro não deve sel·-
vir para basear nenhum calculo - a unica solução orçamentaria para o 
anno proximo seria a dos gran des córtes . Tudo isso ficaria esclarecido com 
a resposta mais explícita do Governo nesse assu mpto do empr ego do produ .. 
cto do emprestimo. 

-Mas ainda outra questão surge de necessaria elucidação: é a r eferente 
á modalidade das garantias que foram dadas ao emprestador . Em que t er ·· 
mos t eriam sido empenhados os impostos de consumo e de sello ? Mesmo 
sem divulgação dos termos do contrato, teria sido util conhecer esse de-
i a lhe. 

A Prefeitura do Districto F ederal fez cert~t vez um emprestimo dando 
como garantia o imposto predial . As clausulas do contrato de emprestimo 
foram, porém, de tal natureza, que nunca mais se pôde fazer a m inima 
concessão em ma teria de imposto predial no Districto. Como ter iam sido 
as clausulas do contrato do actual emprestimo? O imposto de consumo tem 
sido muito ampliado nes tes ultimos annos. Elle se tem estendido até a ar-
tigos de producção agrícola: como o assucar, como o café moído. Está-se, 
porém, a inda . quanto a esses artigos, no período dos ensaios . Varios erros 
já a pratica tem apontado . Precizaremos muito breve corrigil-os: dimi-
nuindo certas taxas que estão excessivas. 

Poderemos fazel-o depois de novo emprestimo de que essas taxas são 
penhor? 

Não parece que seja desprezível a r esposta a urna tal pe1gunta, pa ra 
que, de accôrdo com ella, a Commissão de Finanças possa organizar a s un. 
acção orçamentaria, e na propria actua l questão ;financeira. 

Outro elemento de estudo ainda foi o que pedi por intermedio da Mesa. 
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e · cmn o '"placet" da Camara, relativo a o volume e valor das mercadorias 
retidas nas Alfandegas da Republica. 

O SR. BUENO BRANDÃo: - V. Ex. deve saber que o Governo pedio por 
telegramma essas informações para fornecer a V. Ex. 

O SR. MAURICIO DEl MEJDEJIRos: - '.ra mbem creio que esse é um dado in·· 
dispensavel e que por certo faltou ao estudo da Commissão de Finanças na 
elaboração deste projecto. 

Todos n6s affirmamos que ha muitas mercadorias retidas nas Alfan-
degu.s. Por outro lado, affirma-se correntemente que a grande crise de 
cambio provém do excesso de importa ção e da enorme quantidade de cam-
biaes que h a a pagar, nas pra ças commercia es brasileiras, por saques re-
lativos a essas mercadorias retidas nas Alfandega s . Onde estão, porém, 
o~ da dos? 

A Ca m a ra os pedia, por suggestão minha, para poder decidir ..:om exu" 
ct:clão de conhecimento. 

Se em outros assumptos não é possível deliberar por conjecturas. mui-
to menos em ma teria de finanças. Acredito que a immediata resposta 3 
ta es perguntas teria talvez contribuído para que a Commissão de Finanças 
s e pronunciasse com melhor fundam·ento, entre a duas escolas que acolá 
s e defronta ram: - a de intervenção em favor do commercio para salval-o 
de a pertura s consequentes a esses pagamentos, cuja aprecia ção só se po-
deria fazer com segura nça, diante da informação d'o Governo, em r esposta 
ao m eu r equerimento - e a de abstenção. 

O Srt. Bu EJNO BRANDÃO: - As informa ções fornecidas foram s uffic ientes 
par a jus tificar as medidas do projecto. 

O Sn. ARMANDO BuRLAMAQUI: - O nobre Deputado quer é precizão. 
Não foi possível informar, mas o f a cto existe. As Alfandegas estão a.bar-
r0ta das de mercadorias . 

,O SR. RAUL ALVES: - Quem nos declara isto é o commercio, isto é, 
quem pede providencia s. 

O SR. MAURICIO DEl MEDEIROS : - Nã(J poderia o Governo · dizer o numero 
com precizã o? 

0 SR. ARMANDO BUF.LAMAQUI: - A ssim de prompto não. 
0 S n . MAURICIO DE MEDEIROS: - Não creio que seja difficil. Os !nspe-

ctores das Alfa ndegas têm os "dossiers " em dia, com todos esses dados 
à m ã o. 

Seria qu~stão de: 2:4 horas: - por t elegramma a pergunta e · por tele-
grarnma a resposta. Nã.o seria, pois, difficil. Ao fazer tal perg-unta ao Go-
verno n ã o obedeci ás Ininhas simples inspirações. Conversei sobre o as-
sumpto co1n o nobre relator do projecto, que concordou em considerar de· 
grande utilidade taes informações . Não direi que S. Ex. as. julgasse indis-
pensaveis , vis to que as dispensou na elaboração de seu parecer, mas não· 
s6mente considerou possível, como util a resposta. 

Ahi est á por que minha impressão é a de que o. exame df>ate projecto 
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deve ser feito sob um espirito de duvidas, incertezas e inquietações sobre 
pontos cuja elucidação teria sido necessaria, para melhor orientação do 
assumpto. 

Partindo desta falha inicial, o projecto que aqui se apresenta escapa a. 
minha competencia para julgamento de sua materia (n(iO apoia.(W.s), mas 
perr.\itte. e.ntretanto, que, com espirito de critica leiga, soffra de mim um 
exame artificial e despretencioso. 

Nota-se desde logo que nelle se revela uma complacencia condemnavel 
em tal materia, porque é a complacencia de idéas que se não podem fundf.r 
sem grandes e sensiveis heterogeneidades. 

Quem leu com attenção o parecer brilhante, succinto, admiravelment.oi 
lançado, do nobre R elator da Commissão, nelle sentio as linhas nitida.s e 
agudas de uma escola de política financeira de contornos muito seguros. 
Quem leu o não menos brilhante parecer do S1·. Cincinato Braga - ver-
da deiro programma .de patriotismo pratico - verificou por seu turno :1s 
d3 Governo que seja efficiente para a1tera1· as taxas carnbiaes, alteando-as 
ou baixando-as. 

De pleno accôrdo com S. Ex. 
Adaptando essa doutrina aos factos actuaes. conclue o nobre Relator·: 

os effeitos da actual depressão cambial não podem receber solução ·nenhuma 
de ordem governamental. Ao Governo não cabe a intromissão em pheniJ-
menos de commercio, de natureza privada. 

O SR . ANTONIO CARLOs: - Não foi propriamente isso que eu disse. O 
que eu disse foi o seguinte: que o Estado não deveria absolutamente inter-
vir na orbita em que gyram os interesses ·do commercio importador, em 
face dos credores extrangeiros. Esse principio é que ficou triumphante. na 
Commissão. 

O SR. MAURICIO DEl MElOEIROS: - Esse principio não é senão uma con-
sequencia. Elle se encaixa na mesma ordem de idéas com as quaes o nobre 
Relator aprecia os phenomenos de cambio: phenomenos na turaes, fõra da 
a lçada de acção do Estado. 

De outro lado, porém, tinhamos as suggestões do nobre Deputado Sr _ 
Cincinato Braga, francamente intervencionistas. propondo uma verda deira 
conco!.·data com o credor extrangeiro, feita pelos devedores naciona.es com 
o endosso do Governo. E, muito natural e logicamente, desde que o Go-
verno intervinha com seu endosso, procurando normalizar a situação pri-
vada entre devedores nacionaes e credores extrangeiros, interessando. pois. 
o seu nome nas operações de liquidação do actual debito - justo era que 
o Estado, por medidas de restlicção de importação, se acautelasse contra 
novos erros do commercio que, solto á sua propria iniciativa , tinha che-
gado á tremenda situação de que o apoio do Governo o teria tirado . 

Assim. logico com o principio da intervenção nas relações privadas do 
commercio. o nob1·e Deputado Cincinato Braga propunha restricções na 
"importação para que se regulasse o equilíbrio cambial. 
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A Conunlssão, que parecia ter-se fili~do ao primeiro principio - o de 
não intervenção - adoptou comtudo as medidas restrictivas da ·importação. 

O SR. ANTONIO CARLOS : - Podem ser adaptadas. Eu mesmo as adoptei 
sem quebra dos principias fundamentaes. 

0 S R. MAURICIO DE MEDEIROSS : - Perdôe-me O nobre Relator que eu 
<:onsidere essas medidas de restricção cons tantes elo actual projecto como 
uma intervenção elas mais prejudiciaes do Estado em questões de cambio. 

O• SR . ANTONIO CARLOs: - A intervenção do Estado no m erca do d e 
cambio é para o fim de manter taxas artiÚciaes. 

0 SR. MAURICIO DE MEIDEIROS: - Qual é então O objectivo dessa restri-
cçã.o, se não o effeito posterior sobre as taxas? 

O SR. ANTONIO CARLOS: - No caso, não h a intervenção . A taxa ãe-
.cresce naturalmente e não artificiaimente. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - A intervenção não é clirecta, mas É 

indirecta. Não é o Governo concorrendo com os especuladores, fazendo 
jogo d e cambio. Mas é o Governo intervindo na orbita privada do com-
m e rcio, restringindo a sua actividacle em determinados r a mos, para o fim 
de forçar o equilíbrio entre a exportação e importação e, portanto, eleva-
ção da t axa cambial. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Até os que se r ~locam no meu ponto de 
vis t a podem fazel-o sem quebra de princípios. 

O SP. . MAURICIO DE MEIDEIP.OS: - Admittamos que sem quebra de prin-
cípios e , portB.nto, muito homogeneamente, tenha o projecto em debate 
aceito a restl'icção de importação, tal como se acha formulada p ela emenda 
elo S r . Cincinat o Braga. Uma pergunta ainda nos resta: obedecerá tal 
e n1enda aos r eaes interesses da Nação? Podemos nós introduzir em noss :1. 
legislaçilo medidas que importem em restringir a importação, da maneira 
por q ue o fa z o projecto? Sempre que se falla nesse a ssumpto, respondem 
·que todos os pa izes do mundo restringiram a sua importação, por medida s 
lega.es . J<J' exacto. Mas qual o principal objectivo que se visava? 

A ~orpr~za com que fui colhido pa ra este debate impedio-me de vir 
documentado nesse assumpto. Citarei de memoria, entretaJYto, o que a res·· 
p eito me acode a o espírito . O primeiro dos objectivos collimados pe~a legis-
la.;:ão r·estrictiva d e importação, selecciona ndo-a, foi o de prc,tecçã o ás in-
dus trias naciona es de cada paiz. A longa justificação com que o Conselho 
F ederal Suisso, ainda em Janeiro deste anno, pedio á Assembléa Federal 
m edida s de restl-:icção da importaçã o ê eloquente no assumpto. A Suis"a, 
insula da entre paizes de moeda desvalorizada - a Allemanha , Ita lia, 
F rança, sentia os effeitos de uma( concurrencia desigual ás suas indus-
tria s . d·entro do seu proprio paiz, pelas industria s desses paizes ele moeda 
desva lor izada . A sua situação, excellente quanto ao valor do franco suisso, 
cre..'bva -lhe a gora emba1·aços pa1-a a sua vida normal industrial de ta l fór-
11l'·L ou e a crescente importação de a rtigos extrangeiros, concorrendo com os 
da producÇão suissa, veio perturbar profunda mente a industria nacional. 
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prc:vocando o "chomage", sobrecarregando os onus do Estado em · ·assis -
tencia social aos sem trabalho, etc. Foi diante· desse facto que o Govéirno· 
pedio medidas de restricção de importação: para su stentar, portanto, as 
industrias nacionaes. 

Identicas foram em sua essencia as conside!·ações a que obedeceram a 
França e a Inglaterra. 

O SR. MARIO BRANT: Não apoiado. Na França foi por motivo co!'n-
pletamente diverso: para evitar a desvalorização da moeda . 

O SR. GoNÇALVEJS MAIA: - Pelo menos a lei de 1918, que prohibio a 
compra de certos artigos, refere-se justamente aos produzidos no paiz. 

O SR. MAURICIO DE MEJDEIROS : - A escolha d.os artigos sobre os· quaes 
recahio a prohibição de importação na França foi· feita com essa pr'€-
occupação: protecção ás industrias nacionaes. 

A nossa situação não é a mesma. 
Quem examina a lista de artigos contidos na emenda do Sr. Cincinat::~ 

Braga verif ica que não ha absolutamente, como criterio dominante, a pro-
tecção ás industrías nacionaes. Por outro lado, é muito difficil se esta-
belecer com segurança o qu e seja em verdade artigo de luxo. Qua ndo se 
quer usar de um certo rigor em tal apreciação, commettem-se in justiças . 
Ahi está, por exemplo, nessa lista um a rtigo que. se é de luxo, qua ndO· 
consideradas as condições de a limentação da Ca pital da R epublic<L, perd.e 
esse caracter em certas regiões do paiz, como no Norte. As conser vas, 
por' exemplo .. . 

O ·sR. GoNÇALVES 'MAIA: - São o alimento no Amazonas . 
O SR . MAURICIO DE MEDEIROS: ·_ Perfeitamente. As conservas consti-

tuem para larga região da Amazonia o recurso maio1· de ·alimentação. 
E' um mal encarar certos probiernas como esse pelo prisma do que ae 

passa na Capital . Medidas de restricção de importação decreta das assim · 
par a todo o paiz, com o caracter de uniformidade dos impostos fe deraes. 
podem trazer consequencias desagradaveis para certas zonas do paJz . A 
industria na cional das conserva s a inda nã o· póde f azer fa ce a o consumo de· 
todo o paiz . 

O SR. JOAQUIM OsoRro: - A industria nacional de conservas já está 
produzindo em larga escala, p1·incipalmente no Rio Grande do Sul . · 

O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Não creio que possa abastecet· todo o 
:rbercado interno, e por isso é que tenho duvidas qua nto á fi xação em lei-
daquillo que seja considerado em todo o Brasil como a rtigo de luxo. 

Por outro lado, é precizo considerar que, nesta lista de artigos desti-
na dos a uma prohibitiva aggravação de impostos, figuram alguns que con-
stituem muitas vezes objecto de lima Só natureza de commercio. P a r a não· 
faJiar senão de um: a s perfumarias , por exemplo. 

Qual vai ser a situ ação consequente a esta subita elevação de impos--
tos de entrada para as perfuma rias ? 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - O monopolio da iEdustria naci onal! 
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.o SR:· MAURICIO DE lVIEIDEmos: - E' precizo · nota r que já estes artigos. 
ger a lmente considerados ·de luxo, soffrem ·uma sob1·ecarga importante n'L 
tarifação de direitos de impoetaçüo. As perfumarias soffrem uma taxação 
tão brutal que a Commissão de revisão de t a rifas aduaneiras propõz a di-
minuição de taes direitos. Basta dizer que o direito é calculado Eobre o 
peso bruto, isto é, considerado como peso a pagRr na mesma base da ta-
rifa, o casco da perfumaria, vidro espesso e pesado. Sobre esse direito ha 
o sello · de 10 'i"o . H a as despezas de despacho: 10 % . Para não f a liar senão 
de um artigo - a a.gua de quina - loção ele uso banal. Seu custo, incluin-
do· o transporte até o Brasil, regula ·actualmente por litro 17$600. Com os 
actuaes direitos e com a depressão cambial actual, esse li.tro de loção paga 
de direitos ao p:üz 32$300. Elevat· ao quaclrupl o estJes direitos signifio:a 
cobrar 129$200 de direitos por litro ele loção que custa 17$600. E' prohi-
bitivo. O autor da proposta dirá que foi isso mesmo que elle desejou. Ma~' 

- ·e o ·commercio que vive exclusivamente de perfumarias? Deve desapiÍR-
recer?· E' inutil ao paiz a somma de impostos que elle paga? Bastará a 
industria nacional de · perfumarias para abastecer todo o Brasil, fechado 
assim ás perfumarias extr a ngeiras? 

E que dizer da situação que bruscamente se creará na actividade com-
mercial do paiz com a paralysação forçada dos rar ..... s dessa actividade que 
vivem· exclusivamente de artigos importados e agora s úpertaxados? 

O SR. RAUL ALVES: - Parece-me que essa medida foi proposta pelo 
córnmercio. 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Não. Houve suggestão de alguns commer-
ciantes e inclustriaes, mas não do commercio. E' precizo distinguil'. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - A ~ ei determina, que isso seja com 
·prazo limitado . 

O SR. SouzA FILHO: - E ssa ~ ituaç;.lo vai dar em n.:sultado a ele"ação 
vertiginosa dos preços dos "stocks" existentes e das mercadorias nacio-
naes . Quem perderá será o consumidor. 

0 SR. MAURICIO DE 1\fFJDEIROS : - E' justíssima fl; ob~ervação dú nobre 
Deputado por Pernambuco; Se alguem pede a<.o comrnercio uma tal medida 
só póde ser pelo interesse ele valorizar os grandes "stocks" actuaes de 
mercadorias importadas com 01> cLreitus accua e,. E' certü que ü projecto 
determina um prazo, como muito bem lembra o nobre Deputa do pelo Pia u-
hy. :rifas a maneil'a de executar pratica m ente "· observancia a esse pra zo 
é que me parece muito difficil . E' necessa.rio, para. que se volte á tarifa 
normal. que o cambio se mantenha a 10 cl. durante tres mezes ininterru-
ptamente. Os grandes interesses q ue s e abrigarão á sombra da tarifa pro-
hil:i.th'a do p r oj ecto, não recuarão por certo em, por simples jogo de cam-
bio . provoca no decurso desses tres mezes, uma. de.press?.o cambial que 
quebre a ini,nterruptabilidadc necessarih a.o restabelecimento da tarifa 
no1~111al . 
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o SR. ARMANW BURLAM AQUI: V. Ex. ahi tem toda a razão. Devo 
lembrar, entretanto, que a medida faz parte de um systema solidamente 
condemnavel. Dentro do systema tem sv.a utilidade. O sys tema ê que !*ltá 
mutilado. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - E ssas m edidas têm s id o adoptadas sem 
systema. 

O SR. · ARMANDO BuRLAMAQUI: - Protécção ás industrias nacionaes e 
ao commercio. com a diminuição da importação para a diminuição da ne-
cessidade ouro. 

O SR. SouzA FILHO: - Convenci-me da inutilidade dessa medida lendo 
o parecer do relat~r. 

O SR. MAURICIO DE J\lEDEIROS : - Um outro aspecto· nos resta. ainda a 
examinar nessa qu estão r elativa á aggravação dos impostos de importação 
de certas mercadorias. Nã o vêm de mim proprio as considerações nesse 
pa rticular - ellas foram feitas pelo proprio relator do projecto: são a.s 
attinentes ás represalias que, porventura; possam tomar sobre nós os pal-
zes feridos em seu commer cio pela medida ah! proposta·. Lembremos o . que 
se passa quanto á França, por exemplo. Temos tido com esse paiz uma 
longa e extenuante politica de concessões e de accõrdoa para conseguir 
que a!li não se a lterem os enormes direitos aduanei r os sobre o café. Nã.o 
se tratando de a rtigo de primeira necessidade, mas bem um a1imert1;_o de 
luxo, só uma política commercial de entendimento amistoso tem COi1.seguido 
com que as taxas sobre sua entrada não se tenham elevado de muito. No 
primeiro anno d epois da guerra, na premente necessidade de reconstituir 
as suas f inanças, ainda t errivelm ente sobrecarregadas com os onus restan-
tes da guerra, a Fra n ça buscou em u ma taxação maior dos direitos adua-
n e'ros, um reforço para suas r eceitas. 

Um dos artigos, desde logo visados para o augmento, f oi o café. Foi 
·mistér que a nossa diplomacia interv! e@se com instancia para conseguir 
impedir esse a ugm ento . Mas é cla ro que essa tolerancia ela legis lação adua-
neira franceza cessará Jogo que o primeiro p retexto lhe sej a fornecido por 
nós pa ra uma r ept·esalia. Esse p1·etexto nós o vamos fornecer com a m1~ 

dida contida nessa emenda : creando uma situação de especial prohibição 
para a entrada de artigos que são productos-, na sua maioria , da actividadq 
industrial franceza . 

O SR. OCTAVIO ROCHA : - Aliás, o Sr. Raul Fernandes fez essa obser-
vação. na Commissão de Finanças, acompanhando o volo do Sr. Antonio 
Carlos. 

0 SR. MAURICIO DE MWEIROS: - Até OS propr:ios automoveis, que a 
emenda do Sr. Cincinato Braga considera como artigos d e luxo ... 

O SR. GoNÇALVl'lS MAIA: - A lei franceza de 1918 a brio uma excepção 
pa ra os automoveis a té 15 mil francos, quando destinados a os m edicos. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - 0 Sr. Cincinato t a mbem abrio urrta. 
excepção para os a utomoveis de custo inferior a 5:000$000. 
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O SR. SouzA FILHO: - Com a taxa cambial actual fica prohibida assim 
a importação de automoveis, porque poucos haverá a esses preços. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Até na fixação desse limite como que 
Jm o proposito de attingir á industria franceza , sabido como é , que os au·· 
tomoveis francezes, de fabricação muito esmerada, de um modo geral. sã'> 
caros, não os havendo talvez pelo custo determinado na emenda. 

De fórma que receio, sinceramente, pelas consequencias dessas m edidas. 
cujo effeito pratico sobre o nosso cambio são tão remotas e cuja dispensa-
bilidade r esalta da propria doutrina tão claramente defendida pelo Relator 
do pa recer , qua nto ao mecanismo automatico e natural da regulação da im-
portação por effeito das taxas cambiaes. Não sei, pois, se valerá a pena 
quebrar a linha geral do projecto afim de abrigar uma excepção interven-
cionist a que, comportando medidas de restricção particularizada da impot·-
tação. pôde levar o commet·cio nosso de exporta ção a encontrar represalias 
da parte dos paizes mais directamente attingidos pela medida. A menor das 
a ggt·av?.ções que qualquer pa iz faça sobre os direitos de entrada do café re-
s ultará em prejuízo para nós muito maior do que os a leatorios beneficios de 
uma r estricção tão pormenoriza da da importação. 

As medidas de emergencia, a que fica pois 1 ~duzido o projecto, são n!L 
verdade muito poucas. Nada ha a dizer contra ellas. Elias visam por um 
lado regularizar a situação das mercadorias depositada s nas Alfandega.s da 
Republica. Para isso concedem prazo para a retirada e suspendem até certa 
da ta os leilões. Já man"ifestei a minha opinião sobre o va lor pra tico dessa 
dispensa de pagamento de taxas de a rma zenagem. Mas emfim no ponto a 
que c hegamos o melhor é prolongar .. . POi· outro lado, pa ra facilitar o pa-
gamento dos direitos ouro, conforma-se o projecto com uma reducção do valor 
~o m;l ré is ouro. Não creio que a taxa adaptada de 3$850 seja grandemente 
favoravel a o commercio. Mas etnfim, a ntes pouco do ·que nada. 

São, portanto. aceita veis, comquanto fracas as m edidas de emergencia 
contidas no projecto. Parece-me, porém que. se fi carmos exclusivamente 
nesse terreno dos methodos de auxilio indirecto ao commercio, não evita re-
mos um vercladeit·o krack commercial nas principaes praças do Brasil . 

Dei-me a o trabalho de um pequeno inquerito na praça do Rio de Janei-
r o. De casa em casa, conversando calmamente, sem os arruidos das grandes 
reuniões , ch ega-se á convicção de que uma é a situação em publico, em as-
s emhléa, fl outra é a opinião em conversa particular. De publico não podem 
pedir a quillo que particularmente consideram como a unica sa bida honesta 
par:::. a = lamitosa situação presente. Por isso é que não pedem a moratoria. 

O SR. SouzA FILHO: - Se viessem pedil-a em publico, dariam prova de 
s ua precariedade. 

O SR. MAURICro DE MEDEIROS: -' Não é uma medida que possam pedir. 
Mas a nós, legisladores , é que cabe- indagar até onde devemos ir na con-
-cessão de medida s de caracter urgente que possam impedir o grande desa.s -



-250-

tre que se a nnuncia, tal a somma enorme de compromissos s ubsis tentes no 
momento presente e de possível exigibilidade immediata. 

Compromissos internos entre commercio importador e comme1·cio r eta-
lhista, compromissos entre industriaes e commerciantes, . compromissos entre 
commerciantes exportadores e importa dores e bancos , compromissos entre 
productores e commercio e ainda entre productores e bancos com endosso do 
commercio - compromiss os finalmente entre commercio im porta dor e ba ncos 
por effeitos de saques - a somma a que ascendem esses debitos no moment.:> 
actu a l é simplesmente f a ntastica ! Em conttapos ição a isso, a diminuição dos 
valores de nossa exportação, a restricção do consumo, a paralysação immo-
bilizadora das m ercador ias nas Alfandegas por effeitos da desastrada medida 
de dispensa de taxas de a rmazenagem, dão uma t a l compressão a o c redi t o 
que. por certo, todos esses titulos de divida tendem á exigibilidade á data de 
seus vencimentos. Não vejo como possam ser satisfeitos . 

Por iss o reputo da m a ior prudencia fazer -se uma especie de pa r a da, 
dando-s e um balanço gera l a esse debito, a bolindo a exigibilidade t ota l im-
media ta e f ragmentando a su a liquidação de modo a a brir ao c ommercio 
vida nova. Não é isso mora toria, que importaria na sus pensão pura e s im-
ples de pagamentos por um pra zo determinà do . Acho que não é prec i>"o, po1: 
ora, se interviermos em tempo, chegar a uma tal medida que, por alarmn.n-
te, poderia causar n a s praças · extrangeiras n ão pequeno p a.nico sobre o 
c·redito nacional. Mas, cumpre um s uccedaneo, que poupe ao commercio o 
horror de uma prompta exigibilidade da colossal somma de seus com pro-
missos vigentes. 

O Governo recusou o p a ga mento dos saques de importação, con forme o 
commercio tinha pedido. A Comrnissão de Fina nças recusou tambem qu>ll-
q uer intervenção do Governo nas r elações de ordem p1•ivada entre o com-
m ercio e seus credores, já por endosso de titulos de divida, já por accõrdo 
internacional . 

Pois então conceda -se, por lei, a faculdade de um entendimen to gera! 
entre c r edores e devedores, de qualquer especie, de modo que se suspenda 
por determinado tempo, emquanto forem cumpridas as clausul a s desses ac-
cõrdos, a execu ção judiciaria ou qualquer outro m ei o de compressão para a 
exigibilida de do compromisso . 

O SR. SouzA FILHO: - E' o que se chama moratoria. 
O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Fragmentem-se as d ividfl.s, p a r cellem-s-=· 

os seus totaes por prazo determinado, e assim facilitar- ;;e-ha a liq aidação 
desse debito. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - 0 Sr . Cincina t o Braga p ropôz q u a lqu pr 
cousa nesse genero. 

0 SR. M AURICIO DE MEDEIROS: - 0 Sr. Cincinato Braga propôz a liqu i-
dação, por acc.õrc1o entre importadores e credores extrangeiros, com reducção .. 
de debito e endosso do Banco do Brasil. 
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··O SR. BENTO DE MIRANDA: - Entre as suggestões apresentadas, declaeei 
·que daria a moratoeia se o commercio, em geral, a reclamasse. E isto por· 
·que na grande reunião da Associação Commercial. q u ando o Sr. Paulo ·de 
Frontin fallou em moratoria parcial. h ouve protestos de varios negociantes 
das maiores casas de nossa praça, en tre elles o Sr . João Reynaldo Coutinho. 
dizendo que a moratoria punha a s ua casa em má situação per ante o ex-
portador, porque este quando faz a exportação leva os saqu es aos bancos e 
-os desconta. Dando-se a moratoria, o banco não recebe e vai em cima do 
seu exp01·tador que, estando com suas letras em dia, acha qu e é u m grande 
mal para seu credito. Ha opiniões m uito desencontradas no comm ercio, a 
este respeito, e só em caso de manifestação, em grande escala do commercio .• 
deve se decretar essa 1nedida. 

0 . SR. MAURICIO DE MEDEIROS: -A medida a lvitrada pelo illustre Senador 
Paulo de Frontin nessa occasião era uma simples moratoria cambial. Ao 
commercio não póde convir a moratoria assim parcial . Em primeiro lugar 
h a os que compram no extrangeiro em conta corrente . Esses pagam quandQ 
querem, dentro ele um limite largo, que resulta do cr edito ele q u e1gozem. 

A noticia de que no Brasil havia a moratoria cambial, embora se refe-
r:ndo a debitos exigíveis de prompto e anteriores á lei, teria como resultado 
certamente a restricção no credito para esses cor ntistas, em face de novas 
encommenclas. Em segundo luga r, por igual insatisfeitos ficariam os que 
compram as mercadorias contra saques . Basta um rapiclo exame sobre o 
mecanismo de credito no nosso commercio para verificar-se logo que a me-
dida de moratoria cambia l é insufficiente. 

De facto, quasi que se póde dizer que os commercia ntes já não devem 
por saques ele importação. E' S!!-bido que, á medida que se vencem os sa-
ques , o nosso commercio importador tem ido aos bancos e, para não pedi.~ 

r efor mas, tem, de um modo geral, depositado o dinh eiro correspondente ao 
valor do saque ao cambio do dia do vencimento, mas obtendo q u e os ban-
cos. por uma confiança pessoal' no devedor, deixem de ultimar a operação, 
afim do esperar que uma melhor taxa cambial possa trazer qualqu er ·bene-
fi-cio ao importador. Mas o facto é que o dinheiro correspondente ao valor 
do saq]le fica no banco, immobilizado. 

E' devido a isso que os bala nços bancarias accusam g rande encaixe, pa-
r ecendo que estão abarrotados de dinheiro e restrin gindo as operações por 
desconfia nça . Não ha tal. Na realidade esse dinheiro está em depos ito. g-a-
r-a.ntindo o pagamento de saques vencidos . A moratoria parcial favorecia 
ao~ bancos na sua liquidação com as respectivas mat rizes; mas, em verdade, 
estando a mór part e dos saque:o pagos , o beneficio pa ra o importador não 
s e farja sentir nesse pagamento. 

Agora vejamos, por outro lado, a engrenagem de credito nas rel açõe~ 

entre o commercio dos grandes centros e os productores . O productor entr~ 

nós tem como capital· apenas a terra . Braços são raros, mas ainda pôde en-
contral- os para pequeno movimento de sua lavoura . Mas a maior difficuldade 
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está em obter o capital que lhe permitta o aperfeiçoamento de seus metho-
dos de cultura. Em v.ia de regra, para cada anno, o capital lhe é forúecido 
pelos proprios commerciantes dos grandes centros para onde se escôa a su a 
producção. 

O SR. FIDELIS REis :. - .Pelos oommissarios. 

O SR . MAURICIO DE MEDEIROS: - Exactamente: pelos commíssarios. Estes 
emprestam sobre a colheita futura . Mas como não são banqueiros, vão des-
contar os seus títulos em bancos, apenas com a eeguinte differença : - & 
que ao productor, emprestando sobre a futura safra, elles emprestan1 a longo 
prazo, e dos bancos elles obtêm descontos dos titulos, mas a curto pra:zo. 
Emquanto a situação dos bancos era de folga para as operações con·e ntes, 
os commerciantes dos grandes centros tinham o recurso de movimentar· os 
seus títulos, passando-os de um banco para outro, sem precizar reformal-o.s 
á época de seu venciment o. E assim faziam as suas tra nsacções, mantend0 
firrne o seu credito e fornecendo os recursos aos agricultores que nã.o di s -
põem de nenhum mecanismo . 

O SR. ANTONIO CARLOS: - E por que os commercíantes não pode m Ittzer 
isso mais? 

O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - P ela differença dos prazos das dua.s ope-
rações. Não ha largo prazo p a ra seus títulos. 

O SR. ANTONIO CARLOs: - Quatro e seis mezes . 
O SR. l\úURICIO DE MEDEIROS: - Quatro mez.es para o commercio e o 

productor preciza de um anno. 
O l;lR. SouzA FILHO: - Os bancos estão inteiramente trancadoo. 
0 SR. ANTONIO CARLOS: - Não estão. 
O SR. SouzA FILHO: - No meu Estado estão todos de portas fechadas. 
O SR. ANTONIO CARLOS : - P ara cida dãos e n egocia ntes que não têm 

credito. 

Os encaixes do' banco, a que se refere o ora dor, se não se mobiiizam é 
pela situação de desconfiança, de f alta de credito. 

O SR. MAURICIO DE MEDEIROs : - Os encaixes são g r a ndes e não s e m obi-
lizam porque respondem por saques vencidos. 

O SR. AN~'ONIO CARLOS: - Que importa isso? V. Ex. sabe de certo muito 
bem que muitos depositos feitos em bancos podem ser retirados immed;atn.-
mente e que os bancos vivem em parte do emprego desses depositos. Res-
peitado um certo limite, os ba ncos operam fra ncamente com os encaixes. 
embora estejam ·obrigados á restituição nos dias immediatos. 

O SR. MARIO B!lANT: - A essencia do proprio commercio bancario é essa. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - Muito bem. Essa é a essencia do commercio 

bancario. 
O SR. MAURICIO DE MEDEIROs: - Em theoria assim deve ser, pard a s 

condições normaes. 
O SR. ANTONIO CARJ.os: - O facto de es tar o dinheiro em deposito, res-
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pondendo por creditas para o extrangeiro, não obsta ao banco movimenta•· 
esses depositas . Quem tiver credito consegue dinheiro em banco. 

O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Nas condições normaes vivem os banco.3 
de movimentar os seus depositas . Mas para isso é necessa.rio que o que 
saia por uma porta, emprestado, entre pela outra. em pagamento de titulas 
venci~os. No banco não ha apenas os títulos oriundos da importação. Ha 
·os de emprestimo ao commercio, á industria e á lavoura, por endosso do 
commercio. A restricção de consumo, cada vez mais accentuada no interior 
ilo p_aiz, pela ·diminuição dos lucros da producção, vem determinando uma 
série encadeada de protelações e reformas de títulos de divida: do consumi -
dor para o pequeno commercio do in terior. deste pa ra o grande commerc!o 
dos grandes centros e deste, finalmente, pm·a os ba ncos. Accresce ainda qu<:! 
a retenção de mercadorias nas Alfanclegas pa1·alysou até certo ponto o mo-
vimento do commercio. De modo que os bancos vêm as letras, que estão nas 
suas carteiras, chegar ao termo,· sem que entre o valor correspondente . . Nes-
sas condições, seria urna temerida de movimentar os depositas que correspon-
dem a saques a descoberto sobre as res pectivas m a trir.es. 

Se, portanto, nas condições ac tuaes, seguíssemos de um modo absolu;:o 
a doutrina de não intervir de m a neü·a alguma nas elações commerciaes ele 
natureza privada. compensa ndo de qua lquer maneira essa. paralysação dos 
org:i.os de credito, nós attingiremos, nos damnos causados por essa abstenção, 
á propria producção, que se 1·econhece, entretanto, como a fonte unica e pe-
renne de qualquer reconstrucçiio financeira do paiz. Já se vão fazendo sen-
tir na propr:ia colheita do a nno presente os effeitos dessa restz:icção de ope-
rações de credito que, ferindo em primeil·a mii.o o commercio. priva o pro-
ductor de seus meios normaes de recursos. Qualquer deputado das zonas pro-
ductora.s do paiz poderá dar testemunho disso. De norte a s ul sentem-se 
desde já os effeitos dessa s ituação, porque em muitas regiões deixaram os 
productores de semear a tempo en'l condições favoraveis por falta de r e-
cursos. · 

O Sn . GoNÇALVES MAIA : -- Mesmo porque o correspondente não adiant·J. 
dinheiro. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS : - Principalmente por isso. De modo qup, 
apreciando os effeitos de uma tota l a bstenção do Governo nessa materia de 
relações entre devedores e credores, n ã o podemos ficar exclusivamente nas 
considerações do que se passe para o grande commercio. 

Esse commercio é ainda hoje quem estabelece o apoio e a segurança effi-
eaz á producção. Deixando que um succumba, por f a lta de ampa ro legal ql.!P. 
evite os effeitos de uma situação excepcional, attingiremos no mesmo golpl" 
á propria producção. 

E a maneira efficiente c1Ei intervirmos , aquella que menos póde compro-
metter o Thesouro da Nação é a suppressão da exigibilidade das dividas 
actuaes, desde que devedores entrem em aecõrdo com seus credores sobre a 
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parcellação de .seu debito. Não chamemos de moratoria, já que o nome abes-
pinha . . . Chamamos de dilação de pagamento, com sua parcellação. 

Todos os que sé têm occupado com a actual crise não cessam de clamar, 
como em um estribilho infinda vel, pelo fomento da producção. Todos rec,o-
nhecem que só na producção está .a segurança de uma tranquillidade fina.n -
ceira decorrente de uma prosperidade ec;onomica. Mas com9 podere11~os . nós 
desenvolver a producção, se a nossa indifferença condemnar á fallencia 
aquelles que são precizamente no nosso paiz o a poio da producçãd? 

.A.hi está porque considero como imprescindível que se procure regulari-
zar a situação e1·eada pela somma colossal de compromissos vigentes em um. 
paiz que teve ao mesmo tempo duas desventuras: a de um~ desvalorização 
de s ua moeda e de uma desvalorização de seu s productos. 

Por isso proponho o s.eguinte : 
O SR. SouzA FILHO: - I sso se chama moratoria, com t.odos os ff e rr. 
0 SR . MAURICIO I!El MEDEJIROS: - Não lhe dê V. Ex. esse nome, Renão ::t 

criança não vim a termo ... 
O SR. SouzA FILHO: -V. Ex. faz questão de que na pia ba ptiEmal se 

dê outro nome. Eu preferia o nome proprio. Mas estou de inteiro aecõrdo 
com V ·. Ex. Sou até pela moratoria franca. 

O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - A moratoria suspende a exigibi:idade das 
dividas, integralmente. por um prazo. Cessado o prazo, voltam as relaçõeB 

·entre credores e devedores a se fazer dentro das regras jurídicas norniaes. 
Eu proponho uma dilação - é o nome que escolho para a criança - por ·· 
que prevejo na lei a maneira de r egular a liquidação do debito por um con-
trato que o parcelle em doze prestações, na falta de cujo pagamento se res-
i:abelecem as condições normaes de exigibilidade integral para o saldo. 

O SR. MARIO BRAN'1': - E a t1-aducção da palavra. moratoria, em por-
tuguez .. . 

O SR. MAURICIO DE MEJDEJIROS: - Não basta, porém, a meu vêr, a .inter-
venção do poder publico nesse caso de verdadeira salvação publica. E' mia-
tér que por outro lado possamos dar ao paiz uma impressão muito mais 
forte de nossos propositos de economizar os dinheiros publicos, fazendo uma 
politica orçamentaria que inspire confiança . Cumpriria que nesta mesma lei. 
dictando medidas de emergencia em face de uma crise sem precedentes, re-
vogassemos t[L>:ativamente todas as autorizações orçamentarias ainda não 
·utiliza das pelo Poder Executivo. Tal resolução não importaria em descon-
fiança para com o Governo. Não acreditamos que elle ainda venha a utili-
zar-se dellas . porque isso seria attrib.uir-lhe falta de senso, injustiça que 
nenhum de nós lhe faz. Mas tal deci são teria o effeito moral de mostrar ao 
paiz a g1·aviclade da situação, tão séria e tão profunda que, Poder Legisla-
tivo e Pod er Executivo concertavam em deter todos os accrescimos de 
despeza. 

N esse sentido, a emenda apresentada no seio da Commissã.o pelo Depu-
·tado Octavio Rocha é muito sábia, e eu tomo a liberdade de r eprodu zil -a. 
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aqui, em plenario, para que a Camara se pronuncie sobre ella e nãó fique 
a sua condemnação ou sua approvação limitada ao recint, reduzido da 
Co1nmissão de Finanças. 1 

O SR. OCTAVIO ROCHA: - Aliás, teve parecer favoravel do relator do 
prjecto. Sobre ella se pronunciaram alguns Deputados favoravelmente. De 
modo que nem 'sequer se póde affirmar que ella tenha sido repudiada em 
absoluto nesse recinto. 

O SR. MAURICIO DE MEDEriRos: - Tanto maior razão para que seja aqui 
reproduzida. Acredito mesmo que deve ser ainda mais rigorosa a medida. 
levando a revogação até âs autorizações de reforma de serviços publicas qu~. 
directa ou indirectamente, importem em augmento de despeza. Dev:ido a um 
concurso de causas, em que figuram salientemente a presença da Missão 
Franceza e a actividade admiravel do Ministro da Guerra, o Exercito, por 
exemplo, tem soffrido grandes reformas. Cogita-se presentemente de uma no 
Corpo de Saude, elevando o quadro de generaes a tres! 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Diminuindo, entretanto. os postos inferiores .. . 
O SR. MAURICIO DE MEDEriRos: - Precizamente: diminuindo os postos in, 

!eriores afim de que, no computo geral da despeza cóm os novos quadros, 
não possa parecer que houve augmento de despeza. no confronto feito com 
a do quadro actual. 

O SR. OCTAvro RocHA: - Informo a V. Ex. que a reforma do Corpo .de 
Saude está sendo estudada pelo Sr . . Ministro da Guerra e que ·s. Ex. não 
pretende absolutamente crear esses postos nem elevar a despeza si não de 
uma quantia insignificante, que não passará de 200 contos. Isso mesmo de-
pende de estudo e de opportunidade. Nada está resolvido. 

0 SR. MAURICIO DE Ml1DEIROS: - A informação de V. Ex . tranquiliza. 
por agora, mas não pôde ser perfeitamente tranqu!lizadora para o futuro. 
Sei por exemplo que se pretende crear uma escola de medicina mllitar, bem 
como um curso de aperfeiçoamento para medicas militares. Ninguem nega 
a utilid<tde da medida, mas o que não parece ê que o momento comporte 
nova aggravação das pesptozas. Admittido que se chegue, por uma verda-
deira acrobacia de algarismos, a dizer que, augmentando o quadro de ge-
neraes de um brigada para dous brigadas e um divisão, não se augmenta s. 
despeza actual - ninguem pôde garantir que, de futuro, esse augmento do 
quadro não redunde em augmento de encargos do Thesouro. 

0 SR. ÜCTAVIO ROCHA: - Estou de accô~do com V. Ex. 
o SR. MAuRiciO DE ME.'DEIRos: - O exemplo que dou não ê escolhido para 

ferir em especial esse departamento .da administração. E' um dentre muitos 
que .Poderiam ser citados e que servem para justificar o receio com que 
devemos encarar as reformas de serviço, mesmo quando ellas se. fazem ~Qi 

àisant sem augmento de despeza . 
Nesses exemplos é que encontro o melhor fundamento para uma .reso-

lução radical de revogaçãõ total de autorizações .de qualquer natureza, in-
clusive as reformas de serviÇo. 



Náo vae niss o hostilidade a o Governo. Ao contrario, collocando-o ''" 
impossibilidade de fazer reformas, abrigamol-o contra as investidas das claaseB 
interessadas do funccionalismo, civil ou milita, anciosa sempre de melho-
ria em suas condições materiaes. O Governo ficará melhor, a traz de um 
corpo conectivo, do que coberto apenas por sua vontade isolada . 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - V. Ex. pôde f icar tl·anqU:illo. O Relator. da 
Commissão tem o mesmo pensamento de V. Ex. e elle é o representante 
genuíno dó Governo . 

O· SR, ARMANDO BURLAMAQUI : - Penso de modo diffet·ente do oradm· e 
do Relator da Com missão·. Tenho minhas razões a dar. 

o SR . . GoNÇALVES MAIA: - R azões pessoaes, ao passo que o Sr. Antonio 
Carlos é o representante do pensa mento do Governo. S. Ex. disse isso. 

0 SR-. AN•.roNIO CARLOS: - Eu nada disse. 
O ·sn. AHMANDO BURLAMAQUI : - Nesse ponto a m aior ia da Commis~ão 

discordou do Relator. 
O SH . RAUL ALVES: - :Mas ·entretanto ha toda a conveniencia em esta-

belecer restricções. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI : - Ellas podem implicar em desconfiança 
ao Governo . E' preciso saber até onde se quer cortar. 

O SR. ANTONIO CARLos :. - E' a falta de recursos financeir os que im· 
põe o córte; -não somos nós que queremos cortar. 

O SR . .ARMANDb BURLAM AQUI: - Ainda não se fez e não se tem fel to. 
·o 'SR-. -R AUL ALVES: - Acho que este systema de argumetar é máo . 

Corno parlamentares, não devemos abdica.r de nossas funcções. Som or-; fis-
eaes e examinadores dos actos -do Poder Executivo, ·como tambem dos in-
teresses pumlicos. Poderemos, entretanto, .dar mais franco apoio a o Gover-
no. Isso não nos impede, em determinada em ergencia, negar-lhe esse apoio. 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Cortando taes despezas, estamos prestando 
apoio, porque esta é tambem a opinifw do illustre Rela tor da Commissão, 
que r epresenta o pensamento -do Governo e do qual ê lea.àer financeiro o 
em!'nerite Sr . Dr . Antonio Carlos. 

Q SR. PRESIDENTE: - Attenção! Quem está com a palavra ê o Deputado 
Muricio de Medeiros. Peço aos nobres Deputados que não interrompam ·o 
órador. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Sr. Presidente, O que concluo deste 
dialogo é que muito é para lamentar que o pensamento dominante nesta 
Casa seja contrario ao requerimento feito h a dias pelo nobre Deputado Gon-
ç:alves Maia pedindo, multo regimenta l e muito constitucionalmente, que o 
Sr. Presidente da Repub!ica, por · s i, ·ou por seu Ministro, comparecesse a 
esta Camara reunida em simples Commissão Get·al para nos dar, de fonte 
limpa e sem mais duvidas, a. orientação de seu pensamento nesta matel'ia 
filümeeira. . 

.0 SR' ARMAKDO BURLAM AQUI: 
0 SP.. IliA'G'!UCIO Dlll MEDEIROS: 

Temos outros conductos. 
Os conductos normaes na nossa .. vida 



parlamentar devem ser os das declarações do leader do GCW .. .-ilO ou quem 
o represente na questão em debate. Neste caso financeiro, o leader é o Sr. 
Antonio Carlos cuja opinião acaba de ser posta á margem pelo nobre Depu-
tado pelo Piauhy. 

O SR. ANTONIO CARLos: -,.. No caso em questão ha uma autoridade maior 
ainda do que a do Presidente da Republica, reclamando a política dos cór-
tes: é a situação das finanças nac!onaes. E' esse o caminho que. devemos 
trilhar sem procurar ouvir o que diz A ou B. 

O SR . . SouzA FILHo: - Eu, como partidarlo obediente !ico deveras em 
difficuldades para saber como vote. Não sei qual d,os dous representa a pa-
lavra do Governo; si o Sr. Bueno Brandão ou si o Sr. Antonio Carlos . 

O SR. MAURICIO DE MEDEIRos: Penso que a palavra do Governo não 
está em causa. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Nesta questão voto exclusivamente 
pelo meu pensamento . Já no anno passado mostrei o meu ponto de vista 
em materia financeira, não sendo elle absolutamente o ponto de vista do 
Governo. Sou um homem que guardo sempre a minha individualidade. 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Quero ser governista . Portanto voto contra 
a attitude do nobre Deputado pelo Piauhy. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - A attitude do honrado collega pelo 
Piauhy querendo assegurar para si proprio uma perfeita autonomia de l!lO• 
vimentos nas suas expansões nesta Casa, é absolutamente digna . Donde eu 
discordo de S . Ex . é na maneira de considerar a revogação de autorizacões 
legislativas como um gesto que para S . Ex. poderia ser interpretado de 
desconfiança ao Governo. 

O SR. ARMANDo BunLAMAQur: - Poderia e pôde, porque as autorizações 
não são imperativas. O Sr .Presidente da Republlca tem o criterio sufflcien-
te para não applicar autorizações que não sejam convenientes ao interesse 
publico . 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - V. Ex. estã em contradicção com o Presiden-
te da Republlca que em sua mensagem de 3 de maio disse o contrario. 

0 SR ; MAURICIO DE MEDEIROS: - 0 nobt•e Deputado pelo P!auhy falia em 
nome de melindres, que não devem ser trazidos a debate . Quem autoriza. 
para alguma cousa, pôde rt>tirar a autorização, sem que com isso lhe des-
mereça a pessoa autorizada. 

O SR. ARMANDo BuRLAMAQUI: - Mas não em relação a medidas cons-
tantes do orçamento, que é lei annua, e não pôde ser mutilada. 

O SR. GoNÇALVES MAIA : - Estamos fazendo um orçamentosinho extra . .. 
As emendas da Commissão são um novo orçamento. 

O Sn. MAURICIO DE MEDEIRos: - Não será de admirar que multiplicassemos 
um orçamento em execução, quando o temos tantas vezes enxertado. Quem 
enxerta, pôde mutilar. E:1xertamos frequentemente, votando creditos sup-
plementares para reforço de verbas certas. Ainda ha dias vot!i.mos um cre-
dito supplementar de 16 mil contos para carvão . . . 



O S ;l. ··ARMANDo· BURLA111AQUI: - E' lndlspensavel. 
O SR. :MAURICio DE MEDFJIROS: - .'ks circumstancias podem tornar indis-

pensavel a revogação de <J.utorizações orçamentarias. Insisto em accentua.r 
qual o meu objectivo. A Camara, pronunciando-se clara e . abertamente pela 
revogação de todas as autorizações orçamentarias, não pratica um acto de 
desconfiança ao Poder Executivo; ao c.ontra.rio, salvaguarda-o contra as ln-
·vestidas dos interessados pata que elle use de taes autorizações. A nós . ou-
tros em collectividade é muito·· mais facil resistir a ·esses appellos , multas 

-..rezes justos, dos que quer·em remelhorar as condições mate1·iaes de . seus ser-
viços. do que a simples entidade individual do Presidente da Republíca. ·Sua 
Ex. ·deveria · ser o primeir~ a receber de braços abertos essa revogação. .E,' 
uma arma de i'esistencia para o Governo. 

O SR, ARMANDO BURLA>I!iAQUI: - O Governo não necessita de arma:; ·de 
re'sístencia: desde que elle · t enha consciencia dos seus deveres para com a 
Nação. ·. J1i. a Cómmissão de Finanças 'discordou da emenda do Sr . O.ctavio 
Rocha por' -:a usa de sua redacção. 

·O SR. OCTÁVIO RocHA: - Por causa da redacção não. Quizeram t·esalvar 
irs estradas de ferro. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: .:._ Como r edigir por outra fórma?. ''l<~i ca l'B,-

vogado" - é linguagem legislativa, que não tem succedaneo em se tratando 
de annullar dispositivos expressos de leis anteriores. Quando aut.orizRmos. 
ei:'npregarnos a formula "Fica autorizado". ·E o objecto da autorização ·se 

'incorporou i3. lei. Para . swopender a possibilidade de execução dessa at~to

'l'izaÇão temos certamente .de dizer "Fica revogada a autorização". Nà o 
pôde havel" outra linguagem. Nem poderíamos achar formula em que essa 
rev ogação· ficasse ·ao criterio do Governo, porque para tal não seria mister 
legislar: bastaria que o Governo usasse ou ·não da autorização dada. Irn-
possivel nos seria de facto dizer "Fica o Governo autorizado a não usar das 
autorizações" ... 

Não me parece qu·e em assumptos de tão alta relevanc!a, exam-inando 
uma situa çã o que todos os competentes desta Casa classificam de exce-

.. pcionali:nente grave - e j;i fa llaram os seus maiores, - fica a acção nossa 
parlamentar a tropeçar com obices. dessa naturBza, que afinal de contas se 
·,·eduzem ·a simples i:nelindres pessoaes. 

Não podemos, nem devemos acreditar em desconsideração ~o Governo, 
quando o· que visamos com taes m edidas é da r á Nação uma impressão de 
tranquillidade quanto á politica de restricções de despezas publicas-. 

Cumpre nã o esquecer, que ·o unico rem·edio universalmente reconhecido 
r, a .. ra s. cr ise de cambio é a restricção da importação, espontanea ou obriga -
toria. Dado o nosso systema tributaria, a União vive grandemente ·da im-
portação·. Logo · a s suas renda s devem diminuir. Onde buscar novas fontes 

' de ' receita pm'a o Thesouro? E' natural e legitimo que a Nação se inquiete 
·'a r espeito, ·tão s obrecarregada já se acho ella de impostos. Nem acredi!o 

que o Co1igres~ o queir·a cc1Ve1·edru· .. pela politlca impopular de nova~> t:dbu-



-259.-

ta~l5eil.: Logo, a situação que se no"' antolha é a . seguinte; - . . dimimliç~o 
certa e salutar (visto que resülta de diminuição de nossas Importações); d~t 

receita aduaneira, sem possibilidade de novos impostos . Consequentemen-
te a obrigação correlata se impõe: - Cessação de despezas novas e -córte 
nas actuaes. O primeiro. passo nessa conducta é o da revogação explícita 
das autorizações orçamentarias vigentes. O segundo será o do córte nos 
orçamentos futuros. E o terceiro será a eliminação de qualquer autoriza-
ção orçamentaria ' ,no futuro. Por que vacillar ao dar o primiJiro passo ? 

Por que se póde acreditar que, . dando-o, desacreditamos a autorida.de 
respeitavel do Presidente da Republica? Mas .onde está o -descredito si para 
dal-o é com a collaboração do proprio Governo, por suas forças parlamen-· 
tares, que o conseguiremos? Será porque a proposta partiu do .. leader da 
minoria? A situação politica não nos l evou ainda a modificar a nossa attl-

·tude para com o Presidente da Republica. Somos o que eramos - parla-
mentares ao serviço da Nação, dispostos á mais· perfeita collaboração com 
o Poder Executivo na su:t obra de administração . do p a!z. Ninguem quer 
l:estringir a sua autoridade. Ninguem pensa em ferir-lhe a personalidade. 
N!nguem põe em duvida o seu criterio. 

Vejamos agora o reverso da medalha. Conjecturemos sobre a hypothese 
de, proposta esta revogaçã'), a ella oppor-se o Gc,,erno. 

Que concluirá dahi o publico? A resposta é claríssima. Elle ficará na 
convicção de que de fa cto o Governo não quer economisar, tanto que se . 
oppõe a que se revoguem as a utorizações, que importem. em novas despe-
:ms. E entã o os effeitos moraes sobre ·O espírito dq. Nação serão muito . mais 

' (lamnosos ·do que a hypotheca · supposição de uma desconfiança n ossa na 
acção governamental, por circumecrevemol-a a os limites do orçamento no.r-
mal' sem autorizações complementares .. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - O espírito publico verá . pelos actos pra-
ti<:'..ados. A lei está em vigor desde janeiro ·. Estamos em julho e até · hoje 
não teem sido utilizadas essas a utorizações . 

O SR. CARLOS GARCIA: - Podemos não dar autorizações para o proximo 
a nno, mas não tocar nas que existem e de que o Governo não se tem utili-
7-a.do. A Camara não póde revogar agora a lei de · orçamento em vigor. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - .Perdôe-me O collega; SÔ não se. revoga 
a Constituição. Tudo mais que é lei p6c1e a qualquer tempo ser revogado. 

O SR. CARLOS GARCIA: - Neste caso uma maioria qualquer .. deixarA 
-amanhã o Governo sem leis orçamentarias . Seria um precedent.e perigoso. 

o SR. OCTAV!O RoCHA (para o sr, Carlos Garcia): - E' 'um ponto de 
vista muito respeitavel o de V. Ex. Ma s a desconsideração do Gove;·no não 
entra em nossos planos. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - E ' O que estou affirmandci rettera:da-
rtiente. 

o SR. ARMANDO BUHLAMAQUI: - Por exemplo: estou autorizado· a fazer 



uma · causa e não a. !aço. Amanhá aquelles que me deram a autor!za.Qã.o, 
m'a cassam. Ha ou não uma desconsideração? 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Não ha tal. 
0 SR. ARMANDO EURLAMAQUI: - 0 Governo não póde agir com segu-

rança sem a confiança do Parlamento, que é primordial em. mater!a fi-
nanceira. 

O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Dessa confiança deu ci Parlamento 
prova quando o autorizou amplamente a certos actos. Della não decahe o 
Presidente da Republica por que uma nova lei venha revogar tal autor iza-
!;ã~, visto que nesta propria lei collabora elle Presidente com a sua sancção. 
Sanccionando a lei, elle lhe àâ. a expressão nítida e inconfundível de . seu 
assentimento . Desapparece, pois, qualquer vislumbre de acto a lheio que 
lhe retire uma confiança anteriormente expressa. 

A revogação não fica mais sendo um acto do Congresso. Passa a · ser 
um acto dos dous poderes . 

O SR. BUENO BRANDÃo : - Isso seria justo, si o Presidente tivesse o ài-
reito do véto parcial. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Si assim é, tambem se póde dizer que 
elle só sanccionou as leis orçamentarias, que lhe davam as autorizações, 
porque não tinha o direito do véto parcial. 

O SR. ARMANDO BURLA:MAQUI: Mas não as applícou por ·serem auto-
.rizativas. 

0 SR. MAURICIO Dl!l MEDEIROS: - 0 nobre Deputado pelo Piauhy infe-
lizmente leva o debate para. um terreno muito delicado. 

O SR. ARMANDo BuRIA:MAQUI: - Sómente apresentei esse aspecto por 
ser muito delicado . 

O SR. MAURICIO DE MEDEIRos: - A insistencia. nelle me obriga a acom-
panhai-o para o mesmo terreno. 

O SR. OCTAVIO RocHA: - E a doutrina do nobre Deputado pelo Plauhy 
t~eria então ap,plicavel ao caso dos ultimes v.Jtos do Presidente da R epublica 
âs leis do Congresso . .. E então nós nos julgaríamos tambem desconsidera-
dos. Cada um exerce a sua funcção independentemente . Mas a doutrina de 
S. Ex. nos levaria a isso. 

0. SR. MAURICIO DE MEDEIROS: 
tl"icção moral para o P a rlamento. 

Essa doutrina importaria em uma rel!l• 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - De fôrma nenhuma. 
E eu posso responder ~' S. Ex. no terreno dos factos , que o Governo 

tem usado de autorização. O Governo tez · reformas de serviço, do mais largo 
alcance. Citarei por exemplo as do Ministerio da Agricultura onde o .Ser-
viço de Industria Pastoril foi extraordinariamente ampliado, com augmento 
do quadro do funccionalismo. No Exercito, as reforma feitas teem trazido 
algumas dellas augmento de despeza. No Ministerio da Viação, houv.e re-
formas. No Mlnisterio da Fazenda cogita-se agora de uma reforma do The-
souro com larga ampliação do quadro do fl,lnccionalismo . Não se diga pois 
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ríe um modo formal que· o Governo não se tem utilizado das autorizaçtse11 Ol',-

çamentar!as. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Eu não disse isso. 
O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Posso ir até concordar com S. Ex. em 

que as autorizações de que o Governo se utilizou foram proveitosas ao pa!z. 
Mas nós chegamos a um ponto tão difficil, de uma tão grave crise finan-
ceira, que já não ha mais Jogar para debatermos sobre o proveito ou não 
das despezas. Nessas circumstancias, deixar ao Executivo a faculdade d,e 
usar ou não de autorizações que importem em 'augmento de despeza, é po-
sitivamente sobrecarregar demasiadamente a responsabilidade çlo Presiden-
te da Republica. 

O meu ponto de vista na materia é tão estranho ao proposito de des-
consideração, que entendo que o Presidente da Republica é quem deveria 
pleitear a medida, para seu socego e tranquillidade. E' conhecida em exem-
plo a pressão que se está exercendo sobre os poderes publicas para obter a 
ampliação de quadros nas classes militares. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: Aliás é uma medida ·de necessidade . . 
0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: . - Ahi está! 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: ;:- E O par!ament terâ de votar co:::n· OS 

argumentos que trarei. Essa é a minha divergencia de V. Ex. V. Ex. acha 
que se deve fazer ponto de parada em todas as medidas. Eu acho de. modo 
contrario. 

O SR. GONÇALVEs MAIA: - E' preciso abolir terminantemer:te as die 
posições geraes dos orçamentos para evitar o regimen das autorizações. · 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Isso é outra questão. 
O SR. ARi\1.\NDo BURLAMAQUI: - Devemos evitar que se reproduza o 

que aconteceu com a estação de .Joazeiro. .Jã havia 900 contos despendidos. 
Com mais ~00 ter-se-hia tudo completamente prompto. O Sr. Murtinho 
mandou parar as obras, e o prejuízo foi quasi total. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - ' Bemdito Murtinho! Si V. Ex., com a 
grande e luci-da intelligencia de que é dotado, fizer um estudo acurado da 
situação l),ctual, verificarã que o estado , de espírito nosso deveria se~ o 
mesmo de Murtinho em 1898, com a aggravante tremenda de uma enorme 
massa de papel-moeda em circulação e uma a ccentuada desvalorizaÇão dos 
nossos productos de expor tação. Por cumulo, nem siquer, poderíamos àp-
pellar para o credito de que lançou mão Murtinho fazendo o tundinu, por-
que jâ vivemos ·em regimen de f?tnàing. 

O SR . ARMANDO BuRLAl'oiAQUI:__:Nesse ponto de credito no exterior V .. Ex . 
não tem razão. Não é questão de credito. Não é questão de confiança .· E ' 
questão col!ateral. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIHOS: - Acho que a nossa situação actuai {: 
identica á de 1898, com as terríveis aggr avantes mencionadas. 

O SR.. OLYNTHO DE MAGALHÃES: - J'.furtinho ainda poude crear imposto;; 
novos, 
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·O Sn. MAURICIO DEl MEDE!ROS: -- Accresce ainda que Murtinho poude 
crea.r impostos novos. como o de consumo . Pôde restabelecer a quota ouro 
nos direitos aduaneiros. A quota por elle creada em 10 o/o já está hoje em 
55 o/o: Quanto ·a o imposto de consumo; nós já o elevamos a limites que não 
poderão mais ser ultrapassados, · sem grave damno para a producção na-
cional. 

Quer isso dizer que a nossa situação actual é muito mais grave que 
a.quella a que se reportou o nobre Deputado pelo Piauhy, devendo, pois. ~er 
muito mais energicos 
muito malÇ>r firmeza. 
brantavel. 

os remedios. Nossa linguagem deve se revestir· d<: 
Nossa condúcta deve attingir a uma rigidez inque-

Em sua boa fé o nobre Deputado pelo Piauhy acaba de fornecer-me ad-
m!ravel exemplo para demonstrar como devemos ser taxativos em ma.teria 
de autoslzações revogadas. E' que. quando se chega ao terreno pratico de 
determinar o que seja util ou não, adiavel ou n ã o, urgente ou não, - todog 
os interesses faliam a mesma linguagem, . cada qual por sua vez, para re-
salvar uma excepçãozinha em que se inclua a si proprio, talvez todos na 
boa fé de defender de facto uma iniciativa util. Mais vale; pois, fechar os 
olhos a tudo do que, na escolha das realizações uteis, fornecer ensejo a um 
embate de opiniões, onde se revelam sempre os interesses de classe, nas 
sUas aspirações legitimas de progresso e melhoria. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Uma necessidade inadiavel, por exem-
:tilo, é a ampliação dos quadros da Armada . 

O SR. SouzA FILHO: - Ahi divirJo de V. Ex. 
0 .SR. GoNÇALVES MAIA: - Eu t ambem. 
0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - 0 nobre Deputado pelo Piauhy insist." 

·em considerar absolutamente necessaria a ampliação dos quadros da Ar -
mada. 

0 SR. ARMANDO BU~LAMAQUI: - E V. Ex. verá que tenho razão . 
O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Eu preferia que não tivessemos oppor-

tunldade de discutir essa necessidade, porque V. Ex., que é um technico 
competente e justamente acatado, póde convercer-me dessa necessidade e 
eu não se! se o bem que dahi resultasse para a Marinha não importaria sob 
o ponto de . vista financeiro, em mal muitíssimo maior para a Nação. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Não apoiado. 
O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - E' muito preferível que sustemos qual-

·quer discussão sobre esse assumpto, como sobre reformas e ampliações ana·· 
Iogas. 

Mais vale deixarmos a machina geral do Estado, em todas as suas peças, 
com a organização actual, que até hoje tem-nos assegurado um relativo pro-
gresso e bem-estar . O momento não é o indicado para que desenvolvamos 
esse apparelho, muito embora se trate de aperfeiçoar o machinismo da admi-
nistração. S. Ex. não póde negar que, apeza.r de tudo, por (\efeituoso que 
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seja o apparelho, a Nação caminha. o paiz ma rcha. nada estaciona. e· t udo 
evolue e progride. 

Haveria sem duvida medidas novas que poderiam multiplicar o rendi-
mento das fontes de producção. Ninguem o neg·a. Mas no momento actual d~ 
tanta incerteza nenhuma innovação poderia ser tentada sem novos encargos 
para os cofres p ublicos, que não. supportam mais nenhuma tentativa de t al 
natureza. Ahi está. porque, sem fallar de confiança ou desconfiança no Po-
der Executivo, sem entrar no exame detido da utilidade ou não das novas 
iniciativas de despeza - penso que. se o Brasil tem vivido a té aqui com os 
recursos de que actualmente dispõe, em obras, administração e funcciona-
lismo civil ou militar, podemos perfeitamente supportar por mais tempo os 
inconvenientes de qualquer defeito reconhecido nesse apparelhamento na-
cional e aguarda r melhores tempos para as grandes obras , para as grandes 
reformas. para as grandes reivindicações e ampliações . .. 

Só assim nos integraremos dentro de um programma de acção financeira 
de reconstrucção. Só assim conseguiremos dar u til emprego, sem riscos. ê.s' 
forças vivas da Nação. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQm: - Esta é a linguagem que tem sido sem -
pre usada quando se trata de provêr a necessidades r· ':>Iicas . Posso mostrar 
a V Ex. discursos seguidos e obedecendo a essa mesma escola materialista . 

O SR. GONÇALVES MAlA : - Mas agora : onde está. o dinheiro? 
0 SP.. ARMANDO BURLAMAQUI: -- Sempre que ha uma idéa, este é o ar-

gumento contra a idéa. 
ü SR. ANTONIO C.I.P.LOS: - Agora não é uma, são todas as idéas. Con-

demn am-iJe com razão todas ellas porque essa condemnaqão resulta da falta 
de dinheiro e de credito. 

0 SR . MAUP.IClO DEl MEDEIROS: - - E' o P residente da Republica quem JilS!'-

gunü:.: Q!lde es tá o dinheiro? 
O SR. ANTONIO CARLos: - E pôde perguntar tambem - onde está. o 

credito? 
O SR. JOAQUIM SALLES: - E' precizo que se pergunte tambem: onCle 

estão as a utorizações? 

O SR. MAURICIO DE MEDEliRos: - Para que ficarem as autorizações'! Parn 
que deixar que. perante o Presidente da Republica, se Ieva~tem as mesmas 
duvidas que agora, por exemplo, o nobre Deputado pelo Piauhy acaba de 
suscitar quanto â. inadiabilidade de certas medidas ? 

0 SR . ARMANDO BURLAMAQUI: - Elle resistirá! 
O SR. MAURICIO DE MEJDEmos: -Conte: 7u ·a V. Ex. que, embora contra-

rio ao seu ponto de vista, não sei se r esistiria á sua a rgumentação no · caso 
que aqui fo! mencionado da ampEação dos quadros ela Armada, respeitando 
eu como respeito a sua autoridade na m a teria. 

O SR. JOAQUIM SALLES: - Sabemos que o Presidente da Republica é u m 
homem ele gr ande patriotismo e de grande energia; não irâ. u sar das auto-
rizações a. esmo. sem criterio. Se a emenda elo Sr. Octavio Rocha, leader d:-: 



dlssidencia, passar e os dissidentes ficarem em opposição ao Presidente da. 
Republica, este ficarã de pés e mãos atados. Assim, deixemos as autorlza-
'ções, que aliás não offerecem grande perigo. 

O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Não comprehendo bem. o argumento de 
V. Ex. Em primeiro lugar, não se trata de dissidencia ... 

(H a outros apartes.) 
O SR. OCTAVIO RoCHA: - A emenda não envolve política. 
0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Penso que a situação a que acaba de Stl 

referir o nobre Deputado por Minas é identica para ambos os grupos poli-
ticos em que se clividio a Camani.. E stamos todos caminhando para o des-
conhecido. e tanto podemos nós ir para a opposição ao Governo quanto o 
grupo a que S. Ex. pertence. 

O SR. JOAQUIM SALLES: - .Pelo menos nossa boa fé estã approvada. Não 
queremos cortar autorizações ... 

O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Não é examinando a questão com es.~ •; 

espírito de aulicismo que V. Ex. conseguirã descobrir em nós outros aten .. 
dencia para a opposição. Não caminhamos para lá. Ficamos onde estava-
mos e onde esta Juta politica, a que é extranho o Presidente da Republio;a , 
nos encontrou. Creio mesmo em verdade que muito mais longe estamos nóe. 
dissidentes, da opposição, do que vós outros. E' certo que, se conseguirdes 
quebrar a neutralidade que nesta questão tem sido mantida pelo Pl'esidente 
da Republica, e sentlnnos que a sua influencia nos hostiliza, então, sim, 1': 
claro que a nossa posição fica sendo nitidamente indicada pela legitima d!.'-
fesa. Mas. como estou ce1·to de que a educação política do Sr. Presidente 
da Republica o impediria de uma tal attitude. chego a crêr que muito m a is 
provavel é a. vossa opposição, visto que já vos não agrada a simples neu-
tralidade do Chefe da Nação, contra o qual se accumulam, dia a dia. as 
vossas exigencias de um apoio faccioso e partidario ás vossas paixões poli-
tica.s. Apenas a vossa opposição, ante a persistencia de uma tal neutralidade. 
tomará simplesmente esse caracter das resistencias passivas dos bastido· 
res .. . Não levemos, pois. o debate para o ·terreno político, nem tratemos d<c 
resis ~sncias . de maioria ou de minoria . O debate não o comporta. 

O SR. JOAQUIM DE SALLES: - E s tou a penas dizendo que nunca é demais 
da.r-se um certo nmnero de autorizações a. um homem, quando se tem con· 

· fiança em seu Governo . 
O SR. OcrAVIO RocHA: - Ficam muito bem em V. Ex. esses sentimentos. 

Quanto a mim, estou dentro da orientação da bancada do Rio Grande do Sul 
de. nem apoiar incondicionalmente, nem combater sys tematicamente os 
governos. 

O SR. GONÇALVES MAIA: - Pois eu serei sempre incondicional com os 
:t.t!'~t::ts a1nigos~ 

O SR. MAURICIO DE MEDEIRos: -· A unica divergencia aqui é na interpre-
tação . do gesto. não da dissidencia, porque não ha dissidencia em causa, mas 
da proprla Camara. A med\da só se transformará em lei se a Camara lho 
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dêr o seu assentimento . O proprio Relator do projecto, que não parecê S"lr' 

um fllernento da dissldencia nem para lá caminhar, não recusa. antes ap~ 
plaude essa medida, porque S. Ex. se colloca sob o ponto de vista de ·grand~. 

financista que é, e chega á conclusão de que para os grandes males grandes 
remedios . Não se pensou em pôr em causa a pessoa do Sr. Presidente da 
ReÍmblica. O objectivo da medida é armar de maiores resistencias o Poder 
Executivo na pratica de uma política de restricções, impedindo que ao se·u 
ex<úne se submettam as discussões sobre adiabilidade ou não de certas in!, 
ciativas, que importem em augmento de despeza. Proporei, portanto, por 
oro" a reproducção exacta dos termos da em'enda do Sr. Octavio Rocha, para 
depois, em terceira discussão. precizar ainda mais a fórmula alli adoptada. 
Não ha no caso susceptibilidades que possam ser feridas com a approvaçã.o 
de uma tal emenda. Eu a renovo em plena:rio, na esperança de que a Ca-
mara" se convença das razões que a justificam. Não podemos absolutamente 
trazer a quMtão para o terreno político. Desde que, pela primeira vez, tra·· 
tei destes assumptos, frizei insistentemente que só comprehendia acção util 
e proveitosa nesta materia. em que se agitam os interesses materiaes da 
Nação, com o afastamento preliminar de toda e qualquer preoccupação de 
ordem política. E um campo neutro, e nelle a unica 0usa que. podemos 
ter em vista é a grandeza de nossa patria, pela restauração de suas finan-
ças, no concerto de uma situação que todos nós reconhecemos gravíssima " 
sem precedentes na histeria financeira do Brasil. 

Era o que tinha a dizer. (MuUo bmn: Jnwito bem . O m·aàot· é cumpri-
mentado por todos os collegas presentes.) 

O §:!'. Joaqu:i:m Osorio: - Sr. President(; : 
N~cs razões justificativas de seu brilhante voto lido perante·· a Com: 

missão de Finanças desta Camara sobre a crise financeira e econornica 
POi' que atraves;oa o Brasil, o Sr. Cincinato Braga, cujo nome pronuncio 
c,om as hQnTenagens devidas aos seus talentos e patriotisri,o. depois de in-
<llcar os remedios para a delicada situação. conduio,· po1 considerar os 
Estados d::t. U.nião como o maior canc1·o da economia ncwional, com excepção 
de S. Paulo. · - ,., --.-·c · -•;r~·~ 

Affirmou S . Ex. "sem papas na língua", pondo "o seu dever de bra-
~'ileiro aelma de seu egoísmo na vida politica", as seguintes !)reposições: 

1.·• Os Estados instituíram, mantêm e aggravam os impostos sobre 'ia:s 
mcrc8.dorias de sua exportação, e o fazem como recurso ordinario de poli-
tica fiscal. Os incipientes frigoríficos teem como seu rrmior inimigo os· im-
postos estadoaes de exportação. 

2. • Os Estados mantêm impostos interestadoaes. Só faz excepcão . 2. 

,,,sse regimen S . Paulo . Ha o horrível precedente do Rio Grande do Sul 
haver tributado o alcool de producção pernambucana, e de em represe.Jia , 
FcJ>nambuco ;haver tributado o xarque rjogra~dense. 



3. • Os Estados causadores do . nosso empobrecimento economico ea· 
cr>ndem~se por detra.?; do "funesto .art. 9°, da Constituição. que lhes confere 
col'!lpetencia para decretar direitos de sabida das mercadorias. 

4. • O sensato é os Estados substituírem o imposto de exportação pelo 
t erritorial. Lançado com rigorosa cautela bastará. largamente. 

Quando não baste, lancem os Governos ·estadoaes outros impostos . Não 
o fazem, porque, o que ha no interior do paiz, é a aristocracia da terra. em 
latifundios, possuída pela classe dos detentores dos poderes políticos olygar-
chicos nos Estados . 

5. • O que ha. a fazer é a revisão da Constituição. Com tal regimen 
tributaria nada tem ganho o Brasil, ao contrario, tem elle sido um obstaculo 
a União formar tratados ou ajustes commerciaes. · A reforma impõe-se, e 
o Br::tsll de amanhã ha de arrepender-se, se não envergonhar-se de não 
h~ver charna.do para remodelador de sua Constituição ao originaria e !'I'U-

:!lT f'mO architecto dessa obra. 
Sr. PreRidente. Exige o pa recer do eminente Deputado rectificações e 

<:ommentarios. Encerra equívocos e injustiças. Não póde passar sem os pro-
testos do Estado do Rio Grande do Sul, que vem erguei-o pelo seu humilde 
·representante . 

Nada teria a dizer se o eminente Deputado, não houvesse expressa-
mente arrolado o Rio Grande do Sul entre os Estados conspiradores contra 
a gTandeza economica do Brasil, e, se não houvesse exceptuado senão São 
Paulo. O Rio Grande do Sul aceita a prestação de contas· que se lhe im-
põe, e não foge ao confronto. A sua politica economica desafia exame de-
tido. e não se arreceia de nenhuma outra, pautada ·com tem sido na Re-
rmblica por uma sabia orientação, nunca interrompida. · 

Proponho-me a demonstrar os ·equívocos do Sr. Cincinato Braga, só 
r;xplicaveis pelo desconhecimento das cousas do Est;ado Meridional, pois sou 
" primeiro a reconhecer e proclamar a boa fê do nobre representa.nte pau-
lista. 

IMPOSTO DE I!!X:PORTAÇÃO 

O Rio Grande do Sul inscreveu em sua Constituição, de 14 de Julho 
de 1891, art. 47 I§ 1°, a substituição gradual do imposto de exp!)rtação, pelo 
t<'rritor!al, até a eliminação completa daquelle. Não sei de nenhuma Consti-
tuição de Estado que h a ja inscripto em .seu texto tão sabio principio de po-
lH.ica economica . Eis ahi traçado o ideal em m a teria tributaria - o im-
posto territorial como base primordial do orçamento futuro do Estado. Esse 
lneal foi perma nente da politica dominante no Rio Grande do Sul, como 
'1C vê do historico que vou. fa zer, o qual revela a orientação firme e super!OJ" 
~'1 os estadistas que teem presidido a vida administrativa do Estado. 

Na primeira mensagem endereça da á Assembl1ia dos Representantes. em 



··:•l de SE'tembro de 1891, de remessa do projecto de orçamento da .Receita ~ 

;)espeza ,~ o Estado, escrevia o President.~ J•1lio de Castilhos: 

"Por conta da ex-província arrecadavam-se. 4 •r, fazendo-- se 
actualmente a mesma arrecadação; o Governo Central arrecadava 
9, 6. 5 o/o. etc. Os productos a exportar soffriam a taxa de 13, 
10. 9 °/". 

Competindo agora ao Estado, privativamente, em virtude do··a:r-
tigo 9• da Constituição Federal, decretar impostos sobre a expor-
taç~o das mercadorias da sua producção, proponho 8 • /", em · re-
lação a todas ellas, o qu e julgo ser ra:zoavel neste · momento. 

:.umento não ser possível propor-vos desde já a abolição de 
semelhante imposto, o qual a. meu vêr ij d-: caractEr ant.i -e(!anomico 
quanto aos nossos productos. De posse do Governo ha dons meze.s 
apenas, era-me impossível em tão curto espaço de tempo organizar.-
o plano concernente ao lançamento e arrecadação proveitosa do 
imposto territorial, que considero ser o natural succedaneo do pri-
meiro. Espero, porém, uma vez orga.ni:zado ao,1elle plana, que \l.liá~ 

ja está em esboço, poder propcr-v:os na vossa reunião do anno v.in-
,i:.;u.ro senão a extincção total do r.tfcrido imposto ao m')..;os urna x-e-
dut.ção -muito consideravel, con• g!'andes vaJLtagens para o no2so 
<leseu YO•' ilnento .: 2<•!1<.t,1ico. 1'-;":\o ~.esltu em declarar-v.,, que nest" 
sentido porei em contribuição toda a minha solicitude_" 

}<Jm mensagem de 8 de Outubro do mesmo anno, .Julio de Castilhoa. 
Presidente do Estado, apressava-se a alvitrar á Assembléa dos Represen-
~a.ntes modificações nas taxas propostas: 

"... Peço-vos licença para propo1·-vos algumas modificações á 
verba da receita referente ao imposto de exportação, as quaes cor-
res.llondem aos patrioticos intuitos da illustre Commissão do Orça-
mento, ·cujos dignos membros tive a honra de· ouvir partiçmlarment~ 
sobt·e o assumpto. 

Como sabeis, a renda desse imposto estã calculada no projecto 
sobre a base de 9 •;o, em relação a todos os productos que o Estado 
exporta. Mas, tendo em vista as reclamações que me foram apre-
sentadas em nome do commercio e da industria e considerando qu(l · 
ha effectlvamente mercadorias que não podem supportar sem :ve-
xame a taxa de 8 •;•, assim como ha outras que supportam facil-
mente taxa mals elevada, mandei confeccionar novo calculo, to-
maneio para base as -taxas de 4, 5, 6, 8, 1.1, 13 o/o conforme as es-
pecles de productos. Ficam assim mantidas, · com pequenas altera-
·çõos, · af! ta..x2'..s que ·eram arrecadadas pelo fis.c.o geral e pelo Jils-
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tado . . ouuo.sim, não soffre alteração o calculo d9, importanc!a. total 
do imposto. " 

Pat·a o anno de 1895 as taxas de exportação sobre os ge1~eros de pro-
ducção do Estado passou a ser de 1, 4, 6, 10 o/o, no projecto de Receita. 

Em mensagem de 24 de Outubro de 1896, escrevia o Presidente do Es-
tado: 

"Não julgo ainda opportuno propor-vos as importantes altera-
ÇÕ~i\S de que carece o nosso mecanismo orçamentario. 

Uma precavida prudencia aconselha a esperar mais algum 
tempo em cujo ·decurso a observação e a experiencia continuas e 
cuidadosas demonstrarão até onde chegaram ou onde terminaram 
os effeitos funestos das devastações revolucionarias especialmente 
no .tocante âs existencias da nossa in~ustria, pastoril e onde co-
meçou a fecunda acção reparadora das muitas ruínas occasiona-
das. Limito-me a indicar modificações de detalhe que, melhorando 
o orçamento, não envolvam aventura de uma reforma precipitada ou 
irreflectida. Por igualdade de motivos abstenho-me de propor o lan-
çamento, jâ e já, do im,posto territorial, sabia promessa da Consti·· 
t~ição, I§ 1•, art . 47. 

Foi com muita propriedade e previdencia que a Constituição 
f\dmitt!o esse preceito. Porque, em verdade, attenta a conformaçã o 
economica do Rio Grande do Sul, o legitimo succedaneo das taxas 
de exportação é o imposto sobre a terra, cujas multiplas vantagens 
é escusado encarecer, t a nto no que concerne á avultada renda., 
que, sem vexação dos contribuintes, será arrecadada pelo Thesouro. 
como no ponto de vista da valorização da propriedade territorial, 
·cujos direitos ficarão perfeitamente esclarecidos e escoimados de 
duvidas e incertezas, geradoras de controversias e litígios . . . A 
extemporaneidade é manifesta tendo em vista a presente situação 
da propriedade territoria l no interior e nas fronteiras do Estado . 
Foram raros os proprietarios que, -naquellas vastas regiões, não 
soffreram damnos consideraveis t a nto nas existenclas semoventes 
como no avultado capital que haviam applicado aos custosos tra-
balhos de tapagem de campos, a qual ficou quasi totalmente des-
.truida durante a guerra civil. Já começou a dispendiosa reconstru-
cção, cujo alto encarecimento decrescerá um tanto, se o orçamento 
.da Receita que está em debate no Congresso Nacional, r~duzir os 
direitos de importação relativos ao arame e postes destinados a 
cercar campos. Bem comprehendeis assim que nessas circumstancias 
excepclonaes,_ não sm·!a azado nem razoavel, iniciar jã . . o imposto 



territorial, para. cujo lançamento futuro continuo a fazer estudos 
escrupulosos e adquirir mais dados positivos. 

Certo de que reconheceis a relativa legitimidade das· minha ~ 

!)Onderações, peço que releveis, a omissão daquelle imposto, na pro-
posta do orçamento da Receita e Despeza e que não decreteis a r e -
<lucção das taxas de exportação. Parece-me que ninguem mais do 
que eu, tem a convicção do caracter anti-economico dessas taxas. 
consideradas abstractamente. Conj'orme o prazo que já vos expencli. 
taxar a exportação é, em these, pear ou entorpece:c o desenvolvi-
mento elas industrias, qualquer que seja o ramo da sua pr.oduccão. 
porque, gravadas de onus fiscal não podem facilmente offer.ecer aos 
productos similares competencia victoriosa nos mercados externos, 
nem progredir em extensão e intensidade. 

O principio corrente é que a taxa de exportação é bem appli-
cada e profícua quando recáe sob1·e mercadorias que não encontrem 
equivalentes no exterior ou que constituam um monopolio do mer-
cado E>xportador. A these economica, porém, não pó de ter, o cara-
cter absoluto, sobretudo no Rio Grande do Sul ,uja extraordinaria. 
força productora, superando sempre quaesquer embaraços occasio-
naes, restringe consideravelmente a applicação da apt·egoada ver-
d.:l.de theorica. Fundamentando uma tal asserção, basta.-me invocar. 
o facto positivo do visível a ugmento que annualmente avoluma a 
exportação dos productos do Estado, quer no seu ·conjuncto, quer 
nas suas especies, apezar das taxas em vigor, que, pela sua razoa-
bilidade devem ser mantidas, por emquanto, sem a mesma inconve-
niencia pratica." 

Em mensagem de 20 de Setembro de 1897, Julio de Castilhos justificava 
ainda a exteinporaneidade da aclopção do imposto territorial. 

" Torna-se necessaria uma lei sobre .terras publicas em substl·· 
tulção da de 1850! ... 

Devo repetir que ainda não julgo azado propor-vos a.s altera-
ções de que carece o nosso mecanismo orçamentario para ficar 
adaptado com justeza ao regimen que instituía o Estado autonomo. 
Ainda uma vez cabe-me ponderar que, se na generalidade dos casos 
a reforma de uma systema fiscal é tarefa melindrosa, porque de-
manda os mais reflectidos cuidados e. depende, pela ·sua complexi-
dade, do conhecimento exacto e detalha·do de uma conjuncto de re-
levantes e variadas condições, recresce a difficuldade de ser effe-
ctuada em um E stado que. como o nos~o ~em ·soffrido violentos 
abalos na sua estructura econom!ca, taes CQmo . os que foram ,pro~ : 
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duzidos pela prolongada ·e damnosa guerra intestina, que o convul-
rdonou tão profundamente. 

A extemporaneidade do imposto territorial ainda é manifesta, 
tendo em vista que não ha muito começou a reparação dos enormes 
damnos causados pelas devastações revolucionarias no tocante ás 
<:>xi&tencia.s da nossa industria pastoril, da qual vive o interior do 
Estado, quer semoventes. quer relativas ás bemfeitortas dos campos. 

Por isso -as taxas de exportação devem ser mantidas por em-
quanto. Tão razoaveis são ellas e tão modicamente recahem sobre 
os productos exportados, que nunca provocaram reclamações dos 
contribuintes, nem entorpeceram o visível augmento que a voluma 
annualmente a exportação do Estado. " 

.Julio de Castilhos não teve a fortuna de, Presidente do Estado, insti-
tuir o novo regimen tributaria, que. autor principal da Carta Constitucional 
.ie 14 de .Julho de 1891, inscrevera no art. 47, § 1•, desse codigo politico . 
Ao assumir o Governo, conforme declarou, já possuia em esboço o plano 
rte adopção do imposto territorial, que preconizava como o natural succe-
daneo do imposto de exportação, que condemnava. Os motivos expostos im-
pcdiram-n'o de o instituir, mão grado seus desejos. 

Assume a presidencia Borges de Medeiros. Em mensagem de 20 de 
Setembro de 1898 communica â Assembléa ser forçado a manter o imposto 
tributaria em vigor, por não ser opportuno ainda propor a planejada re-
!orma d€1 accôrdo com a explícita promessa constitucional. 

No anno anterior, em 1897, o decreto de 5 de Março providenciava sobre 
o serviço relativo âs terras do Estado e legitimação das posses das parti-

. .:!Ulares . Era o primeiro passo para a instituição do imposto territorial, 
:r-ela discriminação das terras que forçava . 

Em 1902 é instituído o imposto territorial no Rio Grande do Sul. Borges 
;i~ Medeiros em mensagem de 20 de Setembro assim so manifestava: 

. ' 

"Dupla é a necesidade que aconselha o lançamento immediato 
e moderado do imposto territorial, como succedaneo dos impostos 
de exportação: sob o ponto de vista economico, urge amparar as 
industrias e proteger o commercio, alliviando a exportação das ta-
xas que a oneram actualmente; sob o ponto de vista fiscal, é ina-
diavel fundar-se o regimen orçamentario sobre base fixa e estavel 
que offereça a indispensavel força de resistencia ao embate de to-
das as depressões da vida economica. Espero poder em breve offe-
recer ao vosso exame a · resolução .a proposta sobre o assumpto, cuja. 
relevancia exige reflexão e estudo." 

·Com effento, em mensagem de 15 de Outubro do mesmo anno, 1902, 
l::S.u.rz_!ts de .Medeiros dirigia-se :1 Assembléa dos Representantes: 
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In.di.cava o plano de reforma gradual do s3fstema. tdbutario em confor-
mi.dqde com a promessa constitucional. 

"O regimen orçamentario actual é o mesmo que vigo;rava ao 
tempo da Província, ao meno.!i no tocante â sua estructura geral, 
que as radicaes t ransformações de nossa vida politica não logra-
ram alterar . A partir do primeiro remado, foi sempre obj~;cto de 
absorvente preoccupação a exacta discriminação das rendas gm·;.u;s 
(• provinciaes. A lei que .primeiro ü·atou de estabelecei-a foi. a de 
24 de Outubro de 1832. completada mais tarde pela de 31 de Ou-· 
tubro de Ül35, como principal innovação, cedeu ás províncias uma 
quota dos dízimos a que estavam sujeitos aquelles generos que os 
pagavam na exportação- para fõ1·a do Imperio. 

A nomenclatura, porém, dos impostos geraes bem pouco dd-
xára á receita das províncias, que, á mingua de recursos propor-
cionaes aos encargos que lhes havia aca.1Tetado a reforma produ-
zida pelo acto addicional, soccorriam-se dos subsidios do Governo 
geral para <;•obrirem os deficits orçamentarios. 

Apezar dos supprimentos officiaes. permar ,ia sempre afflictiva 
a . condição dP...s provinciaes que, em Slla e:dstencia accidenta~ e l)l'~· 

caria, recorriam a todas as fontes df' renda ind<o•vidn a propl'ia im-
portação, cotn Inenosprezo flagrante c1a Constituição e a despe.ito 
da intervenção vigilant~ do Governt:J geriJ:i. .. 

I'!lm tal conjunctura, não era de ext ranhar . que a. exportação 
se tornasse a p rincipal m.ateria tributavel. ~OE der:-3,deiros d:as 
do Imperio a dupla imposição, geral e: provincial, havia attingido L'S 

limites da exa.ger açã.o condemnave!. 
A organização republicana, tornando uma realidn,de a pat·til.ha 

das rendas entre a União e os Estados, poz termo definitivo a essa 
situação deprimente, que asphyxiava o commercio e ga1·rotea.va a~ 

· industria.'3. 

Com effeito, fixou a Con~titmção ]'edera1, a-rt. ~· - a exclus~v:t 

competencia do Estado para decretat· impostos sobt·e a exportaçü.o 
de m ercado:-ias de sua propria prvducção. 

A influxo da corrente radical que se formara em favo1· da 
abolição immediata e total de quaesquer taxas de exporta.ção, o pro-
ject:o <1e Constituição, elaborado pelo Governo P1·9visorio consagt·a va 
a clausula relativa á extincção em 1898, de todos os impostos· dessa 
nature?..a., ou mesmo antes, se o Congresso Nacional o resolvesse . 

Rejeitando semelhante dispositivo, ponderava a notavel Com-
missão do Congresso Constituinte: "Os impostos de exportaçã.o, in-
cidindo sobre a. prodticção dos Estados que os decretam, affecta.m 
directa e immediatamente os interesses economicos dos mesmos Es-
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tados, e porta nto aos respectivos goyern.os · locaes. é que deve ser 
deixadc r.; cuida,à~ d., p;:;upar · !i.!'! fcn:ças· productoras em seu..; · terri-
totios, minOl·ando ou :':Upprinwnto esses imposto~. c onforme exjgi-
Tem as cir cumstancia.s p~u!Ja.rés a cacl;, un· . . " 

.Tustifica.va Bor·ges de J\l[edeiJ'Os a SUJ1Í)ressào gradua.. dú!'l ur:po,;·cos ele 
.f.:xporta.ção e o imposte ten-itorial . 

E :t Assembléa dos Represen t a ntes elo Estacl o a pprova v:>- pa.ra o exer-
' cicio ele 1903 este dü;positivo consta.nte do projecto de orçamen'to : 

Fica o Preside11 t e :w t oriz.ado a : 

Art. 5" . Coln,lr o impos to sobre immoveis ru raes na razão de 
0,2 "I" sobre o valor v enal e lO réis por hecta.r, proeedenc1o a J.·es-
pectiva lotaçã o d u r a n te o primeiro serr.estre elo exercic:1o, e effe-
etuando a a rreeaelação no segundo. 

Pa.ra.grapho unico. Ao começa.r· a arr ecrt.claçã.o deste irnposto 'fie~ 

o Governo . obr'igado a a bater nas ta.xas el e exportaçiio, a seu juizo, 
o valor equivalente ao orça do para os immoveis ru1:ae~L 

Em m en sage1n de 20 de S etembro ele lfl03 , esc r evi<c Borges de Me-
deiros: 

"A reforma gradual do reg·imen tributa r io , p e1·n .ittindo a ])1'1}-

gre.sshra reducção elas taxas ll e exporta.Qão, inaugurou urna pha,se 
de fra nca protecção fiscal ás industrias c <to c01nmercio. A partir 
deste a nno a prat1ca dessa m edida h a de infl u ir favoraveln1ente 
para alargar-se fi proclucqfto . Entretn.n t o, nfco terá ella a amplltucle 
e effica.cia qu e deseja mos, emqua n to perclu'rar n. n efas tR ta.:'i'a.çã.o 
i~terestacl oal , que ;iá assumio as proporções ele UlT.'H vm·dade ira 
guerr-a. de t:.u·ifa.s entr-e os E st a c1o::;. l.,_aça.1nos votos para que o 
Congresso Na<iional , de a.ccôr do eom os ·impm·1osos -reclan10s ele 
tocla.R as clfl.sses do pa iz, ponha termo definitivo a. esse regimen 
p erturbador da. economia n aciona l e perigoso á estabilicla de das in-
stituições federativas". 

Na fôrma. da lei n. 42, de 25 de Novembro ele 1~02, art . 5°, p a r·a g r a ph.o 
unico, conhecidR a rendabilidade elo imposto terJitorial, for::~on·., H.S actuaes 
taxas ele 4 "1". 6 •1• e 10 "I" substituidas pelas de 2 "I", 3 "/", 5 •! •, 6 •J• e 9 •)• 
para o exercieio de 1904. 

Propunha. o razoavel augmento das taxas fixas e propm·cional , 
a saber: mais 20 rêis J)Or hectar e mais 0,05 "I" sobre o valor venal. 
Para torna.r m:na reaJida.de o impo.«to territorial é mister elevar· gra-
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dativamente o imposto territoria l até a equivaJencia- das taxa s de 
exportação . 

Aeeita esta n:.odif-icação passarão a vigorar as taxas de 30 réis 
por hcct.a.re e 25 centesi.mos ou 11 4 •j• sobre o valor dos immoveis. 

Em mensa gem de 1904, Borges de Medeiros congratula va-se por esta r 
consummaclo definiti v amente o novo regimen. 

"0 novo systema t ributaria, cuja. base é o ilT.•posto ter ri.tori a l, 
e~tá consumma do se1n abalo e sem relutancía. 

A p1·a.tica vai corrigindo duvidas e imperfeições. 
Entre outras cau sas, não é menor a geral indicação c~as tei·rc1 .. ••, 

t}ue t a nto» ma!ef-icios acarreta" . 

O Sa. AN'l'UN EJS MAcrEr,: - E' esse o cri te rio da política do Estado. 
Fóra deste criterio, ha o criterio da politica dos municípios e além do ma-
niei.pio ha a taxa sobre a cabeça de gado exportavel. Até , se divide em gaOc. 
de cúrte e gado de cria. Log·o são é sobre a teaa, como V. :E:x. diz. 

O Su. JoAQUI M Osomo: Eu e~<tou expondo o crii- '-io da politica elo T<Js-
tado, mostrando a s ua orientação economica, _pelo impos to territorial contra 
o imposto ele exportação, em resposta á these elo Sr. Cincinato Braga.. O-
meu collega precise a11 suas proposições e terei prazer em respondel-af . 

O SR. A~<'l'UNES l\1ACIEL: - :E:u a penas quero interca lar no seu r1bcurso 
a lguma co usa interessante, ~cfim de que V . l'Jx. possa brilhar majs. 

O S>: .. JOAQUIM Osomo: - Muito agradecido a V . :E:x. Ha. municípios 
no :mstado que mantêm t a xas denominadas de "expediente" ou "estati;;tlea", 
incidindo sobre mercadorias no momento ele serem exporta.das. 

O Sn. AN'l'UNES MACIEL: - São, entretanto , taxas de export-!!l:Ç50. 
O SH . .JoAQUIM: Osomo: - Sfto taxas minimas, a.liás , que não 011eram 

a inclustr'ia p astoril , creio que regula1n 1 lj2 •J•, (um e meio por cento) 
J:r.o maximo. 

O Sn. · .AN'l'UNES :WlACIEL : - Agora mesmo vimos munioiplos que têm a 
•rna rr,ceita. desequilibrada, porque, não tendo trabalh a do as xar·queadas fri-
gorifica~, exist e em stock, grande quantidade ele gado que não poude sahir 
dos municipios. 

Ó Sn. JoAQUIM Oso!~IO: - O que posso affirrna.r á Carr.-a r a é que- :1. Pr"l -
."idencia de Estado tem inte rvindo sempre contra a cobrança .lP taxa~. de 
ocportação pelos municipios, tendo a té declara do insubsistente c; '1isp•)sir;ões 

<le lei de m·ça mento de mu.nicipios n esse sentido. 
O Sn. A.:t;'l'UN~}S MACIEL: - Eu até n eg-o ao Presidente do Estado a fa-

Puldacl.e de decretar essa insubs1s t e n cia. São taxas dec retadas p,11 Jo legi,;ia.-
tivos mu.n_e·•pa.es. 

(; StL JoAQUIM OsoP.IO: -'- A Constituição do Estado dá á Pre:>itlencia. . , 
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a faculdade de declarar sem effelto as reso1uçõe.s ou act,os da:::; a.utoriC:~v.i .-!H 

municipn.es, quando infringü·em .leis do Estado ou sua Constituição. 

O Sn. AN1'UNES M:.c:n;n:,: - Em virtude, digc. V. gx., de urr.a. faculdad<> 
ín constitucional. 

O Sn . JoAQUIM Osomo: - Nilo está ern jogo a. questão constitucional, 
não . é o rr.om-ento para dif;cutil-a . O que f.lnno, entretanto, é que o Estado 
mantém uma politica economica contra os impostos de exportação, que 
nenhum Estado se avanücjou ao Rio Gra.nde do Sul no rr.·elhor reginwn tri-
butaria. 

Se ha municiplos que têm na materia incidido em taes tributações, ? 
Governo do Estado te.rn intervindo para a eliminaçfw de taes taxas, iileg<<te" 
não havendo no Estado -impo-stos sobre os productos em t.ransito pelo seu 
terri torio. 

Como se vê deste historico, dos documentos lidos, o .Estado elo R io 
Gran de do .Sul, desde o prirr.eiro instante de existencia republicana, traçou 
a verdadeira orientação economica . 

Na sua Constituição, f.irm.ou o sa,bio principio de politica econo1nit!.:l: a 
abolição dos impos-tos de exportação por anti-economicos. 

Tal . idéa, exposta na pJ·irneira mensagem á Assembléa dos Representan-
tes, nunca abandonou os Presidente de Estado, que, pelas -causa s apo·Gta-
das situação da propriedade territorial, devido as devasta<,;ões revolncio-· 
narias , indivisão das terras, principaln1ente, só poude ter inicio de execuçã.o 
e1n 1902. Co1r:o accusar os governos republicanos do Rio Grande do Sul de 
deso1·ümtaçào ecoaomica? Como art·oja! -o entre o:> EstadoB conspiradorm; 
contra a bem doutrina? 

lm.pos'to f. erritorial 

O reglmen tributarlo do }lio Grande do Sul não mais repousa, bojt- 1 

sohre o obsoleto e anti-economico imposto de expm·ta.ção.. mas tem 1)0r 
centro o imposto sobre a terra. 

Im; titu:do p ela lei n. ·12, de 25 de Noverr.bro de 1902, ~offreu modifl· 
caçi"io ·elYJ v irtude de lei expressa d;:L Assen1bléa dos Representantes 1 de .23 

ele J)e.2iezr.hrod e 1913, que e:s:c1uio da .. incldenc.\a. do in1posto as bemfeitor.ias 
que e.rão então .lencdas em conta para a determinação do valor venal dos 
irrrmoveis . 

O impos to t erritorial no Rio Gnmde do Sul assenta nas modernas bases: 
é applicado tã.o só1nente sob r€ a ú.re8..., da terra e o seu valor . 

A ta;(a é rle 30 r éis por heetat'e e a de 0,25 •j• sobre o valor venal. 

Paru. que a t:Jxa çio ;;e tornó!.:>se jushc e equítativa , estabeleceu 0 \e-
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t';islÓA'lor ··a: divisii.o dos ca.mpos em s·u,perio.,-es, m.éd•ios e i.nfed .m·es, app!Íca-
' da não só a cada área, mas tambem a fracção de cada área. 

Ha em cada município pastoril, para os effeitos da tributação, 
tres categorias de campos, s~gundo a sua natureza e qualidade, cada. 
um con1 valor distincto, . podendo ainda un1 campo abrangm· duas 
ou mais classes. No toca.nte ás terMs de cultura, nãGi pódt; haver 
un1 criterio uniform·e para a sua. tributação, variando os seus pre-
{;os conforme a qualidade, as vi.as de communic..<tção e a maiot· ou 
menor · intensidade do 'Reu cultivo. 

Vê-se, como foi sábia a doutri!1a republicana do Rio Grande do Sul nos 
fundarnentos economicos do regin: en t:ributario. Futuramente, será, corú 
eff~õ:itG, o imposte territorial, a basé principal, sinão un·ica do orçamento do 
Estado, conforme o ideal economico consubstanciado na Constituiçii.o de 14 
de Julho de 1891. 

Assim 13er1'1., de facto , no dia en'l que a progressãc. do imposto trouxer 
a aboliçã_o dos que grava m actualmente a exportação e transmissão de pro-
pr·iedade, porque a eliminação deste tambem é estatuída no sabio eoclig·o 
JlOlit.ico sul riograndense. Orbervar-se-ha então unicam.ente a coexistenc.ia 
desw imposto com :ts rendas indttstriaes e co-nt'J'ibuições, p1·ovenient.e" üa. 
~xploração de certos serviços e industria.s . Caminha o Rio Gra nde do Sul, 
accentuou -Borges de Medeiros, em mensagerr.t de 1913, paulatinamente, como 
convén1 ·e quer a Constituição, para esse regilnen definitivo, elo qual se ap-
proximou a passos mais largos nos dias que correm em lenta e firme pro-
gressão, como evidencia a estatistica fiscal , con1 rr.~odera.çi.io das taxas e 
Jlrudencia adnlinistrativ«- no arrecadar . 

.Sr. Presidente, se Governos· de Esta elos ela Federação são grandes e ef-
ficientes conspiradores contra a grande:o~a economica do Brasil , nesHe nu-
mf~ro não se ~ põde incluir o H.'.io l1ra,nde do Sul. Ao contrario_, eSS€ .Estado 
tem sido uin propulsor inegua.lavel dessa gra.nde:r.a economic~t. Mantém hoje 
mini mas taxas sob:re a.s n::ercac1or.ias de sua exportação. Nfio n1antérn ta1 
i.rnposto co1no base de seu systema. t ributaria. Desde 1902, o r edu:·1 e elimina,, 

pot·que não, adm'itte contJ:oveJ•sia. ~oln·e a infet·i<Yddade cl~ imposto de eXl)Orta.-
çüo, condemnado pelo una..nin· .• idade dos ·ecm~.omis~<o:.>; e elos homens de E srk"\.do. 

R.io Gr::mcle do Sul que tem tido « felicidade ele ser govel'm•clo por es-
·ta.dist.fJs, não podia deixar de reconhecHr a superioi"idade do impos lü teni-
t orial e ha 20 anno:; o instituio definitivamente. 

Annua.ln1ente a. Assembléa elo Estado, obediente a um programma eco-
n.orr.-ico, sem interrupção, reduz e supprime as taxas que oneram. ' l pt·oâu-
c~~ão. Hoje, é consideravelmente ma!cir a nomenclatura do~ procluctos isen-
to" elo impnsto ele exportação do que a daquelle.o;; que não o si;io . Gosam 
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definitivamente dos favores amplos da livre exportação os seg·uin tes ar:-
tig·os de producç.fw sul rio-grandense: 

'l'ABElt;LA 1' 

11nposto de ea:tJOr-tagão, no exercioi.o de 1921, sob1•e o va.lor do.-; sagitiJ'&tes 
p1·odawtoi< 

.4..1fafa, arnendoim, batatas, b.a,nha, cebola~ e alho3 a gTa.nel, cuv:ula., cer-
veja, he-rva-matte bnlta ou eancheatla. 

T::txa de 3 •]• 

A.guardente, alpiste, barb;ttanas, cry:staes de quar t:r.o e pedras ;,~ .gatha, fo-
guetes, o:xceptuaclos os agentes e productos exploBiV08; pregos, tecidos, ta.-
boas.. cajbros, ca.rr.·botas, eixos, linhas, n1oirões, toradas, trigo em grã.o, fa -

rinha de trigo e quaesquer productos da lavoura e da industria, não especiff-
Cc'J.dos sob taxas diversas ou entre os que estão i.sentos ele imposto. 

Sebo, couros vaccuns e cavallare>t secco>< ou salg:tdos. 

Ta.xa d.e 6 o1• 

Fumo não manufa.cturado. 

Taxa de 9 •l• 

Productos bovinos não especificados, lã, pedras precios~"·s. rtelles, pe:n-
na-l'\ e passa.ro"' . 

S~o isentos do imposto é!<'- exportação os seguintes artig·os cte exportação 
estadoal: 

Alfafa imprensat1a , amiclon ou polvilho preparado, arroz, arreios, a.rte-
factos ele ferro, como sejam: baldes, camas, cofres, fechaduras, fogõe.."<, mo-

veis e outros, ' ba:danas, barrigueiras, biscoutos, bolachas, brochas, c:apsulas 
para garrafas , calçado com ou serr.1 marca do fabricante, _ caronas, chicotes, 
correias para machinas, cebolas e alhos acondecionados em caixas.; cocho-
nlilhos, caramellos. choeolates, cêra, bombons, chitas, cha,péos, caças e a.vea 
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. (ffil conservas , camarões e.nJatados, C<:U"lles enla.ta.da.s, do!les, escovas, es-
panadores, extra.cto de c<:w:ne, ervilha.'>, farinha de mandioca, de ceotei~, 

de aveia, de cevada e de at·aruta , favas , ·feijão, ft'utas , h erva-ma.tte (barba-
quá.) e.n-.1 pó (quando acondiciona.do em caixas ou ba.t·ricas e eru f-olha.s para 
ch á. quando em comprimidoo, caixas ou pacotes), livrml, impressos, lin-
gui~.as, lombillJos, m.alas , meias e camisas de meia, massa de t<>;mates, ~
nereos, moveis, n'1anteiga, mel, milho, oleos vegetaes, obras de couro, p,a-
pelão, pastas, perfurr.arias, pentes, peixe em . conserva, productos de sal-
sicharia enlatados, phosphoros, rapaduras, reclamos impressos, queijos, . sa-
bonetes , "ellins, serigotes, co!la., tamancos, tecidos de a lgodão, vassourMt, 
velas de cê·r a e de sebo, vit1ros,, xergas, xergõe-9, xarque, fibra. textis, v,e-
getaes e os ·productos com ellas fa bricadas no E stado couros curtidos e en-
Yern i""'l.dos, •r emedios, sabão, vinhos, 'Xaropes, canla riões; carne de ·porco, 
colla, graxa, licores, lirtgua.s salgadas, ovos, o1eos, an.imaes, polvilho, tou-
cinho, <~.bello . 

Eis Sr . Presidente , a. relação elos productos que sahern do Estado isen -
t os de impostos de exportação. 

O SP-. ANTUNES JI.L\C:mL : - Desde de seis m ezes . 
·o SR. JoAQUIM Osoruo: - Não senhor . 
O SR. ANTUN~~s M:.~CWJL: - A ise nção do xarq· . da ling-ua. salg:l.da, é 

receMe. 

O SR. JoAQUIM O~otuo: - Corr .• pn'!hende o .nobre collega que não ser ia 
possJvel organizar a tabella que acabo de ler em seis m ezes. Es~a tabella 
vem accrescida, annualme nte, de isenções . H a isenções recentes, màs ha 

i:;;e-nçé<'-" de longos a nn<Js estabelecidas. Basta compulsa.r as tabell a.>; decrep.-
El;:ts annualmente pela Assembléa d os Represent::~ntes par a o m eu collega 
se convencer disso. Sinto não ter essas tabellas em rr.·ão. 

Comprehende -se que uma tabella destas não se improvisa.. 
O SR. AN'l'UNES MACIEL: - A isenção do xarque é nov"issilna . 

O Sn .. JoAQUIM Osomo: - Mas, que prova:! Que log o que o Estado pôde 
ctecretal~a .. a decretou, em obediencia a essa. política economica . Seria in -
!<ensato, se do dia pa ra a noute ~b1"isse mão de s uas rendas, com encargos 
pesados [t attencler . 

O .SR . DoMINGOs MASCARENHAS : - Ou cahiria sobre as ter ras , fazendo 
o confisco. 

O SR .. .JóAQUIM OsoP.ro: - V . Ex. m emr.:o, como proprie ta rio rural , seria 
l • primeiro a protestar. 

O SR. AN'l'UNES MACIEL: - Absolutamente não : sóme nte e.ontra essa 
]Jrornes:oa., feita ha 25 anno<l. desde Julio de Castllhos e até hoje não cum-
IJrida. 

O SR. JoAQUIM Osoruo: - Como não? Realizada annua lmente. a pont o 
de se:r insignificante, a nomenclatur-a de product~ sujeitos a impostos de 
f'xpo:r:tação e enorme a daqu e1ies isentos, conforme a relação constante da. 
1.ahena lida. 
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O SR. ANTUNES MACIEl!.: - Qual foi a dimn ução na tE~xa l!obre a tran s -
missão de proprieda de? 

O Srt. JoAQUIM Osomo : -O E st.--::.do realizará a promessa constitucional . · 
Ainda a ultinm. m ensagem do Presidente do Estado occupa -se largamente 
com a questão do regirr.en tributario e mostra marcha r o Rio Gr-ande do Sul 
para o imposto ·unico :;;o.bre a terra. Como accm1ar esse Gover no, esse E s-
t ado, qua ndo tem feito tudo para realiza r a v erdadeira política economica '? 

O SR. RmErRo JuNQUEIRA: - Os dados fornecidos por V . "!';x . demon s -
tram a continuidade de 11ma ttcção sa.dia . 

(Troca,m.-se apartes ·vi.olentos entt·e os · St's. Marçal Escol)(L!' e An.-~uncs 

MacieZ. 

O SR. JoAQUIM Osmuo: - Não ha questão partidaria em jogo. Quero 
a penas justiça para a. política e conomica do rr.eu Esta do. 

O SR . BENTO MIRANDA: - Então o Rio Grande do Sul não está incluido 
na censura feita pelo D eputa.do Sr. Cincipa.to Braga . 

O SR . . JoAQUI:\1 OsoRio : - Está, porque S. Ex. aJ·rolou o Rio Gr ... nde 
do Sul entre os Esta dos conspiradores contra a riqu eza economica da União, 
sõ houve mesmo a excepção accentuada de S. Paulo, que assenta o regime.n 
tributa.rio no imposto de exportação . 

O SR. JosÉ: GoNÇALVRS: - V. Ex. p ermitte um aparte? Mas, o Estado de 
S . Pau lo empr·ega. bem o impos to de exportação. Actualmente h a. ôO .OO(i 

l:ontos empr·egados em serviços de immi.gração . E' o Estado que n1:üs tem 
feito em favor de seu desenvolvimento. 

O SR. JoAQUIM Osomo: - Não nego, nem discuto isso. Presto todll-s as 
minhas hmnena gen s ao gra nde Estado. 

O SR. JoAQUIM DE SALLES: - Depois , Sr. Cincinato Braga não fallou em 
imposto de exportação, m as em. imposto intérestadoal . Diz elle : "Convém, 
entretanto, passarmos agora. a o estudo deste assumpto, ern face tiÇL eco-
nmrja. inte rna do nosso paiz, affectada p elos impos tos de exportaJ;5.ó Ü\te-

re.stadOc'l.es . . . " 

O Sn . JoAQUIM Osoruo : - L eia o meu collega. para trá:.:. O meu collega 
não leu entã.o o traba lho do Sr . Cincinato Braga. 

O SR . .JosJ!.: GoNÇAINk<S: - A iiás, todo o desenvolvimen to do E"tado de 
S. Paul o s e baooa no imposto de exportação . 

O Sn. JoAQUIM SALLEs : Vou ler·. Tome i notas . Quando ex('<~p tuou 

S. Paulo, foi com relação aos impos tos interestadoaes, está isso c.l0I'O <lo 
tl">Ccho que acabei d e ler .. 

O SR. JoAQUIM O·-: oh lO: - J rr.en col!. ~g-a 1eii, 1nais den1orada.rr.~nte o pa-
recer do Deputado pa uli st a . Verá que se occupa dos impost os de e:cp<:lr-t::u;;ão 
e dos im postos in tere!>ta<lon,es e, estes o Rio Grande do Sul não rrw.ntém , 
a bsoJu tamen te. 

Vê-se, os product.os tributados . em sua exportação p:tga m em 1r.:ildia a 
ta.:xa mínima de 3 • jo est a ndo .apenas sujeitos á taxa de 9 "!• a 1f.., pedras 
:preciosa.s, :pelles, pe.nna.o;; e p:~>::õru·os e productos bovinos não especl! ica.dos . 
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Ainda. mals: cst~.o isentos dos impostos de exportação os pi·oductmJ dos 
est nbelccimen tos frigm·ific:os funda dos e exist entes no E sü<do para a. con-
servação ,de carnes, fruta''·· lacticinios, cereaes ·e outras s ubstancias a limen -

tícias conservadas p elo frio ou processo equivalente, corr.o tambem os 
producto!> e s uhproductos por outra. fôrma preparados ou conservados, quan-
do elaborados nos mesmos estabelecimentos frigoríficos, como complemento 
de sua industria. principal , pelas leis ns. 206, de . 25 de Novembro de 1916; 
223, de 23 de Novembro de 1917, e 240, de 9 de Dezerr.bro de 1918. 

Ha accentuar ainda que a Assembléa, do Estado, por sugges tão do Pre-
sidente Borges de Medeiros, decretou garantia de ju ros par a a primeira 
em preza nacional frigorifica f und:ula no E stado, pela. le.i n. l'f9, de 25 de 
Novembro de 1916 ; sendo que por lei ant er ior, n. 161, de 27 de Novembro de 

1915, a u torizára emprestimos até dons mil contos de r éis ás emprezas fri-
gorificas que se fundassem no E stado. 

Conseguintemente, impunha-se a o eminente Deputado pa ulista exceptuar 
o R.io Grande elo Sul do rol dos Estados inimigos dos incipientes estabeleci-
mentos frigorifieos , que 1[;. vivem e prosperarn sem onus de especie algum1t 
t:m pJ:·oveito da riqueza publicn .. 

Com razão, ufa na-se o Sr . Borges de :Mede iros, er-. notavel resenha so-
ln·e a s it uação do Est..'1.do, quando em 19f8 proclamava perante >L A:;;scmbléa 
dos Repr esentantes que o Rio Grande do Sul é o Esta do b1·asileiro que· ma is 
tem porfiado no caminho do v erdadeiro regimen tribut<Lrio podendo-se af-
f irmar que as taxas de exportação que ainda s ubsistenl sobre os productoE<, 
em nmr.ero r edu zido, e de valor mínimo, não podem em a bsoluto, constitu i:r 
obstaculos, en t r a ve á circula ção desses productos e por conseguinte á rique-· 
za agrícola ou industria l. 

T enha paciencia o nobre Deputado, Sr . Cincinato B raga., mao; já que 
fa?. o confronto, permitta que lh~ digl,{, com o testennmho que dou ele minha 
enorme a dmiração pelo gr-ande E s tado que S. Ex. r epresenta e honr·a -
c:em nem de ieve querer collocal-o em posiç:ão de inferioridade - pois é o 
J!:lstac1o de maior destaqúe na R epubli ca, pelo progresso e exemplo que offe-
rece - perm;itta que lhe diga - se ha aJgun1 Estado a excep tu tLr na Fe-
det•ação Brasileira, por se haver avantajado n a modc~rna política. econornlc'-t 

é o R io Grande do Sul. O ~ystemn. tl·ibu·tario de S. P a u lo repousa ain d..'l 
n o imr>osto de exportação. O Rio Gt-a.nde do Sul no . imposto territorial . 

Improc~dente é a a llegaçflü-ta.ngente em que o Sr. Cincinato Bl-Rg·a., pr o-
cura escapar S. Paulo da criticrL - de q u e o café é merca doria consumida 

pelos povos extrangeiros, e que podendo ser produr~it1a á vontade em quasi 
todos os g s tados da Federar;ã.o, não vem onerar os Esta/lo;> irmãos . 

O eftf é é n1e:rcadoria. consuntida, ern grande escala, l)elo-s nacionaes 1 e s6 
póô€ ser produzido em boas condições no Rio. Min&.!> t .Elsptrli.c Sant< •. 

JÍ/{(ü1 S. P a ulo se ac:ha. em situação privilegüu1a , prin cipalmente na» re-
g iões do oeste onde a terra roxa faz prodígios. 
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A grande rrmioria dos Estaclos inniios recebe c:a.fé oe São Pa.ulo . :Ac·· 
cresce que, além de onerar esse producto com a ta::w. de exportaç_>â.o ,Ie 9 • j·•, 
rr.·antém uma sobretaxa de 5 fr-ancos, e ha largos anno,s .~ imyx.,sto je viação, 

a ugmentado ainda recentemente. No orçmnento para 1921 figura e.~se im-
posto como devendo produzir apenas í . 500:000$000. Só em 1917, o Governo 
pau lista, quando secretar io ela Fazenda o emin ente Sr . Cardoso de Almeida. 
cu idou ·decididamente da in·.plantaçii.o integral do imposto territorial , eom-
misslonanclo o Dr .. Silveira, funccionario ela Secretaria da-Agricultura, pare< 
estudar o processo adaptado no Rio ela Prata para a cobrança d esse imposto . 
• ·o t-ela.torio do Sr. Cardoso de Alm eida. de 23 ele Outub'ro ele 1916. vem 
mencionado o tl'ibuto em São Paulo ~obre a exportação de couros e · fumo; 
e, na Sociedade Nacional ele. Agricultura, em sessfto ele 13 de J ulho corrente, 
o Sr , Carlo~ l\lfonteiro . cte Bauos deu conh eein·:ento de um~L ctLrta do Sr . 
. John Thlfacuenzie. ela "Beazil Lanel Ca.ttle & P a clün;;", sobre os impo:;tos que 
em S. P aulo one r·a.m presentemente o commercio ele gado e os frigorificos, 
impo3tos de ·expork'l.ção sobre os productos elos feigoriücos, carnes, couro:>, 
etc., imposto elo capital (estacloal), 104:500$000. 

O boi expor tado do Estado ele S. Pau lo paga, nmis ou menos, em irr.l-
posto. 33$000. além ela conclucçfw, 20$000, e frete ele estrada ele ferro, umrt 
média. rio 10~ ~' 11$ por caheça. e, se fó1· exportado pelo porto elo Rio, pagará 
mais 10$ do impo~;to de expm-taçào elo Estado de S. Pau lo e mais frete, etc. 
E' o que se lê neste docum ento ( 'nl.ost·rnnifo) Jrrrna.l do Oo·m.mif.1·cio, ele 13 
de J u lh o ele 1V21 . 

Logo, S . Pa ulo nfw faz excepçüo a esse 1·egimen q u e não cobra imposto:'! 
de exportação dos artigos ele .su a producçào a gricola ou industrial consumi· 
cl03 pelos Estados irmàos. Do Rio Gt"ande do S ul. sabe a grande maioriõ.t 
de seus productos, eereaes, todos para os E stados irmãos , dos qua.es é o aaJor-
cellciro. sem entrave;. . 

O Rio Grande do Sul procur·a. fa.zer do Brasil urr.-a. sô com.mu.nhão poll-
ti.ca e economic.a . generalizada, cohe~.a e forte . Nfio alimenta patriazinha~. 

independentes elo resto elo paiz, e o que é peo>· em detrimento do paiz -
com. a creaçfw de impostos interesk'l.doaes. O Rio Grande do Su l advog-a. o 
principio do Sr.· Cincinato Braga, c1e longa. c1atH., ele llvre circulação das mer .. 
eadoria s ele proclucção naeionaL 

Equivocou-se, lamentc'l.velnlente, o Sr. Cincinn.to Braga, q uando ati1·ou fJ. <> 

Hio Granrle do Sul a responsabilida.de elos impo::rtos interestadoa~. 

O .SR . .JoAQUn,r DI·: SALLEJS: - O SI' . Cincinato Braga não disse isso. 
S. Ex. disse que o Rio Grande do Sul havia crea do o imposto sobre .o aloool 

e Pernan::·buco, em represali:'t, teria creado o imposto sobre o xnrque. 
O SP.. J o"QHJ!I'r Ü'<n;:w : - Esereveu .S. Ex. 



-281-

''Temo,; :iá o horrível precedente do Rio Gt·:~.nde do Sul ha.V(!L 

tributado o cclcool de proclucção pen1~unbucana; e , de , ern r e presa.lia, 
Pernaml•u c9 haver tributado o xarque rio-gTandem:•e''. 

O B.in Gra.nde do Sul não tem responsabilidáde de nenhum prcócclent~. 

nes ta m a taria . Sempre combateu os imposto!< interestadoaes. 
Bm rr.ensagem dE: 20 de Setembro de 1902, á Assembléa elos Repr,~senütn

te.s, o Sr. Borges de Medeir os, Presidente do Estado, impugnava b:te:il im-
pos·toR p or les ivos ao~ interesses políticos e eeonom.icos d>c Naç:ão pr>r in" 
nurnero.:-:-i razões qu.:• conclens.t:rva nas s eguintes: 

1". A Constituição ela Repuhlica declar-a /.ív·re o conmncrmo de. 
cabatagmn ás ·nwrcxuJ.orias nacioruws, bem como f•.s extrangeira..~ qu<'r 
j á tenha.rr.• pago o imposto ele importação, e ·ve{l.a. o esta.bcleci-nu:nto 
<k· imposto de t ·ra.n.sito pelo ten-itorio de um Estado ou na pas,;a-
;;em de um pa.rit outro, sobre productos de outros Estados d>t Repu-
blic~\. ou extrangeiros , e be1n assim sobre os vehiculos de terra e 
a gua que os t ransportarem (arts. 7°, parag_ .kphos 22, 11, n. 1) . 

2'. lD' da. indo! e do regimen f ederativo m.a.nter a livre expa.n-
,;:&.o do commercio int.ere st.a cloal, eviul.ndo que \1S Estados ct:?:mu uns 
contra. os outl·o:e ta.xa.:; desiguaes e excessivas, pondo elles cmn iss o 
gra ve estorv o ao desonvolv.!mento ela r iqueza na.ciomll, ao 1ne sxno 
p a sso es t a belec:eJiclo entre si cliscordías e rivalidades, que oriundas 

âe i<ltere<;ses :fi.scaes mal comprehendidos, tenderfw a fmnenta r in im i.-
><~>rJe>O . dissen ç:ões e conflictos de toda. a Ol'1:lem, em da1nno do paiz e 
perigo do r egin1en federativ o. 

Nada ma.is proprio para desunir os Esta dos unidos do Brasil do 
que a. guerra. de tarifas dos Estados e a. Constituição que a permittis-

ô'e ~ó impropria.rnente , só por antiphra.ses-, se poderia chan1ar l!,e-
der-a l. ( Accm·d . do Sup. 'I' r ih. JJ'ecl., de 7 de Junho de 1891). 

~~,.. ~:\. jurispr·udellcia uniforme do Supren:'O Tribunal Feder~Ll, 

<::ons :tgr·acla ern uma. série de at·estos inl))Ol'k'Lntes; tem co ndenmad() 
semelhante tributrtç:i'i.o, qualqüer que sej:ct o disfa r ce. oü denomln;tçiio 
especiosa el e que se revista . 

4". No mesmo ><entido :;e 1r.anifestrt a jurisprudeneia subsidia.l·ia 
à.a. An1erica elo Nor·te, onde o livre can1bio, o mais ab~oluto r eina. 
<;,!ltl''' ,.,,; di.versa::, regiõ&3 lla mais <'le cBm anno8, sob a. garantia da 
Con.s t. J<,ecl. Ella t eve a &'1.bedot·ia de prollibir toda a especie adu<>.-
n eira de E s t a do a E~tado, assim como todo o direito sobre as expor-
t:J.G6e..~. e esta sabia precaução t em impedi<'!o, na época en.: que a so-
berania dos JDstaclos estava em ple no vigor, a deslocação da Un1iio. 
Qua lquer que se:ia o prejuízo que este livre c.:<l.mbio interno tenha 
podido occai'l iona r pa ssag-e iramente. a ta l ou ütl industria .local, e lle 
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tem sido para a Na.ção urna ca.usa. pern1.anente e decisiva de be:m es-
tar·. (Os E s tados Unidos contempora.neos, por Cla udio Jaurr-.o,t, pa-
gina 157) .· 

Ná.o obstante os graves pet"ig·os eonheeic1os, a gueri·a das t:.trífa . .s 
internas generalizou-se em todo o Brasil, exce]ltuado unica.rc.ente o 
Rio Grande do Sul. 

Em vehe1ne.ntes e s u.ccessivos protestos contra os vexv.rne3 de 
ta.e~ jn1pos~ções, tên1 em vão as elasses productoras recorrido á in -
tt,rvençi:io dos poder·es ela União para qUH ponham termo llefin.itiyo 
li ta.ntos desregramentos prejucliciaes . 

Do cornrr .. ercio de quasi todas as capitaes brasil eiras têm par-
tido essas reclamações, que até agora só encontrar-a.m éco no recinto 
<t.l~gusto elo Supremo Tribunal J!"'e-deral. 

Ern eloquente representação endereçada ao Cong-res:;;o Naeiona1, 
em Outub;·o de 1901, a ll udia .,_l. Ass ociaçft.o Commercial Beneficente 
õe Pernambuco "especialmente aos imp ostos interestadoaús e inter-
rr .• unic;paes de importação ou consumo ... " 

Avida.rnente a Praça do Co:nmercio desta cidade . em c:ireulli.r ás 
suas congeneres de todo o Estado, a s exhorü1.va. a um movi:mento 
conjunto em. favor dos interesses da ind.ustria riograndense, tfí.o ini-
qu:>..mente feridos pelas tarifas interestadoaes. 

:Percorrenqo-se às lei-s orçamentarias elos -prinaipaes E staüos, 
iJÜ<] se pôde pôr em duvicla o caracter proh ibitivo que na gen<Ji<>Ji-
dade i·evesterD as ta.xas sobre a importação interesta doal. 

Em Pernambuco a. lei n. 579, de 28 ele Junho de UJ0 .3, art . 1°, 
5', manda arreca.dar 8 •J" sobre o vs.lor officia.l dos pro duetos I"l-

cionaes_ ·entrados para o consumo, que tenh am similares ücbrica.à.os 
l>O Estado, corr;. e.xcepçã.o do fun1o e seus prep.a.rados, que pagarão as 
t::cxa;1 seguintes: 

]:l'umo e.1n foiha.~ kilogr:xn1n·.a , 40 ré1H . 
l<'11mo desfiado ou pica.<lo, ldlogranuna, 14·0 ré ia . 
Fumo ~m latas de qua.Jquer qu~liJade. 150 !'éi,;;. 
<Cigarros. milheiro, 1~000. 

Charut-os. cento, l$000. 
R.ap(;. ltíl ogramrna, 2$·700 . 

Ert• Mina.~ , :1.s Jnere.;:uiorias· introduzlcla:-5 no E~\~U;Hlo pat":'~. (!On -

tmmc de seus habitantes pagam t~~xa igual ás de suas si.mil;J..r e.s na 
c1asSi~ a que pertenc€rem, exceptuada.s as contempladas n~' tabella 
C do decreto n. 842, ele 1895: e as que não tiYerem similares , ou "· 
Q.ue se det· n. denoini.nação de - lniud<~za.s, bagagens -ou encorn-
mendas - t-::atisüu·tio o irt:tJosno na. razão de 50 rê·jg por ki1og~c~::c~nn1a . 
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O :ru,ta.do da Bahia an·ecafut a taxa de 12 •1• sobn'> o va.lor offl-
eial dos p r odu ctos nacionaes entrados para cons umo e que tenha .. :, 
s imilarea a ll j, fabricados . l!,icLJ.m p or ém isento<~ do impodto oH produ c 
ct os dos Estadas· que n ão tiv ere1n impostos idenl;icos nos .seu3 or-
çamentos. 

No Mara.nhão, as mer cadorlas dest ina üa.s a eonsun:o, niio enu-
m eradas na tab eJ.Ja G, annexa á !el n . 220, de 15 rle Abril de :L S39, 
pagan1 a ta..:\:a ele 6 o lo. 

No Pará, finallnent.e , fica.1n SJ..ljeitos ao irapo.sto de d ese mbarquE: 
todos os generos com;tantes da tabella.. C , ann exa. á lei v igente do 
orçamento . 

:Dep ois do q u e deixo exposto:> n&o necessito alongar-rne ern cori-
si-derações tendente~ :: .. r.ot.i\SU::!.r-vo~ a sl"tuaçã:c, er.r.1 extenso d&svanta-
jo3a, da indu stria riograndense. em c on cUJTencü• com os p:roduc tos 
sim ilares de outros Estados . Os genero::~ tl.'-.J.Cionae~ en[!·aclo.s pc:u:a. o 
cons umo circulam livremente E:m t odo o terrltorio do J;J:; tado, não 
est~ndo sujeitos a 1n1.posto.s de especie a.1guma:. Eln treta.nt.o , n5.o- se 
concede ao E~;tado c direitO de go~:.:--lr de natural re::::ipro::Idacte ou 
compensação: 

.A.p ezar do n osso escr-upu l o~.o respeito aos 1)rinclpios e(vn~titucio

naes e aos interesses e co1nrn erc:lo da Federaç~i.c, perrlura:rn as bat"'-
reiras fiscaes oppo.stas á livre entrada da.s 111ercadorias de producQ~i.o 

do :BJatado . Pende actu::tllne nte do Congre3~o Nacional e ptojecto 
n . GiJ, de 1900, que d"iscrilnina a s fontes de renda dn. Uniiio. J.!J .:.;ta.do e 
municíp io. 

Na sess:io de 1901 o Deputado Anysio de Abr eu opinou pela con·· 
stituclonalictac1e dos tributos lar:.~~ados sobre a in1portaçào inter -esta-
du;:~.l. E' de esperar que seme1hante doutri.na não vlng-ue. FJ1nqu~.nto 

não fqr tornada, e ssa. resoh.1çã.o legislativa. hei de r ecorr er aos meius 
suasorio.s ao meu a lcance para. conseguir a abolição das ta}:a~; que 
gravan1 a entrada d os productos rio-grandenses nos Inercados consu·· 

. midore~ do paiz . " 

Em 1906 deu o D r. Borges de l!il:edeiros , em m ensag em , s ciencü• i:i. Ao:·· 
sembléa dos Hept'esentante:;; do incid.ente ent r e o H io Grande do Sul e Per"-· 
nambuco, de que teve noticia o eminente Sr. Cincinato, rna:s sobre o q_ual 
não foi devida mente escJ.arecidc.. 

:Na referida mensagern refer.lo o P res:ctente do Rio Grande d o St{1_ : 

"Occor!'e -me r elatrcr·-vos o i ncidente provocado pelo Estado de 
Pernambu co q u e , julgando-se prejudicad o pela indepee.deneia dessas 
taxas (taxas sobre aguardente e a lcool ), sobre productos similares d.e 
sua industrla, entendeu cr{".ar a taxa de 10 % e, de facto , instituio 
a de 5 % sobre o con s u mo· do xarque nacional . . Ao ter s clencia des:;;a. 
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medida de injustiticavel represalia ponderei ao illustre Gover!l.ttdor 
daquelle :E:stado que, ha multo. eram cobradas aqui as taxas de $100 
e $200 por· litro de a guardente e alcooL i1ão com o intuito proteccio-
nista, porque recahia.m com perfeita iguald:'tde s obre gen e ros ele J10ssa 
producçiio, que fornece a o consumo m a ior quantida·cte p elo menos 
quanto á aguardente. Em solução, obtive a penas a promessa de ser 
a taxa projectada reduzida <~ 5 o/o se, de nossa parte, houve igual 
concessão. Annuinclo como convinha, solicito-vos a u todzaçã.o para 
um a ecôrdo definitivo con1 o Governo pernambucano, s obre a hase 
da, elintinação ou reducção elas taxas que geavam~ respectivan1ente , 
o xa.rque e o alcool." 

Foi o Presidente elo Estado a utot'iza clo pelo art. 1 • , § 4" da. lei orçamen-
taria., a entrar em accôr·clo com o Elstado ele Pernambuco, pari! o fim tle 
a.dopt.arem conc:essões reciprocas e relativas á r educção ou s uppressão de 
taxas que recaiam sobre o xarque e o a lcool. 

A leitura elos topicos elas mensagens presidenc:iaes· á Assemblé1L dos Re-
presentantes esclar·ec:e o assumpto como é mi.stér. 

Em mensagem de 1907 esc:r·evia o Sr. Borges de :Medeiros : 

"O Rio Grande do Sul tmn razão de rejubilar-se, por não haver 
jáma is estabelecido barreiras ao inter-cambio de merca.dor'ias nacio-
naes ou extrang·eiras e, porque assim h aj a comprehendido e prati-
cado o regimen federativo, a ssisti a -lhe o direito inilludivel' de recla " 
m a r e obte r reciproc:idacle no trato rner·cH ntil c.om os }Jst.Ldos co- i.r-
mã.os. Elntretanto, não o entende assim o Governo de Pernambueo, 
cujas disposições hostis o conduzem 1L manter taxas inexplicaveis e 
vexatorias sobre o xar·que e outros. procluctos rio-gra.ndenses . Posto 
que taes impostos incorram na prohibiçà.o da lei n. 1.185, de 11 de 
Junho de 1904, visto que não produz aqu eile Estado generos sim ilares 
aos ele nossa industria privativa, não aconselhei logo o uso do reme-
dio juclic:ial , que indica a mesma lei. acJ·ecl itando na ev entua lida de de 
uma soluçã o concilia.toria . Nessa expect ativa. deleguei ao ·Majot· Eu-
clycles Moura. o encargo ele propôr razoavel accôrclo ao Governador 
de Pernambuco. Diz o emissario: 

"Exhibindo notas, livros e doc:untentos, descrevi as optimas con-
dições do cultivo da. canna no Rio Grande, p lantada em ce1·ca. de 30 
municipios, onde está g-eneralizado o fa brico ela aguardente, os quaes 
havi.a.m concorrido com m a is de duas terças partes do consumo desse 
produeto, ape:;m.r do imposto sobre elle lançado desde a installação da 
Assembléa Provincia l em 1835 , e ainclR hoje cobrado com interÍHitten-
c:ias. Acm·esc:entei que o Itio Grande, t l'ibutando de longa data. >t 

aguardente, interna e externa, m antinha -se no ponto de vista uni -
versal ele guelTa no alcoolismo, intensamente. feita em todo o globo, 
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não só por meio tl e e levada. t:a xa ç;ão, ·como da Pl'Opagan.da e dos co-
digo3 . Afóra esse, o R io Grande n ã o oner·a producto algum proce-
<lent.e ele outros Esta dos. Pernambu co, pret enden do forçar a aboliçi'io 
do imposto · estabel ecido ha 72 a nnos s obre um pr oducto nocivo á hu -
man ida de , taxa geneeos de primeira necessidade, que não produ7. , 
como XRrque, banha., fa rinh a , f e ijão conserva s ·e muitos outros, for-
n ecidos pelo R io Grande e n eutra liza os ef'fe itos ela protecção conce .. 
di ela pela tarifa. da U nião contra os simila res ex tra ngeiros. D emais. 
a recla mação elo Goveena dor, com r espeito á t ributação de a gua r -
dente. só seria proceden te se bas eada no prejuízo da indu s teia per-
nan.lbucana ; 1nas occol"re o contra rjo, pois a exportaçã.o de agu:-u:-
dente de P er nambuco pa r a o R io Gra nde accu sa grande a ugment •1 
desenvolv endo a inelustria loca l. O Rio Gra nde r ecebeu de P er nam-
buco cerca de 900 m illimetl·oR de a g·u a rde!1te em 1904 ; no a nno ''e-
·g u inte, cerca de um milbào e quinhentos mil , attingin do a import a -
ção em 1B06 a dous milhões e set ecentos m[] litros . 

. A producção interna rio -g randense, onerada por igua l imposto, 
e m a is 30$ por pipa, cobr·a dos nos municípios produ ctores . declin ou 
de dou s milhões e q uin h entos mil Jitt·os em r · 4 para noYece nt os e 
oitenta e tres em 1906 . Ain da assim , o T h esou ro permtm bu ca.n o a u -
fere per·to de 590 contos ela importa ção de artigos elo Rio Grande, a o 
passo que es t e sô r eceb e cerca de 300 do imposto de agu.aedente, cu j3. 
en t rada a ug m e nta , quando a exportação pa ea Perna.m b u co. do xm·qn:o 
e outeos artig os , tende a decres cer sen ~ivelm ente . 

Até o fi m da confe r en cia o Gove•·na dor m a 11'ifestou-se desejo";o 
de um a ccôrdo, m a n t eve o pt·oposito de s (J diminuir ou supprim'it·. 
ünposto~ sobre os gen el'os dess e E s tado, :-:;e o Rio Gra nde cl ésse elo 
mesmo modo quanto á a g u a rdente e alcool de P erna mbuco. 

Conf irma ndo o topieo fi n a.J desse telegr a mma , dir igio-me o Go-
ve~.'na,clor Sigis mundo Gonça lves o Reguinte t elegra mma : ·' O Majo e 
E;uclydes Moura. pre ten de a eliminação dos nossos impostos de con -
sumo sobr e oP< productos do Rio Gra nde do SuL sem qu e es se J.Jst::~do 

f aça o mesmo q u a nto ao de P ernambu co. E s t e E stado s uppôe ter d i-
r eito. á reciprocida de e pen sa que a ccôr do só n e,;t e t er'l'en o poder:\ 
h a v er se o Rio Grande do Sul r eduzir 1 , 2. 3 ou 4/ 5, ou elimina r '>S 

seu s impostos s ob r e os produ c tos de P er nambuco . 
E s t e r eduzir á correspon den tem en te 1, 2, 3 ou 4/ 5. ou elim in ar:'t 

o~ s em< sobre os produ ctoR r io-granden ses. T u do o que ponder a o 
Major JTiu cly des Mou r a n ão cl es t rôe o facto cruel de pag a r em a h i 
cen to po1: cen t o el e imposto sobre o seu v a lor o a lcool e a a.gu :tr -
dente de P ern a mbuco. contra o qu e , sem resulta do, desde J a neiro 
de 1906, quando P ern_a mbuco n e nhum impoRto lançava s obr e o pro-
d u e t o dos E s t a dos irmãos , pedi a a.ttenção e ben evolen cia ele V . Ex. , 
e a.inda hoje as peç:o, só desejan do J~ernambuco .o melhor e inteiro 



- 286 -

accôrdo com a nossa. gloriosa terra, . uue aqui muitíssimo admiramos 
e queremos. 

Em face do exposto, poderia limitar -me a ·contestar , . rejeitando 
in litnine condições tão desiguaes e desfavoraveis . Todn.via, animado 
de extrema cordura, r edargui com a offm·ta de ··uma reducçã.o de 50 o/o 
na taxa sobre o alcool, em troca da eliminação total dos impostos. 
que gravam os produetOs do Estado. 

Responde-nos o Governador de Pernambuco nos seguintes ter-
mos: "O Major Euclydes Mou ra. p r opõz da parte de V. Ex. reducçã·> 
a hi de 5 o/o sobre alcool, em troca da eliminação aqui dos. impostos 
sobre os productos sul-rio-grandenses. Não p a recendo isso razoavel , 
contrapuz a reducção ahi de 50 o/o sobre o alcool e a aguardente e.m 
troca da reducçào aqui de 60 o/o .s obre os productos sul -rio-granden~ 

ses. Desejo sinceramente a elimiiJação r eciproca dos impostos, não 
sendo questão a somma a qui percebida que por a lgu m outr o meio 
será substituida na receita. 

Mas sinto que é meu dever defender o que supponno ser o di-
reito de Pernambuco. Penso e sempre opinei q ue a fôrma da co-
brança do imposto aqui é constitucional e em tal sentido ext ernPi-
me no Senado Federal em 1903 . Niio duvido, porém, aceita r o sys-
tema de lotação adoptado ahi. que estou estudando e me parece ma.is 
productivo, confiando na benevolencia de V . Ex . acredito e espero 
chegaremos a accõrdo. 

Ne:;te ponto, depois de haver concedido o maximo, sõ me r estava 
recusar a proposta e dar por findas as tentativas de accõrdo. 

A:;sim o fiz , tendo, porém. o desvanecimento patl·iotico de vêr a 
justiça de nossa causa defendida de m odo honroso e brilhante pela 
illustrada imprensa da Capital Federal. E , hoje estando esgota.d:;s 
os recur;;os suasorios, cumpre promover, por todos os meios líc itos, 
a defesa ilnxnutavel de nossos legitimos interesses." 

Em mensagem de 1908 relatava Borges de Medeiros: 

';Conheceis d~ sobejo os esforços empregados pelo Governo rio-
grn.ndense ante o do Estado de Pernambuco para a completa dimi-
nuição dos impostos que, neste, impedem o desenvolvimento de nossas 
industr:as; sabeis da:;; propostas e· contra-propostas trocadas entre 
ambos os Governos. Cabe-me sõmente levar ao vosso conhecim ento, 
através dos documentos abaixo transcriptos que, por mutuo accôrdo. 
foi ella submettic1a á a rbitragem do Dr. Affonso Penna, Presidente 
da Republica . 

Recife, 16 de Setembro de 1907 - Dr. Borges de Medeiros, Pre-
sidente do Estado - Porto Alegre - Commm·ciantes interessa dos 
evitar successivas represalias pretendem novas tentativas pela solu-
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ção pendencia entre os dous Estados; dizei se posso propô r ou sug-
gerir-lhes proponham Dr. Sigismunclo Gonçalves recurso de arbitra-
mento para o Dr. Affonso Penna. Corcliaes saudações. - Euolydes 
MonTa. 

Porto Alegre, 17 de Setembro de 1907 - Major Euclydes Moura 
Recife - Perfeito accôrdo solução indicada vosso telegramma. 

Podeis propô l-a directa ou indirectamente. Saudações cordiaes. -· 
Borges de Medeiros . 

Recife, 20 de Setembro de 1907 - Dr. ·Borges de Medeiros, Pre-
sidente do E stado - Porto Alegre - Ams chefes das casas S ilva 
Guimarães & .C. e Amorim Irmãos & C. dirigi ante-hontem a se-
guinte carta: 

"Conservando a indispensavel calma para tentar ainda rest abelecer 
a cordialidade das relações entre Pernambuco e Rio Grande do Sul, 
sem quebra de dignidade do Gove1·no do meu Estado, que estou fir-
memente defendendo, e sem offensa a os na.turaes melindres do ve-
nerando Sr. Desembargador Segismundo Gonçalves, por cuja ind! · 
vidualidade o Governo jámais foi injuriado ou menosprezado por in -
dividua.lidade alguma do Rio Grande do Sul. au.Jrizo-vos, como pes-
soa mais directamente interessada na acção da deploravel situac;:ã6 
em que se encontram os dous g overnos a suggerirem ao Exm. Sr. 
Governador o seguinte alvitre, cuja aceitação porá termo definitivo 
a todas as contendas entre elles existentes, abrindo largo caminho 
para R prosperidacle do commercio entre as duas importantes cir-
cumscripções ela Republica. Ordenado por S. Ex . o Desembargador 
Segismundo Gonçalves o livre desembarque, sem formalidade algu-
ma, do mostruario do Rio Gra nde do Sul, tere( o prazer de ir pes -
soalmente a palacio convidar S. Ex. para assistir á sua abertura ~ 

propOr-lhe. por ordem do Dl'. Borges de Medeiros, que a solução àa 
pendencia relativa aos tributos a que num Estado estão sujeitos o~ 

productos de outros, seja levada a o a rbitramento do Exm . Sr . Pre-
sidente da Republica para decidir como fôr justc., fazendc. os ma-is 
ardentes votos para que deste final esforço surtR o benefico resul ·· 
tado que todos nós devemos esperRr. Agradeço mais esta cooperação 
valias& do!': reputados commerciantes a quem a primeira industria 
da minha terra já eleve tantos serviços. Subscrevo-me, etc . , etc. '' 

Os dous .alludidos commerciantes estiveram hoje com o Exm. Sr. 
Governador que, aceitando o alvitre. mandou expedir as necessarias 
ordens pRra o livre desembarque elo mostruario. Amanhã serei rece-
bido pelo Dr. Segismundo Gonçalves para ultimRr o assumpto. Sau-
dRções cordiaes. - .Euclydes Mou1·a. 

- Recife , 21 de Se_tembro de 1907 - Dr. Borges de Medeiros. 
Presidente do Estado - Porto Alegre - Dos negociantes Torquato 
Guimarães e Manoel Amorim recebi resposta á minha carta, confir-



mando solução . hontem communicada . Logo depois esÜve em palacio, 
onde fui amis tosamente recebido pelo Governador que, aceitando 
convite presidir mostruario e applaudio proposta que em nome lhe 
fiz de ser julga m ento pendencia s obre impostos confiado arbitril.-
mento Sr. Presidente da Republica. Ficou assentado que os dmH 
Governos se dirigissem desde logo ao Dr. Affonso Penna, communi · 
ca ndo alvitre a justado e pedindo sua aceitação, indicando cada um 

·seu delegado pa ra acompanhar questão na Capital da Republica até 
final decisão. Cordiaes saudações. - Euc!ydes Moura. 

- Porto Alegre, 23 de Setembro de 1907 - Exm. Sr . Govern•l -
dor de Pernambuco, Recife - Recebi com prazer noticia terdes a .c-
quiescido a lvitre propuz intermedio Major EuclydeE Moura sentido 
submetter solução pendencia impostos sobre proüucção este e esse 
E stado laudo a rbitral egregio Sr. Presidente da Republica . A es te. 
conforme combinaçã o fizestes alludidc;, emissario, vou dirigir-me, so-
licitando sua aceitação e indicando delegado deve acompanhar a s-
sumpto na Capita l Federal. Saudações cordia es . - Borges de Me-
deiros. 

- P orto Alegre, 27 de Setembro de 1907 - Dr. Affonso Penna. 
Presidente da R epublica- Rio de J a neiro - Não tendo sido possível 
chegar a ccõrdo com o Governo de Perna mbuco ácerca eliminaçào 
Impostos que a lli g ravam artigos producção rio-grandense sem simi-
la r es n aquelle E stado, propuz a o D esem barga dor Segismundo Gon-
çalves submetter p endencia vossa alta decisão arbitral. Havendo elle 
ann uido essa solu ção conciliatoria, venho solicitar vossa aceitaçã o 
enca rgo r esolver questã o conforme pr incípios gera es direito e inte-
resses Republica . Designa r ei um representante federal para apresen·· 
tar-vos m emoria l, out ros esclareciment os elucida tivos. Em nome do 
Rio Gra nde do Sul agradeço a ntemão mais esse serviço relevante que 
esperamos de v osso exempla r patriotismo e p roverbia l sabedoria . 
Saudações cordiaes . - B orges de M edeir os . 

- Rio de J a neir o, 1 o de Outubro de 1907 - Sr . Dr. Borges de 
Medeiros, P orto Alegre - Aceitando lugar de a rbitrei para resolver 
qu estão de impos tos en t r e E sta dos R io Gra nde do Sul e P ernambuco. • 
emprega rei m aximo cuidado no estudo questão para resolvel-a d~e 

modo estreitar r elações commercia es entre E stados irmãos cujos in-
teresses economicos são perfeitamente han n oniza veis. Saudações . - · 
Affonso P enna .. 

Ao a ssumir o Governo elo Estado, Ca rlos Barbosa Gonçalves encontrou a 
quest ã o sem decisão e, considera ndo que s e fa zia preciza uma medida qual-
quer, que perm ittisse a o menos esp erar o laudo do Sr. Presidente da R epu· 
blica. s em graves prejuízos para os exportadores, dirig!o ao Governa dor de 
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.:Pernambuco este telegramma que, apezar de sua importancia, não mereceu 
resposta: 

Porto Alegre, 17 de J·unho de 1908 - Sr. Dr. Governador do 
Estado de Pernambuco, Recife· Governo do Estado com o nobre 
intuito facilitar intercambio mercadorias estaduaes, empenhou-se vi-
vamente junto vosso illustre antecessor intermedio commissario es-
pecial Major Euclydes Moura afim de obter suppressão impostos in-
cidem sobre mercadorias procedentes Rio Grande. Não pôde, porém, 
Governo riocgrandense vêr coroados seus esfor ços. Não obstante ne-
nhum imp osto de importação é cobrado neste Estado sobre produ-
ctos pernambucanos e fazendo appello vosso elevado criterio solicito-
vos suspensão cobrança impostos 8 o/o e 20 o/o com que continuam 
tributados em. vosso Estado productos rio-grandenses, até que o Dr. 
Affonso Penna, arbitro aceito vosso antecessor e pelo Governo do 
Rio Grande do Sul, sirva-se solucionar a questão submettida sua ele-
vada competencia. Assim, para que se torne uma realidade a con-
fraternidade dos Estados, espero de vosso acendrado patriotismo e 
reconhecido devotamento á causa P'.lblica, qup vos digneis de atten-
der meu appello directo. Saudações· cordiaes. - Carl.os Barbosa. 

Em vista do demorado s ilencio do Governador, providenciou o Presidente 
para que sem demora continuassem os trabalhos de defesa do Rio Grande 
perante o eminente arbitro e nomeou outros advogados, pois o Dr. James 
Darcy declinara do honroso mandato que lhe havia confiado. Attendendo á 
s uá comprovada competencia e decidido amor ao Rio Grande, recahio a es-
colha no Deputado Federal Alexandre Cassiano do Nascimento, a qu em fo -
ram enviados todos os documentos e novas elucidações, tendo communicado 
esse acto a o Presidente da Republica, conf onne se vê destes despachos: 

Porto Alegre, :!. 7 de julho de 1908. Exmo . Sr. Presidente da 
Republica. Rio. Tendo sido constituído advogado do Rio Grande do 
Sul perante V. Ex. na questào de impostos com Pernambuco, sub-
mettida á eminente arbitragem ele V. Ex. o Sr. Dr. James Darcy, 
que declinou honroso mandato, cumpro dever ele commu nicar a Vbssa 
Ex . que foi nomeado seu substituto o illustre riograndense Dr. Ale-
xandl·e Cassiano no Nascimento, cuja nomeação espero que V. Ex. 
approvará. Sauda ções cordeaes. - C aTlas BaTbosa .. 

- Rio, 29 de julho de 1908. Sr. Dr. Cm·los Barboza, Porto Ale-
gre . Agradeço communicação V. Ex. me fez ter sido nomeado 
Dr. · Cassiano Nascimento para substituir Dr. James Darcy como 

· a,dvogado desse Estado perante mim na questão de imposfos com 
Pernambuco. Saudações . - Affonso Penna. 
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Em mensagem de 1909, Carlos Barbosa Gonça.lves, Pt·esidente do 1~ >; 

l-c.~ .. do, referia : 

A. morte do Dr Affonso Penna veiu retardar a solução da con -
tenda. Em 30 de 5unho propuz -submeitet· a divergencias ao laudo 
arbitt·al do novo chefe da Nação. Acceito, levei-o ao conhecimento 
do Dr. Nilo Peçanha, Presidente da Republica, em carta de 5 de 
julho. S. Ex. aceitou a incumbencia. 

Estes documentos esclarecem as phases da questão . 

Gabinete do Governador de Pernambuco, em 8 de outubro de 
1908. Exm. Sr. Dr. Carlos Barbosa Gonçalves, attenciosos c um-· 
primentos. Escrev·J a presente carta para inteirar a V. Ex. dos 
desejos de Pernambuco na debatida questão dos impostos inter-
estadoaes. Cumpre-me dizer a V. Ex. que aguardo com anciedade c 
laudo do Exmo. Sr. Presidente da Republica na pendencia sujeita 
á sua esclarecida aprecia·~ão. O memorial apres~ntado ao Exmo. 
Sr. Dr. Affonso Penna pelo nosso delegado Dr. Esmeraldino Ban-
deira, consigna a clausula de abolição total e immediata, por parte 
dos dous Estados, elos impostos que oneram reciprocamente os dou:• 
productos. Essa proposta representa os desejos do meu Governo e 
do Estado. Devo declarar a 

- "Gabinete elo Presidente do Estado do Rio Grande do Sul. -
Porto Alegre, 31 de outubro ele 1908. - Exmo. Sr . Dr. Herculano 
Bandeira -de Mello. - Recife. - Tenho a satisfação de accusar o 
recebimento de vossa carta de 3 deste mez. Tambem anceio pela 
solução que á questão dos impostos interestadoaes deve dar o 
Exmo . Sr. Presidente da Republica, a cujo juizo arbitral estfL su-
jeita por accôrdo dos nossos respectivos governos. Vou dirigir-me 
ao representante do Estado, Dr . Alexandre Cassiano do Nascimen-
to, que aliás tem .iá em seu poder os sufficientes elementos para 
tratar do assumpto... Cabe-me informar-vos que no Estado que 
administro nenhum imposto é lançado aos productos de proceden-
cia de Pernambuco O assucar nada absolutamente paga., e o alcool, 
quando incorporada á massa geral ela producçfto, paga o- mesmo 
imposto de consumCI a que está sujeito igual artigo de nossas fa-
bricas. De modo que a clausula consignada no memorial do dele-
gado ele Pernambuco - a abolição total e immediata, por parte dos 
dous Estados, dos impostos que oneram reciprocamente os seus 
procluctos - não tem cabimento quanto ao Rio Grande do Sul, que 
não tem tributaçãc1 a eliminar . Nestas circumstancias seria acto 
de inteira justiça e reciprocidade suspender desde já os imposto~ 
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sobre procedencia do Rio Grande. que ábt·a ngem. artigos da :pro-
ducç;ão de Pernambuco. - D1·. Ccwlos Barbosa Gonçalves." 

Telegt·a rnma passado ,te Deputado Cass iano N ascimento: 

"Nada tP.mos eliminltr, pois assuca1· dalli nada absolutam.ente 
paga aqui; alcool, depois incorporado massa geral producção, paga 
imposto consu mo a que está sujeito ig ual artigo nossas fabricas.·~ 

(Em 4 de novembt·o de 1908). 

Em 30 de junho de 1909 Carlos B a rboza GonçalveR telegraphava ao go-
vernador de P erna mbu co eommunicando o pensam ento de submetter a 
questão á decisão do então Presidente da Republica, Nilo Peçanha, em vis-
ta do falle cimento ele Affonso Penna sem haver exercido a funcção de ar-
bitro . Em 2 de julho respondeu o S r. H erculano B an deira, acceitando a 
proposta. \l;~i?~ ' 

Em de julho de 1909 Ca rlos Barbosa Gonçalves, presidente do Rio 
Gra.nde do Sul. s olicitava a Nilo Peçanha , Pl·esident' da Republic~t. servir 
-'le arbitro na. rlelica.cla. questão . Em 23 de Agosto. Nilo .Peçanh a rtceitava 
o encargo. 

Em men~agem ele 1911. Qal'los Ba.1·bosR Gonçalves narrava os "factos á. 
A.ssembléa rlos R epresentantes. 

O laudo arbitral do P residente da Republi ca.. foi proferido em 12 de no-
vembro de 1910. 

"O imposto cobrado pelo E s ta do elo Rio Grande elo Sul sobre a 
a guardente e o a lcool ele Pernambuco e de outros E stados e do es-
tra ngeiro. é perfeita mente legal , quer se faça p elo processo da lo· 
taç.[o ; com a unica differença, de que, neste ultimo caso o impos-
to perde o caractu· que lhe dão de consu mo , para confundir-se 
differença, de que. neste ultimo caso, a imposto perde o ca racter 
que se lh e dão de c:onsumo, p a ra confundir-se com imposto de ln-
dustrias e profissões. " 

O g overna dor de P ernambuco. Dr. H erculano Bandeira em carta de 2 
rle janeiro el e 1911, congratulava-se com o Rio Grande do Sul pelo laudo 
f a v ora vel a. este Estado . 

Como accusa.r o Rio Gra nde do Sul do horrível precedente de imposto~ 
in ter esta.dua.es , qunndo sempre os comba teu. quando os nã.o mantEm? Sl!· 
prema. 'injustiça: 
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O art. 9" da Constit1dção 

o Rio Grande do Sul não esconde por detrás do art . 9" da Constituição 
FederaL que confere compdencia aos Estados para decretar direit.os de sa-
hida de mercadorias. Isso vimos e demonstramos. Sua politica economica 
b'l.Eeia-se no imposto territorial , desde 20 annos , e espera, muito breve, eli-
minar de todo os impostos de exportação que sua Constituição manda eli· 
minar , e que seus estadistas sempre profligaram. 

Não procede, porém, a critica contra esse dispositivo , Em primeiro 
Jogar, penso, ao contrario do eminente Deputado Sr . Cincinato Braga, e 
data venia, que o legislador constit uite fez obra de bom senso repellindo o 
art. 8•, § 2" do projecto de Constituição Federal organizado pelo Governo 
Prqvisorio, que estabelecia: "Em 1898 ou antes, si o Congresso Nacional 
deliberar, 0essarão de todo os direitos de exportação." Foi bem avisada a. 
recusa. 

A Commissão dos 21, como se chamou a Comrnissão Especial incumbi-
da de rever o projecto do Governo Provisorio não desconhecera . refere 
Amaro Cavalcanti em seu livro "Regimen Federativo", os bons intuitos 
economicos, que teve o Governo Provisorio pretendendo limitar desta sorte 
os· direitos de exportação, isto é, fazendo-os desapparecer em época relati-
vamente proxima; mas, por outro lado, não lhe pare('endo de melhor alvi-
tre que uma fonte de renda, -depois de attribuida á economia dos Estados. 
ficasse. não obstante, sob a dependencia e deliberação posterior do poder 
f<>ileral, propoz a eliminação· do mencionado dispositivo, ficando conseguinte-
mente aos Estados a facu1c1adte para tributar a exportação em toda a sua 
plenitude ; tendo a referic1:1 Commissão dito em seu parecer: 

"Os impostos de exportação incidindo sobre a producção dos Es-
·tados, que os decretam, affecta m directa e immediatamente os inte-
resses economicos ó.os mesmos Estados, e, portanto, aos respecti-
vos Governo locaes é que deve ser deixado o cuidado de poupar as 
forças productoras em seus territorios, minorando ou supprimindo 
estes impostos, conforme exigirem as circumstancias peculiares de 
cada. um . Essa liberdade de acção lhes é tão mais necessaria, quan-
do é certo que, devendo o imposto de expo1·tação se1· substituído 
pelo territorial e rlependendo este de um cadastro, cuja execução 
demanda tempo e consideraveis rlespezas , não se póde a. fJ1'iori pre-
cisar a época em (:!Ue cada Estado -se achará habilitado a operar 
essa substituição. " 

Tal o parecer da Commissão dos 21. 

O Congresso achou procedente o modo de ver de sua Commissão -e logo 



-293-

em 1' discussão approvou a emenda suppressiva, que a. mesma Commissã.o 
havia proposto. 

O art . 9° da Constituição Federal não é obstaculo algum á celebração 
c]e. tra ta dos commerciaes int ernacionaes. A União pôde estabelecei-os. )lor 
accôrdo com os Estados, que jáma is os contrariarão si vanjasosos aos seus 
interesses. Já em 1898, em mensagem ao Congresso Nacional , dizia o Sr. 
Campos Salles, Presidente da Republica. 

''Valiosa é a ccoperação reservada aos Estados na obra de re-
paração nacional . O problema da producção, n os paizes novos, está 
ligado ao do povoamento. Mas a Constituição transferiu aos Esta -
dos as terras devolutas situadas nos seus respectivos territorios. 
Quer isto dizer que os dous problemas se acham constitucional-
mente affectos á competencia do poder estadual. A Constituição 
permitte desenvolver-se a actividade administrativa. dos Estados. 
na mais fecunda collaboração com a União. 

Mais de um tratado commercial foi celebra do depois da promulgação da 
Constituição Federal. 

Se mais não foram celebrados, foi por não convirem ao Brasil. 
Em 1896, Prudente de Moraes, Presidente da Republica, dizia em men-

sagem ao Congress o Nacional: 

" Tão complexos são os interesses em jogo em tratados de com-
rnercio com as nações européas, q1Le não tenho considerado oppor-
't1t1W iniciar as negocia ções sobre esse · objecto. não obstante have1· 
sido consultado por v arias paizes." 

Prudente de Moraes ainda referia em 1898: 

"O Governo dos E stados Unidos da America propoz a negocia-
çào· de um tratado de reciprocidade commercial, de accôrdo com as 
disposições da sua nova tarifa aduaneira. A sua proposta tinha por 
fim estabelecer equilíbrio nas relações dos dous paizes entre si, .e eu 
muito estimaria que me fosse possível concorrer para esse feliz re-
sultado; mas, esse concurso causa ria na renda da União reducção 
inacceitavel nas circumstancias actuaes. Não pude, portanto, ter a 
satisfação de a nnuir á dita proposta." 

N enhum Presidente da Republlca mencionou difficuldades de Estados a 
realização de tratados, a justes ou accôrdos commerciaes internacionaes. A 
Uni.ã.o não p6de ter maior interesse na defesa da producção do que os Es-
tados. Nenhum E;stado difficultaria ou difficultou a politica economica da 
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União no extrangeiro. Esta faz-se por convenio, como já fez, para valori-
zar a sua producção, S. Paulo com a União. 

o imposto de importação não foi um direito novo a dquirido pelos Estadot~. 
Já figurava, desde muito, na economia orçamentaria das Províncias do ex-
Imperio, hoje Estado." Sobreleva -se tambem não omittir, que o direito tri-
butaria, exercido pelas ex-Províncias, sobre a materia, não se limitava, 
como seria de melhor conselho e razão, aos generos da propria producção; 
c'le se estendia igualmente aos productos; umas das outras, e até ás mer-
cadorias extrangeiras despachadas para o consumo . 

O imposto de exportaçã.o merece minha condemnaçiio, como mereceu 
da politica republicana do m eu Esta.do, por anti-econorriico e incerto. Collo-
ca o Thesouro, muitas vezes. em situação de incertezas nos calculos e na 
:J,rrecadação de suas rendas, e onera a producção. Mas, obse1·vava, em 1905 , 
Bernardino de Campos. em entrevista publicada no Jornal rlo Commerci.o. 
do Rio , eS§e é o ideal tJ::_eorico. A tributação iJ;idirecta fez o seu tempo. Mas, 
essa reforma é tão grave, tão melindrosa, que é difficil emittir juizo sobre 
a reforma de nosso systema tributaria. 

Varias Estados teem •entado o imposto territorial, mas com insuccesso. 
P0r que? Pela indivisão das terras? Pela falta de uma cadastro? Pela ausencia 
da pequena propriedade? Quaes os Estados que o possuem? O Rio Grande 
<lo Sul. E qual outro já o generalizou, o regularizou? Os Estados do Norte 
T)Oderão abrir mão das taxas de exportação? S. Paulo ·poderá abrir mão das 
taxas de exportação que c-obra? O Rio Grande do Sul ha 20 annos que 
executa o racional regimen do imposto territorial e ainda não poude elimi-
nnr totalmente as taxas de exportação . 

O SR. NAPoLEÃo GoMES - Goyaz tem o imposto territorial e o tem exe-
cutado regularmente. 

0 SR. BARBOSA GONÇALVES: - Essa é a bôa orientação. 

O SR. JoAQUIM Osomo: - Como pôr fóra da Constituição o art. 9"? 
Não. Elle tem ainda a sua f u ncção. Demais, não impede a bôa politica eco-
nomica. O Rio Grande do Sul, apeza.r do malsinado artigo, recuou o im-
)Wsto territorial , o desenvolveu . e extingue o imposto de exportação. Para 
retirar o artigo 9", seria preciso que a União conferisse aos Estados outras 
fontes de receita, das quaes nesta hora não poderia. abrir mão. Attribue o 
Sr. Cincinato Braga á ar:stocracia da propriedade da. terra, em latifundios 
possuída. no interior do paiz pela classe dq.s detentores dos poderes politicos 
olygarchicos dos E stados , o crime economico. E. diz, os governos, sem rai-
?.~.s na. opinião. não teem coragem de fa.zer, contra seu s principaes asseclas, 
um lançamento do imposto territoria l em bases solidas e modernas. 

Não defende os Estados accusados, em parte culpados, pelos maus go-
v ernos, da crise em que se debatem; justifico-os, porém, em parte, no erro 
ec.onomico em que se ma.ntêf!l, pe1as condições nattn·ae~ deSse~; irmãos-. 
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Reconheço a difficuldade de Estados, sem colonização , de terras indivi-
sas, de condições naturaes infeliores, adoptarem o melhor regimen tribu-
t:~•io. E. bemdigo a situação, (, clima, o regimen hydrographico apropria do 
a o faci! transporte e á irrigação das terras em meu Estado, e os ·seus esta-
distas . que, aproveitando esses agentes physicos, tanto concorrer am para a 
expansão economica. 

A suppressão do art. 9° é, nos tempos actuaes, uma utopia . S. P a ulo 
seria o primeiro Estado a rrotestar contrR a eliminação, por ferir o seu m·-
çamento. 

O art . 9" é um recurso que a Constituição Republicana assegura aos 
Estados. como a do Imperio ás Prov íncias . Cumpre a os Governos dos E s· 
'ados, inspi.rados na sã política economica, adopüLrem o regimen trlbutario 
ll('onselharei- que é o que repousa s obre a. terra, abolindo o de exoprtação. 

A questão é de eduC[Lção e riqueza, e não se resolve de g olpe. O art . 9° 
rt ttenden á situação b rasileira. Tenham os Governos dos Estados o bom 
~enso de clictar a. verdaiera política: economica. Está ahi o exemplo do Rio 
Grande do Sul . 

O SR . SouzA Fn,Ho: -- E' porque V. Ex. não sabe o que se passa em 
muitos E stados ela Federaç&o. Tenho ouvido até agor~ silencioso, com a at-
tençf.o qu e V. E x . me merece; com o, porém , está francamente no teneno 
do combate á revisão consoJtucional, serei obrigado a a partea r . 

O Sn . JoAQUIM Osomo: - Quero rnosti·ar apenas a ·injustiça que · se fm:: 
a essE;> noüwel codigo politico, por cuja conta não correm os impostos in-
te;-estadoaes que n:lo a utoriza e nesse sentido existe lei interpretativa do 
Con gresso Nacional. 

o Sr.. SOUZA T•'ILHO: Apezar disso , continuaram os impo~tos inter-
estaduaes . 

O SR. JoAQUEVI OsoRro: -- Contra a Constituição, com violação da lei. 
Que fazer . contra as viohções da leis ? 

O Sn . SouzA FILHo : -Mas, V. E x . sabe que se s ustenta que a merca-
doria importada, uma v ez incorporada á massa commum de sua r iqueza, 
penle o caracter de merca doria em transito. 

O SP.. JoAQUB'l OsoHJ.O : - O Congresso N acional, em 1904, regulou a 
ma terj n. em defesa. dos interesses economicos dos Estados. 

O Sn. SouzA FILHo: - E os conflictos continuam, a o pa sso que s i hou-
vesse a revisão, seria possível estabelecer uma, linha nítida. de separação da 
..,,,pacidade tributaria, tanto dos E stados como da União. 

O Sn . JoAQUIM Osor.Io: - E' esse o delicado problema, que premsa ser 
devidamente a madurecido, P nesse ponto de vista de discriminação de r en-
das f oi v et·sada na Constit,!ição a política sul-riograndese. O que a ccentúo 
0 que u. Constituição F ederal condemna os impostos interestaduaes e, em 
face della podem os 'Hlstados eliminar a s taxas de exportação, que couberem 
aos E stados que teem a r'l<:uldade de substituil-as pelo imposto territorial. 
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A REFORMA CONSTITUCIONAL 

Attribue o eminente Sr . Cincinato Braga ao regimen trlbutario consa-
grado na Constituição de 24 de fevereiro de 1891 as crises da União e dos 
Estados. 

Divir jo, e sou insuspeito, porque a minha politica combateu o regimen 
tributa rio da Constituição Federal. A causa das afflicções dos Estados como 
da União reside na desord·.m1· financeira em que teem vivido os Estados e a 
União. Creio que a unica Assembléa que na Republica toma conta, real-
mente, dos gastos pub!icos é a do Rio Grande do Sul. 

A essa orgia, a essa politica de esbanjamentos, de àeficits, que o Rio 
Gra nde n ã o conheceu, é que se deve -attribuir os males politicos. A culpa 
é da desorientação dos Governos , de fa lta de continuidade administrativa. 
t il-o s6mente, e é prova di sso o Ri.o Gr ande do Sul, que, tem finanças e eco-
nomja, que não ficou impedido de adoptar o são r egimen tributario apezar 
dç. ar t. 9° da Constituição Federal. 

A discriminação de renda s foi o a ssumpto mais debatido no Congresso 
Constituinte . 

O § 5" do art. 10 do Acto Addicional (lei de f2 de Agosto de 1834) dava âs 
Assembléa s provinciiaes competencia para fixar as depezas municipaes e 
provinciae-s e os impostos para ellas necessarios , comtanto que estes não 
prejudica ssem a s imposições geraes do Estado. A le_i n. 99, de 31 de outubro 
jc 1835. fez entã o a primeira discriminação completa das rendas geraes 
do Imperio. F ica r am pert•~ncendo á receita provincial todas as imposições 
não comprehendidaf' no a rt. 11. 

A Comm i.ssão dos 21 de:xou de lado o systema da lei de 1835 que era o 
de bem discrimina r os impostos pertencentes á União, deixando aos E stados 
todos os outr os. Preferiu cia r á União taes impostos e aos Estados taes ou-
tros, fica ndo alguns para a competencia de ambos, cumulativamente. 

O systema da politica sul-riograndense era este: Mantinha os impostos 
d<J.dos á União pelo projecto do Governo Provisorio, deixando todos os outros 
f/.9-ra os Estados, sem discrimina ção, como na lei de 1835, resultante do Açj;o 
.<'J.ddicional. Acabava a tributação cumulativa da União e dos Estados. 
Como compensa ção, permittia á União nos casos de calamidade publica e 
nos casos de insufficiencia de suas fontes de receita taxasse a renda dos 
Estados . Consevava aos Estados o direito de supertributarem a importação, 
com reversão do producto para o Thesouro Nacional. Foi repellido, entre-
tanto. 

Sã o Palavras do Sr. Cincinato Braga: 

A reforma das bases constitucionaes do nosso regimen tributaria im-
põe-se com o caracter de indeclinavel e urgente necessidade. O Brasil de 
amanhã ba. de arrepender-se . senão se envergonhar , de nã.o haver cha.mado 
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para remodelador de sua Constituição . ao originaria e supremo architecto 
dessa obra que 01dros truncm·am. Esse homem por si só valeria um ·con-
gresso Constituinte. " 

. Qual o. plano da reforrr.a tributaria? 

Em sua plataforma poiitica de 15 de janeiro de 1910 , o Sr. Ruy Barbo-
sa estabelecia os topicos d8 revisão constitucional. As duas theses economi-
co-financeiras que se leem são: regular aos municípios a faculdade de rea-
lizarem emprestimos externos, prohibição ao Congresso da inserir nas leis 
fl.nnuas disposições extranhas a os serviços geraes de a.dministração ou á 
consignação de meios para a obs!ilrv ancia de leis anteriores e autorização ao 
Governo de vetar parcialmente o orçamento da despeza, onde este collidir 
com essa regra prohibitiva. 

Constituiem o programma do Partido Republicano Liberal , nas suas 
bases essenciaes, as idéas sustentadas na plataforma com a qual Ruy Bar-
l'Jcsa definia a sua candidatura á presidencia da Republica na eleição daquelle 
anno. 

Acloptanclo esses princ1pios. o Pnrtido Republicano Liberal, em Con-
vençã.o Nacion a1, de 2G de julho de 1918 , os ratificou. Constam do manifes-
'') á Nação a.ssignado pelo Sr. Ruy Barbosa., publicado no Rio de Janeiro . 
<'m 26 ·de outubro de 1913. 

No § 22 lê-se: "alterar a Constituição no art. 7°, § 2• permittindo que 
os impostos da União attel'ldam á condição especial de certos Estados, quan-
'" á suR. posição geographica. á sua situação economica, ás crises locaes, por 
r1u" passarem, e ás difficuldades geraes de subsistencia da sua população. 

No § 8°, lê-se: Reconhecer competencia ao Poder Legislativo nacional 
pa.n~ intervir nos conflictos eeonomicos entre os Estados, quando estes sP-
guerrearem 'a golpes de impostos, tarifas e represalias fiscaes, ameaçando a 
paz da União ou promovendo entre os seus membros, desigualc1ades an·ui" 
nac1oras . 

Não se pede a eliminação do art. 9°.-

·Ruy Barbosa foi querr, o defendeu no Congresso Constituü1.te, como o 
melhor , dentre os planos apresentados . 

Ruy Barbosa terá hoje· como ponto de reforma constit.uciona.l o actual 
systema de discriminação de rendas? 

A Constituição ·Federal não ·tem responsabilidade na política de anar-
~hia financeira em que vivem Estados e Uniã-o . 

. Tá em 1898, Campos Salles, ·em grave momento da vida .financeira do 
Brasil, declarava não precisar da reforma constitucional para restabelecer· 
o c1·edito. Traçava uma po!iticl'). financeira., é, dentro da Constituição Fe-
lleral, salvou as finanças nacionaes. Em 1901, Rodrigues Alves repe11ia. ' '~ 

.tentativa de reforma cons+ituciona.l que então surgia , 



298' -

Conclue o S\.., .Cincinatc. Braga, o seu libellc accusatorio com estas :oa-
lavras: 

"Dei~w de consubstanciar em projecto estas medidas, que en-
volvem a reforma constitucional porq1w no ambiente politico act1taZ, 
rlom.inado pelos Governadm·es elos Estaclos.. seria. certa a guerra ao 
pro,iecto, cahinrlo talvez no , .. . ;diculo tal t.ent.ativn. que bem carecia 
outro destino. " 

Ta.es palavras podem principalmente vi~al" o Partido Republicano do 
Rir' GrandP do Sul , que. com eff.eito tem sido o maior oppositor á reforma 
cr•nstitur.ionaJ. ao lado de S. Paulo. 

Espero que o nobre D eputado acabará. por fazer justiça a conducta de 
lY!P'l Partido na delicada ques tão. Não tem sido o Partido Republicano rlo 
Rir, Grande do SuJ caprichosamente contra.l'io a qualquer reform a consti-
lu ,..ional. 

Não tem o fetichi s mo constitucional. Tem sido anti-1·evisionista por es · 
ta,-. razões - primeira mente, por considerai-a perigosa ao regimen; depois 
fJm· inopportuna; fina lmente. por surgir com aspecto retro grado, sem obe-
c1if!ncia '!. um plano. 

Na Jegisla.tura passada, na sessão de 23 de Dezembro de 1920 justifi-
rm ei. n esta questão, a conducta do Partido Republicano Sul Rio Gra nden;;e. 

Quaes os pontos principaes, em nome dos quaes tem se pedido a re-
forma constitucional? Eleição de Presidente da R epublica pelo Congresso 
''lacional. Seria, evidentemente, retrogradar. 

O SR. SouzA FILHO: - V. Ex. acha que isso é retrogradar! 
O Sn. JoAQUIM Osonro : - E' claro. 
O SR. SouzA :FILHo: - V. Ex. sabe que nós aqui somos. ·em vcrclaó•"· 

''~ eleitor€s do Presidente da. Republlca., como nos .Esta dos, os Deputado>'! 
e~tadoaes são os eleitores dos Governadores. Não ten:ios eleição no Brasil, 
P~sa é a verdade. 

O Sn. JoAQUIM OsoRro: - Mas é precizo a ca bar com isso. A eleição (lo 
T''resinente pelo Congresso é propria do regimen parla mentar. Não se de" e 
.''r. t irar do povo essa conquista liberal . 

Outro ponto de reforma apontado - prohihição aos Estados de po-
rlprem contrahir emprestimos externos. 

E' possível retirar aos Estados a faculdade que actualmente t~m'! 

0 SR. SoUZA FILHO: - Por que não? 
O Sn . .JoAQUIM Osomo: - Já. no Imperio. a.s Provincia" gozavam dessn. 

f.(: culda.cle . 
O Sn . .JoS!'l' B ARRETo: - Até os municípios. 
O Sn . JoAQU!l\I Osonro: - O projecto Sá. Fl•elre, :1.presen.ta rlo ao Senado 

<·m 1914, foi rejeitado . ni;io .iã por inconstitucional. mas por inconveniente. 
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Outro ponto ele reforma constitucional: a regulamentação, do art. G" · 
SE:ria, como disse Campos Salles, tocar no coração ~a Republica. Os Es-
udos não podem ser golpeados em ~ua autonomia. 

UM DEPUTADO: - Mas o J<Jsta.do do Rio Grande do Sul se; afasta d« 

Constituição Federal. 
O SR. JoAQUIM Osomo : - Não senhor·. A resposta nos principias consti-

t:ucionaes da União. 
0 SR. LUIZ GUARANA': -- Ma-s o Estado do Rio Grande do Sul permitt<: 

a reeleição do Presidente. 
O SR. JOAQUIM Osomo: - Desde que obtenha as tres quartas partes do~ 

suf!ragios . 
O SR. ARMANDo BuRJ,AMAQUI: - Está isso de accôrdo com a Constituiç&u 

l<"ederal 'l 
O SR. JoAQUIM OsoRro: - Perfeitamente. 
Esta ctuestâo já fm resolvida pelo Congresso N>tcionai. 
0 SR. SOUZA FILHO: - Cvmo'! 
O SR. J OAQUHf Osomo: - O Congresso Nacional reconheceu já a cun;;ll-

tueionalidade do cocligo politico sul-riogTandense, é questão vencida. 
O SR. SouzA FILHo: - Houve discussão, mas o .. .osumpto está liqui-

dado. 

O Sn. JoAQUIM Osonro: - Sim. Largo debate, que concluio por mand,_,. 
an·hivar a indicação do Sr. Deputado Antunes Maciel, que levantou a 
questão da inconstitucionalidade do codigo político rio-grandense. 

O SR. SouzA FILHO: - A Constituição Federal não permitte '-'" reeleiçao 
llo Presidente da Republica, portanto, não devendo constitucionalmente au-
i.o;·izar a reeleição dos Governadore>.L Neste ponto não esto.u de accôrdo com 
\' Ex. 

O Sn. JOAQUIM OsoRro: - E' questão do modo de interpretar o reglmerl 
(;>derativo . Eu o interpreto em toda sua extensão . Emfim, nesse meu dis-
curso de 23 de Dezembro de 1920, mostrei a a.ttitude do Rio G1·ande do Sul 
<:m face do problema da revisão eonstituciona1. 

E' opportuna a revisão? Ruy Barbosa alvitrou em 1910 uma Convencão 
J!Rra discutir as bases? E' uma idéa razoavel, que poderia ser objecto de 
ccnsiéieração pela politica brasileira. 

A Constituição b1·asileira terá de ser reformada; mas é precizo fazer 
justiça a essa obra do Congresso Constituinte, tão desconhecida, ~ por iss.., 
mesmo. tão malsinada. 

Ainda ha poucos dias nesta. CamDxa um digno Deputado della desdQ-
nlwu: o Sr. Souz~• Filho. 

Declarou ser a Constituiçào Federal uma cópia, uma macaqueação da 
N Qrte-Americana 1 

O SR . SouzA FILHo: E' a expressão usada por João Barbalho. 
O SR. JoAQUIM Osomo: - Não apoiado, ao contrario. 
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O Sn. SouzA FILHO: - Eu não disse que João Barbalho tinha aifirmadu 
que macaqueamos a Constituiçã o ; disse que encontrára em João Barbalho, 
~s"a expressão -- macaqueamos - referindo a a lgum ponto da Constituição, 
que 'Lgora não me le!nbl'O qual :;eja. Qu anto a dizer que copiamos, é ex -
)JrE>s são minha, conceito meu. 

O SR. JoAQUIM OsoRIO: - A Constituição Brasileira tomou, é -<:erto, 
c:omo pa.radigma a dos Es-tados Unidos da America do ·Norte, que o celebre 
G!adston, ·por occasião do centenario em 1887, em Philadelphia proclamou 
a obnt mais ?naTavilhosa que jánwis d e 1w1- só esfo?"ço sahio do ee?·eu?·o hu.-

-rnano. 
A. Constituição Brasileira, disse Leon DonnaJ , CTitiqne de la. Gonstit1~tion 

JJré11ilienne, pag. 3, não é uma cópia da Norte-Americana como poderia fa-
zer crêr uma leitura rapida! 

Accentuando este facto, João Barba-lho salientou a obra de bom senso 
tio legislador constituinte brasileiro indo buscar o bom modelo . E escreveu 
em seus Commentarios: "Será a inda precizo que os nossos Governos, os 
nossos ·estadistas, todos os que influem nos negocias· publicas, inspirem-s!' 
1~0 exemplo que offerecem os homens da grande Republica Norte-Ameri-
cana , i.ndentif\cando-se completamente com o regimen a daptado, moure-
Jando para que:. com a max1ma regu!ariclade t unccionem todas as rodas e 
apparelhos desse granclios? mecanism o politico, inspirando ao povo e lhe 
afervorando o a mor ás novas instituições. " 

Clovis Bevilacqua em conferencia rea lizada a 11 de Novembro de 1913, 
no Balão da Bibliotheca Nacional, sobre "O espirito da Constituição Bra-
!;ileira", mostrou as dessemelha.nças fundamentaes entre a Constituição Bra-
_:;ileira e a Norte-Anlericana. Eis como salie11tou o preclaro mestre taes se-
melhanças e divergencias . 

Muitas semelhanças impressionam, não ha duvida. E' o mesmo Go-
vr!rno republicano, a mesma fôrma de Estado Federativo, a mesma feição 
presidencialista. Entretanto, salienta por maiores, por mais consideraveis 
o:t ue sejam essas semelha.nças não attingem á essencia das cousas, pou co 
z.lém vão do que o formal. A par dessas semelhanças ha differenças ·nota-
v-::is, a lgumas das quaes vão á substancia das idéas, são fundamentaes, à.pre-
sentarn um outro modo de conceber a vida social . 

A principal differença está no modo por que em uma e em outra se se-
parou o que é temporal, do qu e .é espiritual , o que é do dominio politic0 
du que pertence á relig-ião. 

O poder temporal na Constituição Brasileira se a cha discriminado do 
espiritua l, como a inda se não fez tambem em outra Constituição . A Consti-
!uição dps Estados Unidos da America do Norte reconhece e consagra a 
liberdade religiosa. A Constituição do Mississipi avisa. que a liberdade de 
consciencia· não . implica a exclusão. da Biblia das escolas publicas; a de 
·vermont manda observar o dia do. Senhor e quer que to~s as . seitas inan-



-301-

tcnh;;,m qualquer fôrma de culto religioso; quem nega a existencia do Ente 
Supremo, é, em alguns E sta dos do .Sul, excluído .das funcções. publicas; na 
Pensylvama e no 'l'en~essee não é eleg1ve, par~< o& cargos do Estado aquelle 
que não acredita em Deus e na vida futura. A Constituição de Oklahoma, 
que é de 1907, abre-se por um preambulo invocativo da Providencia Divina. 
cada uma das Casas do Congresso Nacional tem o · seu. capellão e os seus 
trabalhos são precedidos por oração divina . 

Annualmente, a o termina r a colheita, o Presidente faz uma. procla.ma-
çã o, ordenando que se deem agradecimentos a Deus e marca uma dia de 
jt'!j!lrn e contricção gera1. No exercito e na armada ha serv1ço· religioso, e 
:ifi se tem dito que o Christianismo fez parte da cannou1· law dos Estados. 

"A attitu.de do Direito Cons ti tucional Brasileiro em face da religião il 
vmra. fundamen talmente diver sa . Pa1:a o nosso direito a religião é uma 
torça moral, que se exerce em outl·a Ol'bita, que não a sua ; é manifestação 
rlo pensamento, que merece respei to, com o qualquer opiniã o sensata e senti-
mento digno; é um phenomeno sociologico do qual não recebe influencia e 
sobre o qual niio quer influir. " "Nenhum culto ou igreja gozará de sub-
venção official, ma nterá rela ções de dependencia ou e····ança com o Governo 
1a União ou dos E st a dos " , prescreve o art. 72. § 7° . E no § 29. o mesmo 
artigo declara que os motivos nã o isent am o individuo de pagar os im-
pc.stos por lei, perdendo os dil·eitos politicos o que procurar fugir aO' cum-
pdmento de seus deveres civicos allegando convicções religiosas . 

"Esta é a verdadeira doutrina . Nem o E stado se imn1iscúe nos negocios 
espirituaes, nem a religião int ervem na vida politica jurídica do Estado . A 
!ôrmula igreja livre no E st a do liv1·e. que os liberaes inEcreveram na sua 
bande;ira, foi plena mente realizada na nossa C.on.stituição. O Estado · é 
leigo, e a religião não é materia a ser regulada pelo direito nem para ser 
aproveit.'lda como elemento politico. 

Outras. differenças fundamen taes existem entre a bras ileira e. a Constl-
tuicão norte-americana. 

Ainda eJn relação ao modo de considera r os extrangeiros não se parecem 
a:;; duas Constituições. A nossa estabelece completa igualda de entre brasi-
i<liros e extrangeiros residentes no paiz, para o effeito de lhes garantir a 
inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segura nça individual 
e a proprieda.de (a1·t. 72). O extrangeiro r esidente é considerado pela Consti-
<uição Brasileira um membro da sociedade, a que ella preside, uma cellula 
do organismo politico, alguem que penetrou na ordem jurídica estabelecida. 
e que, por isso, merece a mais completa e efficaz protecção do Estado. Nos 
Estados Unidos da America essa assimilação jurídica do extra ngeiro' pela so-
('iedade civil não tem a mesma extensão . E' aos cidadãos que a Constituição 
Faderal norte-americana assegura a inviolabilidade ·pessoal e' domiciliar, a: 
pmteccão dos bens e dos direitos (4• emenda). Não ha muito, em 1897, o 
s ·upremo Tribunal Fedet·al · ·:(leclarava, por sentença. · que o ãireitÓ de ex-
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cluir ou expulsar extrangeiros, ou qualqu.et· clas><e de extrangeiros, de mod0 
violento ou sob certas condições, na guerra e na paz, é um direito inalienavel , 
inherente · a toda a soberania, a toda a nação independente e soberana, 
~ ·ssencial á sua segurança, independencia e prosperidade. (6). 

Regulou-se tambem, entre nós, esse direito de expulsão de extrangeiros , 
mas, a inda supponho que o legislador não se tivesse desviado dos dic ta.me~ 

constitucionaes, como me parece, não chegámos ao ponto de decla.rar qw:· 
e~;se direito é absoluto. Para nós, é indispensavel que elle se exerça dentro 
rJp. limites re.strictos. E especialmente, não póde recahir sobre extrangeiro~ 

domiciliados no pai?.. 

Estas differenças vão á essencia das cousas. 

Outra;s h a menos profundas, que, entretanto, se não pode1n considera r 
"'uperficiaes . Destas, apontarei ap enas uma. Nem de mais precizo para o fim 
(!ue tenho em vista . A eleição do Presidente da Republica é feita na UnHi_o 
Norte-Americana. por suffra gio indirecto. O povo, nos E stados, escolhe elei-
t ores especiaes, em numero igual aos dos respectivos representantes na Ca-
rna.ra e no Senado; esses eleitores reunem-se em dia préviamente fixado ,~ 

votam p or escripto nas pessoas que desejam ver á frente do Governo federal.. 
As cedulas são remettidas pa ra a Capitai do paiz e abertas ·pa ra. a contagem , 
reJo President e do Senado, n a. presença das duas Casas do Congresso . Os 
nwnibr·os do Congresso e os funccionarios federaes não podem ser eleitores; 
mas o Presidente pôde ser reeleito . No Bra.sil a. eleição presidencial é uma 
cc.n sul ta directa a o povo. Podem os vicias da política perturbar a manifes-
t :> ção da vontade n acionai, mas a Constituição quer qu<> a m :1>ssa geral dos 
cidadãos tome parte directa na escolha do primeiro magistrado do paiz . Além 
disso, ella não permitte que o Presidente em exercício possa ser reeleito. ,. 

Em conferencia que devia. Ruy Barbosa reaJ izar em São P a ulo, publi-
çada n'O l rntJa;rcial , de 28 de Fevereiro de 1914. sobr e o thema - A Justiça 
- observa o egregio brasileiro: 

" O Supremo Tribu nal Federal goza de mais gara ntias qu e no" 
E stados Unidos . A Constituição norte-americana não ütxa o nunw-
ro de membros daquella magistratura. Abre brecha a invasões IJ P· 
r igosas de interesse político, acastellado no Congresso . E' assim 
que, alli. sendo constitucionalmente indeterminado o numero •1<> 
,i uizes da Côrte Suprema, tem variado, á m er cê da conveniencia. po-
lítica de certa s causas, ora elevando-se a dez, ora baixando a set::•. 
para ultima mente se fixar em nove . 

Foi esse mal que com uma preYidencia a dmiravel eviiou o le -
gislador brasileiro. " 

O SR. Sot:ZA FILHo: - V. Ex. poderá dizer tambem que nos Est(j.~;Js 



-303-

Unidos os Estados legislam, por exemplo, sobre direito substantivo; aqui 
·não se dá isto. 

O SR. JoAQUIM Osomo: - Consagra a Constituição de 24 de Fevereiro 
de 1891, como nenhuma outra, o principio da fraternidade universa·l, a ne-
gação do dire·ito de conquista (art. 88) e a promulgação do princip·io do 
arbitramento (art. 34, n. 11). A humanidade marcha para a paz, que é a 
ordem definitiva entre os povos, como o direito interno é a ordem entre os 
indivíduos e as classes dentro do Estado. E' um ideal inattingivel a paz 
perpetua? Não importa. Por andar longe de nós a justiça integral. não é 
menos um alvo a que devamos tender . Conclue Bevilaqua: " A Constituição 
Brasileira mostrou-se penetrada desta formosa aspiração de paz, conde-
mnando uma das razões da guerra, a conquista, e fomentando um dos meios 
mais poderosos de evitai-a, o arbitramento. 

Sr. Presidente, o que têm sido as reformas das Constituições estadoaes? 
Só onus aos cofres publicas em regra. Tenho em mãos o discurso sobre a 
recente reforma da Constituição do Estado ele S. Paulo. proferido pelo Sr. 
Rodolpho Miranda em 30 de Junho de 1921, em que salientam o desacerto da 
reforma, o onus que acarretou. com o augmento do já apparatoso Con-
gresso Estadoal. 

Sr. Presidente, conclue o Sr. Cincinato Braga o seu brilhante estudo 
lamentando a luta de Estados contra Estados que ora se observa , em de-
trimento da grandeza economica do Brasil. Na partilha das responsabili-
dades. nesta hora a quem cabe a maior? Ao Rio Grande do Sul. Bahia. 
Pernambuco, Estado do Rio? Ou a Minas e S. Paulo? 

A estes dous ultimos que, em conchavo, pela força do numero, illusão 
e coacção, quizeram impôr um candidato que não é o da Nação, ou o Rio 
Grande do Sul, entre os primeiros, reagindo contra esse processo anti-de-
mocratico? Se a política de Minas e de S. Paulo reconhecia a gravidade da 
situação financeira e política do Brasil, que não comporta lutas , como di-
zem. porque. dispensou o concurso do Rio Grande do Sul e Estados, hoje a 
elle alliados? 

Por que .apressou a Convenção de 8 de Junho, não foi esta adiada, não 
insistio pelo concurso daquelles Estados, precipitou essa Convenção, como 
se fosse inadiavel, faltando dez mezes ainda para a data da eleição presi-
dencial? 

Se era inconveniente nesta hora dividir o Brasil. politicamente, se o 
Brasil exigia á frente de seus destinos um grande nome, um nome nacional, 
porque foi repellida a proposta ele accõrdo levada pelos E sü<dos Alliados? 

O Rio Grande do Sul tem motivos de magua, porque é a primeira ve:~: 

que se menospreza a sua autoridade moral e politica, a sua collaboração. 
pretendendo-se que fosse apenas um adherente. 

Os Estados da Bahia e Pernambuco são legitimamente revoltados co·'l-
tra os processos politicos que delles fizeram mero joguete. O Estado elo 
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Rio de Janeiro preferio ficar com os principias de seu ch efe, rompendo com 
o conchavo. 

Sr. Presidente, esta luta n ão é de Estados contra Estados; é de rei-
vindicações. A Nação só terá a lucrar. 

As opiniões coactas hão de manifes tar-se e estão surgindo e o Sr . Cin-
cinato Braga , pelo seu prestigio, bem póde ainda promover o entendimento 
da Nação. Não pediram o Rio Grande do Sul, Ba hia, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, u m nome maior que a todos congregasse? Que fez a politica de 
Minas e S. Paulo? Repellio- digo mal- nem considerou qualquer accôrdo. 

Os males do Brasil procedem, n ão da Constituição Federal, sabio Co-
digo Politico, aberto a todas as liberdades e onde encontr a m r emedio os 
referidos males: os males do Brasil provêm da crise moral que nos per-
segue. Se, entretanto, a reforma do pacto fundamenta l fosse remedio a 
esses males moraes, não teria duvida em desde já offerecer-lhe todo o apoio. 
(Muito bmn; '11t1,ito bem. O orador é vivamente cuntprimtentaào.) 

O Sr. Souza Filho (pela o1·dmn): - Sr. Presidente, dado o adiantado 
da hora e porque todos nós nos achamos vizivelmente cançados, muito em-
bora tenhamos grande prazer em ouvir o nosso distincto collega Sr. Luiz 
Guaraná, eu pediria a V. Ex., como peço, consulte a Camara sobre se con-
sente no adiamento da discussão para amanhã . 

O SR. PRESIDENTE: - A Cama.ra n ã o está constituida em numero lega l 
para votar o adiamento solicitado por V . Ex. 

O SR. SouzA FILHO: - N esse caso, V. Ex. m e informará qual é a solu-
ção . Levanto uma questão de ordem. 

O SR. P<:ESIDEJNTE: - Se o nobre Deputado, a quem concedi a palavra. 
para fallar sobre o projecto, julgar insufficiente o tempo que resta da ses-
são, poderá pedir prorogação da hora pelo tempo que lhe pa recer necessa-
rio. O que não ê possivel ê considerar adiantada a hora, quando fa ltam 
ainda trinta minutos para concluir o tempo regimental. 

O SR. · SouZA FILHO: - A minha ques tão é a seguinte: r equ eiro o 
o adiamento da discussão para amanhã. em vista do adian tado da hora e, 
dado .o cançaço que lavr a nos espiritos. Parece que, de accôrdo com os 
precedentes, pó de V. Ex. adiar a discussão pa ra amanhã. Estamos 
todos mais ou menos conformes . Pergunto, porém, a V. Ex.: não h a vendo 
numero pat·a votar o meu requerimento, como f ica a situação ? 

· O SR. PRESIDENTE : - O Sr . Deputado a quem dei a pa lavr a falla rá du-
rante o tempo restante da sessão e, repito, se julgar necessario, pedirá 
prorogação da hora. 

O SR. SouzA FILHO: - Peço a V. Ex . , porém, que me informe sobre 
a minha ,questão. 

O SR. PRESIDEJNTE: - A Mesa não poderá resolver o requerimento :lo 
nobre Deputado . A Mesa tem attribuições para suspender a sessão pelo 
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adiantado da hora, mas o adiantado dB hoje nã.o é de tal fôrma q~e lhe 
permitta usar dessa faculdade, pois ainda faltam trinta minutos. 

A solução que a Mesa dá é proseguir na discussão até terminar a horn 
regimental. 

O SR. SouzA FILHO: - Perfeitamente. O que quero a penas assignala r 
é a differença que ha entre a solução de hoje e a que tem sido dada a casos 
inteiramente identicos, em dias anteriores. 

O SR. PRESIDENTE: - Em dias anteriores a Mesa deu corno adianta.da 
a hora falta.ndo 10 minutos para terminar a sessão . Hoje não é possivêl, 
porque ainda faltam trinta minutos . 

O SR. SouzA FILHO: - O meu requerimento não tem por fim fazer ob-
trucção. Estamos cançados, e a Mesa devia ser um pouco tolerante. 

O SR. BUENO BRANDÃo: - V. Ex. dá licença para um aparte? E' que 
não seria a Camal·a coherente votando a urgencia e suspendendo a sessão 
antes da hora. 

O SI~ .. SouzA FILHO: - Nesse caso, não seria coherente que V . Ex., 
corno "leader" da maioria, não arregimentasse suas forças para que dei-
xasse da haver sessão ante-hontem. 

0 SR. BUENO BR.4NDÃO: - Estive presente. 
O SR. SouzA FILHO: - O que não se póde deixax· de assignalar é a 

differença entre a solução que hoj e se dá ao meu requerimento e o que 
aconteceu em dias anteriores. Tarnbem faltavam muitos minutos para ter-
minar a hora. 

O SR. BuENO BRANDÃO: - Mas o requerimento de V. Ex. não póde ser 
votado por falta de numero. 

O SR. PRESIDENTE: - Está com a palavra o Sr. Luiz Guaraná. 
O SR. SouzA FILHO: - Perfeita.mente. Fica feito o meu protesto. 

O Sr. Luiz Guaraná (•): - Sr. Presidente, aggrava-se, dia a dia, e em 
um crescendo assustador, a situação nacional. A' marcha f irme e ininter-
rupta da crise. a.pproxirnando as classes procluetoras e o nosso commercio 
da verdadeira "tlebacle" de que se sen tem ameaçadas, tem correspondido, 
infelizmente, Sr. Presidente, uma. lastimavel indifferença por parte da maio·· 
ria dos nossos homens publicas, indifferença. que ahi está perfeitamente de-
finida na morosidade que tem caracterizado a adopção de medidas de ca-
racter urgentíssimo, .que poderiam e deveriam ser considerRdas, sem favor 
nenhum, de verdadeira salvação publica. 

E o que é peior, Sr. Presidente, após as nossas marchas e contra-
marchas em tonw das suggestões que aqui foram trazidas pela Associação 
Commercial desta cidade. no intuito muito louvavel de nos auxiliar a com-
bater a crise que nos asphyxia e nos diminue, eu vejo trazidos á delibera-

(~) Não foi revisto pelo órador. 



-306-

ção da Camara, não alvitres garantidamente efficazes, de caracter r ealmen-
te pratico, mas sim medidas que chegam a nos parecer destinadas a aco-
bertar o nosso descaso pelas classes commerciaes, descaso com que as con-
demnamos a serem anniquiladas e devoradas pela crise. 

Mas, ainda não é tudo . As conclusões de algumas das discussões tra-
vadas no seio da nossa honrada Commissão de Finanças constituem um 
verdadeiro perigo para as nossas classes productoras e para o nosso com-
mercio, pelas formidaveis accusações, á guiza de truculentas ameaças lan-
çadas contra esse exiguo papel-moeda, de que nesse momento ainda podem 
dispôr aquelles que promovem o enriquecimento e o engrandecimento cone-
ctivos, extrahindo-os com o seu labor fecundo, das entranhas da terra. 

E' assim, Sr. Presidente, que alguns membros da nossa honrada Com-
missão de Finanças declararam ponto tranquillo de doutrina a necessida•Ie 
da incineração de uma parte da nossa moeda circulatoria, dando-nos a im-
pressão de que acreditam SS. Exs. que o fumo das fogueiras crematoria;:; 
do nosso papel-moeda, ao contacto de regiões mais frias, não só pela alti-
tude, como pela ausencia alli das nossas paixões doutrinarias, que esse 
f umo se condense e regresse á terra sob o feitio de libras esterlinas. 

Sei que o momento não é azado para discussões doutrinarias em torno 
de assumptos que deveriam ser levantados por outros mais competentes do 
que eu (não a.poiados); entretanto, pediria permissão a V . .Ex. para lêr ã 
Camara um trabalho estatistico que vem demonstrar a differença de tra-
tamento concedido pela maioria das nações civilizadas do universo áquelles 
que trabalham e que produzem, desse trtamento que é concedido aqui aos 
productores nacionaes. tratamento que se refere a essa facilidade de recur-
sos sem a qual não ha producção, não ha intensificação possivel de pro-
ducção no paiz. 

Em 1914 a circulação fiduciaria das principaes nações do universo, em 
milhões de francos, era a seguinte, sendo necessario accrescentar que, em 
relação á Italia, só fornecemos dados do Banco de Italia e, em relação aos 
Estados Unidos, transcrevemos dados referentes apenas aos Bancos da 
"Reserva Federal": 

191-4.: 

Inglaterra 
França 
Allemanha 
Belgica 
Italia . . .......... . ... .... .............. . ......... . ........ . 
Estados Unidos . .... ............ .... . . ....... . ...... .. ... . 

733 
5.900 
2.360 
1.119 
1.730 

15.600 

Vejamos agora a situação em que se encontravam essas nações em 
.Julho de 1920, quando já não se encontravam sob a premencia das mobili-
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zações, etc., e quaes as respectivas orientações em relação ao augmento ou 
d iminuição das suas circulações fiduciarias. 

1920 

Julho. 
Agosto. 
Setembro. 
Outubro. 
Novembro. 
Dezembro. 

1921 

l!,evereiro . 
Março. 
Abril. 
Maio. 
Junho . 

I 

I I. I I. 
Ingla- ill França I Allema-l Belgica I 
ten·a 1 1 nha 1 1 

I I I· I 

2.881 37.700 63 .500 5.160 
3 .100 38.000 69 .700. 5 .460 
3.100 37.700 73.400 5.600 
3.137 39.200 73.600 5.600 
3.200 38.800 79 .500 5.800 
3.360 37.900 81.800 ~ .. ooo 

I 
I 

3.200 37.200 82 .500 6.200 
3.200 38.400 81.900 6.000 
3.200 38.200 85.900 6.100 
3.200 38.200 38.500 6.200 
3.200 38.300 89.800 6.200 

ltalia 

12.600 
13 .400 
13.900 
13 .900 
14.900 
15.400 

15.200 
15 . 400 
14.900 
14.500 
14.500 

Estados 
Unidos 
(Rés e-r-

I 
ve F e-
de-ral) 

15.600 
15.600 
16.000 
16.200 
16.700 
16.600 

; 

16.800 
15.250 
14.500 
14.100 
14.800 

Isso quer dizer que esses paizes reconheceram, Sr. Presidente, o seguin-
te: 1°, a utilidade e necessidade da moeda f·iduciaria como factor de enri-
quecimento collectivo; 2°, que é necessario que esses recursos sejam am-
plos e faceis, possuindo grande elasticidade. 

Ha dias passados, em sessão da Socieda de Nacional da Agricultura, o 
Dr. Inglez de Souza, procura ndo dar o seu concurso para a solução da crise 
actual com os conselhos e a lvitres que lhe pareciam opportunos, affirmou 
que, na Republica Argentina, os recursos são de tal sorte faceis e abun-
dantes para aquelles que produzem e trabalham, que os bancos chegam a 
fornecer dinheiro sem grandes formalidades aos agricultores e commercian-
tes, apenas exigindo a firma do emittene dos títulos de emprestimo, sem 
nenhum endosso, augmentando· gradativamente esse credito pessoal de anno 
para anno, de SOl'te a ser um facto, uma verdade a intensificação da pro-
ducção e a prosperidade commercial. 
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Compare-se a informação. do Dr. Inglez de Souza com o que succeda 
entre nós, onde os nossos agricultores só conseguem. um pouco de credito 
junto aos respectivos commissarios e, 1nesmo assim, emquanto as nossas 

circulante, não provocam situações crises periodicas, por escassez de meio 
semelhantes á actual. 

E imagine a Camara o que será do interior se vingar essa campanha 
injusta que se 'faz contra es~e commercio, contra esses intermediarios que 
têm a tê aqui arcado sózinhos com as necessidades dos nossos productores. 

Não é, pois, um ponto tranquillo de doutrina essa verdadeira febre 1e 
·queima do nosso papel-moeda que, bom ou mão, é a unica moeda que pos-
suímos e sem a qual não teríamos obtido tão rapidamente o nosso actual 
progresso moral, intellectual e material. 

Com muito mais autoridade e brilho do que me seria dado fazel-o, ji't 
protestou, aliás, contra essa tranquillidade doutr·ina1·ia o meu illustre amigo 
Sr. Dr . Carlos Jordão. um dos nossos maiores mestres em semelhantes 
assumptos. 

Sem consultar. a conhecida modestia daquelle illustre amigo, farei 
transcrever no "Diario .do Congresso", como fazendo parte integrante rlo 
meu discurso, as duas brilhantes orações que pronunciou em a ultima re-
união da Associação Commercial desta cidade. 

Serão assim gravadas nos nossos "Annaes" as verdadeiras aspirações 
das nossas classes commerciaes, colhidas no seio do seu orgão mais repre-
sentativo, pois que a Associação Commercial desta cidade representa de 
facto a quasi unanimidade do nosso commercio. 

Dizia o illustre economista: 

"Sr. Presidente - Venho desobrigar-me do compromisso con-
trahido na sessão passada, em que senti-me coagido a tomar a pa-
lavra de sorpreza para fazer algumas considerações em torno da ex-
posição de uma aggremiação de classe dirigida ao Congresso e pu-
blicada no "Jornal" daquell!" dia. 

A toda a gente pareceu que se aguardava um pronunciamento 
qualquer do eminente parla.mentar que é o illustre Relator da Re-
ceita da Camara, para manifestar-se uma tal ou qual concorclancia 
de idêas e poder accrescentr qualquer medida draconiana, contraria 
aos interesses do commercio . Ora, é com effeito o que se verifica, 
porque absolutamente não ê acreclitavel que o commercio importa-
dor do Brasil possa apoiar, nas amarguras da crise seu~ exemplo 
por que está passando, medidas que tenham por fim cercear o cre-
dito e dar-lhe o golpe de morte, se fôr iniciado o immediato resgate 
do papel-moeda em circulação, tendo accrescentado "não se diga que 
esse resgate ê impossível, neste momento." 

Não ha, Sr. Presidente, quem de boa fê possa deixar de se ad·· 
mirar que um semelhante conselho pudesse ter sido encaminhado. 
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em nome de uma classe do commercio. a não ser com o intuito de 
querer pa tentear uma certa discordancia com o sentimento geral que 
a todos domina, porque todos, absolutamente todos, têm a compre-
hensão da gravidade da situação, cujos effeitos dia a dia são regis-
trados pelo avultado numero de títulos protestados e do appello aos 
recursos extremos. E' por isso que toda a gente a pplaudio uma 
phrase de uma vária do "Jornal do Commercio" de 30 de Junho 
passado : "Estamos diante de uma crise de desespero que não com-
porta mais a protellação com que estes debates nos a meaçam. " 

Procurou-se justificar o conselho com exemplos da Inglaterra, 
da l!,rança e da Italia e. como a cousa foi contada com uma certa 
imprecizão para produzir effeito. se torna precizo res tab elecer a 
verdade tal qual é. 

Assim, para a Inglaterra verifica-se que o maximo de emissão 
fiduciaria para 1920 foi deixado em 320.600.000 libras, como para 
este anno é de 280.971.600 ou 36.583.600 abaixo do m aximo. 

A circulaÇão desta nota de pequeno valor e de certificado era 
em 2 de Junho 330.998. 000 de libras. em cujo computo se inclue 
cerca de 2. 000 .000 de libras de notas chaMadas e a inda não cancel-
ladas. E' uma emissão que fluctúa e que está garantida por 
28.300.000 de libras ouro que se vão accumulando. 

E ' o que consta do Eco7HYmist ele 4 de Junho proximo passado. 
Neste paiz a questão da em issão fiduciaria, a que foi obrigado 

a recorrer no começo da guerra, la nçado em circulação de pequen J 

valor, não tem senão importancia relativa, por isso que não ha paiz 
no mundo só pa r a a effectivida de elas respectivas tra nsacções quo~ 
tidianas como para realizar os n egocios de maior vulto. 

Nos Estados Unidos a circulação compõe-se de moedas de ouro. 
moedas . áe prata, moedas divisionarias de prata, certificados de ouro. 
certificados de prata, bilhetes elos E s ta dos Unidos, bilhetes da R e-
serva Federa l, bilhetes de bancos da Reserva Federal e bilhetes de 
bancos nacionaes, era. em 1 de Janeiro de 6. 340.430.718 dolla rs , isto 
é, apresentava um a ug mento de quasi tres . milhões de dolla r s sobre 
a de 1 de Agosto de 1914. 

A população dos Estados Unidos sendo calculada em 107.250 .000 
habitantes, essa circulação corresponcle a 59,12 ·clolla rs por cabeça. 
apezar de seus 29.000 bancos. 

A circulação da Reserva F ederal só ella não existia em 1914, 
ant es da gu erra; ascende h oje a 2. 349 . 389 .117 dollars, Irk'LS no 
anno passado ella cresceu graclativam~nte ele c1ollars 2. 750.985. 250 
a 3.418.532.818, em 31 ele Dezembro, e voltou agora a té 2. 852 .123.552 
dollars e f luctuara grandem.ente, conforme as necessidades, como 
neste anno já se verificou. 
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Não ha· reducção, como para fazer effeito se declarou. na va-
riaç!o; ha fluctuação, assim como ella cresceu extraordinariamenta 
no decurso do anno findo para attender ás differentes necessidades 
que o vulto dos negocios determinou. assim tambem a diminuição que 
agora patenteia e · tem provocado fluctuações variaveis, acompanha 
o movimento elas operações, o nível actual ainda é superior ao do 
começo do anno passado . 

Isto é tanto ma is urna venlade incontestavel, que de anno pa ra 
anno a circulação cresce em todos os paizes do mundo dé modo ab-
soluto, embora augmenta.das as facilidades bancarias, porque assim 
vão exigindo a movimentação e a amplitude dos negocios. 

Na França a circulação não está presentemente reduzida a 
37.600.000.000 de francos, conforme foi escripto. E' inexacto o al .. 
garismo; pelo balanço de 2 de Junho, a circulação regulava 
38.392 . 000.000 francos. 

A França teve que pagar o e mprestimo de guerra, que se ven -
cia em Outubro, de 250 milhões de dollars, e dahi a necessidade da 
precaver-se, fazendo as operações de credito convenientes. A sua 
circulação média em o anno passado foi de 38.087.000 .000 francos e 
attingio em 4 de Novembro a 39.464 milhões. 

O Ministl·o das Finanças, sempre attento, receiando. como de-
cla rou, que o Banco de França não tivesse os elementos sufficientes 
para os descontos commerciaes, obteve a elevação do limite da cir-
culação para 41 bilhões. De sorte que ahi tambem o que se verifica 
é que excellente apparelho é o Banco de .França, cuja circulação é 
hoje mais de seis vezes maior do que era no período ant erior á 
guerra. está preparado para satisfazer ás necessidades do credito em 
todos os seus aspectos; é por essa poderosissima razão que esse 
paiz;, mais anuinado do que todos os outros, vai vencendo corajo-
samente as suas difficuldades de modo bem differente do que o.s 
homreopathas brasileiros querem aqui preconizar para males gran-
des. bem graves para nós , mas incomparavelmente menores do que 
os que pesam sobre a nobre nação latina: 

Na Italia, só possuímos estatísticas do principal banco de emis-
são -o Banco de Italia - cuja circulação em Julho de i914 era 
de 1.7 80.000.000 liras. attingindo em 31 de Março a 14.483.000.000 
liras. isto é, mais ele oito vezes maior. 

No começo do a nno passado a circulação, que era de 12.692 
milhões de liras. chegou a 15.437 milhões de liras em 31 de Dezem-
bro. Está nos parecendo que este resgate de 1. 000 milhões de liras, 
que os algarismos que acabo de mencionar contestam. se assemelham 
ao resgate de 40 milhões, annunciado de verdade em Maio do anno 

{ proximo passado pelo Exm. Sr. Presidente da Republica em seu 
celebre discurso aqui pronunciado, mas seguido de um accrescimo 



-311-

de um bilhão e 300 milhões em tres mezes, conforme assignalei em 
minhas ponderações feitas em sessão de 28-10-1920. Se estas con-
testações não fossem sufficientes para patentear o accrescimo de 
circulação já por mim demonstrado em o anno passa do, basta 
constatar o facto em um quadro do r esumo dos balanços dos quinze 
principaes bancos de emissão que a "Revista Commercial do Bra-
sil"., desta casa, publicou em Março ultimo e que certamente repe-
tirá periodicamente. 

Estão. pois, ahi os factos bem positivos do momento actual para 
mostrar que taes exemplos não justifica m o systema de que se pôde 
aqui iniciar o resgate de papel-moeda. 

Não resgata quem quer, mas sim quem pôde. Dahi é natural 
perguntar: onde está o dinheiro disponivel? 

Os .orçamentos se fazem com "deficits" colossaes; onde, pois, 
ir buscar sobt·as para operar resgates? E' erro imperdoavel fallar, 
pois, em r esgate, a não ser para agradar aquelles que attribuem 
todos os males iinaginaveis ao papel-moeda sem descontar os bene-
ficios que tambem presta sobretudo quando não em circulação outra 
especie monetaria e que este malsinado pape' - moeda serviu apezar 
de tudo, para constituir a nossa já respeitada nacionalidade. 

Assim, portanto, peço muito delicadamente ao eminente Sr. Dr. 
Antonio Carlos, permissão para dizer a S. Ex. que a classe com-
mercial absolutamente não endossa as idéas de, por ventura, uma 
unica modalidade do commercio, si é que ella deu o seu assentimento 
a essas idéas, porque esta mesma classe está soffrendo todas as 
as aperturas da falta de recebimento por verificar que os seus fre-
guezes não teem as facilidades precizas para nos exonerarem dos 
seus debitos em virtude de causas diversas em que a escassez l1e 
numeraria. nos centros productores, é factor predominante; assim 
não. iria apoiar medida qu e mais accentuadamente vai augmentar os 
seus embaraços. 

Não pôde passar tambem sem protesto nosso a idéa de querer sup-
primir a Carteira de Redesconto porque está fazendo ' emissões de 
puro papel-moeda, esquecendo-se, porém, este provecto parlamentar-
que este papel-moeda é extincto logo após o beneficio prestado à 
movimentação dos negocios a que deu motivo e que sem o seu func-
cionamento, já um maior numero de desastres se teria registrado. 

Não é uma emissão pura e simples de papel-moeda, mas sim 
lastrada por operações de compra e venda de mercadorias, e que ·;;P. 

extingue naturalmente com regularidade como a pratica estâ indi-
cando com a publicidade que ninguem contesta. 

A movimentação crescente da Carteira de Redesconto estâ de-
monstra ndo semanalmente a sua utilidade e hoje, mais do que nun-
ca, a indispensabilidade de sua creação ; deste facto apenas resulta 
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a evidencia que este apparelho deveria estar em funcção ha um 
anno pelo menos. quando ·foi ardentemente solicitado pela nossa 
corporação em nome do commercío e para corresponder ao appello 
ínstan te de n umérosas associações commercíaes dos Estados; com 
ella ter-se-hía poupado á Nação uma série de prejuízos de toda sorte 
que a níngu~m aproveitou e que repercutio logo na arrecadação 
das rendas publicas. 

E' precízo reconhecer tamben1 que os hmnens de negocios. com 
a experíencía e a pratica das lides diarías. podem melhor avaliar o 
valor ínestimavel que a Carteira tem prestado no curto período de 
sua existencia e que certamente de modo infallivel prestará ainda 
dia a dia. 

Em que pese a opinião do illustre e acatado parlamentar, f1 

Çarteira ele Redesconto não póde m a is ser supprimida. Não ha 
Chefe de Estado nem Ministro da Fazenda capaz de tomar a res-
ponsabilidade de um acto desta natureza. Seria decretar immedia-
tamente o "cracl<:" geral, com as consequencias que uma calami-
dade desta ordem é capaz ele produzir e que a prudencia manda 
calar. 

O Sr. Presidente da Republica só merece louvores, por já ter 
elevado o limite para o dobro do capital com que ella foi iniciada 
e não hesitará em elevai-o, quando perdurarem os mesmos motivos: 
é seguir, assim, o nobre exemplo do que foi praticado em França, 
com grande antecipação, porque a lei. estabeleceu o maximo para :1. 

circulação e se faz garbo de auxiliar o commercio e a producção 
e1n geral. 

Acima da fidelidade religiosa ha um doutrinarísmo de escola, h a 
o interesse magno do paiz que deve guiar as resoluções dos Chefes de 
Governo, conscíos de suas responsabilidades. 

Está dito e redito que os príncipaes bancos desta Capital e das 
Capitaes dos Estados mantém retidas em seus encaixes sommas co-
lossaes, de que não podem dispõr por motivos varios, entre os qua.es 
está o de attender com a maior presteza aos seus depositantes em 
qualquer emergencia, principalmente nas épocas de crise, em que a 
desconfiança predomina e em que o menor sussurro basta para ag-
graval-a ; que grandes sommas estão detidas para corresponder á 
liquidação de letras de cambio, cuja taxa está ainda por determinar, 
que muitas outras representam disponibilidades ephemeras, que des-
apparecem de um momento para outro . 

Todos esses eleva díssimos encaixes têm gerado paralysação no-
taria das transações, porque estes estabelecimentos não podem ou-
torgar á sua freguezia a mesma confiança dos tempos normaes. 
sabendo que ella nfto consegue realizações sufficíentes para satis-
fazer os encargos c1e novas transacções e só com exigencias triplica-
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das, mas ainda de modo muito incompleto. tem procurado iniciar 
esta ordem de operações. desde que adquiram certeza de encontrar 
desafogo na Carteira de Re(iesconto. 

A Carteira de Redesconto é uma conquista feita pelo commercio 
do Rio de Janeiro, em o anno passado; os moldes em que ella opêra 
são ainda deficientes, como está na consciencia deste mesmo com-
mercio, que já solicitou remodelação para muitas das suas exigen-
cias, conforme consta da resolução anterior, que partio da nossa 
corporação. Estas alterações e ampliações são de tal necessidade qua 
não podem deixar de encontrar apoio por parte daquelles que têm 
a responsabilidade de sua direcção e que diariamente estão verifi-
cando a conveniencia da regularidade de seu movimento, dentro de 
normas garantidoras para mais depressa attingir á creação do Banco 
de Emissão e Redesconto. 

Quando o Congresso Brasileiro no seu patriotismo se convencer 
que um dos grandes motivos que tolhe as melhores iniciativas bra-
sileiras é a falta deste indispensavel apparelho propulsor e houver 
por bem concorrer para a sua creação ou para a transformação do 
actual Banco do Brasil, prometto · inscrever- .n'"' apezar do meu des-
valimento, entre os mais fervorosos sectarios das doutrinas do nobre 
Relator da Receita da Camara, coinbatendo de então por diante to-
das as emissões de papel-moeda do Governo, mas antes desta delibe-
ração, e para a perfeita integridade e funccionamento desse indis-
pensavel instrumento, tomarei a liberdade de lembrar que o Governo 
deverá, como se diz em linguagem commercial, lim.par a sua testada, 
liquidando os seus debitos fluctuantes. 

Assim. procedendo, o Congresso terá feito obra meritoria e posto 
em pratica o salutar conselho da Conferencia de Bruxellas, em que 
o nosso pa.lz tomou parte e de cujas conclusões - "a recommenda-
ção de crear o Banco de Emissão e Redesconto" - é a. que mais 
directamente se applica ao Brasil. 

A reflexão ponderada mostra que será este o caminho para re-
solver as duas grandes necessidades primordiaes no t erreno eco-
nomico, dar satisfação aos diversos surtos de desenvolvimento da 
producção e constituir .os m eios para estabilizar o cambio. 

Estes dous grandes problemas se entrelaçam, se completam por 
í.o'll fôrma que o nosso paiz não pôde mai.s fazer avultar o seu pro-
gresso em todos os ramos da actividade material sem reunir os ele-
mentos indispensaveis que esta organização proporciona para o en-
grandecimento productor de que o paiz necessita, afim de poder pa-
gar toda a série estupenda dos encargos que já tem e que ainda 
terá de crear. Parallelamente, para que esta intensificação, este 
crescimento se r ealize em umiJ, atmosphera de tranquillidade conve-
niente e . necessaria.., unica c.apaz de bons fructos, mistér se torna 
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que a caixa cambial reguladora das transacções com o extrangeiro 
mantenha-se em um nível defensavel para permittir todos estes 
beneficios. 

De importancia primacial como é o problema cambial, que tanto 
preoccupa os nossos dirigentes e que tantos damnos c~tusa á nossa 
economia interna, não é de mais pedir que sejam as afflicções do 
momento presente o determinativo poderoso e salutar capaz de 
apressar a sua installação entre nós; assim as nossas despreten-
ciosa s palavras encontrem éco nas camadas deliberantes." 

Em outro discurso diz o Dr. Carlos Jordão o seguinte: 

"Sr. Presidente. - Encarregado por V. Ex. para apresenta!' 
as suggestões na Assembléa dos Notaveis. que aqui se realizou a 25 
de Junho proximo passado, tornei bem claro ao iniciar a minha pe-
quena oração que as afflicções do momento eram motivadas· pela 
questão do cambio; que veio aggravar a situação e tornai-a de 
desespero em que permanece. 

Ora, Sr. Presidente, a questão pouco· tem adiantado apezar de 
uma longa exposição feita com brilho característico, pelo illustrado 
Relator da Receita, de um pormenorizado e excellente estudo do 
eminente Sr. Cincinato Braga e de um voto intelligentemente ela-
borado pelo Sr. Be1'ito de Miranda. Mas de todo esse longo e ex-
haustivo trabalho a minha fraca intelligencia não percebeu entre as 
poucas medidas lembradas de emergencia providencias capazes de 
modificar ou attenuar de prompto a baixa taxa da cotação do 
cambio. 

O commercio, exprimindo-se com a maior franqueza, agora 
tanto quanto o fizera em Novembro ultimo; tudo tem demonstrado 
á saciedade que as razões estão do lado do commercio, embora não 
saibamos descrever as causas e apontar os remedios ás altas re-
giões com o brilhantismo e o relevo como nellas se emprega. 

Apresentaram-se suggestões de influencia directa e de influen-
cia indirecta, mas ellas não lograram merecer o apoio do illustre 
relator, representando o pensamento do Governo, apezar de have-
rem alguns sido em parte modificados por aquelles illustres mem-
bros da Commissão de Finanças. 

Com o respeito devido ao nosso Poder Legislativo, não se póde 
deixar de dizer que não podemos atinar com a razão poderosa da 
opposição feita á mobilização do ouro em ser na Caixa de Amorti-
zação, quando do plano se sabe a maneira pela qual foi formada 
a somma que ahi está depositada. 

Este computo foi accumulado mediante quantias retiradas da 
receita ordinaria (e não de sobras do orçamento) para pagar as 
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barras de ouro, extrahido da s nossas minas no momento em que 
deveriam ser exportadas, em virtude da prohibição legal; o · Go-
verno comprou e pagou ao cambio do dia, além da acquisiçào de 
notas da Caixa de Conversào. 

Foram, pois, parcellas que deveriam ter sido exportadas e que 
não o tendo sido influíram, de modo mínimo, é certo, nas taxas 
desses dias porque foi precizo buscar alhures o equivalente para 
preencher esse vácuo da exportação; mas nào foi só esse o effeito 
porque, tira ndo-se dos cofres do Thesouro numeraria para da r-lhe 
esta applicação, deixou-se em atrazo pagamentos diversos em 
quantia· equivalente, como são por exemplo, as dividas do Governt) 
provenientes de fornecimentos feitos pelo commercio, quantias 
estas que têm accentuado de modo notavel a situaçào de apertura3 
em que todos .vivem ou, se quizerem, o facto deu lugar a demora s 
ou atrazos de outros pagamentos do Governo e que sempre importêl. 
em damno m0ral para o seu credito. 

Estes dous effeitos sào incontestaveis e nào é dema is que o Go-
verno, no seu proprio interesse, ponha côbro á deprimencia do 
cambio, que lhe affecta gravemente, com prejuízo manifesto para. 
todo o paiz, mobilizando este mesmo ouro, e 1.1csta mobilizaçào não 
vai alienação e sim uma fórmula de 1novimentar uma .riqueza que 
tem permanecido inerte e que preciza corresponder ao fim para .., 
qual foi accumulado. Ha mais de uma fórma de operar; não me 
cabe especificar a.quella que ao Governo pareça mais conveniente 
ou que ao estabelecimento de credito no extrangeiro mais,. convenha. 

Só haverá alienaçào forçada se. o Governo não Pl.J.de:r:, no fim 
do prazo do accôrdo, preencher as condições do contrato, ·hypothese 
sem duvida improvavel, porque no intervallo póde cobdr-se com 
vanta gem para restabelecer o deposito em sua funcçào actual. 

Mas ainda ha uma outra razã,o tambem de grande peso, para. 
todos quantos ainda hoje consideram como evangelho as prescri-
pções de Joaquim Murtinho. 

Na creação do fundo de garantia que elle preconizou, lá está. 
como muito bem lembrou o nosso collega Dr. Augusto Ramos, em 
exposição feita na Sociedade Nacional de Agricultura, que elle 
mandava retirar uma somma para "acudir as necessidades do com-
mercio por motivo da crise excepcional"; ora, é justamente o que 
se pede agora, a mobilização deste fundo para attenuar o agio do 
ouro pela carencia desta mercadoria nos nossos mercados e que é 
a resultante do seu pensamento . 

Era esta uma suggestão de influencia directa e entre as trans-
mittidas ao Congresso alvitrou-se uma outra de influencia indi-
recta, por se tratar de adiamento de pagamentos em ouro, o qua 
equivale. dizer retirar do momento a pressão enorme que actúa 
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sobre o cambio, desde que o merca do conhece a enorme somma ele 
I.etras de cobrança a . realizar e de muitos paga mentos em parte 
feitos com taxa de cambio a fixar . 

Esta suggestão do commercio, apresentada sobre uma fôrma 
pratica e explicada em seus detalhes na assembléa do commercio 
realizada a 24 de Julho proximo passado, foi aceita em these pbr 
dous illustres congressistas, embora com modalidades um pouco 
variadas e tambem sympathizada pela m esma fôrma por mais de 
um Senador, mas só logrou opposição formal do acatado Relator 
da Receita. 

Nã.o se trata, nesta medida, de elevação artificial do cambio; 
ben~ ao contrario, com ella procura-se afastar uma causa de pres-
são immediata a té que o cambi-o, que está soffrendo diariamente 
com a obrigatoriedade de serem attendidos os vencimentos que !;e 
vêm realizando. por uma época posterior de maior equilíbrio entre 
os debitas e creditas internacionaes ou de maior realce da expor-
tação sobre a importação, isto é. concorre-se com sua applicação 
para diminuir a procura de coberturas, afim de permittir que a 
offerta das letras disponíveis vá contribuindo para a alta gradativa 
da taxa cambial. 

Sem duvida é uma intervenção do Governo em materia de 
alta releva'ncia, como é a de contribuir para a elevação da taxa 
cambial, do mesmo modo que em o anno passado o Governo fez 
uma intervenção commercial indevida, contra todas as prescripções, 
prohibindo a exportação. 

A intervençfLo r eduz-se a uma pura operação cambial em que 
pôde realizar um lucro, prestando enorme serviço á nação, con-
correndo para allivia r um dos maiores contribuintes de sua8 • endas 
e permittir por .outro lado mais prompta arrecadação de um<t parte 
destas mesmas r endas . " 

Nas differentes modalidades da operação nenhuma parcella é 
feita a descoberto ou sem garantias positivas, sem esquecer tambem 
que não ha despresti.gio para o Governo, porque são as propria s 
partes interessadas que vão pleitear o accôrdo (exportador ame-
ricano e importador brasileiro) para chegar a um valor actua! 
aceitavel pelo preço de mercado de origem para carui. especie de 
mercadorüL, o que importa dizer com grande abatimento sobre os 
preços primitivos . 

O risco consiste a penas na hypothese improvavel de haver dif-
ferença entre a cotação lembrada para o cambio do dollar agora a 
5$, pelo que recebe o va lor internamente e o que fôr no momento 
em que a liquidação realizar no v~ncimento. 

Não ha duvida que a operação em si traduz-se em um empres-
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timo feito no extrangeiro, mas cujo . valor correspondente em moedu. 
circulante interna o Governo arrecada com antecipação. 

A medida aqui não será praticada, apezar da singeleza com 
que é apresentada para beneficio geral e por isso se deve assignalar 
que por telegramma de Buenos Aires naquelle paiz francamente 
está apregoado que se cogita de um emprestimo externo para este 
effeito e ·com os mesmos intuitos. 

Já que para uso ·brasileiro a medida alvitrada não consegue o 
apoio das altas regiões, modificada por esta ou a quella fôrma 0u 
conservada a sua contextura primitiva, fique ao menos o consolo 
para a nossa Associação que a suggestão aqui alvitrada vai ser 
applicada pelos nossos vizinhos, talvez, por serem menos avisados 
ou por influencia climaterica. 

Vem agora aqui de molde dizer que a medida lembrada pelo 
preclaro Relator do parecer, da retirada das mercadorias com pa-
gamento da porcentagem, não resolve a questão porque não esta-
belece as facilidades de que o commercio necessita, não é muito 
assecuratoria dos interesses do fisco e não tranquilliza o commer-
cio porque deixa variavel -o factor do cambio, 1úio lhe permittindo · 
calcular a limitação dos seus prejuízos. 

O commercio está certo da enorme boa vontade de acatado 
parlamentar que é o illustre Deputado mineiro, e por isso sente 
que S. Ex., a quem aqui são tributadas todas as homenagens, 
não encontrasse na alta visão de suas reflexões economicas alvi-
tres que mais se approximassem das providencias de allivio verda-
deiro, mas necessario ao commercio para transpôr os momentos de 
desesperada angustia em que se extorce." 

Isto posto, Sr. Presidente, quero confirmar a declaração que já tive 
opportunidad·e de fazer desta tribuna, de que não votarei a favor de quaes-
quer medidas de emergencia, ou não emergencia, desde que, destinadas a 
amparar um dos ramos da nossa riqueza, o commercio importador, pos-
sam de qualquer fôrma ferir os demais esteios da grandeza nacional: - a 
lavoura e a industria. 

Sei que. nã-o estão nesse numero os alvitres que são agora offerecidos 
á nossa deliberação, por isso que, pela sua inocuidade. mais se asseme-
lham a um verdadeiro engodo lançado ás classes commerciaes, para que 
não se diga que, batendo ás portas do Congresso, nada conseguiram. 

O SR . . GONÇf.LVES MAIA: - De facto, o que ahi está não adianta nada; 
é um "truc". 

O SR. Luiz GUARANÁ: - Sr. Presidente. os alvitres e suggestões que 
foram . trazidos pela Associação Commercial,- cogitavam, não só dos interes-
ses propriamente elo commercio importador, como tambem do amparo que 
não poderiam de fôrma alguma dispensar os nossos productos exportaveis, 
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no caso de qualquer elevação cambia l, muito provavel se adaptados hou -
vessem sidü aquelles alvitres. 

E foi por isso, Sr. PreSidente, que eu, desta tribuna, depois de analy -
sal-os um a .um, hypothequei-lhes o meu apoio com a condição, porém, de 
que não fossem elles modificados em sua essenci;, e no seu conjunto. 

Dada essa modificação, recuso o meu apoio ao monstrengo que o sub -
s tituio e, se nenhum outro valor tem o m eu gesto, terft para mim uma 
s ignificação que m e deixará perfeitamente b em corl1migo mesmo, seguindo, 
como segui, a linha de conducta que me tracei: defender aquelles que 
produzem, dentro das minhas forças e de accôrdo com a minha. consciencia . 

Sr. Presidente, poderia realmente a nossa exportação supportar qual -
quer elevação nas t axas cambiaes, sem que fossem os nossos productos 
a mparados clirectamente pelos poderes publicas? 

A resposta, Sr . Presidente, seria mostrar á Camara ·as cotações, neste 
n}omento, ele alguns dos nossos productos no extrangeir o, o que farei. 

Antes, porém, de abordar o a ssumpto permitta V. Ex. que recorde 
que, de todos os productos exportaveis do Brasil, apena s o café, p ela si -
tuação de monopolio em que nos colloca o facto de produzirmos tres 
quartas partes do café de todo o Universo, apenas o café, repito, poderü 
offerecer possibilidades de intervir nos preços extrangeiros. Os demais a r -
tigos que produzimos, diante da proclucção e do consumo mundiaes, nad1• 
representam em relação a quaesquer resistencias ·e têm, por isto, de su-
jeitar-se a soffrer as consequencias da lei de offerta e de procura. 
. . 

Não tenho, Sr. Presidente, .a pretenção ele trazer novidades á Camara; 
s ei que este a ssumpto tem sido estudado pelos competentes, pelos nossog 
melhores technicos da materia, mas - cousa notavel! - os nossos homens 
publicas constantemente olvidam esses aspectos da questão e venho, p or 
isso, exclusivamente recordal-os. 

Segundo os dados officiaes, as cotações são as seguintes: banha, ,tone-
lada, :f 75116; assucar, tonelada, 23 libras; a lgodão em rama, ·tonelada . 

Agora veja mos quanto liquidariam aqui esses productos, desde que o 
nosso cambio oscillasse: 

Ao 
Ao 
Ao 
Ao 
Ao 

BANHA 

Tonelada - :f 75 113. 

cambio de 5 . . .. .... .. .. . . . ..... . .... . . ... . . ... .... .. . . 
cambio de 8 ...... . ..... · .. . . .. .. . . ... . ....... . ...... . . . 
cambio de 16 , ... ... ... . .......... . .......... . ... . .... . . 
cambio de 20 .. . ..... . . ... . . .. ... .. . .. . .... . ..... . ..... . 
cambio de 27 .. . . ... . . . . ..... ... .. ... . ..... . ... . . . . . ... . 

3:606$240 
2:253$900 
1:126$905 

901$560 
667$755 
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ASSU<:;AR 

T onelada - :E 23. 

Ao cambio de 5 ... . . . ... . . .. . . .... . . . .... ..... . . . . . .. . . . . . 
~o cambio de 8 ....... . ......... .. ............. . . .... ... . . 
Ao cambio de 16 .. . . ............... . .... .. ...... ... . .. . . .. . 
Ao cambio de 20 . . ... . .............. · . . .... . .. . ............ . 
Ao ca mbio de 27 . .. .... .. .. .. . . . . . . .... . . . .. ... ... .. .. . . . . . 

ALGODÃO EM RAMA 

Tonelada - :t 96115. 

Ao cambio de 5 ..... . . .. · .. ............... .......... ... . .. . 
Ao cambio de 8 . . ... ... . .. . . ... ... .. ......... .. .. . . . . .. .. . 
Ao cambio de .16 ....................... . ............... . .. . 
Ao cambio de 20 ... . .. . ...... . . . . . . ....... . .... .. .. .. . . . .. . 
Ao cambio de 27 ............... . ... .... . .... .. .... . 

1:104$000 
690~000 

345$000 
276$000 
204$524 

4 :615.$200 
2:884$5QO 
1:442$250 
1:153$800 

854$581 

Ahi tem a Camara o motivo de minha intransigencla em r ela ção ao 
assumpto. 

Não concordarei jámais com medidas que, alteando o cambio, não se-
jam compensadas por outras medidas que amparem a exportação. Mesmo 
porque a alta fun cciona.ria como .uma valvula de retenção dos nossos pro-

"-... ·duetos. não só i~pedindo a vinda do .ouro extra ngeiro, como de.svaloric 
zando internamente a producção . São o"s eternos males .da super-prod\1-
·cção, precursora, aliás, ela restricção da producção. 

Ning uem planta para perder, n em nenl')uma industr ia subsiste á falta 
de lucros: 

E' natura l que se procure elevar o cambio, mas é pr ecizo, concomitan-
temente, amparar a producção. Não haver á enriqu ecimento pacional sem 
facil exportação . 

Não comprehenclo que se chame "medidas -de emerg.ençia" sómente as 
medidas destinadas a proteger o commercio importador e classifique-se de 
perm,anentes as que s.e destinam .á producção . . condemna ndo-se essas ulti-
mas a u ma injusta delonga-. 

Onde ficou a solidariedade commercia l que liga t.odas as · nossas fon-
tes de riqueza? 

Resalvado o meu ponto de vista, n ão -comprehendo que não se la nce 
mrw de medidas praticas, efficazes .e necess:;trias, pelo receio de serem con-. ' 
sider.adas violentas. 

0 SR. PRESIDEN TE: Lembro ao o r ador que a hora está a findar. 
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O SR. L uiz GuARANÁ: - Vou terminar, Sr. Presiden te. O paiz. precizfu 
d e cambio m elhor, sem prejuízo, porém, de s uas exportaçÕes, como preciza. 
rea lmente de recursos para refazer-se da molestia que· o atacou · mais vio-· 
lenta que uma grippe hespanhola. 

Mas, se é disso que a Nação preciza, porque ha vemos nós de acud!J-a. 
homceopathicamente, dando a impressão de que r eceia mos á r esponsabili-
dade de nossas attitudes fra ncas e decididas? 

Proponho, como medida inicial. a moratoria gera l , por seis mezes, com> 
prorogação de outros seis em caso de necessidade. 

Sei que a moratoria é medida violenta e desigual por excellencia ; são' 
os seus dous característicos mais perigosos. Pergunto, porém, á Ca m a ra :. 
Quem, de boa fé, poderá affirma.r qué não esteja mos sob o regimen da rnor'l- · 
toria tacita? 

E qua.J a moratoria mais perigosa? A tacita, com todas as dif.ferenças 
.de tra tamento de credores pa r a com seus devedores, ou a morator:ia Iega!. em• 
que todos pelo menos estão commercialmente equiparados '? 

Por que razão collocarmos aquelles que se vêm em difficuldades, . !'a 
situação de viverem implora ndo a reforma de títulos , qua ndo sabemos q,u e 
as classes commerciaes e industriaes não têm recursos e precizam desse· 
lapso de tempo, até que nós outros possamos aqui vota r medidas capazes 
realmente de a.mpara.l-os e fazel -os progredir? 

Por que havemos de negar esta moratoria, quando vimos - e · appell'O> 
para os illustres membros da Commissão de Finanças que assistiram ;'\. 
r eunião dos nota.veis, no dia 25 do mez passado·, na Associaçào· C'::ommercüt-1' 
- a maioria do commer cio a.pplaudir vibrante e enthusiastica.m ente o·· S!" .. 
Senador P a ulo de F rontin, quando S. Ex. se referia. á h.ypotli.ese· da mora-
teria ser concedida? 

Ha a lg uns commerciantes que pro,testam até hoje contra esta rnedi<k't 
e protestam porqu e, el e facto, membros desse cornmercio que , na phrase-
expressiva de Joaquim l\1urtinho, sendo um dos mais honestos do rnundih 
têm escrupulos de aceitar um alvitre que a.creditam atacar-llies ou dimi-
nuir-lhes o credito. 

Desta tribuna, porém, com a responsabilidade elo meu· m andato. como;,-
hornem do commercio, da industria. e da . lavoura, pergunto aos m eu s hon-
rados collegas e pergunto ao paiz: Por que receiar a moratoria? Em qu e 
póde esta moratoria offender o nosso credito, se não temos· culpa alguma: 
dos males que nos a.ffligem? 

Nós, por exemplo, do assucar. soffremos. n este momento, a s conse-
quencias elos actos dos governos que trancaram a. nossa exportação. Assim· 
como se trancou a exportação do assu car, r ecusou-se a todos os producto-
res o a mparo n ecessario para que progredissem e prosp·erassem, e isto de-
pois de lhes h averem exigido, em nome até do proprio patriotismo, que in -
tensificassem as suas proclucções. Foi depois disso que impuzera m q'lle ell es· 
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_en~regassem os seus generos por qualquer preço, pelo preço que lhes eram 
impostos na occasião . 

Foi assim que assistimos o Brasil retrogradar, dia a dia, até chegar á 
situação de cUfficulda des em que estamos. 

O SR . . ARl\IANDO BURLAMAQUI: - Nesse ponto, devo dizer que em 1920 
se exportou m a is assucar que em 1919 e com melhor pt·eço. 

O SR. Lurz GUARANÁ: - E' verdade; mas tambem já mais houve tã·:> 
·grande colheita e o genero aqui repreza do produziu a crise a que ora as-
sistimos . O nobre Deputado naturalmente ignora que o assucar ê genero 
de faeil deterioração. 

I sso foi o que se deu, pelo menos em relação a os assucares de Campos. 
Preciza.ndo de recursos . i amos, Sr. Pres idente, bater á s ·portas dos 

commissarios, que nos faziam os a dia nta mentos indispensaveis . 
l'a ra garantir esses a deantamentos sacavamos contra elles ao preço 

que vigorava n a occasião. 
Ora, Sr. Presidente, na occasião os consumidores estrangeiros pediam 

f.' in.plm:avam nosso . producto . As c-oütções eram a ltas . Por outro lado ," a essas 
cotaçi'es,- corresponctiam accresci.mos de despeza·~ formida veis que ehi ainda 
estão onerando a industria assucareira nacional. Depois de h a.vermos as-
si m agido, na praça do Rio de J a neiro, que é o en • , .. }posto obriga to rio de 
Campos. 

E quando nós precisavamos ·exporta i-o, o Governo prohibio a sua ex-
portação, obrigando-nos a Ja nGar mii.o de nossos generos e a vendei-os por 
·qualquer preço, afim de podermos acudir aos vencimentos dos titu las que 
nos ba tiam á porta. 

O Src ARMANDO BURLAMAQur: - O volume da exportação elo assuca r em 
1n20, foi de facto maior que o el e 191D, e produzi o maior qua ntia. 

0 SR. LUIZ GUARANÁ: Eu me refiro á situação da pra ça de Campos, 
zon a. c,: ue aqui repre.,ento . 

Os r e presentantes de ou tros E stados assucareiros tratarão ele dizer o que 
acontece em seus Estados . 

0 SR. ARMANDO BUHLAMAQlii: O que se queria f azer era levar · todo o 
assu ca.r pa r a os mercados externos, prejudica ndo o consumo interno . 

O SR. Luiz GuAIU NA: -V. Ex. não tem razão em dizer isso . O que a 
Cr.mara naquella occasião fez foi apenas proteger os homens ricos, com pre-
juízo elos que traba lhavam. V. Ex . se esquece que o assu car consumido ·pe -
los !Jarticulares representa. talvez para cada inclivic1ua u m e meio por cento 
dos r espectivos orçam en t os . Desafio a V. Ex . e a quem quer que seja que 
me pt·ove que por individuo, o nosso consumo seja de mais de dous kilos 
de assucar por m ez, em média . 

.JIJ porque razão si se queria p roteger o pobre, n ão se havia ele . exigir 
q u e o pobre consumisse os assucares baixos, deixando os generos finos para 
a bolsa elos ricos? Porque V . Ex . nii.o exige q~.e os operarias, em lugar de 
roupas ele algodã o, não usem as ele ca semira fina? Porque não manda que 
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elles usem calçados finos? O que se deu em relação ao assucar foi o se-
guinte: O assucar é uma das r aras industrias que, tendo largos capitaes 
empregados não póde, de um momento para outro, modificar o seu genero 
de producção. 

o assucar foi transformado em bôde expiatorio dos erros governamentaes. 
Fez-se a campanha do Commissariado em torno exclusivamente do assucar e 
a situação é que zonas prosperas como a de Campos, viram-se na contin-
gencia difficil . . . 

O SR. AHMANDo BURLAMAQUI : - Depois de se enriquecerem do dia para 
a noite. 

O SR . LUiz GuARANA: -Não diga isso . V. Ex. não conhece a industria 
assucareira. O assucar, que é uma das mais antigas das nossas i·ndustrias, 
depois de soffrer, durante mais de 20 annos, uma crise terrível conseguia 
·Certa prosperidade durante cerca de dous annos. Ta~ to bastou ,para que os 
Governos, que não o auxiliaram já.mais em cousa alguma, fechassem-lhe 
as portas da exportação, esqu ecendo-se de que do assucar vive uma grande 
região do norte e uma grande região do Sul, vivem milhares de brasileiros 
que ficaram em situação de difficuldades e hoje ainda estão soffrendo as 
eonsequencias dos erros, dos governos. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - V. Ex. deve queixar-se dos interme-
diarios. 

O SR. Luiz GUARANA: - Ao contrario, esses nos a judaram muitissimo. 
Esta é que é a verdade. 

Como V. Ex. vê e a Camara, nada mais justo do que os mesmos ho-
mens que prejudicara m os productores nacionaes-, no momento em que de-
viam protegei-os, nada mais justo, repito, do que sejam esses mesmos ho-
mens de governo que venham amparai-os, facilitando-lhes, agora os recursos 
que só fizeram perder. Só assim teremos intensificação de producção. 

E' por assim pensar, Sr. Presidente, por estar plenamente convencido 
de~:,es conceitos, da, necessidade de r epcu·armos passados erros, que apre-
sento a seguinte emrmda ao projecto 14 A: 

Sr. Prel)idente, estando completamente esgotada à hora , agradeço im-
mensamente á Camara, e antes de terminar, o prazo de prorogação, que me 
concedeu para a terminação de meu discurso. (llfnito bem.; ?n~ti'to bem. O 
orado•· é caloros'L?lWnte C1~1n11rinwntados). 

SESSÃO DE 19 DE JULHO 

O Sr. Gonçalves Maia: (*) - Sr. Presidente, se eu não tivesse, em 
companhia do eminente representante do Estado do Rio, Sr. Mauricio de 
MnlP!ros, apresentado uma emenda ao projecto de lei de emergencia, ainda na 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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Com.missão de Finanças, e se essa C<;>Jnmissão de Finanças, na s ua sobet·ana 
autocracia, não tivesse rejeitado a emenda, eu não teria, tal vez, necessidade 
de vir á tribuna, agora, porque, com relação ás emendas que terei de apre-
sentar aiuda, esperaria que a Commissão se m anifostasse sobre ellas, e con-
forme a sua decisão, appellaria, então, para o plenari.o. 

Acontece, porém, como disse, que a Commissão rejeitou a nossa emenda, 
emenda que, cada vez mais estou convencido é utn embaraço, é um clique 
a uma iniquidade creada por esse proj ecto ; e, tendo de renoval-a, sou for-
çado a vir adduzir aqui considerações que justifiquem essa renovaç.ão. 
Agora, certamente, essa justificação se prende a considerações que natural-
mente só podem versar sobre o projecto em discussão. 

Sr. Presidente, a primeira impressão que se tem dos trabalhos, ou dos 
relatorios, lidos e publicados, dos dous luminares da Commissão de Finan-
ças, o honrado Deputado pot· Minas, Sr. Antonio Carlos, e o não m enos 
honrado Deputado por S. Paulo, Sr. Cincinato Braga, é que nos achamos 
diante de uma autopsia, a a u topsia do cadaver de um paiz que foi, afinal, 
·reduzido á tristíssima situação da Nação brasileira, como a descreve o illus-
tre Sr. Cincinato Braga. E' simplesme:nte a situação de um p.ovo que está 
ameaçado, pelas hypothecas feitas sobre a sua propr'><L soberania, de vêr 
um à ia tremular nas ameias Elas suas alfa.t; degas o pavilhão estrangeiro . 

Estão aqui no parecei' do St·. Cincinato Braga, as considet·ações·, com 
que termina, dizendo - "Cuidado cmn as hypothecas" . 

Em outro Joga r, par a defiLür bem o que é essa situação naci-ona l, o ])lro-
prio Dr. Cincinato Braga, o honrade Deputado por S. P aulo, declara que á 
situa·;;ão actual do Brasil é semelhante á de um paiz em estado de guerra 
civil ou de guerra externa. E acredito, Sr. Presidente,. que ainda foi o.pu: 
mista, porque em 1865, quando em estado de g u erra externa, o Bt·asil nãa 
se .achou na posição humilhante em que se encontra. 

Mesmo as observações do leadet· do Governo na Comn1issão de Finan-
ças, o honra do Deputado Sr. Antonio Carlos, se bem que não tenham estas 
ti:ntas negras, aliás verdadeiras, todavia, no seu modo ele dizer, sempre gentil 
e velado, denunciam bem o que está por baixo em seu pensa mento: e as su as 
co'nclur;ões, os seus conselhos á Commissão de Finanças não indicam uma 
situação m elhor do que aquella que foi pintada pelo honrado Deputado, Sr. 
Cincinato Braga.. Diante das ponllet:ações destes dous luminares, que con-
sidero como gloriosos facultativos, abrindo o corpo de uma nação desfallecida 
ou assassinada, o que verifiqu€i, com pena, foi a fallencia do r egimen em 
que vivemos, a fallencia absoluta, a insolvahilidacle de um regimen que não 
tem responsabilidade de especie alguma. 

O SR. CARLos PEJNAFIEL: - Não apoiado, a fallencia. não é do regimen; 
é dos homens. 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Quando, ainda ha. dias, um dos mais distin-
ctos representantes do Pará mostrava aqui qual era a situação de seu Es-
t'ldo, situação, al iás, não era senão a rept·oducção de outras em outros Esta -
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do><, rdiectindo ainda a situação geral do paiz, tive a honra de perguntar: "Se-
nhores, não haverá um responsavel por todo esse criminoso descalabro? Ao 
que me foi respondido: "Responsaveis somos nós todos." 

E' ainda meio de fugir á responsabilidade penal por esses factos. Assim, 
e>:tamos diante de um regimen em que os homens de governo, os politicos, 
os dirigentes podem fazer experiencias financeiras e economicas, tomando 
a Nação para ani1na vili, para arrastai-a á triste contingencia em que nos 
achamos e foi confessada pelo honrado Sr. Cincinato Braga na Commissão 
de Finanças. E ninguem quer saber de mais nada! E', Sr. Presidente, como 
se em uma cidade tivessem envenenado um reservRtorio de agua. Isso teria 
feito grande mal; matado muita gente. 

Viriam os facultativos e diriam: "Sim, envenenaram o reservatorio; va-
mos fazer ou tro. No anno seguinte novo crime, e os mesmos facultativos, 
;•iriam para concluir:· Sim, ê exacto, estã envenenado o reservatorio. Va-
mos fazer outro. E assim successivamente, de anno para anno, a mesma 
excusa sem variante. 

Senhores, ê a situação actual da Camara dos Srs. Deputados; é a situa-
ção actual da Commissão de Finanças; ê a situação do Governo do paiz, 
por que, afinal de contas, diante dos erros todos commettidos por essa pro-
p ria Commissão de Finanças , qu e nunca negou ao Gover no uma só . de su as 
medidas de emergencia, diante destes actos da Commissão de Finanças e da 
Camara e do Parlamento brasileiro, votando providencias sobre providencias, 
que não tiveram ou tro resultado senão conduzir o paiz á situação mise-
ra\·e! de h oje, pergunto : "Podeis exigir ainda a confiança do povo brasi-
leiro, com relação ás novas Jnedidas, que vindes dizer, Wtlem alguma cousa? 
Pois, fizestes o Commissariado. Qu e foi elle . Foi a. suina do paiz. Fizestes com 
o proprio concurso do meu eminente a111igo, Sr . Antonio Carlos, as emis-
sões que desgraçaram o paiz e das quaes S. Ex. procurou, e ainda procura, 
tirar de si a paternidade, pois ê peso · que lhe recahe sobre os hombros. Na 
realidade S. Ex. tem sido o campeão ante-missionista do Brasil; tem sido 
o baluarte mais poderoso contra as emissões; entretanto, S Ex. nunca teve 
a força precisa para reagir contra aquelles que iam arrancar das suas pro-
prias mãos, essas emissões, que estra garam ainda mais a nação, aggra-
vando a carestia. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Emissões na phase da guerra. 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Não sei se foi na phase da guerra. Sei que 

ahi interveio a mão de V. Ex. Isso aliás não ê novidade: todos conhecem 
um dos grandes dirigentes das cousas brasileiras, talvez hoje ministro, que 
foi o primeiro a dizer que mais depressa se lhe cortaria o braço, do que o 
fariam assignar um decreto de emissão de papel-moeda. Chegando a mi-
nistro, um dos seus primeiros actos foi assignar o tal decreto, porque sabia 
que não lhe cortavam o braço . 

O SR. ANTONIO CARLos: - As emissões durante a guerra se justificaram 
plenamente. Nenhum povo deixou de recorrer a ella.s . 
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0 .SR. ANTONIO CARLOS : 
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E antes da guerra, e depois da guerra? 
Depois da guerra não fiz parte de Governo 

O .SR. GoNÇALVE.3 i\ifATA: - Prosigo: 

Ahi temes a Carteira de Redesconto: Que tem sido, se não a machina de 
•4missõe3 a jacto continue .. . 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - Apoiado; muito bem. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA : - .. . e a tal ponto nociva ao paiz, que o nobre 

Deputado pedio a sua extincçiio. Vou apresentar emenda ao orçamento, 
propondo essa medida, fundado no parecer do nobre Deputado. 

() SR. ANTONio CARLos: - E' para que V. Ex . niio s iga a minha auto-
Tidade t-m outras cousas. (Risos). 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Em tudo; como não? 
V. Ex. não imagina a ascendencia moral que tem sobre mim. 
O SR. ANTONIO CARLos : - Muito obrigado! Está se vendo... (Risos). · 
O Sn. GoNÇALVES M.~A: - Ascendencia que não ê de hoje, embora pos-

.samo!l .divergir no terreno <las doutrinas. 
O Commissariado, a Carteira de Redesconto, as emissões, os emprestimos ... 

0 SR. PAMPHIRO DE CARVALHO: - As emissões <l•' apolices pa ra pag-a-
·mentos. E ' uma cousa fantastica! 

O SR. GoNÇALVES MAIA: -. . . as emissões de apolices, todas essas me-
-didas votadas, apresentadas, pedidas pelo governo, ou suggeridas pela Com-
missão áe Finanças, que fizeram a tê hoje, se não desgraçar o Brasil?! 

Pergunto: alguma dellas foi efficiente, salvou q ualquer cousa? 
O SR . ANTUNES MAcmL: - No que toca ao Rio Grai1c1e do Sul, deu bons 

resultados a Carteira de Redesconto. 
O SR. GoNÇALVES MAIA : --: A Carteira de Redesconto está condemnada 

·pelo Sr. Antonio Carlos·, que ê o leader do Governo na Commissão de Fi-
nanças. 

Assim, Sr. Presidente, pergunto, da altura desta tribuna, da qual ainda, 
·podemos ser ouvidos pelo povo brasileiro, é possível ter confiança nas novas 
medidas que vão surgir desta Camara, como remedio á situação anormal e 
dolorosa do paiz? 

Na vida commum, se, diante de um enfermo querido, qualquer de vós 
tive<Jse chamado medicos que houvessem errado uma, dua s , tres , quatro c 
cincG vezes, aggravando ·cada vez mais o estado do doente, qual seria a so-
lução? Continua ríeis a recorrer ao mesmo clinico, para que matasse o ente 
que ê o objecto de vossas affeições? 

O SR. ANToNi o CARLos: - Naturalmente, iria mos ouvir o medico que está 
·falla.ndo ... 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Não é o caso, porque elle não é medico, não 
está no Governo, hypothese em que teria o direito de app!icar o remedio. 
Por .ora , eUe •está exercendo a penas o direito de -seu senso critico. 
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Se Cia critica pudm· resultar algum benefjo::ia, se della decorrer · alguma uti-· 
lidade, tanto melhor para o oraüor e melhor para os que com isso aprovei-
tarem. 

Volto a o meu exemplo : na vida commum, esses medicos seriam dispen-
sa:dos, e viriam outros. ·Na politica, especialmente na politica republicana do· 
Brasil, elles têm })lena consciencia de sua impunida de, de sua irresponsabi-
lidade, ainda que entreguem o· paiz ao estrangeiro, na phrase do Sr. Cinci-
nato Braga . Ninguem lhes tornará contas, nenhum castigo soffrerão pelos 
seus actos, pelos seus crimes. 

Por isso ,digo que é a fa llencia do r egimen, é a fallencia de uma Repu-
blica, que tem andado erra{!o até agora, e que ·procuramos ver se ainda 
salvamos, dando-lhe orientação differente. 

Fizestes, senhores, a fiscarlização dos bancos ; para que? Para conseguir 
a alta · do cambio; porque em ·geral estaes convencidos de que as miserias 
actuaes, economicas e financeiras, defluem da baixa cambial. E' possivel, 
aliás, q,ue assim não se ja,: ainda hontem, foi sustentada na tribuna a dou-
trina ~nteiramente contraria, e talvez assista razão a o illustre ora dor, porque, 
no dia em que o cambio subir até carto ponto, as vossas industrias estarão 
mortas. e não sei, dividido o palz, como se a.cha, se os indu s triaes não pre-
feririam a descida do cambio, á sua ascensão . 

F izestes, em todo caso, a fiscalizaçã.o, para que o cambio subisse . E 
:mbio? Baixou ca da vez mais. 

•.renho ·citado, portanto, uma serie de m edida s mal orl'?.ntadas, que apenas• 
prodm<em a descon'fianç.a absoluta qua nto ás novas, que vã.o sahir das mes-
mas cabeças e das mesmas mãos. 

O p.roprio leaàer elo Governo na Commissão de Finanças não tem con-
fianr;a em qualquer elas providencias que apparecem nesta Casa, com o nome 
de •· projectos ele emergencia", porque, se S. Ex. aconselhou a politica· ·de· 
cruzar os braços, acreditando, na sua boa fé, no seu pa triotismo irrecusa-
vel e innegavel (apoiados), que o cyclone, que passa hoje sobre as finanças· 
e :t economia do pa iz· é como a resaca na ba hia da Gu'l.nabara , que ha via 
de cessar, embora antes üvesse deitado tudo a.baixo,. claramente S. Ex. re-· 
velou sua falta de confian ç·a nessas medidas. 

E a desconfiança do nobre Deputado va i a tal ponto que se communica 
a mim proprio, mas debaixo de outro aspecto, pois est0u mais· do que con-
vencido de que o que vai sahir daqui, pelo m enos o que estamos discutindo•,. 
não ê ainda a m edida def i.nitiva; é cilada em que nos estão fazendo cahir. 

L á. para a 3" discussã.o ,q ua nd o na da mais houver a debater .. é possivel que 
sa ia a 'i nda u ma scentelh.>t salvadora. 

Sr . Presidente, estamos discutindo uma cila da é o que 'Ce me af igu ra. Por 
isso: porque o honra do l ea.rle1· do Governo na Commissão de Fimtnças não-
tem confiança em nenhuma clessas medidas e porque tambem nà.o é pos-· 
sivel a pplicar desde jfL, como medida em ergente , o "romance" do Sr. Cin -· 
cinato Braga. 
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Foi por essa razão que pedi se ·convertesse estn. Casa em Comm.issão. 
Geral, afim de ouvir a palavra do Governo. S im, vis to que a pa lavra ·do Go-
verno nunca foi t ão necessaria a esta Camara e, principa lmente, a mim, (\.9 
que neste momento, em que existe um projecto que ning-uem sabe se é ou não· 
a palavra do Governo. 

Se queremos saber a opinião do Governo, não é certamente para uma 
demonstração de genuflexão dia nte desse Governo. Pelo menos, aqu elle que 
vos· falia se t em até hoje afastado de todos os governos, ao primeiro Ltissidio 
sobre um detalhe, o mais in significante, das a dministraçõc,s ou da politica . 

Mas, Sr. Presidente, nós outros, dos E st a dos Allia.dos, precisamos co-
nhecer a palavra do Governo sobre essa questão,, sobre a situação nacional, 
sobre o que va mos fazer, porqua nto estamos dispostos, não· t e ría mos duvida 
alguma em chumbar as nossas responsa bilida des ás· do pocler; m as não que-
remos juntar a nossa responsabilida de á de uma maioria facciosa e ficticia ,. 
que não representa o pensamento do Governo . 

0 SR. SOUZA FILHO: - Muito bem. 
O SR . VIC!ilNTE PmAGIBE : Mas os E stados Alliados t êm repr<esen tan tes. 

na Commissão de Finanças ... 
O SR. GoNÇALVES MAIA: - Acabastes de le t·, por ex• ' llplo, o telegramma. 

do Sr. Arthur Bernardes. candidato a P residencia da R epublica nas futuras 
eleições, se fôr, e v istes a m aneira por que S . Ex. se r efet·io a o projecto 
actua l. Quem diz que não fol ouvido nem ehe!ra(lo sobre uma questão ... 

O SH. ANTt; NEs MACJ.:CL: -Nem tinha que ser. A troco. de que santo? 
O SR . GoNçALVES MAIA: - V. E x . me assusta. 

O Sn. A NTUNES MACIEL : - Candidato á Presidencia, se fôr, como .v. Ex. 
acaba de decla rar, o Sr . Arthur Bernardes não t em de ser consultado sobre 
o que está sendo deliberado. 

O SR. BUENO BRANDÃO: - Seria. uma intromissão indebita . 
O SR. GoNçAI,VES MAIA : - Sr. Presidente , quando estava convencido de 

que havia solidariedade, ao m enos, no pensan'len to de todas as correntes su-
].'leriores, politicas e dirigentes, nesse assumpto, o que vejo é isto - o tele-
gramma do honrado Presidente de 1\íinas, aff irmando que não foi ouvido e 
quebrando toda sua solidarieda de com as conclusões do Sr. Antonio Carlos. 

O SR. FRANCISCo PEIXOTO: - O Sr. Arthur Bernarcles disse que não teve 
intervenção alguma; e é a verdade . 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Vimos depois as correntes q u e vêm de São. 
P a ulo pela bocca da Associação Commercial ainda em sentido completamen-
te diverso do que se pensava ser a qui· o pensa mento da maioria da Commis-
são, do Gov!lrno, pela bocca do Sr. Antonio Ca.rlos, leaàer do Governo dentro' 
dessa Commissão . 

O SR. BuENo BnANDÃo: - V . Ex. não externou ainda seu pensamento .. 
Seria bom mani~estar sua opinião, pa.ra nos convencer. S. Ex . está fa -
zendo um exame geral, nã.o ll eve occultar o seu pensamento. 
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O SR. GoNÇALVES MAIA: - lstc que es tamos discutindo e vamos votar é 
o pensamento do Governo? O seu pensamento, a sua palavra é necessaria. 
~>das as vezes que o Governo tem querido medidas de emergencia, desde a 
guerra até agora, manifesta o seu pensamento, dizendo á Camara: "Desejo 
que cubraes a minha responsabilidade neste caso". 

O SR. Bul!lNo BRANDÃO: - V Ex . deve compreheM1er que o pmjecto 
não é de iniciativa governamental: veio do Senado. 

O SR. SouzA FILHO: - Pergunto, então. ao honrado collega em nome 
de quem, representando que forças políticas, S. Ex. encaminha o projecto 
na Camara? 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Em nome da maioria. 
O SR. SouzA FILHo: - O nobre l eader da maioria se acha tambem em di-

vergencia com o Sr. Arthur Bernardes, que não concorda com. o projecto? 

V. Ex. está ou r.ão em divergencia com o Sr. Arthur Bernardes? 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - 0 Sr. Arthur Bernardes não deu opinião. 
LOi;'G, não está em divergencia. Elle não foi ouvido; pm·ta nto, não teve 
necessidade de manifestar-se. E' estranhavel que V. Ex. queira que elle se 
manifeste, quando não foi ouvido. 

O SR . SouzA FILHo: -V. Ex . então acha que um candidato á Presiden-
cia da Republica não deva manifesta r-se nessas questões? . 

0 SR. FRANCISC~ PEIXOTO: - Se elle disse que não foi OUVido . .. (Tro-
cam-se outros apartes. .A M esa. 1'CÓl(l!lna attenção) . 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Não é nada, Sr. Pr:es idente, isto é a penas o 
começo. (Risos) . 

0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: -Por que O Sr. Nilo Peçanha não foi ouvido? 
O SR. SouzA FILHO: - Já se manifestou claramente sobre redesconto. 
O SR. GoNÇALVES MAIA: Manifestou-se sobre a Carteira de Redesconto ... 

, H a outras apartes) . 

Sr. Presidente, não quero coagir o honrado Presidente de Min a s a dar 
· opini ã o sobre o momento financeiro do paiz. 

() SR. FRANCISCO PEIXOTo: - Naturalmente. 
n S R. GoNÇALVES MAIA: -Talvez não possa dar . 
(' SR . FRANCisco PEixoTo: - P õde, posso garant ir. 
O SR. GONÇALVES MAIA: - Ha muitos modos de manifes t a ção. Ha a ma-

neh·a de se manifestar, dizendo : - "Sou solidarlo com estas m edida s . E' 
'lWCc:SSHr io f azer-se isso, pois tenho amig'Os e responsabilida des políticas 
oera n t e o paiz" . 

E ha tambem a outra maneira de dizer: "Não concordo com isso, porque 
não fui ouvido. Nem quero saber disso". 

O SR. BuENO· BRANDÃo: - Seria intromissão intempestiva . 
O SR. GoNÇALVEs MAIA: - E' essa a maneira de cortar a solida riedade 

~om a quelles que estào tral,alha ndo em seu nom e, e que, na r ealidade, não 
es tão. 
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Assim, pergunto: se o Presidente da Republica viesse, a qui, ao Congres-
-"!o, e dissesse: "Quero essa medida, porque a situação do paiz é misera vel 
·e tenho a responsabilidade do destino da nação"; se, diante da palavra 
clara e -decisiva do Sr. Presidente .da Republica, qualquer Depu tado, o 
menos patriota, se acaso houvesse, seria capaz de recusar o seu apoio, o 
seu auxilio? 

Por isso, queremos a palavra do Sr. Presidente da Republica, a palavra 
do GovErno, porque o que E"e está nessa Casa discutindo não é opinião de 
ninguem, não é opinião da Commissão de Fina nças, não é a do Presidente 
.da Repuhlica. (Apoiados). 

O S R. ARISTIDES RocHA: - V. Ex. conclue dahi que é obra de incon-
sciencia. 

O SR. GONÇALVES MAIA: - Não é obra de inconsciencia. 
O SR. ARISTIDES RocHA: - Serão inconscientes esses homens que têm 

a comprehensão dessas cousas '! 
O SR. GoNÇALVES MAIA: -A ironia de V. Ex. va i com vistas á Commis -

são de Finanças. 
O SR . ARISTIDES RocHA: - Não ha ironia. São suf\·gestões pessoaes res-

peitabilíssimas. por ella aventadas . 
O SR. SouzA FILHO: - Mas não reflecte a opinião do Governo, nem a de 

n enhuma . banca da da Camara. 
O SR. ARISTIDES RocHA: - Eu, por exen1plo, estou compromettido, e não 

recuarei uma linha dos compromissos que tomei. Eu os mantenho e nfw 
procurarei pretexto para fu gir a elles . T enho uma posição definida. Estou 
ao lado das candidaturas dos Srs. Arthur Bernardes e 'Urbano dos Santos. 
{llfuito bem). 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Não é a primeira vez que sou infeliz com o 
honradc Deputado pelo Amazonas . 

O SR. AHIS'l'IDES RoCHA: - V. Ex. me provocou, como quem diz: --. 
"Cale a bocca " . Precisei explicar-Ine. 

O SR. GONÇALVES MAIA: - V. Ex. vai ver que o Amazonas vai ser a 
primeira victima dessa cilada da Commissfto de Finanças. 

O SR. ARISTIDEJS RocHA: - N ão acredito, porque seria uma vilania de 
quem quer que seja sacrificar o A1nazonas a interesses s uba lternos. 

O SR. GoNÇALVEs MAIA: - O Amazonas tem sido sacrificado, m ais d e 
uma vez, por interesses subalternos. 

0 SR. RAUL ALVES (pa1·a O Sr. A?"ÍS'tiàes Roch(L): - V. Ex. mesmo de-
clarou da tribuna que ficaria ao lado do Amazonas, contra qualquer outro 
poder . Se é assim, V. Ex. não pôde affirma r, categorica mente, que está 
deste ou daquelle lado. 

O SR . SoUZA FILHO: - Lembra muito bem o nobre Deputado. 
O SR . ARISTIDES RoCHA: - Affirmei, porque encarno neste momento ::t 

r epresentação elas correntes politic'as organizadas no meu Estado. Fallo em 
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nome elo go,,ernaclor do meu Estado; t enho a utorid'a de· pa~a isso. (Muito 
b<.,.>Jn). VV . EExs. não me podem contestar. 

O SR. OcrAVIO RoCHA: - E ste assumpto não está em discussão. 
o SR. GoNÇALVES MAIA: - Nmguem discute e ninguern contesta essa 

autoridade. Ao contrario, sou o primeiro a reconhecer que V. Ex. tem au -
toridade para fallar em n01ne do governo, em nome da convenção do " mé " ,. 
etc. 

O SR. FRANciSco PEixoTo: - Precisamos é ser originaes, mesmo na po-· 
litica. A Convenção do "mé" é muito mais velha, anterior á do Jicky. 

0 SR . GoNÇALVES MAIA: - 0 Jicky já morreu. (Risos) . 
O SR. FRANCISco PEIXOTO: -E' isso que falta V. Ex. trazer para aqui. 

Nfto venha repetir tolices de jornaes. 

O SR. GoNÇALVES 1\IIAIA: - Sr. Presidente, as tolices dos jornaes ainda 
representam neste paiz a opinião publica, muito m ais do que a opinião dos. 
Deputados · de Minas, que sustentarn theoria como esta e que se não mani-
festaram ainda hoje sobre a crise naciona l, porque, pelo menos o seu go-
vernador receia externar-se ... 

0 SR. Bu~JNO BRANDÃO: Nã.o se manifestou porque ninguem o inter-
rogou. O Estado de Minas tem delegados no Congresso que se manifestarão 
opportu!lamente. 

O SFt. GoNç.t,LVES l\'L\IA: - Vamos a ver si elles se manifestarão oppor-
tuna.mente. 

0 Sll. FRANCISCO PEIXOTO: - Manifesta.m-se tanto qua.nto V. Ex. 0 di-
reito é o mesmo . Todos são representantes da Naçfl.o. Porque razão o Es-
tado de Minas não p6de representar o Poder Publico em uma questã0 dessa 
ordem? 

O SR. SouzA FILHO: - Queremos é conhecer quaes as idéas desse senh.or 
que é candidato ao Stlffragio da Nação. Afinal de contas essa bancada de 
Minas obedece ou não á orientação política do Sr. Bernardes? 

O Srt. GONÇALVEs MAIA: -- O Sr. Arthur Bernardes é um presidente de 
Estado que realmente occupa o primeiro piano no scenario da política na-
cional porQue é o candidato de uma f:-wção á pFesidencia da Republica; o 
Sr. A.rthur Be1·na rdes , que não é interrogado por ninguem .. . 

0 SrL BUENO BRANDÃO: N em tinha nada a dizer . 
O Srt. GoNÇ .r\.LVES MAIA: -- . . . oue não tinha de ser interrogado, que não 

tinha que se manifestar, absolutamente, sobre essa questfw, mas que, por 
un; teleg:ramma intempestivo, declarou que não queria saber de nada .. . 

0 SR. BUENO BRANDÃO: 
que lhe fizeram. 

N1í.o cl!ss~ lsso. Respondeu apen as á p ergunt:>. 

O SR. GONÇM"VE:; JVT:Ath. -- , •• e que o· Sr. Antonlo CarlMr, membro da 
Commissão de B'inançrcs, leade1· do Governo na Commissão ele Finanç~Js, não 
representava o s6u pensamento. 
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O Sn BUENO BRANDÃO! - O Sr. Antonio .Carlos t em individualidade 
propritt . 

O '3n. GONÇALVES MAIA: - Sei .perfeitamente que elle t em individuali-
dade proprla, mas o que estranho é que um Presidente de Estado venl1a 
dizer: " Esse membro da Commissão, que tem uma individualida de proprla 
não representa o meu pen~amento na questão mals palpita nte, rrw.i11 intere"-
-san t e, , ,ra em debate. 

O ,811. BuEJNO BRANDÃO: - Si representasse o pensamento du Presidente 
·de Minas, penleria a sua individualidade, no caso. 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Não quero, absolutamente, que elle se vá ser-
vilisar diante da vontade do Presidente de Minas; q u ero que dissesst, ao. 
menos, se era ou não solidario com as idéas governamentaes. 

O SR. BuENO BRANDÃo: ..,.-- E' uma questão ·qu"' ·estâ alnda para llet' 

-discutida. 

O SR. GONÇALVES MAIA: - Assi m , Sr. Presidente, vê V. Ex., que este 
p•·oj,;;ctr, n::l."' t e u , ,., r;atroelmd"<>, n~m a solidariedade .do •PresidP.nte de Mi-
11as, futuro candidctto á Presidencia da Republica, nem a . palavra do Go-
verno, porque a prova está ahi ·nos apartes, de que o Governo, não fallou 1t 

respeito e creio que, se fallasse, n ão teria essa con tra.c1edade . 

(J Slt. BufJNo BRANDÃO: - Fallou ·:pela sua mensagem. 

O SR. GoNÇALVES MAIA : - Não tem o patrocínio desta Cama r a , não tew 
Q d<> commercio, n ã o t e m o do povo e o de ningue~ . O que e u disse, no 
começo do meu discurso e o que foi dito h ontem desta tribuna p elo Sr. 
Deputado Gum•aná, foi que este proj ecto não é senão urn tnw para mostrar 
8. N açiio Brac;ileira que não nos p reoccupamos com esta cousa , quando ella 
nã!ii passou de uma faixada para disfarçar. 

O SR. ANTUNES MAciEL : - Então são cumplices .os Deputados da dissl -
donnlla qu" fazem parte d a Com missão de Finanças . 

O SR. ·OcTAVIO R ocHA ( cmn to1·ça) : Assignaram com r estricções. 
O SR. BuENO BRANDÃo : - Os Srs Raul F ernandes e Carlos Pennafiel , e 

outrç,s não o fizera m. 

O S R. GONÇALVES MAIA: - Cada um desses Eleputados t erú que vir á 
tribuna justificar o seu acto e o voto .pera nte a Commissão d e Fina nças; 
mas, o que é f acto, é que nenhum desses membro:s t eve um Governador 
dG seu E,;tado, que vlesse dizer que era solidu.rlo . .. . 

UM S~>. D EPUTADO: - A opinião do Sr. Nilo .Peçanha não se sa@e qual 
Sf:jtt. 

O · SR. GONÇALV!il;. MAIA : - O Sr. Nilo Peça nha t e m idéas manifestada:;~, 

mr.is de u ma v ez em conferencias, pela imprensa, ·em entrevistas pelos jor-
naes; que V . Ex. não leu. 

Sr. Presidente, h a ainda outra s occasiões em que a política virá nova mente 
â discu s:;;ã.o, porque é impossível s epa rar aquillo que está unido. Isto é 



-332-

como 11 a canção "Quem é bom já nasce feito", aqui: "Quem é unido i~ 

nasceu unido". 
Assim, passemos, a outra ordem de considerações, porque a materifc ê· 

·vasta. Ser:1 uma viagem que f(L(}o· por toda a avenida Beira Mar. obse>~ 

vando os escombros dessa ressaca, que ahi está: o projec1.o de ,ei d<> emer -
gencia. 

As medidas apresentadas por este p1·ojec1.o, sâo ó.e duas ordens; m"-
'didas tendentes a levantar o cambio e medidas tendentes a proteger m; com-
merciantes. Entre as medidas tendentes a proteger os commerciantes, es:.ão 
as segu]nte.s: 

"As mercadorias entradas, por importação, no Brasil, até 30 de Abril. 
do corrente anno, soffrerão a cobrança de 55 o/o , ouro. 

O imposto de exportação para consumo será feito até 30 de Setembro, 
da maneü·a seguinte: 

Apresentei, Sr. Presidente, na Commissão de Finanças, uma emenda, 
perguntando porque até )lO de Abril? Não tive resposta que rne convencesse. 
A culpa é minlra. Aehei sempre, porém, Sr. Presidente, que estas dete~

minações de prazo, dessa maneira, em assumpto dessa ordem se me asseme-
lhava a palpite: tanto podia ser até 30 de Abril, como até 30 de Maio, .30 
de Junho, 31 de Julho, 31 de Agosto ou 30 ele Setembro. 

O SR. PAMPHlLO DE CAHVALHO: - Isto não. Para o futuro seria Incre-
mentar a importação, o que não devemos fazer. Para o passado se com-
prehende, :::nas para o futuro não. 

0 SR. SoUZA FILHO: - E o prazo de Abril para cá? 

0 SR. GONÇALVES MAIA (diri.gindo-se a.o ST. Patnphilo de Ca,Tvalho); ··. 
Estou na mesma corrente de V. Ex. Simplesmente o que quero dizer é que 
não ha um criterio legitimo para determinar uma data. E' precizo haver 
um criterio. Perguntei então porque 30 ele Abril, e não 31 ele Julho'!' 

0 Sg. MAU!liCIO DE MEDEIROS: - A da ta ele 30 de Abril está ahi por erro, 
porque o projecto originaria elo Sr. Frontin foi de começo de M:1 i o e fixava 
o ultimo aia do mez anterior. 

O SR. GONÇALVES MAIA : - Nós já estamo"s em Julho e naturalment~ .• ~ 
O SR. ANTONIO CARLOS: - A razão dada pelo Sr. Frontin é outra, que 

apresent€i perante a Commissão a V. Ex. 
O SR. GONÇALVES MAu.: - Não é isto que diz o Sr. Mauricio de Medet-

l'OS, que aeaba de dar a verdadeira interpretação. 
O SR. ANTONIO CAIU-OS: - A r a zão dada peio Sr. Frontin e exposta pot· 

mim na Commissão foi beneficiar os negociantes que fizeram encommendas 
em um regimen de cambio alto e que foram surprehendidos pela quécla 
occorrida naquella occasião. 

UM SR. DEPUTADo: - E aquelles que encommen<'!aram quando o camlJlo 
já estava baixando? 
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O Sn. AJ'o:T0!\10 CARLos : - Para aquelles que encommendaram quando. 
() cambio já. est~•va baixando não havia razão para beneficiai-os. 

O SR. GoNÇALVJ<:s MAIA: - Razão demais para acceitar a minha emen-
da, porque o cambiu contin:úa a baixar até hoje. 

O Sr.. AN'rONIO CARLOS - Aquelles que encommendaram depois de Abr!l 
niio teem surpresa com a quéda do cambio. 

u~r Sn. DEPUTADO: - v. Ex. pensa que as .encommendas que se fa-
zem, são recebidas immediatamente'! 

O SH. ANToNIO CARLOS: - Recebem-se dentro de dous ou tres mezee. 
O SR. SouzA FILHO: - Não ha uma que não v e nha com menos de nove 

mezes. Ail:da ha difficuldm1e de transporte. 
O Sn. PAMI'Hu,o DE CARVALHO: - No anno passado, sim, ainda havia; 

h oje não. 

O 8H. SouzA F rLHO: - Pois sei de encornmendas te! tas ha longo ternpu 
e que ainda não chega.ram. 

O Srt. GoNÇALVES MAIA - Pedia· eu que em vez de 30 de Abril se dissesse 
até "a data. da lei" , porque sendo até a data da lei os que es tivessem aquem 
d a lei estavam uniformiza dos, n ã o se estabeleceria um.~ desigualdade para 
oll commec·dantes qlie tivessem recebido m ercadorias e m 30 d e Abril e os 
que tivessem recebido a 1 ele Maio . Era uma concurrencia desleal creada 
pela prop1·1a. lei . do Pa1·Iamento, fazendo com que uns não pudessem vende r 
p e los preços d e outros. Já sendo da data da lei, não era a mesma cousa. 

Dlr-se-ha que "na da ta da le i" a mesma cousa acontecer<1; uns paga1·ao 
urna tax4, outros , outra. 

Mas e prec!zo notar que se . VV. EExs. têm s inceridade e boa. re, n1lo 
podem argumentar deste modo, porque a lei vem para fazer subir o cam-
bio e me!horat· a situ ação do commerci.o. 

Eis a razão, Sr . Presidente, po1· que tinha n ecessidade de voltar a ih-
sistir n esse ponto de minha emenda, porque estou em-to ele que a Commis-
são e a Camara se conveneerão de que esta deve ser a verdadeira doutrina . ·· 

O SR. ANTONIO CAru.os: - Cada dia de prorogação representa prejuize 
a mais ·para o '.rhesouro . 

O SR. GoNÇALVES . MAIA: H a quantos annos V. Ex. deixou fazer isso? 
O SR. ANTONIO CARLOS: Nunca deixe!. A minha attitude tem sido sys-

ternatleamente pelo Thesouro. 

A que proposito vem a sua perg unta ? Cada dia ele prorogação desse 
prazo da lei é prejuízo paxa o Thesouro. 

O SR. SOUZA FILHO: - Conforme. V. Ex. fixa a t a x a ca mbia l e se o 
cambio subir além dessa taxa? 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Nós estamos discutindo a isenção· de armaze~ 
nagem. Desde o momento ·que prm·oga mos o prazo de arma zenagem, ipso·' 
facto esta!nos tirando dinhei ro do Thesouro. Isso é fóra de duvida. 
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o SR. ·ÜONç,U,VES MAIA: - Depois, Sr. Presidente, eu perguntaria: essa 
·-emenda irii Influir .. de algum .modo na situação geral do paiz? Não. 

Vem ainda a famosa lei sobre o luxo, a emenda tributando ·o luxo. 
Precizo dizer que o honrado leade1· do Governo na Commissão de Fi-

.na.nças, o eminente Deputado Sr. Antonio Carlos, foi contra, é contra, 
irreductivelmente contra essa emenda, porque ella traz gravame ao The-
·souro. 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - Entre outros motivos. 
o Sn. GoNÇALVES MAIA: - Mas foi esse o principal e muito justo motiv" 

·por que V. Ex. se oppoz a essa emenda visto que h a outros. O meu honra-
do amigo c eminente Deputado pelo Estado do Rio, o Sr. Mau r! cio de Me-
deiros, quando, opportunamente, occupou a attenção da Camara . discutindo 

•e fazendo a critica como a estou fazendo, apenas com muito menos brilho 
de que elle (não aporo.clo) . 

O SR. OCTAVIO RGJCHA: - Ambos ·COm muito brilho. 
O SR. PAMPHILO DE CARVALHO: - A razão é esta: os interesses do f·lsco 

neste paiz são antagonicos com os interesses da Nação. 
O SR. GoNÇALVES MAIA : - o . eminente, Deputado, Sr.· ·Mauricio de Me-

·deiros, explicou sufficientemente este caso . 
Sr. P>·esidehte, proc11rei, realmente, na legislação comparada, as leiO! 

·que, porventura, :pretendendo gravar e tributar o luxo, .tivessem supprimido 
a importa:~ão dos gener.os . Não encontrei. A primeira nação que disso se 

· occupou foi a França. O eminente Deputado, o Sr. Mauricio de Medeiros, 
mostrou por que se fazia isso. Havia, realmente, casos, em que era precizo 
prohibir a importação de certos artigos de que se fazia .uso, .como na França 

·e na Inglaterra, porque só assim era possível favorecer a producção delles 
·no paiz. Realmente assim é. 

O SR. EDUARDO TAVARES: - Como succedeu na Suise;a. 

0 SR. GONÇALVES MAIA: - Em toda parte. 
No dia 21 de Abril de 1918 Bonar Law, Ministro da Fazenda ·duranto 

·todo o perioclo afflmtivo . da Guerra, em discurso proferido perante o Par-
'lamentv, pedio que se lançasse uma taxa sobre o luxo. 

Isto está á pagina 1. 207 elo Boletim de Estatística e Legislação Com-
.. Pm·ada, vol. 33, quG existe na bibliotheca da Casa. Não o digo por exhibi -
ção, mas para que aquelles que julgam que estou citando em falso possam, 
por uma simples curiosidade, que aliás só lhes fará bem, verificar esses 
factos :~a bibliotheca da. Camara. 

0 SR. EDUARDO TAVARES: - E' uma demonstração de que V. Ex. não 
falia sem estudar. 

0 SR. GONÇALVES MAIA: - Muito obrigado. 
Vejamos agora o que era o processo francez. 
0 SR. EDUARDO TAVARES: ·- Sou testemunha, pois que Vi S. Ex. na tn-

;'b!iotheca, estuda.ndo esse assumpto. 
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O SR. GoNÇ A.LWS MAIA: - A lei que regula ou que taxa os objecto~ de 
luxÇl, mt França, de 29 de Ma<·ço de 1918, diz, em seu a rL 27: - " 'l'res 
1Tlezes c!epois da promulgaçflo desta lei , uma t axa de 10 o/o será insti tu:ida 
so1Jre o p:-eço das mercadorias compra das a retalho, por commercia n tes ou 
não commcrciantes, sob quaesquer fórmas ou condições, uma vez q u e essas 
rnercadorias sejam classificadas - m ercadorias de luxo. " . 

Uma outra lei designa qua.es sejam os objectos de luxo. 
Quem me informa a ssim é o Diario Offi.cial de Fra nça, de 30 de Março 

de 1921, que t ambern existe na bibliotheca da Camara . 
Logo depois ha uma outra lei prohibindo a importação de certos <lxti-

gos, os qua.es a França precizava fossem ma.nufacturados dentro do paiz. 
Na lei fra.nceza, Sr. Presidente, são classificados em tres categorias os 

objectos ele luxo: aquelles que o são por sua rmtureza, como os brilha ntes, 
as perolas. os proprios a utomoveis, etc. : os que, sendo de uso commum po-
dem, todavia, pelo seu preço, elevar-se extra ordinariamente, como p or exem-
plo, a roupa, que é indispensavel, mas q u e póde ir a um.a q ua ntia ::tvulta.da; 
e , final mente os estabelecimentos de luxo, como boteis balneario~. · 

.é,ssim, pois, a lei franceza, e, depois, a ingleza, .suissa, e tantas outra::!, 
que têm r egulado essa m ateria não tiveram por fim cr ·mo se pretende faze1· 
no Brasil, prohibir a importação. Na Inglaterra, creou-se o imposto do sello 
de 10 o/o ou 15 o/o sobre o consumo de rnercadorias, com o intuito de perse-
guir o luxo. Esse, sim, é um tributo que é pago pelo consumidor. e po< isso 
mesmo qu<e é um tributo elevado, faz que o eonsumo diminu a , sem offe-
r ecer o perigo apontado pelo meu eminente collega, Sr . Anü;nio Carlos, 
na Com1n1esão de Finanças, de eessar a ünportação. 

A relação dos objectos considerados de luxo attinge a quasi tudo, só 
exceptm_tndo o trigo, o carviio, e um outro artigo de que não me lembro 
agora. Assim, cessa;·ia a receita, de modo que, dentro de dous ou t res 
m ezes, o Governo se veria na n ecessidade de emitti.r papel moeda ou ex-
trahir dinheiro da carteh·a de redesconto para poder pagar, a nós outros e 
ao funçcionalismo publico. 

Alili.s . Sr. Presidente , é isso que se pensa, é isso que se fez, é isso que 
se ç.eseja, que se quer , até o proprio commercio, porque ainda o outro dia, 
desta trib1.ma mesmo, o nobr e Deputado pelo Piauhy, Sr. Soão Cabral, leu 
a representação das associações commerciaes reunidas, segundo a qual essas 
a ssociações não pedem outra cousCL sinão um . imposto ele consumo, elevado, 
sobre o ac·tual, outro imposto gravando as vendas a retalh e> dos objectos 
considerados de luxo. 

E ' o proprio commercio quem pede ; mas o que se fez é simplesmente 
pavoroso . Não tenho expressão, Sr. Presiden te, e não ha no diccionario 
um termo sufficien.te para dizer realmente quanto é iniqu a essa en1enda . 

Seis mezes clei.>ois do Governo do Brasil t er quebrado la n ças por unia 
lei de tarifas; seis mezes depois do Governo ter reconhecido a necessidade 



de ir ao {·ncontl'o do interesse publico, de minorar a carestia. da vida, di-
minuindo os tributos nas alfaudeg-as; seis mezes depois dos trabalhos de 
uma Commissão especial a respeito, a Catnara passou. uma esponja sobre 
isto tudo e adoptou o principio ultra proteccionista de 400 % sobre os arti-
gos importados. 

E u vos pet·gunto, a Yós outros, se isto é porventura proteger o povo 
ou pt·oteger meia duzia. de industriaes e. commerciantes? 

O SR. BuruNo BRANDAo: -- A nossa industria não tem inteJ.'esse nesse im-
posto, por não produzir esses artigos . 

O SR. GONÇALVES lVIAIA: - Se nâ.o produzimos e pt·ecizamos delles, ainda 
é peor 

O SH. MAurucro DJ> M)mmnos: - Apoiado. Desapparece a. ntzfto da me-

dida. 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Mas, Sr. Presidente, o que é preciso é en-
riquecer· c•s industriaes ii. custa da miseria do povo, pelo protecci onismo 
idiota e imbecil dos pesados direitos das alfandegas do Brasil. 

A Camara ouviu o discurso proferido aqui pelo Sr. Deputado Carlos 
Maximiliano, mostt·ando o que é esse "proteccionismo", e leu igualntente o 
que sobre esse mesmo assumpto disse o Sr . Epitacio Pessôa, qurtndo pedi o 
á Camara. a reforma tributaria. 

A seu pedido a Gamara remetteu o projecto pm·a o Senado. Alli, o Sr. 
Irineu Machado se oppoz á s ua passag·em, - e venceu, ficando o projecto até 
hoje sem mais :·mdamento ! Pot·que? 

A Commissão de Finanças acaba ele dar a razão e a victoria ao Sr. Iri-
neu l\1~1chc•do. 

Os inctustri aes, a os quaes, defendençlo suas icléas, aproveitou o Senador 
carioca, a estas horas estarfto contentissimos, poi~ vão ficar senhores do 
1nercado! 

E 3.go~·a, p ergunto: quem vai soffrer? Quem va i padecer? O consumi· 
dor, a popu laçfto, as classes proletarias, o operariado, o funccionalismo, 
para o qual o Pl'esidente de Minas, jii. se tornára uma a meaça, quando, ha 
annos , ent membro desta Ca.mara. 

O SR. MArno BRAN'.r: - No e1ntanto a.ug·Jnentou os vencin1.entos do func-
ciona.lismo, em Minas. Foi o unico Estado que fez isto, o anuo passado. 

O SR. GONÇALVES MAIA: - Sr. Presidente, se amanhã - o que Nossa Se-
nhm·a nfw permittirá - o Sr·. Arthur Bernardes fosse o Presidente da 
Republica, e quizesse pôr em execução suas idéas contra. o funccionalismo, 
só um recurso restaria [cs mulheres e filhos dos funccionarios ·- esmolar. 

Porque a verdade é esta.: se elle quizesse pôr em pratica o que a.nnun-
ciou no seu parecer, não faltaria. na imprensa, na Cama.ra e no Senado 
quem dissesse que fazia muito bem , porque era cohm·ente com :!!Uas idéas 
já conhecidas. 

Dirão V\T. EEx.: nfto é assim . 
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O que di~ia elle no seu par~cer·? 
:FJssas cousas precizam ser repetidas da tribuna da Camara. 
O Sn. Fmmr,rs RErs: -- Pel'feitamente, para que o paiz saiba. 
O Sn. GoNÇALVES ii'[AIA: - Diz elle , primeiro, que os funceiona.dos po-

dem ser deJnittidos, summaria.mente, seja qual fõr o seu tempo ãe serviço; 
segundo, que a reforma da organização dos serviços publicas, com aquelle 
objectivo, pôde ser- feita independentemente de revisão da Constituiçãc e de 
lei orclinaria, euja eonfecção, ás vezes, é morosa; ba.'3ta uma autorização de 
lei annua, do orc:;amento (até a theoria é má); terceiro, que mesmo en1 
cargos de confiança nenhum dü·eito adquirido assiste para o funccionario; 
quarto, que as a posentadorias são injustas, e um mal para o 'J~llesouro; 

quinto, que .os vencimentos podem ser reduzidos, e, e·m casos especiaes, 
r es tringidos até a. proporções ínfimas. 

E' isto o que o Sr. Arthur Bernardes, Deputado, dizia da Cama.ra, 
aqui, como membr o da Commissão especial do estatuto elos funccionarios 
publicas. 

A.go1·a, Sr. Pt·eslàente, porventut·a, o Deputado Arthur Berntu·des me-
lhorou quando Presidente de 1\'Ii.nas? Nào; peorou. 

O seu odio aug1nentou contra o funcciona.lisn1.o . Ningue.rn ignora. que, 
em 1920, foi feita a. reforma da Constituição elo Estado de Minas Geraes. 
E]ssa reforma foi realizada debaixo das suas idéas, de seu governo e ele seu 
patrocínio. Não podia deixar de ser assim . 

· Poi.s bem. Um dos artigos desta reforma eonstitucional diz o seguinte, 
textu.almer:te: "Não ha outros funccionarios vitalícios, além dos desemba.r-
gadores, :juizes ele i!ireito, e daquelles que a lei determina!' taxativamente, 
que são vita.Ucios; os demais funccionarios são livremente demissíveis 11ara 
o governo independente de qualquer pr·ocesso." 

Pergunto a VV. EEx. , se o odio contra o funccionalismo foi nesse cres-
cendo elo Deputado para Presidente de 1\>linas Geraes, qual seria esse cr·escen-
do quando o P1·esidente do Estado, por acaso, Joss• President~. dr, Re-
publica? 

O SR. BuBNo BRANDÃO: - O rtutor dessas medidas foi o Co.,gresso. 
O SR. GoNÇALVES MAIA: - Aind:-t h ontem aconselhei, pelas columnas da 

A P -ro-vincia d.e PeJ'naml,b-uco> - :jornal que V. Ex. conhece, org-ã.o da demo-
cracia Jo norte, e que tem a legitima r seu prestigio, o ::••mg·ue dos seu10 reo-
da.ctores, a,; prisões dos seus amigos, e uma série de empastelamentos e 
perseguiçõ~s, - aconselhei á s mull1e1·es e filhos dos funcciona.rios publicos, 
que fizessem preces publicas, nas ruas e nas igt·ejal'!, para que fracassasse 
a candidatura do Sr . Arthur Brnardes, se niio queriam estar ""· imminen-
da de amanhã recorTei' á caridade publica e particular! 

O func·cioiJalismo póde te1' inimigos, mas é uma. classe tão n ecessaria;. tt 

ut.il á org>mização social, como a dos operarias, a dos ba.eha.reis, como qual-
quer outt·a que possa existir. 
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o SR. EouAPJ)O TAVAm,s: - São o~ melhores auxiliares do Govórno. 
o Sn. GONÇA/JVE5 1\iAJA: - Não ha razã.a pa.ra proteger outra elasso e 

atirar á mendicidade o funcciona.lismo. 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI : - Que constitue a propria administraçã.o 
publica. (Apoia.dos.) 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Assim. VV. EExs. estão vendo que a par des><(t 
ameaça. sinistra, corvejando já sobre a miseria do funcc ionalismo . publico 
~ do operariado, ha· a protecção aos in du striaes ricos, creando-se o ambiente 
de irritação, o menos proprio para os fes tejos do Centenario. 

Sr. Presidente, creio que sobre a Mesa V. Ex. tem - foi lido honterr. 
o requerimento, ou cousa que o valha, de um industrial que, q uerendo con-

correr de alguma fórma para as festas do Ce~tena.rio da Independencia, tevo 
de empregar valiosíssimos capitàes na construcção de um grande hotel, 
nP.sta Cid.3.de, <:: qUI!. agora sv acha sob a ameaça dessa emenda pr oteccio-
n i.sta, ultra-proteccionista, pavorosamente proteccionista, sinistramente pro-
teccionista, vendo prejudicados os seus intuitos, porque não mais poderá 
mandar buscar qualquer dos artigos necessar ios á sua industria hoteleira. 

Por isso, pergunto aos meus collegus : terão SS. EExs. a falta de ml-
sericordi&. de n.pp.rovar emenda desta natu reza? 

Senhores, ainda dev.eis estar lembrados do caso elo Sr. Alfredo Ellis, no 
~ Senado : por causa de cinco tostões na louça, houve um barulho enorme, 

tendo sido o Sr. Ellis, segundo sua propria declaraçft.o, embrulhac1o pelo Sr . 
João Luiz Alves. 

O SR. lVIARJo BRANT: - A defeza do Sr. João Ltliz Alves foi completa. e 
cn.tegorica. 

O SR. GONÇALVES 1VLuA: - Não entro nisso; estou cita ndo o discur1!9 
do Sr. Alfredo Ell:is, que foi o que li, e o r eferido Senador está acima de toda. 
suspeita, pelrt sua honorabilidade e prestigio de que gosa . l!'oi da leitu;:a · 
desse discurso que tirei a conclusão ele que S . Ex. entende ter sido em-
brulhado pelo Sr. João Luiz Alves . .. 

O SR. :MARIO BRANT: V. Ex. então devia ter lido o diseurso do Sr. 
Victorino Monteiro . 

O BR. GoNÇALVES MAIA: - Ainda depois dis!'lo, o Sr. Ellis voltou 1í. carga, 
no mesmo sentido. 

O SR. BuENO BRANbj\o : - E' que estava esquecido do que ouvira dou::. 
{)11 tres annos antes . 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - Hepito: não é commigo esse ponto . O que 
affirrno é que o Sr. Alfredo Ellis insistio, a inda mesmo depoi~ da defeza do 
Sr. Victorino Monteiro, á qual alludio o honrado len.der da maioria f i-
ctícia ... 

O f..; R. BUENO BRANDÃ.o: - A phrase já não produz ef!eito; não ê ori-
ginal . 
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O Su. GoNçAI.vgs MAIA: --·· Perdão; o meu coliega tem a patente de in-
venção do termo " nomimil", a o passo que eu f ali o em "maioria ficticia " . 

Seja cnmo fõr , por cattsa dos 500 réis, houve aquelle "saJcpiro". Ima-
gine-se agor a com os 400 o/o sobre a iouça, em bem dos industriaes paulis-
tas, m ineiros ou de todos os Estados, industriaes que já estão ricos·! 

O SR. :MAURICIO DEl MEDEIROs: - Por causa de um tostão j á houve re· 
voluçã o nesta cidade, ao tempo do governo Campos Salles . 

O S1: GOlSIÇALVEJO MAIA : - Coxn a maior fra nqueza declaro que, si eu ti-
vesse perdido de todo a esperança, não a ppelia ria mai~ ]Ja r a a Cam a ra, 
nem para o Senado, nem para os dirigentes, nem pa r:.t os poder es p ulJlicos; 
appellaria. para a s armas dizendo ao povo onde estã o . o:; homen~ que enri-
queceram ú custa da s ua tniseria. 

Sil!t, pc.rque não ha cousa algum <L que . exacerbe mais o e~pirito de um 
homem ou de um povo do q u e a injustiç;:~.. As acções mais violentas , as pro-
prias manifestações do ciume, tê m sua orlgent na revolta contra. a falta de 
jus tiça, que leva, muitas vezes .o individuo d:o desespero e traz as revolu-
ções para a rua . 

Pois, então, depois de termos chegado a esta ~: +.uaçào de miseria, de 
ca.resti~1. , ainda. virá. u1na lei aggravando a mesma carestia, a.ugn1entando a 
m esma m;l!eria do proletariado, accrescendo as difficuldades do funcc:iona-
lismo publi.co, creando categ orias difl'erentes no proprio commer cio, tornando 
alguns industriaes monopolisa dores da sua industria?! 

Senhores, a ntes de t udo, é precizo ponderar que não temos, pl·opriarnente , 
itJdustria nacional , que a que possuímos com esse nome utiliza materia pri-
ma estrangeira. E' uma verdadeira camoutiage e o proteccionismo que a do-
ptamos, idiota, imbecil, inepto , .contraproducente, só tem tido como r esul-
tado encarecer os generos nacionaes, a tal ponto que elles custam muito· 
mais do que os est rangeiros custa ria m , se pudessem vir para· cá . 

O sn: EDUARDO TAVARES: I s to tem sido exuberantemente }Jrovatlo , em 
magistraes discursos, pelo Sr. Veiga Mira nda . 

O SR. ·· GONÇAT.VES 1\'.fAIA: - Exacta mente; nem e u precizava de outros 
argu~nentos contrCa- o nefasto proteccíonisn1o da. etnendt" a qu~ 111e t·efiro, 
s enào os eontidos nos discursos oriundos, de uma das mais bellas ment~t

lidades dR ba ncada pa ulista, o Sr. Veiga Miranda. 
Sr. Presidente, r eatando o fio das minhas considerações nas q uaes ei.t 

m e referia á reforma constitucional mineira com relação ao funccionalismo 
publico, inüagarel: pensa esse funccionalismo, qualquer que seja a sua ca.-
tegoria , que a lguma, cousa o isentou, que houve u m sor riso de piedade para 
<lsta ou <o>.quella classe, mesmo as que fora m até hoje prestigiadas pelo seu 
va:lor intellectu a l e moral? 

Não: ·::> proprio professorftdo não escapou! 
A reform:.:. reallzada em · Mirta:!i estipula , com relação aos docentes, que 

foram sem p r e gn.rantic.ios pelos coneürsos, como pelos seus predicados de 
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intelligencia e de moralidade, a reforma .estipula que : "Os professores do 
ensino normal, secundaria e sup,erior, embora não vitalicioa, só perderão oa 
seus cat·gos no caso de incapac:idade physica ou moral, regularmente apu-
rada .... " 

Atf aqui, é a bella, doutrina, do Direito e da Justiça; mas prosegue o 
artigo constitucional: ou na hypothese de extincção do instituto ou 
da cadeira a que pertençt~m; mas ser1io removidos das cadeiras ou dos es-
tall€lecimeutos, sempre que isto fôr conveniente, a juizo do Governo.". 

J<Jstá. ahi ou não a arma para ferir o funccionario publico, o professor, 
tü·ando-o ctaquella cadeira para a qual foi promovido por meio de coa-
curso? 

O SR. BAETA N11VES: ---· Não houve, entretanto, ~ n.enor remoç.ãv, e1n 

consequencia desse dispositivo, como não houve contra elle a menor grita 
no Estado, onde existem juristas tão illustres como V. Ex. 

O Sn. EDUARDO TAVAHES: - Não houve remoções, mas poder-á haver. 

O Su. GONÇALVJ~s MAIA: - Diante das palavras claras da Constituiç-ão, se 
a ameaça se · realizar, se a catastrophe se dér, se o direito fôr violado o 
Presidente :1.llegará ou não que está procedendo dentro da lei? 

E i.udc isso não prova a existencia da má vontade, do intuito de per-
seg·uir o funccionalismo publico, inclusive o professorado? 

0 SR. EPHIGBNIO DE SM.Ll~S: - Aliús, O artig·o já existia, na. Consti.tu~ção 

antif':t, náo fo: introduzida. r•ela reforma .. 

O S11. GoNÇALVBS l~AIA: - Devo ponderar entretanto, que tudo, se pi:en-
de e é éogico, dentro de uma política má; é muito natural querer subornar 
dess&. manE-ira o funccionalismo publico, obrigando·o a viver intimidado, 
diante dos caprichos do poder, sob pena de ser removido para o inferno ou 
demittido, sem quaJquer fórma de processo. pelo poder publico: é natural, 
porque é a 1nesma política do suborno, e o suborno que se pretende fazer, 
do :i'unccior•ario publico, é identico ao que cáe sobre a ilnprensa que se vende, 
é igual ao que teve a a udacia. de pretender attrahir o maior dos democratas 
d1t moc,daclc actua.l, o Sr. Mauricio de Lacerda; é o mesmo que se tem es-
palhado pGr ahi, como uma onda de corrupção, tentando submergir todas 
as energia" que ainda possam deitar de fóra a cabeça., mantel-a erg-uida, 
a.cim<c (]ess<' mar de lama. que se extende sobre o caracter brasileiro. 

Sim, porque não temos propt'iamente uma. crise econon1ica e financeira; 
temos, mais uma crise de caracter; e quando apparece, porventura, um ma-
.lueo que vem dizer estas cousas, á se1nelhança dos bobos das c.asas rea.es 
da F.dade Média, unicos que podiam proferir as verdades; qua.ndo appa.rece 
um maluco ou quando surge, dentro da , Carnara, uma 1neia duzia destes, que 
tem a coragem de vir falla.r n. voz da sinceridade, de modo a impedir que 
a vaga da miseria moral na })Ol:ltica avassalle totalmente o paiz .. , 
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O '3R. I,INnoLPHo PEssoA: - Então, só essa meia duz-ia não foi avassa-
lada pela crise de caracter?! Protestamos com toda energia! (Apoiados; 
m.?,ito bem.} . A maiot·ia da Ca ma.ra é tão altiva e digna como V. Ex. 

O 8 r:. VICEJNTf: PIRAGIBE: - E quando apparece um Deputado comi) o Sr. 
Ma uricio de Lacerda, é corrido da Cam.ara, principalmente pelas bancadas 
Gtle hojf: constituem a dissidencia. 

O ')R. GONÇALVES MAI,\: - E V. Ex. se sol"ida t·iza no dia seg-uinte com os 
-q ue puzer.-n m para fót·a esse candida to. 

O SR. VrCEN'.rE PIRAGIBE: - Não apoia do : o lca.d e·r enL de Pernambuco, o 
R elatol' , da Bahia, o Estado do Rio erft contra o Sr. Mauricio e o Rio Gran-
de do Rui fugio do recinto. 

O SH. 0C1.'AVIO RoCHA: - Protesto! Votei contra. esse reconhecimento, 
com t a n ta independencia como V. Ex. votou a f a vor. Não recebo lições! Dei 
o meu votr. de consciencia , convencido, p elo exam e do assumpto . de que o 
c rmcUda to n iio estava eleito. 

o SR. v I.CIDJTE PI"RAGIBE: 
l'OU do reej nto para não votar. 

0 i'lR. EDUARDO 'l'AVARl!1S: 

fóra eRStl candida to. 

No caso Nicanor Nascimento, V. Ex. se retl-

J~ V. Ex. está ligado aos que pt•zera.m pa.r:t 

O Su. VICENTE PJRAGJBlil : - Foi P et·na mbuco que dirigiu a campa nha con-
tra o S r . Mauricio. 

O SR. EDUARDo TAVARES: - E a b a nca da mineira, com a qual V . JTix. està. 
h oje s o!idario . 

O SR .• JosrNo DE ARAUJ o : - A banca.d.a se diviclio ; a qui está u m q1.1e vo-
tou. n, ~avor .. 

0 fh~. EDUAROO 'l'AVARES: - V. Ex. cons tituio excepção. 
O SP.. 11'IDELIS RErs: - N ã o a poia do ; a representação mineira scindio-ei! 

e p a r ti' votou pelo Sr. Mauricio ele Lacerda . 
O SR. EDUARDO 'l'AvAnas : - Ainda p eor. porq u e se valeu do numero que 

tinha. para. !azer esse divisão. a gr a da ndo a. gregos e troyanos, accendendo 
uma vé!a. ,., Deus e outra a o dia bo. (Apoiados e n ão a.poiados. P.rotes"tm; vehe-
mentes de varios Depttta~:lo.~ da. bancada. -m,-in eiHL.) 

O Sn. E STACIO Conrm~: - O lea.<ler da maioria não teve injuncç11.o no 
reconhecim ento do Sr. Ma u ricio de L a cerda . Votou como Deputado de sua 
líancrü\a e não por situação politica (apoia(los da. bancada pernambucana.) 

O SR. EDUARDo TAVARES: - Repito: va lendo-se do seu numero, os minei-
ros. dividi ra m a. vo tação, a ccendendo uma véla a Deus e outro ao diabo, não 
ten do a cot•agem de uma opiniã o unanime,- como fez a ba.ncada pernambu-
ca n a . (Protestos dos S1·s . Ra?tl .Sá, J!'ranc·isco Peixoto e O?,tros . Grande tu.-

·m.?~lto ; so·I·nt demcn'(uia?ne.nte os ty nL1J.a.nos. O S1·. P1·e.~identc 81/.Spende a 
sessão.) 

( !'í·,spende-se a sessã.ô á.~ 15 hora.s e 40 mi111~tos) . 

(A's Hi ho'ras e '55 '1ni-nntos, o S1·. A1·naljo Azevedo, P1·eside'nt"e, reass.un,_., 
a P·resu~encia) . 
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O Sl!'. Presidente: - Reabre-se a sessão. 
Continuação da 2• discussão do art. 1" do projecto n . 141 A., de 1921, 

<lo Senado, decretando n1edidas de emergencia sobre a taxa can1bi9J . 
Continüa com a palavra. o Sr . Gonça.Jves Maia. 

O Sr. Presidente: - H.eabre-se a sessão. ContinOa com ;•. palavra. o 
Sr. Gonçalves Maia. 

O Sr. Gonça-lves lVlaia ( *) ( cont·inua.ndo) : - Sr. Presidente, se . en1 vez 
de V. FJx., que afinal, não é mais do que uma continuação do honrado Pre-
sidente, Deputado pelo Pará; se, em vez dos Presidentes que occupam "·Mesa , 
fosse eu o Presidente, eu não teri>L suspendido a sessão. 

Aqui não se briga. Estou muito acostumado a isso tudo. Commig·o r:nes-
mo, tenho visto aqui , partirem para mim como féras, e eu tra.nquilü1.mente, 
conheeedor ele todas as cousas dessa Camara, tenho ficado a son.·ü·. 

Ningu('m brigou ainda na Ca.mara. 
Ha sempre um amigo que aparta, e nunca .se faz isso senão com uma 

condição: contando-se já con1 os apartadores, e, por isso e'u ü~io teria su::::-
pendido a sessão, teria deixado correr o n1arfin1, com.o na "'Lagartixa/', que 
·v. Ex. conheee. Deixaria rolar a sessão, - salvo seja! Digo a palavra. Hro-
Jar", apezar- de ser pura, muito direita , porque me acho aqui g-arantido pelas 
immunidades parlamentares. V . Ex., Sr. Presidente, que lê os jO!'I![!.e~•. nii.o 
'ignora· que a Policia. prohibio a canção da H.olinha, e prohibio ainch a ex-
pressão "rolando", pronunciada pelo artista de uma revista theatral, porque 
essas co usas tinham hoje sentido poli ti co ... 

l:Cu, porén1, deixaria rolar o rôlo . 
(Trocam-se muitos '(]Jpa1·tes e?l,tre os Srs. Ed·u.a:rdo Ta.va·res e R(M!); Sa.) 

O SR. PRESIDENTE: - Attençã.o. Peço aos nobres Deputados que permit-
tam ao orador proseguir nas suas considerações. 

O Sn. GoNÇALVES MAIA: - E já não ê sem tempo, Sr. Presii!ente; pois 
h:.\ multo teria acabado se não fossem os apartes violentos das d uas ba.n -
<Ciidiu; . .. 

O 8R. CARLOS GARCIA: - V. Ex. con1eç:a a fazer justiça. Vamos a d.ütnte. 
O Sz• GoNÇALVES MAIA: - V . Ex. comprehendeu a irimia? 
() Sn . CARLOS GARCIA: - Perfeitamente. 
b Sr.. GONÇALVES MAIA: -- A.nalysava eu, Sr. Presidente, as emen da s 6~ 

cbórrinüsSão de Finanças, quando surg-io a "resaca"; ia entrando enl urna. ou-
tra ordan de considerações sobre a emenda Octavio Rgcha. 

E'oi tambem uma emenda que a Commissão, na sua soberaria &;u.tocr·a -
d!ia, - porque é precizo a.cabar com essa autocracia da Comrri-issáo óe J:i), 

nan·ças, e 3.cabar muito !egitima1nente ._ .. 
Eu me proponho a. enviar, proximamente, á Mesa da Camru·tl. dcs Depu. 

i.ados . uma inclieaçã.o, no sentido de ha.rmoniza.1· ;ts Conuni.ssC.e.s deste>. C<1.sa 

(•) Nüo foi revisto pelo or·auor. 
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cóm o regimeri presidencial. V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que nesse regi-
men, quanto maior fôr o numero de Commissões do Parlamento, mais fiel-
mente se cumpro o reg-imen . A Commissão de Fi;nanças· preciza ser subdivi-
dida em quatro Commissões:· Commissii.o de Receita, nove membros, - mes-
mo· porque ha duzentos e tantos Deputados - Commissão de Despeza, Com-
missão de Creditas t'l Commissão de Fazenda. 

Vê V. Ex. que cada um desses capitulas de estudos ou de direito par-
lamentar é sufficiente para abarrotar uma Commissão de Finança:<. 

A Cornmissão, dizia eu, entendeu de rejeitar a emenda do Sr. Octttvio 
J.'?.ocha, no!Jre Deputado peJo · Rio Grande do Sul , e l eader elos Alliados nesta 
Casa; entretanto, esta Commissão não reparou que a emenda do Sr. Octa-
vio Rocha não era senão a reproducção das suggestões escriptas pelo hoiL-
tado leader do Governo na Comrnissão de Finanças, o nobre Deputado, Sr. 
Antonio Cal'los . E' elle quem diz que se devia, nessa lei, cassar (em outros 
termos, e!!<: não empregou este) as autorizações concedidas na lei orçamell-
taria a•J Presidente da Republica, ao Poder Executivo, relativas a obras de 
certa natm·eza. Iil quando o nobre Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, 
meu eminente collega, Sr. Mauricio de Medeiros, se referi o a este C«.so, apat-
tearam-no das alterosas dizendo que numa lei ordinari«- não seria possível in--
cluir disposições que viessem revogar disposição de lei annua.. Perguntei 
por que? Não se me respondeu, porque essa é a opinião do Presidente da 
Il.epublica m a nifestada expressamente na sua m ensagem de 3 de Maio, quan-
do diz á Camara, referindo-se a estas autorizações, que olla.s não têm o ca-
racter ü ... cultativo que se pó de pensar . 

O Sn. ARMANDo BuaLAMAQUI: - Porque a cauda dos orçamentos não f 

propriamente ma teria orçamentaria. 

O SR. GONÇALvgs MAIA: - Razão de mais pan• cassar as autorizações. 
E' o proprio Presidente da Republica quem vem pedir ao Congresso ~·· 

revogaçào · das autorizações que lhe dermn em lei orçamentaria, e o fez coín 
~i alt3. visão que sua intelligencia lhe permitte, para se acobertar dos males 
das medid:;_~ que se tem usado em detl·imenio mesmo da naçau. 

V. Ex. sabe, perfeitamente, que foi essa ''gritaria. das ruas ", tão rnal~l

nada aqui pelos representantes dessa g-ritari~• e que a fazem dentro do par-
larnento, foi essa "gritaria das ruas", a que elle rião ouviu, que fez " Go-
verno commetter o seu grande erro, já confessado em sua mensagem, pro-
1libindo a exportação do assucar pernambucano, p>·ohibindo a sabida de um 
milhão e quinhentos rnil saccos desse assucar, dando a.o Thesouro Na.cioorta.l 
um prejuizo de mais de 300 mil contos. 

O SR. f_;DUAP.DO TAVARES: --· Uma das razões da baixa do cambtu. 
O Sn. GON(,:ALVHS MAIA : - Nã.o é lima opposição que faço ao Sr. Presi-

derite da Republica, ·podendo fazel-a, foi elle quen1 conf~ssou esse erro n:~ 
sua propria mensagem, quando disse que ti.nha. executado essa. medida le-
vado p ela "griti:LrHt das ruas" , pela populaça que ameaçava. perturbar a ordem 
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nesta Capital. m si, contin1'ra elle em su<t. mensagem, em taes condiÇ!'les ~t,U··· 

mittissc a exportação dos artigos de producção, o seu custo subiria a preços 
extraordinarios, absolutamente ina cessíveis ãs classes menos abastadas. 

Senhores, não é um proteccioniata, portanto, quem falia. E' a voz do 
Presidente da Republica que vinhfL ao encontro das classes desfavorecidas; e 
contra. pste sentimento é que a Camara ou a Commissiio de I<'i.nanças, na sua 
emenda sobre o luxo, se insurge para despertar de novo toda a gritaria, e· 
a ccender os olhos e a s iras popular es. 

Se elle influísse, interviesse com a sua policia e com a sua força, di:r. o 
honrado Sr. Presidente da Republica, justificando seu aeto, de um modo 
um t a nto original, porque não foi propria mente o interesse da importação 
ou da. exportação, não foi o interesse da ordem publica unicamente que o le -
vou a essas medidas, a commetter esse erro, que elle justifica, na sua boa 
f é, no "'eu patriotismo - ou a partir desse momento, a intervenção á força 
armada, a ordem .Publica seria a mea()ada. gravemente, como o esteve, en'l 
meiados do anno passado, por occasião da tJrusca e sensível eleva.(;.ã.o doi'! 
prE-!ÇOS 

Mas, dizia, que o Presidente da :Republica quem pede que se lhe cassem 
as autorizo.ções da lei orç;amentaria. 

Po.- que? Porque essas autoriza ções legislativas, nem sempre significan:~ 
faculdades. Quando o Congresso autoriza ao Presidente da Republica a abrir 
credito para. pagamento de sentenças judiciarias, não é uma a utorização r ..... 
cultativa do Congresso s ob fórmf~ de uma a utoriza ção, manda que elle f l>,ça 
esse pagamento. 

Assim,. tratando-se de uma e rner gencia, quando o Congresso autori::a a 
praticaJ" uma rnedida, elle i~ pra tica. porque quer, é a sua obrigação, e a au-
toriza ção ha de ter o caracter facultativo . E' precizo acabar com essas auto-
rizaçõe3 O!'çamenülrias. Depois, porque ra:â'i.o nós não podm·emos revogar 
as disposições do orçamento nmna lei commurn? Por que? Porventura, essn 
Ilrojecto de lei de emergencia não está revog-ando disposições orçamentaria s '! 

V . B x. nào ignora que urna das disposições üu·ifaria s do orçamento vi-
gente se refere propriamente a o impos to sobre os vinhos em casco, mand:.. 
cobrar 60 1·éis por litro, e o projecto de lei de. emergencla nã o está revoga ndo 
uma dispo:üção da lei orçamentaria? 

Ass im n ecessaria m ent e, essa emenda t erá de ir nova m ente á Con~mis

são. E esp8rc. que a Ca ma ra não 'i h es negará seu voto, n ern mesmo a propria 
Commissão de Finança s . 

Com r:elação á s emendas que tendem a fa;;er subü· o cambio, eu só vejo 
uma ,. a que a.utoriza o Poder :mxecutivo a 1JJam·antaJI· o calê. 

Se me foss t. dado da r um eonselho á Commissão, eu dir ia que suppri-
ntisEie essa emenda IJCH" :mutil, porqu e que r.n tem autoriza.çi:i.o para vender, 
tem a utonzaçâo pa ra 1./Ja.rranta.,·. 

&hnente a inda rnais inutil , ~orque is s o era nina cousa que j á se devia 



·ter .feito ha muito tempo, porque assim teria. evitado de entrar na prar,a 
ha dias passados para. comprar um milhão de libras, fazendo descer ainda 
mais o cambio. 

Sm·ia dinheiro em deposito; seriam recursos financeiros que elle teria lan-
·çado mão sem entrar em concurrencia com os jogadores da Bolsa. 

Assim Sr. Presidente, terminando as minhas ligeiras considerações, e 
ree~ervando-me para na 3" discussão, concluir, remettendo á Mesa; varias 
emendas, que me dispenso de ler, pouque serão publicadas, eu faço um ap-
pello á Camara dos Deputados para que não permittaque a. opinião publica 
PO>iS<i eons:iderar um tnw esse projecto; para que não se augmente a descon-
fiança. da Nação sobre a nossa. attitude, a respeito da crise que se diz nacio-
nal., muito embora não acredito que haja nesta Casa, um só Deputado, e m•. 
Commi.>;são de l!,inanças, um só doR seus men'lbros , que diga que esse pro-
:Ject.o, e emendas influam de qualquer maneira na c!'ise nacional do Bntsil. 

Isso é innocuo. Essas emendas não preenchem seus fins; os jornaes, o 
I>OVO, o Pnr-lamento, todog estão convencidos de que ha necessidade de rne-
d idas q ua.emruer, mas não essas. Certamente as eme.ndas que vou mandar 
it 1'\l:esa visam alguma cousa, dim'inuir ou estancar a perseguiç:ão ao com-
rnercio, a c:c.bar co1n essa diversidade entre os eommerci~ \ ; Ces d<L mesma classe; 
~·isarn rJl:OI:eger o povo contra c p1:oteccionismo dentro que o projecto e>:-
tatue . Nenhuma, porém, tem a efflciencia. de curar >• t=,rrande crise nacional, de 
o.u~ no.,. falia o honrado Sr. Presidente da Republica, quando reu:nio os no-
taveis da volitica., em conselho ele ga:binete, rmra pedir uma meclida qu;, de"-
bella~se o g-rande mal. 

Nào compete a nós outrt.s, Sr. Presidente, '"presentar essa medida. 

D;;;s<•-0 já, não somos Governo. A nós nos cabe o direito de C"ritica, para 
constituir o equili.brio na formação das l'Jis. SE: 'is<su se púde traduzi!· em uma 
colla borw;ào, é essa a nossa collaboração. 

I\: ;:ntií:o, quando as n<edidas vieram, capazes de incutir a confiança na 
opinião pul>lica e no povo brasileiro ,confiança, abalada até ás profundezas 
pela sit ua(;ã o polit\ca pela candidatura mineira, como já mostrei do meu 
discurso; qmtndo essa confianç~• penetr(tr em todas as consciencias, no povo 
e, mesn:w, nas cla;;ses óirigentes, entào teremos rehabilitado a. Republica , 
.te.remos rehabilitado os nossos e1·editos parlamentares, bem compromettidos. 

l\Tin.gtlf•JU acredita em nós, por mais sérias que façamos as nossas phy-
sionomias . Ninguem a credita em nós e é precizo que se a credite. Chegou o 
.momento óifficil em que, como no caso da esphyng-e, ou somos séi·.ioa, ou 
então s•3remos devorados. (1J.I1~ito bmn .: m;u.Uo '.be·m. O O?·ador é cu•nvr·im.cn-
t"J.o.) 

O Sr. · Anna.n.d'O Hurl~;oJaqu.i ( •rnovilmento de !LUt!nção) .: - Sr. Presi-
dente, não é sem profundo constrangimento que me animo a t omar parte 
no d.eb::üe aberto sobre o pl"oj ecto vindo do Senado e tendente a attenmn·, 



por medidas legis lativas, os effeitos decorrentes da intensa pertur·b&}ão em 
que se encontra o commercio de nossa terra. 

Não eommetterei o desprimor de bordar sobre o assumpto, por . de:mtüs 
discutido. considerações outras que não aquellas que se prendam mais dire-
ctamente a o projecto do Senado, emendado pela i!lustre Cormnissão de 
Finanças ela Camara dos Srs . Deputados. E pouparia., certamente, aos be-
nevolos collegas que me distinguem com sua attenção a minha yresença 
na tribuna, se, desde o anno passado, não houvesse traçado a norma da 
m inha orientaçiio em rnateria financeira e economica con1 dous !liscursos 
que pronunciei na sessão de 20 de Dezembro do anno findo, e nos quaes. 
justiúcando a ma.neira de vêr e alto este relevante problema, solicitei da 
Camara dos Srs. Deputados, e tive a honra da s ua acquiescencla, que 
consU.tulsse u1na Co1nmissão pal~a, justamente com uma outra do S enado 
Federal, no periodo das férias parlamentares, fazer· um inquerito completo 
SObre phenomenos que tão profundamente estavam, desde então, p e""i:U!' -
bando a vida do paiz em seus varios aspectos commerciaes, economi cos e 
:financeiro:;, abalando-o em seus proprios alicerces. 

A Camara. com a sua. costuma da benevolencia para. commigo, aceit a ndo 
as razões que apresentei, houve por bem a.pprovar 1• minha indicação e '~ 

constituição da Commissão desü• Casa J'oi feita, não logrando, entret anto, ü 

idéa vencer no Senado Federal, de fôrma que o trabalho que podia ter sido 
reali:mdo com absoluta calma, no interregno parlamentar, de inquerlt o de 
todl'l.s as opiniões. colhendo-se as informações onde quer que se as encon-
trasse, para agora fornecer-nos os s ubsídios essenciaes á decretação das me-
didas mais necessarias a minora1· os males que ora assoberbam o commer-
cio do nosso paiz, esse taba.Jho, dizia eu, não pôde ser examinado por · fa.lta ele 
t empo, obrigando-nos assim a resolver agora o. assumpto sem possuirmo,; 
Robre elle as preciosas indicações que um estudo profundo nos podia for-
necer, mostrando as causas e indicando os remedios. 

Entret:.l!nto, pelos estudos por rnim mesmo feitos. posso trazer· á C<tmara 
o l'crmltado das minhas convicções, fructo de minha observaçã.o sobre fa-
ctos gentes da v ida activa do commercio e da economia. nacion.aes. afim de 
contribuir para uma soluçi'í.o do ·assumpto importanti.ssimo que vem rech-
mando a. atten.ção do paiz. 

Não cfwsarei a. benev.ola attenção elos meus hon1·ados collegas com o 
€xhi.bir as provas t'ea.es elo estudo consciencioso que fiz, no interregno par-
-lm'nentar, sobr·e as perturbações profundas por que vem. passando a. eco-
nomia na.eional; em um dos seus aspectos - o a.specto commercial. 

Colligi, eu mes mo, com o. auxilio de amigos dedicados e de funccionarios 
competentes das repartições publicas, quadros sobre todos os a:;;sumptos re-
ferentes á. parte propriamente comm.ercial, para poder chega1· a a lguma 
conclu são, na,; eonsiderações que venho fa.zendo, como ná emenda e no pro-
jecto que vou sübmett ei· ao csclnredclo julgamento dos metls honr-,·rctos col-
li\gas. 
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Taes elementos, que escla recem perfeitamente a questão, eu pedirei li-
cença, como ora peço, para juntar opportunamente en; meu discurso. 

Chamado. -como s omos todos nós , a nos pronunciar sobre est::t mat eria . 
n ão me reputei, confesso á. Camara, sem falsa modestia, com a utoridade 
sufficlente pa ra indicar remedio a males tão afl'lictivos, oriundos . das cau-
sas varias. a dmiravelmente expostas nos estudos mais notaveis, apresenta-
dos por eruditos financistas e economistas, na Conferencia Internacional 
Financeira de Bruxellas, cu jas conclu sões poderei ler á Cama r-a. e que. 
desde já devo declarar, confirmando o aparte que dei nesta Casa, quando 
orava o brllhante Deputa do pelo Rio de J a n eiro, cujo nome declino com 
pra>.:er. o Sr. Mau ricio de Medeiros , confirmando que, reunidos em concla\·e 
memoravel os homens mais eminentes d(1s f inanças internacionaes, cqm 
egoísmo, até cer to ponto desculpave!, não encararam o problema senão J)elÇ> 
lado dos interesses immediatos dos povos qu e representavam . Leiam os 
meus nobres collegas algumas das conclusões desta m emor-a.vel assembléa 
e concluirão commigo que os grandes finan cistas se collocaram em certos 
Conselhos unica.ment.e sob o ponto de vista europeu_ 

M;üs tarde, como consequ encia natut·a l da indicação final approva!'h 
nesta. Conferencia Inter nacional de Bruxellas, o assumt J foi levado a o eo-
nhecimento da Liga das Nações. em Genebra. que se pronuncio u sobre elle 
de fórma a que sem duvida a Ca.mara conhece e qu e tive ensejo ãc lêr no 
resu mo geral das actas dos trabalhos da Commissão Financeira e Eco-. 
nomica da Liga. 

Comprehende a Camant que. estando o assu1npt.o no conhecimento de 
todos os col!egas, não serei eu quem lhe vá. roubar o precioso tempo, lendo 
esses documentos. 

O SR. ÜCl'AVIO ROCHA : - Estamos ouvindo V. Ex. com muito pritzer e 
atten ção . (Apoiados.) 

O Sn . AR?1IANDO BuRr..~A:&IAQUI: - Muito obrig-ado. Não parou nJü a acçã.o 
dos financis tas de maior renome, jli. não direi em todas as partes do mundo. 
mas na Europa e nos E stados Unidos, os quaes se reuniram novamente e 
pela terceira vez. em. uma Conferencia Parlamentar Interna-Cional de Com-
m ercio, que teve luga r em Lisboa, de 24 a 27 de Maio, e cujo resumo tenho 
aqui em mão, confer encia onde teve occasião de emittir o seu voto um dos 
homens que, muito merecidamente. gozam do maior acatamento, o Sr. Ra-
phael Jorge L evy. apresentando um estqdo, poss o dizer exhaustivo, c1o cam-
bio, a que deu o titulo de "O ca1nbio", com o sub-titulo "Cambios inter-
nacionaes desde 1914" . 

Eile fez um estudo rninuclo::;o da situação can1bial em todos os princi-
paes paizes, a ntes de chegar á a nalyse das r esohições adaptadas pela Con--· 
ferencia. Financeira e I!Jconomica da L iga das Nações. conduzido com exame 
rapldo dos tres projectos -offer ecidos, como meio de resolver as grande~ dif-
ficulda<les, oriundos do desequilibrio entre os valores das <live1·sas moedas. 
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Um é o projecto internacional Ter Meulen, que servio de ba~e ás con -
clusões brilhantemente del'endi<:1as pelo eminente Deputado elo :mstado do 
Pa.rá, a cujos esforços e competencia no assmnpto, com grande prazer, vejo 
a Camara inteira rendendo homenagens·, desde que pela primeira vez 0 in-

eluio no lugar que de direito lm muito lhe cabia na Comrnissão de :r:<'ina.n-
\~as. (Ap o-i.acl .. os . ) 

JI:m seguida, h <.L o Pl'Ojecto Lamont, ap r esentado nos Estados Unidos ; " · 
finalmente. o projecto inglez de Sir lDdwarcl Mountain, sobre o qual calquei 
uma emenda, que vou ter a honra de lêr á Camara, o que farei mn..i~ aclia.lJ-
te par-a. não perder o fio das con slde1·a(;ões que vou fazendo. 

~ronuLndo na 1najor conta. cci1uo é de n1eu rigoi.'OHO dever, o In·ojee~.o 

n..pre:;enta do pela illustre Comn'liss:io ele Finanças, a cujo saber e capacidade 
não ce~so de tributar· o mttis sincero preito, e lendo com attenção redobrada 
as palavras elo meu eminente mest1·e - e creio que exprimiria o pensa-
mento da Camara dizendo ''do nosso eminente mestre" - o honradissim·J 
Deputado por Minas, meu pre>~ltdo amigo Sr. Antonio Car-los, HeliLtor oJa 
Receita (?n·wi.to bem,), e como que procurando devorar o sentido, ·senão ns 
proprias palavras elo magistra l estudo com que mais uma vez enriquece os 
.A.nnaes do Parlamento, um outro dos nosl<os mais consagrados mestres, o 
meu preclaro a migo Sr. Cincinato Braga, Deputado .por S. Pa;u·!o (mu.itfJ 

liern), cheguei. ;;en hores, á con clusão, que vos confesso, de me não senta· 
satisfeito com o projecto que tão illustrach e competente Commissão redi-
gia, sob a inspiração desses provectos parla.menb.tres, senhores consmnma· 
elos cht ma teria em. debate. 

Assim é que me an imo. tão sómeúte p1·eso áquillo que reputo o cum· 
primento do meu deveJ', a offerecer á consideração de SS, J!Jxs. e á hene-
volencia, da Camara dos Srs. Deputados emendas que, por intelici.dade 
minha, tive de redigir em contrario fts idêas elo projecto ela Commissão (le 
:ti"inan,ças . 

.E digo por infelicidade porque todo o meu sincero desejo e1'a o di' 
a poiar o projecto formulado por a utoridades tão competentes. 

Devo (lesde já ruzer á Camara dos Srs. Deputados que, com relação ao 
n. 1 do a rt. 1•. em conscieneitc. a minha op1mao está perfeitamente de 
:wcôrclo com as eon>'<iderar.ões brilhantemente adcluzidas pelo illustre Depu-
tado pelo l!Jstaclo do Rio de Janeil·o. o S1·. Mauricio de l\iedeiros, quando 
eondemnava a ctbolição ela. taxa de armazenagem, a.credita.ndo ser um pe-
queno palliativo que não vinha a lterar a situação de d i.ffi culclade:; do com-
rnercio. 

Nii.o neces:;ito, portanto, ·fatig-ar a attenc;ão dos c:olleg-a.s (nào a .. poü:uJ.os ) 
Mobre e:;te assumpto. bastando sómente acrescentar tuna razão, Ç1ual a de 
que o computo geral de arm:.tzena.gem consignado na lei da receita importa 
annuaJmente em 700 contos, isto é, 58:333$ mcnsaes para ser·em distribui-
dos por todo ·a BJ'a.<;iJ. Da.r, portanto, ao eommercio urna tão insignificante 
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somma é como que lançar uma gotta de agua em. um copo que já a tem 
bastante. 

Tolerante por tn·incipio e por educação. desejoso sempre de encontrar 
um ponto de transigencia, não me satisfiz com a redacção dada ao n . 1 do 
art. P, pela Commissão de F inanças, e tomei a liberda de de apresentar a 
·liberda de de ap1·esentar á sua consideraçiio <t redacçiio seguinte: "Redija-se 
assim o n. 1 do a rt. 1•: Fica o Governo autorizado a dispensar no decurs o 
do anno corrente de 1921 ... " 

:!'{este ponto tenho gt·a nde prazer em estar de accôrdo com o illustre 
Deputado por Pe1·nambuco, que acaba de abrilhantar esta tribuna .. 

O SR. C...o~ÇALVE!S MAIA: - Não imagi na V. Ex. ~L consolação que tenbo . 
O SR. ARMANDO BURLA111AQUI : - ·' . .. a cobrança da taxa de armazena-

gem, pertencente á União, na::; Alfandegas e Mesas de Rendas Federaes, de 
todas as mercadorias que não demorarem nos armazen::;, trapiches e depo-
sitas cobertos, ma is de 90 dias. a contar do da entrada". 

Parece-me que a redacção é sufficientemente clara para dispensar-me 
qualquer just.ific..'l.tiva nesse sentido. 

0 SR. MAUJUCIO DE MEDEIROS: - A s uggestão de V. Ex . é mil vezes mais 
feliz do '!ue o que se está fa zendo: dá um prazo para -~timula.r a retirad:-t 
da m ercadoria; actualmente é o contrario. 

0 SR. ARMANDO BURLAl\I..l.QUI : - Muit o agrm'iecido ao a poió que V. Ex . 
trn.z á minha modest~L s ugg-estão. 

Chego a declarar que, se queremos pre~tar· um. auxilio, devemos pre>J-
t.al-o o mais completo, sem indag-ar a quem aproveita, 1·esalvando só1nente 
como face. os intet·esses do Thesou1·o, com a. linlitação do pr-a.zo em que <~~ 

m ercadorias ficam dispensadas do pagamento da armazenagem . 
Releve-se-me a inda dizer que nunca devemos perder de visl:.t neste pa •·-

ticular. como em outros das m edida.q que têm sido suggeridas, a situação de 
inferioridade q ue vamos crear para aquelles que se s ujeitm·am ás dura;, 
condições do momento e que 1·etiraram s uas met·cadorias das Alfandeg:.v 
sem fruir vantagens que ora vamos da r , justamente aos q ue não puderam 
satisfazer os seus compromissos para com o Thesouro publico, que não é o 
responsavel directo e só muito remotamente o é indir ectamente, de situa-
ções de angustia em que se debate, principalm ente, o gra.nde commercil), 
situação que não é peculiar ao Bra.<;il, sendo a ntes uma. situação genera li-
zada. como consequencia natura l da norma liza ção das actividades intensa-
mente accelera das em período immediatamente a nterior para a ttender 'i.s 
exigencias da guerra que. devastando em seu s effeitos materiaes a Europa. 
veio se a lastra r em suas consequencias damninhas por onde quer qu e :•e 
trabalhe . 

Devemos ter bem em m ente que não podemos intervh· com >LS nossas 
medidas para beneficiar uns em detrimento de outros. Dahi a ra.zão por que 
entendo dever dis pensar a todos, indistinctamente, taxa das al'Ulazenagen:s. 
mas limitando o tempo de beueficio. 
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Faço urn seri:(lão mais eompleto e acautelo os interesses do etario na-
cional. 

Com rela,ção ao n. 2, Sr. Presidente. e neste ponto sou radical, acho 
absolutamente desnecessario que se pense em dispensar de leilão as _mer-
cadorias que forem abandonadas nos armazens das A1fandegas porque, com 
o abandono das mercadorias. se não se faz leilào. dentro de muito pouco 
tempo ficarão occupados os espaços dis poníveis nos armazens e esse aban-
dono indica que o possuidor das mesmas mercadorias, por qualquer razão, 
por lamentavel que seja, não poderá mais dellas se utilizar. Não ha, pois, 
motivo para que o Estado prolongue a r educção da renda que lhe é devidâ 
por essas mercadorias. 

Parece-me, portanto, de somenos importancia a s uspensão dos ieilões de 
mercadorias que tive1·em sido abandonadas e. fazendo deste ponto questã.o 
radica l, proponho a suppressão do art. 2°, uma vez aceito o n. 1, como 
proponho. 

Com relação ao n. 3, sinto-me satisfeitissimo em estar ele perfeito a e·· 
côrdo com o illustre Relator da Receita. Aliás, devo confessar a S. Ex . , 
que ficaria sen1pre 1nuito s atisfeito se nos meus estudos e observações vies:::e 
sempre a fica,r de pleno accõrão com S. Ex. 

0 Sn . AN~'ONIO CA11LOS: - Bondade de V. Ex . 
O SR. ARMANDO Buru..AMAQUI: - Acho, apenas. que a este numero sáo 

per:Eeitamen.te cabíveis as considerações que f ez o illustre Deputado por 
Pernambuco, meu distincto amigo Sr. Gonçalves Maia, mostrando situações 
que se podem apr esen tar e que a providencia não pa reee aeaute1ar, redigida 
como se acha . 

l'Jntendo, portanto, que, mantida a idéa do illustre Relator da Receita, o 
n. 3 consulta. um pouco mais os interesses reaes do commercio, a. que que-
remos auxiliar, emquanto a taxa ele ,,cambio fôr inferior a 7 dinhe·iros, do 
que eomo está escripto no parecer. 

Sobre o n. 4 t enho uma divergencia profunda com a Commissã.o. Sinto-me 
mesmo divergente com um espírito .elos mais lucíd,os que aqu> .se n1anifestaram 
sobre o a:;::;umpto. Entendo, Sr. Presidente, que elevemos supprimir o n . 4 
do artigo 1". Esse numero 4 se r efere a um ponto importantíssimo, qual o 
de cancellar ttO Governo as autorizações de que se acha munido pelas leis 
orçamentarias. ou por outras· leis ordinarlas, e que possam tr ..-.... zer onus para 
o Thesouro Nacional. 

O meu muito prezado ameigo, um dos espí ritos mais brilhantes desta Casa, 
que sabe com que prazer declino seu nome, o Sr. Octavio Rocha .. . 

O SR. OCTAVIO RoCIIA: - Obrigado a V . Ex. 
O Sr1. ARMANDo EuRLAMAQUI:-... no intuito muito sincero, e desta since-

riclacde posso dar o m[liS completo t estemunho, protendeu red.igil·, este numero 
de fúrrna imperativa,, que a Commissão de Finanças não accei.tou e que o 
illustre ·depu.taclo pelo Rio d·e Janeiro, Sr. Mauricio de Medeiros, cujo nome, 
mais uma vez, enriquece estas minhas modestas suggestões ... 
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0 SR. MAURICIO DE MElOEIROS: - Muito obrigado a V. Ex. 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - ... acaba de renovar no plenario. 
A Commissão acceitou outra fórmula, e eu me permitto divergir, quer da 

fórmula· ·apresenrada pelo illustre deputado pelo Rio Grande do Sul, renovada 
pelo illustre deputado fluminense, quer daquella que foi acceita pela Com.-
mi:Ssão de Finanças. 

Entendo, Sr. Presi<lente, que não devemos tocar no assumpto. Acceitar 
·O que a Commissão votou, parece-me superfluo. O resumo é este: a utorizar o 
Governo a ' não se utilizar das autorizações ... 

O SR. MAURICIO DE MEDEIRos: - Foi por isso que procurei emendar. 
O SR. ARMAN1>0 BrrRLAMAQUI: - A redacção do -i!Iustre representante do 

Rio Grande do Sul e a emenda do nobre deputa do fluminense são, a meu ver. 
ma·is cabiveis, de que a que foi acceita pela Commissão de Finanças; mas, ~r
mittam que me ouse insurgir c'ontra tambem ella, porque, façamos justiçaao 
Governo, si a situação é de tal modo grave, como todos reconhecemos, é claro 
.que essa gravidade não terá escapado aos poderes publicos do paiz. Si nós sen-
timo.'! qu e não podemos votar medida alguma que a ugmente os compromissos 
do Thesouro, claro é que quem, como eu, .confia plenamente no Governo da 
Republica, quem, como eu, sabe todo o empenho que ~e emprega para bem 
cumprir os altos poderes que lhe incumbe . .. 

O SR. ALvARo BAPTISTA: - Mas elle ainda não disse nada á Nação a res-
peito. Si o tivesse dito estaria de pleno accôrdo com V. Ex. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQU!: - Agradeço O subsidio de V . Ex., mas neste 
momento não fallo pelo Governo. V. Ex. me honra com o seu aparte. Eu é 
que estou no meu exame de consciencia pa ra declarar que estamos nesta si-
tuação: e m face de um Governo que eu sei vivamente interessado em fazer 
tooo o bem possivel á Nação, que lhe confiou os mais altos postos na admi -
nistraçM do· pa:iz. 

Conheço os esforços que dia a dia, instante a instante, o Governo emprega 
para: se mostrar na altura, não direi da posição que occupa, mas desse tre-
mendo momento que a Nação atravessa. (Apoiados.) 

Eu. que tenho certeza do que é quasi uma obcessão, berndicta obcessão. 
no espirito clariv-idente do Chefe de Estado, a .preoccupação das minirnasdes-
pezas, sinto-me perfeitamente bem em não acceitar. nem a fórmula generosa. 
no seu fundo, que o illustre deputado rio-grandense propoz ã Commissão de 
Finanças. nem a fórmula m a lleavel e ductil que a mesma Commissão accei-
tou. Prefiro não tratar do assumpto, o confiar plenamente no Governo da 
Republi= ... 

O SR. OCTAVIo RoCHA: - E' um ponto de vista muito respeita,vel. 
O SR. MAuRICio DE MEDEliROS: -V. Ex. attenda ãs seducções que. muitas 

vezes ; ac tuam sobre o Governo. Ainda, no momento actual, está aberta uma 
nova concurrencia publica. para a construcção do edificio do Fonum. E' certo 
-que se paga em apolices e que se trata de uma construcção urgente, mas são 
novos encargos para o Estado. E' uma seducção muito justa, quer do Presi-
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dente da Republica, quer do Ministro; mas, se houvesse a nossa attitude clara 
e franca, supprimindo autorização para qualquer outra obra nova, dessa sedu-
cção, pelo menos, estariam escapos esses illustres ad.Ininistradores. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - A observação de V. Ex. é muito proce-
dente, e é porque eu conhecáa o intuito que dictou a emenda do Sr. Octavio-
Rocha, que, qualifiquei de generosa a redacção dada por S. Ex. Mas, 
acceitando o facto concreto que V. Ex. acaba de citar, permitto-me lembrar á 
Camara dos Srs. Deputados que o Governo da Republica se encontra em face 
de disposições, não de agora, mas quasi do inicio da Republica, cobrando uma 
taxa annual desse movimento de fõro para a construcção desse Forum, e das-
pendendo, fastando, sem prestar contas de especie alguma, aquilla que con-· 
stitue um patrimonio obrigatorio para um determinado fim. Mas vem um Pre-
sidente da Republica e declara: necessario é parar com esse estado de cousas, 
que crea para nós, detentores do poder publico. uma s ituação moral lndefen-
savel. 

O SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Tal medida crearia uma situação material 
igualmente indefensavel. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: -V. Ex. vae ver que não. 
Diz o Governo: tenho arrecadada nas a rcas do Thesouro a somma suffi-· 

ciente para a construcção daquillo que a lei determina. Venho cumprir .a lei , 
mas reconheço que a s ituação financeira é precaria, é difficii. 

E que fazer ? Vae fazer esse edifício, por todo mundo reconhecido neces-· 
rio, quasi que indispensa vel, e o faz de que maneira? Pela emissão de títu-
los de credito, cuja renda desse proprio imposto, creado pela Nação, será suf-
f!ciente para pagar os juros da amortização da quantia que, em credito,. 
vae ser despendida para installar decentemente a Justiça F ederal. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - A minha objecção é tão sómente quanto á. 
opportunidade . V. Ex. reconhece, quet desde muitos annos, desde o inicio da 
Republica, se cobra uma taxa. Logo, reconhece a necessidade da construcção. 

A escolha é da opportunidade, unicamente, e nessa escolha é que influe a 
seducçã o dos administradores. 

O SR. ARMANDo BURLAMAQUI: -V. Ex. vae ver que a opportunidade, ten-
do em vista a situação financeira, igualmente se justifica, porquanto a · despe-
za não vem onerar os cofres publicas. 

Tenho explicado a m a neira pela qual o Governo vae faze r a construcção, 
isto é, empregando títulos de credito para cuja satisfação tem uma renda 
especial su fficien te para os seus juros e sua amortização. 

Os ·encargos do Thesouro. não são accrescido~, e a lei é cumprida e a justi-
·ça. tem uma installação digna de sua elevada missão. 

0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: -E' uma illusão de despezas. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Não é uma illusão de despezas. E' u ma.. 

despeza real, mas garantida por uma renda especial. 
0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS: - Não é des.peza real. 
O SR. ARMANDO BURLAM AQUI :-E' um · credi to aberto com uma garantia es-· 
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pecial, cre<lida pelo Congresso, e que de agora em diante vae ter a sua appli -
caçã,o ra zoavel, logica e natural, qual a de pa gar juros de títulos e amortiza-
~ão desses títulos, necessarios á construcção do edifício do Foru.m. 

O SR. BuENo BRANDÃo: -E' o pagamento de uma divida· por meio de tí-
tulos. 

0 SR. GONÇALVES MAIA: - H a muitas nessas condições. 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - O nobre . deputado fluminense tem razão, 

não nesse ponto particular do Fôro, mas no ponto de querer a rmar o Go-
vmno ... 

O SR. :MAuRICio DE MEDEIRos: - De resistencias contra solicitações e sedu-
cções. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - .. . do necessario para resi-stir a todas as 
seducções que lhe poss.'l.m vir, sejam de onde fôr. E o Gove rno não deixa de 
ter a sua parte humana e todo ser huma no ê fraco . 

O SR. RAUL ALVEJS: - Ahi ê que está a cousa. 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Poderá com essa arma resistir. - não 

contesto o valor do argumento-mas .perrnitta o illustre representante flumi-
nense, vim armado pa r a deixar de lado a phraseologia, não de V. Ex., mas 
geral, com q ue se vive a manifestar por todos os meios, por todos os modos , 
contra a continuação de obras publicas e a continua,.~o de despeza.s que não 
sejam estrictamente necessarias á vida do pajz_ 

Quero passar, si a Camara me consentir e as minhas forças permittirem, 
não fa llando da necessidade, da vantagem , da inconveniecia ou de qualquer 
outra fórm a, absoluta e a bs tra cta, pa r a o terreno concreto. Quero chamar a 
attenção da Camara dos Deputados para que Blla examine commig o, na po-
breza mesmo dos elementos que eu lhe trouxer, a 'situação exacta em que se 
encontra o G overno da Republica, em face, não sómente das desp ezas já r ea -
li7..adas, mas das despezas em andamento e dos compromissos assumidos. 

Perguntaria. por exemplo, si em · boa. consciencia, si em sã consciencia de 
brasiloeiros. haverá algum deputado que ouse negar seu concurso ao appello 
tão eloquente que aqui di!'igiu o illus tre reprBSentante do Pará, pedindo a 
attenção dos poderes publicas pa ra a situação precaria em .que se acha o 
seu Estado e apontando as m edidas natura es e efflcazes para retiral-o da si-
tuação de miseria para que marcha, si não tormos ac seu encontro para 
sal val-o. 

Uma dessas medidas que constituem uma das autorizações de que o 
Governo se acha a ppa r elhado. ê a encampação da Estrada de Ferro de Bra-
gança. Per gunto eu: será possível que o Governo da Republica abandone o 
Estado do Pará, quando póde praticar uma medida que lhe a ugmentará opa -
trimonio, empregandl) exclusivam<=nte titulos de creditos ·estendenC!o a ,suares-
ponsabilidade por muitos annos, para vir em soccorro, em auxilio, em a mparo 
de um Estado que d'eclara- " no meu tempo de riqueza , de opulencia, sugaste 
as m inhas energias; agora que estou a cahir de pobreza, recusas-me o teu 
conc.urso" . Senhores, n~.o comprehendo federação desta maneira. 
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E para que quer Pará esta encampaçã.D? E para que pede o Pa1·á 11sté 
dinheiro, dinheiro da Nação brasileira'? Para despendel-o, para gastal•o em 
vão ? Nã.D. E' para seus compromissos, para diminuir seus encargos annuaes 
e restabelecer seu equilibrio orçamentario; é .para poder viver com sua pro-
pria riqueza, com seus proprios recursos. 

Confesso a V. Ex., como confesso á Carna.ra :· nã.D recuso o meu voto a. 
medida desta ordem, seja para Estado fôr. 

Si eu não recuso, é claro, é logico, é P'erfeitrunente natural, que a repre-
sentação do Pará, tão zelosa pelos seus interesses, não venha com o seu voto, 
contribuir para que se estanque, para que .:le feche uma .lias valvulas por 
ondb ella posl!a re~pirar, satvandü o seu t,'rande Estado, parte integrante da 
nossa União, para a qual tanto contribuiu em outras éras, quando as demais 
.regiões do paiz não forneciam para o equi!ibvio da balança de pagamento& as 
quotas eleva das com que pres entemente concorrem. E, entretanto, nem por 
haver diminuido a contribuição da Arrlazon:ia no nosso volume de exportaçã.D, 
nem por ser menor o seu valor, tem deixado elle de figurar como um dos 
nossos principaes artigos, que se classificam na lista de nossas trocas com o 
extrangeiro . 

Sr. Pre6idente, como V. Ex. sabe, a Estrada de Ferro de Bragança foi 
construida com os unicos e exclusivos recursos do Estado do Pará. 

Serve a uma zona fertiHssima. Lembre-se aCamara das eloquentoo pa-
lavra,s do nosso mustre collega Deputado Eurico Valle. 

Conheça a Camara as mensagens do illustre patricio Sr. general Lauro 
~odré, quando no elevado exercicio ·de governador do Pará. 

Niiú fará o Governo Federa1 Uilk'L tran"sá.cção onerosa . . Ao contrario, vai 
~<dt!Uirir uma estrada de ferro que augmentará o valor do patrimonio nacio-
nal, dando uma receita que, si presentemente não é muito a lta, já é sufficien-
te para cobrir a despeza, deixando um sai do regular e que crescerá quando o 
seu apparelha mento, o ap.pa relharnento da estrada, puder dar vasão ao desen-
volvimento da rica região que a m·esma estrada serve. 

·P.erguntar-&e-ha, mas por que, então, quer o Pará transferir sua bella 
éStrada ao Governo Federal? Justamente por isto mesmo; por não ter re-
cureos para a a pparelhar convenientemente, estrada que como todas as con-
generes, teve de padecer ao longo periodo da guerra uma deterioração continua 
a que os cofres estadoaes não podem attender como seria de desejar. E não 
podem attender pelas varias razões que todos conhecemos, sabendo um pouco 
da situação actual da Amazonia: com a crise de seu prJncipal producto de 
exportação. 

Senhores, é esta uma das a utorizações de que ainda não se serviu o Go-
verno. V:unos .impedi.J-o de se servir quando ella traduz um remedio effica.z 
para debellar um grande mal ? Pelo meu voto, certamente, não. Não será 
tambem pelo v-oto da bancada paraense. Não poderá ser como vamos ver em 
seguida, pelo voto de nenhuma das demais representações, que todos terão de 
ficar solidarios com a acção do benemerito Governo da Republica vivamente 
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empenha.do em dar ao pa.iz., em todas as suas ricas regiões, os meios de acti-
var a exploração das riquezas para resolver pela valorização do trabalho 
a grave situa.ção de aperturas, que sómente cessará de exisbr quan do o nosso 
sforço sobrepujar as nossas necess·idades. 

Passemo,; ao Maranhão. Que obras fez o Governo Federal no Estado do 
Maranhão? Salvou da destruição com uma despeza, talvez, de quatro ou cinco 
m.il contos de réis, o patrimonio valioso qÚe ê a Estrada de Ferro de São 
Luiz a Therezina, que a circumstancia superveniente do estado de guerra de 
·1914 a 1918, abalando o mundo inteiro, não permittindo que o Governo de en-
tão volvesse pa ra lii a attenção necessaria, para põl-a em trafego e della au-

ferir as vantagens que agora está dando a fortuna do Ma ranhão e do Piauhy. 

Tive ensejo de percorrer essa Estrada. Vi com os meus proprios olhos a 
rique:;o-.a immensa daquella região e si alguma dôr eu tive, si alguma cousa 
senti em minha alma de brasileiro, foi admirar que se consentisse que duran-
te tantos annos, tanto trabalho, tantos esforços despendidos não fossem in-
corporados, effectivamente ao pa trimonio nacional, Estrada de um gran-
dioso futuro. 

Não tsei como explicar o caso sinão pela ignora~da em que se encon-
trava o centro do que era aquella estrada do Estado, em que se encontrava 
aquHlla via-ferrea já qua•si construída, estrada que liga hoje duas capitaes de 
Estftdos que -dependem de vias de communicações para augmHntar o volu-
me de nossos negocios, e desta fórrna accrescer o nosso valor econornico. 
Admirei-me de vêr que um tal facto fosse possível se dar no nosso paiz ! 

Vem o Governo actual, conhecedor mais de ·perto daquella região, infor-
mado nos seus completos detalhes por uma circumstancia feliz por um 
acaso de aO:ministração, e colloca á frente da Inspectoria das Estradas de 
Ferro o nobilissimo engenheiro. que é o Dr. Palhano, que lá vivera, lá se 
f.izera, lá passára sua existencia, que conhece tudo aquillo, e que diz ao Go-
verno: "olhae e meditae". E' quanto nos basta para ter a certeza de vossa 
decisão. 

O Governo corre a attender aos reclamos do Maranhão e do Piauhy, e 
para atteúdel-os faz trafegar a estrada, e para isso teve necessidade de con-
solidar o seu leito e adquirir o material rodante. 

Pois, então, será possível que a Camara dos Deputados critique esse 
a.cto? 

Poderá a illustre representação do Maranhão dar seu voto a qualquer 
medida que difficulte o acabamento desta estrada, que é visceral para o seu 
crescimento? Eu duvido. Esta ê, senhores. uma das autorizações de que se 
tem servido o actual Governo e que della não pode -prescindir. Deixar de dar 
o .seu desenvolvimento completo é, talvez, crime m.aior que o de á não ter 
·:leixado no estado em que se encontrava. Para dar-Ihe a facili-dade necessa-
ria acha-se o Governo munido de uma autorização de que vai se utilisar, de 
{!Ue deve se servir, fazendo uma obra de bom patriotismo. 
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O SR. RAUL ALVES: - Sou francamente partidario das estra.das de ferro; 
destas e •de muitas outras. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Reeve-me a Camara que eu agora faHe 
um pouco do meu Estado na ta l. Do meu pobre e esquecido Piauhy. 

0 SR. GONÇALVES MAIA: - Esquecido não; V. Ex . estii. a qui. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: -Agradeço a V . Ex. 
O SR. RAUJ, ALVES: - Do anno passado para cá tem sido lembrado. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Este Governo de facto, te mvolvido :1 

s ua carinhosa attenção para o meu Estado; mas não farei uma injustiç..'l. se 
declarar á Cama.ra dos Deputados, que eu mesmo, filho daquella terra, mas 
de lá muito tempo afastado, não imaginava o que é aquillo que agor.J. fui 
vêr, quando voltei aos meus compatricios pa ra pleitear a honra. de repre-
sental-·os, embora humildemente, nes ta Casa. 

O SR. SouzA FILHO : - Muito brilha ntemente. (Apo-iados.) 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - ÓÚO quero porém permittam-me OB nO-

bres collegas, externar uma opin ião minha, porque, por m ais insus,peita que 
ella seja, é sempre opinião de um filho que ama sua mãi, para o qual todos 
os defeitos são qualidades. 

Tinha a intenção muito just a , e muito louvavel, de acompanhar a. traje -
ctoria Iunünosa, como soe sempre ser a dos estudos do em-inente Sr.. Cinci-
nato Braga, e fazer, não na grandeza com que S . Ex. faz, m as á medida da.s 
minhas f orças, um estudo dos magnos problemas do P iauhy, como o que já 

rez com igual brilhantismo o Sr. J osé Bonifacio, illustre deputado ;por Minas 
Geraes, e como o que aca·ba de ser feito pelo Sr . Eurico Valle, deputado que 
se r evelou nesta tribuna um dos mais eloquentes membros desta Camara. 

Colhendo documentos para dar ao meu estudo uma fôrma de a ttracção, e 
mostrar quanto, nós brasileiros, desconhecemos a nossa terra .. . 

0 SR. CARLOS GARCIA: - Apoiado. 

0 SI~. ARMANDO BURLAMAQUI : - ... não sabemos O que ella vale, - ea 
mesmo, piauhyense, confesso que não sabia que m eu Estado er a tão valioso. 

Lerei á Camara para que ·ena imagine o que é aquelle Estado - e não 
:tarci uma descripção completa, porque isso seria fastidioso para VV. EEx., 
- tão sómente um estudo comparativo que fez uma cDmrnlssão de norte-
<IJilericanos, enviados ao Piauhy pa ra examinar as condições da sua riqueza 
e vêr se lá offerecia um campo propicio ao emprego de seus capitaes. 

Devo dizer a VV. EEx. que os algarismos que vou lêr não são aquelles 
que eu acredito mais verdadeiros, m as por maiores que sejam as deducções 
que façamos nesses a lgarismos, a Camara vae ficar estupefacta das riquezas 
cio Estado do Piauhy e que lá jazem inexploradas e que agora, sómente agora, 
com o Governo que se iniciou em 1919, se começa a da.r valor e trazer parà. 
a contribuição das r iquezas nacionaes, essa vastidão de fortuna que lá esta-
va abandonada e que continuará abandona da si deixarmos e m meio as obras 
que está realizando o Governo FederaL u sando de a u t orizações conferidas. 
pelo Parlamento. 
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Diz a commissão americana que percorre o Estado do Piauhy, com cujos 
membros me encontrei na minha ultima viagem, que a riqueza nativa que 
pederá tornar o Estado do Piauhy, dentro de alguns annos. em um dos 
maiores exportadores da America do Sul, consiste na exploração racional 
das enormes florestas de côco babassú, avaliadas em mais de "400 milhões de 
palmeiras", distribuídas em urna extensão de dez a vinte kilometros ás mar-
gens do rio Pa.rnahyba e seus affluentes. 

Essas palmeiras produzirão urna média de 10 a 15 kilos de amendoas de-
pois de abertas as nozes, tiradas as a=endoas, sendc que a safra. annual vt-
sivel pôde atllingir de quatro a seis milhões de toneladas. 

Confesso a V. Ex. que reputo exagerado o numero de 400 milhões de 
pa·lrneiras de babassú. 

Mas, devo dizer que realmente ao fazer a viagem de Therezina pelo Par-
nahyba pa ra a cidade deste nome e para Floriano, atravessando em uma dire-
cção de 132 leguas e em outra direcção 90 leguas, e ainda de Floriano á ci-
dade de Oeiras, no interior do Estado, fiquei realmente boquiaberto das flo-
restas de incontaveis palmeiras que possue o meu Estado. 

Oorn sinceridade, repito, creio que o numero de 400 milhões não seja ver-
dadeiro; mas, deve andar muito approximado desse P.·, rnero as que povoam 
~legremente as margens exuberantissirnas do rio Parnahyba. Quer ver, po-
rém, a Camara o confronto que lhe ha de fallar .profundamente á imaginação. 

Esse confronto é feito com o Esta.do de S . Paulo, o representante ma-
ximo da nossa acção, o Estado paradygrna do esforço brasileiro, honra da 
nossa Nação. O Piauhy quer ter a petulancia de, na sua pobreza, na sua in-
.significancia. como no seu esquecimento, reclamar da attenção dos illustres 
lto!legas, que tão benevolamente ouvem o seu humilde representante ... 

O SR. OcrAVIo RoCHA: - Com muito prazer. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - ... urn confronto com o Estado de São 

Paulo. 

0 SR. CARLOS GARCIA: - Isso muito nos satisfaz. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Veja V. Ex.: 
S. Paulo: 
População, 3. 500. 000 habitantes. 
Producção de café (m:édia.), 600. 000 toneladas. 
Valor médio dessa producção, 720.000 contos. 
Piauhy: 

População. 550.000 habitantes. 
Estradas de ferro, digo depois. (Pausa.). Não existem. 
Producção de a mendoas, tomando por base o desenvolvimento natural de 

25 %, safra média, um milhão de toneladas. 
Valor médio, 600 mil contos ! 
São os algarismos que nos fornecem os estudiosos americanos. Nestes 

algarismos já se faz uma reducç.ão consideravel quando se toma sómente 
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um quarto da producção de aJUendoas. Esta diminuição de q;uantiàade ser-
virá para attender as fluctuações dos opreços. 

Podemos, consequentemente, admittir como verdadeiro o valor da ex-
portação do Piauhy unicamente quanto a um dos seus productos, cuja explo-
J:aço tem sido retardada porque tem "se voltado para <3sta região a sol.icitude 
do Governo central. " 

E neste producto só está considerada uma das suas faces. H 2, porém , 
cutros de grande vulto. 

Admittamos para argumentar, Senhores, que estes algarismos estejam 
exaggerados, não representen1 a verdadeira situação . Reduzam-n'os os no-
bres deputados ás suas proporções exactas, si isso fõr possível; e eu J)Brgunto ~ 

pois então, em face deste doc.umento, que o extrangeiro nos fornece, mos-
trando que podemos ir buscar no E st a do do Piauhy um elemento poderosis-
simo da riqueza nacional, será possível que os representantes da Nação Bra-
sileira c1·itiquem. censurem, condemnem o Governo, por haver inicia 0 ,., ·- - -·-A 
Estado a construcçã.o de estradas de ferro, que< já attingiram 26 kilometros 
em trafego, · cuja renda basta para seu custeio? Será ,possível que o Parla-
mento do paiz recuse ao Governo os creditos necessarios ao proseguimento· 
dessas obras ? 

Respondam-me todos aquelles que collocarem o a lto interesse do paiz a.ci -
ma de princípios e de theorias. 

O SR. DroNYSIO BENTES: - O nobre Deputado precisa fazer justiça ao 
Dr. Barbosa Rodrigues que, e.m sua obra, Sertu1n Palrnarum,, descreveu 
todas as pa.Imeiras existentes ·no Brasil. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - NãJo nego que seja conhecida, o que 
c~tou mostrando é o seu valor industrial. Que1·o tão sõmente mostrar que 
nos encontramos em tal situação que forçoso é encarar de frente o perigo e 
resolvei-o. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, procuro ler muito, tenho mesmo a mania da leitura , s ou 
U!r: colleccionador impenitente de livros, sinto-me até doente quando passo 
u n1 dia Rem ler . 

O SR. AuausTo DE LIMA: - O discurso de V. Ex., está altamente instru-
ctivo. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Muito obrigado a V. Ex. 
Sinto-me afastado da carreira que abracei. Devo confessar á Cama.nc dos 

Srs. Deputados que, chamado á vida política, para commigo mesmo encer-
ra.rei o cyclo da nÍinha. vida militar. E , como não quero viver pa.rasit.aria-
·mente na. nova carreira que a generos·idade dos meus eleitores no P iauhy 
me abrio, tenho, como de ha muito venho fazendo, inclinado os meus <:'Stu-
dos para .as sciencias economicas e financeiras, do que, confesso á Cama-ra, 
possuo hoje uma bibliotheca bem regular. 

Pois bem; em todos os autores, .sem excepção de um .só, que tenho lido· 
ultimamente, encontrei este salutar conceito: "Um Estado só póde viver 
(lcsenvolvendo colossalmente a sua riqueza". 
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. Porque o desenvolvimento dessa sua riqueza é que lhe ha de trazer , no 
intercambio de .suas relações commerciaes, os elementos necessarios á valo-
rização desse proprio Estado . 

0 SR. PACHECO MENDES: - E' uma verdade axiomatica . 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Temos de desenvolver a nossa pro-

ducção ao auge, se queremos salvar o paiz. 
Feito isto, desenvolvida a producção brasileira, restabelecida. a situação 

da balança dos nossos pagamentos em nosso favor por um excesso de expor-
tação muito superior á importação, para cobrir todos os compromissos que 
dessa importação derivem e mais todos aque!les que o paiz é obrigado a 
satiEfazer pm· causas multiplas- e varias, pe1·gunto: pois, então, nem quando· 
um orador traz ao conhecimento do paiz a existencia de uma região que 
pôde fornecer a esse intercambio de negocios uma fortuna colossal, como 
esta. ·de 600.000:000$000 annuaes, de um producto que não tem succedaneo.-
em parte alguma, póde o Parlamento dizer ao Governo "Pa1·ae com o que 

' vindes fazendo nessa região?" 
Senhores, tal crime de lesa-patriotismo o Parlamento Brasileiro não 

commetterá. Quaesquer que sejam os princípios· vencedores n as theorias 
l'Ccnomicn.fl e financeiras, isto não será -pos.sivel. Enc"-ntramo-nos em ·face 
de situação em que as seiencias puras cedem seu lugar ás necessidades. 
Tive e nsejo ele declarar a esta Casa com convicção, no remate do discurso 
que aqui pronunciei a 20 de Dezembro, que não nos devemos deter no rigo-
rismo das bel!as doutrinas porque ellas não resolvem situações novas . 

Esta, a. que ::~.ctua.lmente atravessa.mos, é das taes. 

Senhores, ha ainda mais em relação aos Esta-dos do Norte considerações 
outras que devo fazer e que espero ter ensejo de fazer para declarar que 
nós possuímos um outro producto não tão valioso em quantidade quanto 
é o noõ-so ouro preto de São Paulo, de Minas, Rio de Janeiro, da Bahia e 
do Paraná, mas que tem talvez a vantagem unica sobre este producto, de 
até hoje não se haver descoberto em parte nenhuma elo· mundo para os 
misteres, que lhe são inherentes, um succedaneo, nem será possível obtel-o 
em parte alg-uma, não porque as condições de clima não permittam o cultivo, 
mns porque, para ,que elle comece <t produzir, é preciso que se passem duas 
ou tres gerações. E' uma dadiva de Deus ao nordeste brasileir-o que infe-
lizmente, pelas condições que todos nós conhecemos, não tem della tirado 
proveito relativo. Refiro-me á carnaúba. 

O Sn . RAUL ALVES: - Não é só do nordeste; é da Bahia tambem. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Todo o nordeste do Brasil é riquíssimo 

em carnaúba . Não é novidade que digo á Camara dos Deputados. 
O SR. RAUL ALVES: - V. Ex. fallou em nordeste, e como já se excluiu 

a Bahia do nordeste, digo que o meu Estado . é grande productor de 
carna.úba 

O SR. ARMANDO BunLAMAQUI: - Níio proclamo isso como privilegio do-
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r:ordeste. O que digo é que no nordeste existe esta r ique.;:a extraordinaria 
que todo o paiz sabe que já existe . Mas, o que nem todo o paiz sabe é que 
a carnaúba nas applicações que tem não encontra succedaneo de especie 
alguma. A Camara não sabe, talvez, o que vou declarar agora por- informa-
ções que tenho·: é que nos Imperios Centraes, em lucta com as potencias 
alliadas, justamente a falta dessa materia prima pétra os productos que se 
tornavam in<lispensaveis , aggravou a sua situação industrial , em maior 
€scala que a ausencia da borracha. 

Vê V. Ex., Sr . Presidente, que a hora. está adianta,da. Esta questão 
refe1·ente ao nordeste é imp01·tantissima e terei de fornecer á Camara dos 
Dl"putados dados interessantes. E, como não quero tocar neste assumpto 
:igora, como não quero roubar ao palz o seu precioso tempo sobre este 
assumpto de reconhecida urgencia, vou terminar neste momento as minhas 
considerações, mas tomei a precaução de inscrever-me para. o expediente 
·<le amanhã, afim de a busar da benevolencia da Camara. (Não apoiad.os .) 

O SR. OCTAVIO RocHA: - E' muito interessante o discurso de V. Ex. 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Direi, antes de term·inar, que a ca:r-

m•ú.tx'l. é uma privilegiada arvore para o B<<LSil. 

O SR . RAuL ALVES: - Ella f ornece todos os elementos ao homem . 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - V. Ex. diz muito bem. 0 que quero. 

dh:er é que a carnaúba para se tornar um elemento de riqueza, leva urna 
eternidade. Esta é a sua maior força, ninguem se a tl·eve fóra do Brasil a 
pla n tar !l carnaú.ba, porque só vü·á fazer concurrencia um <>-eculo depois, e 
a huma.nidade é suff.icientemente egoista para não plantar hoje, para só 
co:her resulta,dos daqui a um seculo. O nosso monopolio dessa arvore é sim-
!>lesmente derivado dessa circumstancia. especial. A sua utilização é extra.-
,)rt:'linaria, cada vez crescente. Infelizmente desapparelhado como se acha o 
P Ja uhy, não se tem feito utilização completa, nem mesmo a valorização 
dP.ste producto natura l do Estado, porque, senhores, bancos, nem agencias 
de bancos nós temos, salvo a do Banco do Brasil, que opera em muito pe-
4t1ena escala e unica m ente em operações commercia.es. 

Sr. Presidente, iniciei estas observações que vou terminal·, declara ndo 
qu<" não faria consideraçõe.s de ordem geral sobre o assumpto. Não que ro 
m e furta r, todavia , ao ensejo que n1e offe1·ece de occupar a tdbuna para 
fornecer,aos meus illustres collegas ·um quadro que illumina ól. situaçã.o 
geral, fa zendo o confronto entre o preço dos nossos productos de exporta· 
ção em 1913 e em 1919 , para mostrar a valorização considera vel destes pro-
duetos, valorização que vindo nos enriquecer veiu nos crear a situação ds 
difficuldades em· que ora nos encontramos . 

. Juntarei este quadro ao meu discurso, corno elemento subsi<liario, por-
quanto acredito que nem · todos, talvez, tivessem a opportunidade de encon-
lrnr os elementos que eu aqui reuno . 

Por elle se verá que não era possivel que o commercio destes artigos se 
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y.,.ldesse manter no nivel elevado a que chegou e que a mais elerr.-~ntax pru-
deP-cia recommenda.va as maiores cautelas afim de evitar os males de urna 
baixa consideravel e que devia ser esperada. 

O SR. MAURICIO DEl M!llDEIROS: - Os dados de ;1.919 corre.spondem, preci-
,;::.mente, ao anno em que estiverem mais valorizados os nossos· productos. 

0 SR. - ARMANDO BURLAMAQUI: - E' uma relaçã-o de 26 productos brasi-
-leiros, de exportação, em que se mostl·a estas differenças e que pedem in-
teressar aos estudiosos. 

Podia ainda citc'tr relatol'ios, balanços e outros dados que possuo, mas 
.pouparei á Camara maior cansaço. (Não apoiados.) Dal- os-llei na sequencia 
óo meu discurso. 

Entretanto, sobre o Piauhy, e perm.Jttirão meus collegas ao meu egoismo 
''!'le reedite a um auditoria mais a1gumas destas affirmações, sobretudo, 
-quando um piauhyense póde ter a petulancia de pretender nivelar-se para o 
:1lto com a grandeza conquistada pelo brilhante esforço paulista . 

E desta. ordem devem ser as pretenções - de emular co1n os que cres -
C('.rn por seus esforços proprios, sem os diminuir antes nelles se louvando, os 
tomando como exemplo. 

Sr. Pre&idente, amanhã, continuando nesta ordem de considera.;:ões, 
tel·ei o ensejo de mostrar á Camara dos Srs. Deputados, appellando tão 
s6mente para a justiça de cada um, que a s ituação em que nos encontra-
Jnos, é essa: forçados pela necessidade temos que desprezar theorias que 
n3.o resolvem problemas e encarar estes de frente, confiando na energia 
!'rasileira. 

Era o que tinlm a dizer. (Muito benL.; muito be·m-. O O'ra-dor é vivannen.te 
.c-:trnprlmentado.) 

SESSÃO DE 20 DE JULHO 

O Sr. Armando Burlamaqui: (*) - Sr. Presidente, impossibilitadD 
ltGntem, pelo adeantado da hora, de te1·minar as considerações que vinha, 
f3zendo, em justificação das emendas qÚe apresentei ao projecto a,presentado 
iJ''la illustre Commissão de F'lnanças desta Casa, sou forçado, ainda uma vez, 
11 pedir a benevola attenção dos meus illustres collegas, para que, conhe-
·n,ndo a -u-gumentação que estava adduzindo, possam prestar-me o valioso 
(·oncurso de suas manifestações, no sentido de verificar se são cabíveis as 
suggestoos quA lembrei, ·reaffirmando os nossos propositos de encontrar uma. 
·boa solução para os graves problemas que nesta ho1·a agitam a vida. com-
me;·cial do paiz, como consequencia da alteração profunda em que ella se 

·•mcontra por toda parte . Igualmente, Sr. Presidente, não poderei deixar 

(*) Proferido na hora do exped1ente . 



-362-

Je justificar as medidas que alvitrei e que a meu ver podem attenuar os. 
gr-aves effeitos da crise generalizada que tão dura mente se ref1ecte entr.e 
uüs, por isso mesmo que ellas se baseiam em uma. acção conjunta com os 
interessados de outros paizes, porque estou sinceramente convencido que· 
nenhuma providencia de caracter restricto poderá produzir os resultados q ue 
ft-1mejamos. 

Assegurava então como faço agora, com sincero prazer, minha inteira 
cmlfiança na. ori·entação do benem.€rito governo que dirige os destinos do 
l)aiz. (Muito bem . ) . 

Permitta-.me, entretanto, a Camara que, com abuso de sua paciencia,. 
reéliga Q que hontem aqui tive o em;ejo d€ informar acerca da abunda.ncia 
-de riquezas que possue ó Estado onde tive a felicidade de nascer, e a cuja 
generosi-dade devo a honra de figurar nesta Casa, e que assim se justificam 
a s obras federaes que nelle estão em andamento. 

O Estado do Piauhy, talvez méra expressão geographica na F ederação 
Brasileira até então, animou-se de esperanças com o alento de vida que lhe 
Vt>iu trazer o Governo actual, quiçá, porque o eminente Chefe de Estado, 
fi'ho daquellas bandas, quasi desconhecidas , para não dizer desprezadas, 
conhecendo mais ·de pe1·to as suas necessidades, poude com a sua conVi.cçi.i.o, 
oi·!unda deste conhecim€nto, voltar as suas vistas para as abandonadas re-
l:iões, que, cheias de ·innurneras riquezas, veem lutando sem desfa llecimento. 
P:l.fa entrar com a sua quota de trabalho na somma de valores necessarios. 
á grandeza e prosperidade do Bt·asil. 

Li hontem á Camara dos Srs. Deputados, que me cumulou de sua ge-
m,rosa atten.ção, não a minha desvaliosa opinião, não Q modo de pensar de. 
um piauhyense, mas o resumo dos estudos pacientes feitos pelas commis-
sões de technicos estrangeiros, que até o meu Estado natal ba ixaram suas 
:J.gudas vistas, adeant.a.ndo-s·e aos nossos patr.icios, afim de conhecer as pos-
~:~ibilidades que a terra patria e generosa offerece de que não nos queremos 
aperceber. 

Mostrei que uma commissão -de autoridades americana s, no exame q u e 
fez, dos recursos do Estado do P.iauhy, ava.Jiára a sua opulencia, dada pela 
natureza, em somma ·quasi igual áqueHa que a energia, o trabalho e o . valor 
paulista hão creado na .sua terra uberrima . 

São estas, mais ou menos, as palavras com que a commissão americana 
informou aos centros financeiros de Nova York, sobre as possibilidades. 
eeonomicas do Estado do Piauhy: 

"A riqueza nativa, que poderia tornar o Estado do. Piauhy, den-
tro de alguns annos, num dos maiores centros expor~A:lores da 
America dü Sul, consiste na exploração racional de suas enormes 
florestas de côco habassú, avaliadas em mais ou menos 400 .·000 . 000 
de palmeiras, distribuídas numa distancia de 10 a 20 kilometroe, nas 
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margens do rio Parnahyba e dos seus affluentes. Estas palmeiras 
produzem annualmente uma média de 10 a 15 kilos de amendoas, 
depois de abertas e tiradas as amendoas, sendo que a safra annual 
visível pôde ir de quatro a seis milhões de toneladas." 

Comparando estes a lgarismos com a força productiva do Estado de 
S. Paulo, cujo principal producto de exportação é o café, cl:iega-se á con-
elusão de que os 800 milhões de pés de café p roduzem 600.000 tone-
ladas em grão, tendo os lavradores empregado capitaes acima de um milhão 
e meio de contos de réis para o plantio. 

No Piauhy as florestas são nativas e só carecem de trata1nento. 
Tive a sinceridade de declarar á Camara que, não obstante o deslum-

bramento que me offerecera toda a viagem através do Piauhy, na minha 
ultima excursão á terra natal, pensei q u e fossem talvez exaggerados os nu-
meros computados pelas mi·ssões americanas. " 

:M.";ts, mesmo assim, despr ezados estes numeros, diminuído, em seu valor 
numerico, a riqueza do Estado do P.iauhy, ainda inexplorada é tal, q u e jus-
tifica plenamente as medidas e as obras que o governo tem a lli em anda-
mento e em projecto. 

Mais eloquente do que quaesquer palavras que eu > udesse pronunciar 
é o confronto que os americanos fizeram entre o grande Estado brasileiro, 
ju.sto orgulho da nossa nacionalidade, e o Estado do Piauhy, que nem sequer 
figura nas nossas listas ·de exportação, que, entretanto, já tem um volume 
que unicamente deixa de figurar pelo motivo de não ter o seu porto mar.i-
timo em condições de receber fra nca naveg:;tção . 

Repito o que hontem li aqui: O Estado de S. Paulo, com uma população 
dP tres milhões e meio de habitantes ... 

0 SIL CARLOS DE! CAMPOS: - Aliás quatro milhões e meio, segundo o 
ultimo t"!"Censeamento. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: A rectificação é a favor do meu argu-
mento. 

O SR. CARLos DE! CAMPos : - Foi simples rectificação pela verdade. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Agradeço o concurso que V. Ex. me 

PHSta. Estou lendo e não podia a lterar a leitura, por isto não fiz a cor-
rc;cção que V. Ex. faz, e que mais abona o que está escripto continuando a 
ler os extractos principaes de um dos relatorios apresentados pelos america·· 
nos e a que venho referindo. (Lê ): 

"Não poderá haver Estado q ue m a.is mereça a attenção dos Poderes 
Publicos, e ·como demonstração bastará fazer urna referencia mesmo rapida 
entre as situações dos Estados de S. Paulo e do Piauhy." 

Os dados e a lgartismos, Sr. Presidente, falla rão por si mesmo. 
Es"tado de S . Pa1tlo - População, 3 . 500.000 - ou melhor .com a cor-

recção que faz o m eu eminente amigo, o illustre collega Sr. Carlos de 
Campos - população, 4. 500.000. 
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Estrada de ferro - 6. 900 kilometrúS. 
Producção do café - Média annual - 600.000 toneladas. 
Valor médio - 720.000 contos de réis. 
Estado do Piauhy - População já correcta - 560.000. 

Estradas de ferro - Em trafego, 26 kilometros. Em construcçiio , 110 
kilome'tros. Em estudo, 150 kilometros. 

Tudo iniciado praticamente neste Governo. 
Producção da amendoa do cõco babassú, tomando por base o 

vimento natural de 25 % da safra visível e muito provavel de 
quatro milhões de toneladas, 1. 000.000 de toneladas. 

Valor médio - 600.000 contos de réis. 

desenvol-
PE;rto de 

Isto tão sónlente quanto ao valor das amendoas de activa procura . 
Creio, Sr . Presidente, que não se pôde fazer reducção maior do que 

:omar um quarto daquillo que as possibilidades denunciam. Valor médio da 
1 iqueza abandonada, veja~ os illustres collegas, da riqueza que lá ja.z, por 
fa!ta de meios para ser devidamente explorada: 600.000 contos de réis. 

Entrada que s·eja esta somma na balança de nosso commercio interna.-
e:-:mal, altera-se a nosso favor a situação em que ora nos encontramos e 
que podemos ainda nos encontrar se desde já não tomarmos as mais ener-
gicas providencias para combater os males que nos aponta com a sua cos-
t,Tmada clarividencia o espírito eminente do Sr. Cincinato Braga. 

Por iBto mesmo que um exame profundo de nossa posição como paiz 
agrícola tende a peiorar pela desvaloriza.ção de nossos productos, mistér é 
que procuremos restabelecer a situação tanto melhorando os nossos pro-
cc.ssos de trabalhos, os nossos meios de cultivar o nosso rico sólo, como apro-
'l'eitando as riquezas immensas que possuímos e que não figuram na lista àe 
no&sos valores no intercambio commercial por indesculpavel desídia nossa, 
que a ttinge mesmo as raias do impatr·iotismo. 

A nossa conducta está traçada. Não faltam ao paiz os recurgos para 
~olver uor si mesmo, modificanào em seu proveito, a situação desvantajosa 
em que 3t, et1contra. 

Façamos estes recursos renderem o que devem render e não duvido que 
~e alterará para melhor a relação entre o va1or de nosso dinheiro e os 
dii,heiros estrangeiros, que são, em sua maioria moedas de credito, isto é, 
circulação fiduciaria tal como é a nossa. 

•Póde o Parlamento brasileiro, com o conhecimento de taes dados que o 
P.~trangeiro no~ fornece , um pouco para nosso descredito, decretar a. para-
1ysação de -obras que o Governo Federal acaba. de iniciar naquel!e Estado, 
receioso àe seus resultados no terreno economico, por amor a princípios,. a 
U::eorias de finanças puras, sobretudo, quando chamadas a produzir resulta-
dos, mostram á evidencia a sua fallibiJ.idade? 

A verdade . é que, senhores, a sciencia financeira tão ce1-ta em seus prin.-
<:ipios , tão segura em suas theorias , quando desce ás applicações, vê-se em 
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1nesença de situações, em face <le éHfficuldades que ella.. não resolve, senão. 
fugindo de seus princípios, abandonando suas theorias. 

E ha ainda quem a queira comparar com as sciencias mathernaticas, 
que, essas, sim, a.ttestam seus princípios, demünstram suas theorias de 
sciencias exactas na .solução rigorosa. de todas as questões que lhe silo apre-
>;<Jntadas, variando para mais ou para menos na severa applicação ele suas 
regras, conforme as situações ern que se encontra, os obstaculos a vencer, 
as difficuldades a dominar. 

Não fogem em nenhum dos casos do apertado circulo de suas verdades, 
l!Ue são verdades na paz como na guerra, com o sol ou com a chuva, na 
China como no Equador, na Inglaterra como no Uruguay, na Itali.a corno 
no Brasil . 

Podemos en1 !ace dos resultados conhecidos presentemente por toda 
:;:.oarte, proclamar sem receio, que um paiz vale o que o trabalho deste paiz 
puder dar. 

Porqu·a -o trabalho se tenha desorga nizado, a finança está em ban-
carrota. 

Nossa orientação, a meu ver, deve ser a de procurar intensificar a ex-
T>lcração de nc>ssa.s riquezas, secundando o noss-o trabaJ"'n. 

E é po:r isto que acredito que a nossa situação se apresenta desta fôrma 
·djsjunctiva: ou enfrentar corajosamente as difficuldades que assoberpam 
p'lssageiramente a Nação e nella confiar para as superar dentro de breve 
tempo, dando-lhe os meios para isto conseguir, ou cruzar os braços e deixar 
que a acção lenta das finanças amedrontadas produza seus resultados para 
\"ir agir, então, de.ante da Nação empobrecida e já quasi sem meios de se 
1 f.Prguer, ou só o podendo fazer com uma lentidão desesperadora. 

Não ha sômente o que disse com relação ao meu querjdo Piauhy, para 
(]UP elle continue a merecer os cuidados do Governo. 600.000 contos de· 
!éis é 'l. avaliação de uma. industria. que não exploramos ou exploramos de-
ficientemente. Mas essa fortuna com que a Natureza nos dotou e que, con-
fr,rme tive ensejo de aqui declarar hontem, não encontra succeda.neo em. 
parte alguma. e não teme concurrente, pôde ser accrescentada como um ele-
mento indispensavel ao nosso progresso, e que della se deriva .. 

Recorro aos americanos. Com elles posso informar á Camara sem re-
ceio de llUspeição. 

Diz o rela.torio já citado: 

"Deve ser finalmente accrescentado que sendo a proporção (em 
pes-o) do casco do côco baba.ssú á amendoa a de 9 a 1, existil·á uma 
producção de côco quebrado de 8 milhões de toneladas, sendo este 
producto u·m excellente combustivel, aproveitavel não sómente para 
a navegação fluvial, costeira e transatlantica, como para supprii' as 
demais necessidades, sendo um magnífico substituto do carvão mi-
neral. 
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Reduzido .a carvão vegetal, poderá tambem resolver a questão 
premente da industria siderurgica do paiz referente á parte dG 
coml:Justivel, sendo superior a qualquer carvão vegetal do mundo, e 
a quantidade acima referida de 8. 000 .000 de toneladas será sufti-· 
dente para esta industria do ferro e do aÇo no Brasil." 

0 SR. GODOFREDO MACIEL E OUTROS dão apartes. 

0 SR. ARMA..'IDO BURLAMAQL'l (p(M"a o Sr . Godojredo Maciel): - Appello 
p:na V. Ex., que é tão conhecedor destes assumptos e daquellas noss.as ban-
é!as para dizer se o c6co babassú é ou não um excellente combustível. 

O SR. GonoF'P.EDo MACIEL: - Perfeitamente. Tem tido vantajosa appli -
cação nos navios do Lloyd Brasileiro. (Apoiados.). 

0 SH. ARMANDO BURLAMAQUI: - V. Ex. confirma O que vinha dizendo . 
e traz em abono de minhas asserções um exemplo . Posso citar o caso de 
outras emprezas de navegação, além das fluviaes que empregaram o ba-
l'assú com o melhor exito e com a vantagem de deixar muito pouca cinza, 

.alliviando o arduo trabalho dos foguistas e ca.rvoeiros. 
O assumpto é importante e porque assim seja, chamo a attenção dos 

honrados Deputados do Estado de Minas Geraes, onde se encontram as mais 
rica-s jazidas de minerios de ferro e para cuja exploração falta sómente o 
·<'<'mbustivel, que as 1nargens do Parnahyba lhes podem fornecer, segundo 
opinião de um technico não nato no Brasil, combustível superior ao carvão 
mineral, na quantidade vultuosa de 8. 000.000 de toneladas, quantidade mais 
que sufficiente para os trabalhos de toda metallurg.ia que delle necessita e 
\):na o desenvolvimento de toda a industria que possuímos ou possamos 
_1:\<>ssuir. 

O SR. ALVARO BAP'l'IS'l'A: - Aliás já é usado, embora em quantidade d l-
minuta. 

O S!l. AitMANDo BuRLAMAQUI: - E' ·diminuta justa.mente por difficuldade 
dP transporte._ E por faltar esse transporte é que desejo mostrar á Camara 
ser impossível acceitar, quer na fôrma imperativa, quer na fórma proposta 
pela honrada Commissão de Finanças, o n. 4 do artigo 1", que cancella. ao 
Governo a faculda de, de que se acha investido para a execução de trabalhos 
tendentes a a pparelha r o paiz, com os meios neces~a.rios a facilitar a cultura 
da terra e a exploração de grandes riquezas, que não têm produzido bas-
tante justamente pela carencia do appa.relhamento indispensavel. 

A Camara, g enerosa. como .sempr,e, ha de permittir que eu me estenda 
um pouco, a exemplo do que já brUha.ntemente fizeram outros· Deputados 
como o meu eminente amigo e conspícuo parlamentar, Sr. Cincinato Braga, 
nn seu nota vel trabalho "Os Magnos Problemas de S. Paulo-" ; 0 illustre re-
presentante de Minas, meu nobre amigo Sr. José Bonifacio, mostrando ao 
Paiz as rique?.as in<:!ommensuraveis de seu Estado; ambos na imprensa, e, 
nPsta, honrando-a, não ha muito, como hontem referi, o brilhante collega 



pelo Estado do Parã, que de um sr ;;olpe conquistou para st ., para o 
Estado as honras de parlamentar exímio, o Sr. Eurico Valle, 

0 SR. EURICO VALLE: - Obrigado a V. Ex. 

seu 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Pois bens, Senhores, penso que se im-
põn a cada um de nós o dever de mostrar ao Paiz, por intermedio do Par·· 
lamento, as riquezas que possue cada um dos nossos Estados, as condições 
em que ellas se acham, o que podem fornecer á economia geral do Paiz e o 
que necessitam para o seu mais completo desenvolvimento. Assim podemo;; 
habilitar o Parlamento a tomar decisões acertadas, confiante no resultado 
de suas medidas. Deste modo justificaremos a conducta que tem tido o be-
nemerito Governo do nosso eminente Presidente. Eu o farei, desde jli., 
embora resumidamente, quanto ao Piauhy. 

Relevem-me, entretanto, os meus distinctós collegas que, em se tratando 
do Piauhy, pela maioria do Paiz, desconhecido, não queira eu prender-me 
exclusivamente á opinião de um technico americano num ·p01Íto especial e 
chame a attenção da Camara para outras variedades da fortuna piauhyense, 
que, pela circumstancia especial -de posição geographlca do Estado, não 
contribue com a devida quota para a riqueza nacional. Refiro-me, Sr. Pre-
sidente, desde já, ás fazendas nacionaes, por ser a pP .. ,,aria uma industria 
de alta valia para o Paiz, de· onde elle pôde tirar immenso proveito como 
estã tirando e que no Piauhy pôde ter um desenvolvimento extraord!nario, 
pela excellencia das pastagens. E' um admiravel centro de criação, que 
~ornece todo o nordeste de carnes succulentas e que não consegue melhora r 
os seus rebanhos, pela deficiencia de communicações. Referi-me ás fazendas 
nacionaes, por serem uma propriedade do Governo Federal. Tive ensejo de 
as atravessar na ultima viagem ao Piauhy, e fiquei, confesso-vos, profun-
damente admirado de encontrar alli specimens esplendidos de caracü, nossa 
r~ça crioula, que tão bem se dâ nos nossos climas, abandonados naquella 
região, com peso approximado de 780 kilos. 

Cheguei a duvidar das informações que se me prestava quanto ao peso 
à0'3 animaes, e foi com satisfação que constatei serem ellas verídicas. V! 
com meus proprios olhos o que ora tenho o prazer de informar aos illus-
t .':'E'S collegas. E notem, gado crioulo no campo, soffrendo annualmente o seu 
PE>riodo de secca e sem os cuidados elementares que a criação impõe. 

Encontrei speci.mens que Ides ver na futura Exposição, no anno pro-
ximo, de uma raça genuinamente brasileira, que, devidamente sele~c!onada., 
serã talvez a solução da crise que atravessa o nosso Paiz. 

Caracüs com 780 kilos! 
O SR . LYRA CASTRo: - O Governo devia transformar estas fazendas em 

fazenda-modelo de criação para fazer selecção do gado genuinamente bra-
sileiro. O Estado do Piauhy ê o maior centro de gado caracü, con!orn~e se 
verifica do trabalho de Dias Martins . 

O SR. ARMANDo BuRLAMAQUr:. - Muito me penhora a preciosa !n!orma-
ç!i.o de V . Ex., que agradeço . besejo apenas cha,mar a attençã0 da Caznara 
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tll'lra ·este fac to --•-· que se justifica perfeitamente, em relação a.o P!auhy, 
t~C1n1o demonstrei, e ta1nbem en1. relação ao Pará, ao Maranhã.o, a todo o 
Nordeste, emfim, a todos os E stados do Bra sil, as medidas postas em pncti~:1 
f.Plo actual Governo e que não é de bom patriotismo cercea r essas medidas. 
p:ualysando obras, no momento em que começam a prestar benel'kio;;. 
(Apoiados.). 

· Não é outro o meu intuito senão trazer á convicção da Carna ra que o 
Brasii só poderá ter boas finanças depois de pôr em movimento um volumro 
de tntba.!ho que nos traga na balança de compromissos um saldo c.apaz de 
por si mesmo, a ugmentando a offerta, valorizar a nossa massa, que de 
papel-moeda se transformará em ' moeda-papel pelo lento accrescimo 
d€' nosso esforço. 

Tenho uma funda convicÇão de que a politica unica que deve ser prr.- -
t'.cada entre nós é a politica das rea.!izações, como está fazendo caril pruden-
cla o actual' Governo . 

Quando i s~: o não fôsse aconselhado pela lição das cau sas, quando os 
·f:>.ctos nã o nos tra.çassem o caminho a seguir, forçoso é ter na devida con-
sideração o estado em ·que o Governo actual viera encontrar as actividades 
na.eionaes, mister é considerar a herança que lhe foi legada. 

Não ha nas minhas palavra s incrim inação ao passado, que erros, & cer to, 
i; alguns bem gra.ndes, os commetteu, mas que igualmente viu-se n a impossi-
bilidade de attender a todas as nos sas necessidades, principalmente, quanto 
tts vias de communicação pelas circumstancias especiaes do rnomento, 
transformadas as usinas de t r abalho util em officinas de armas e apetrechos 
de destruição. 

O · Governo do nosso grande Presidente Epitacio Pessoa, em que t odos 
J'E·conhecem e a pplaudem a preoccupação dominante de bem servir a.oF. seus 
interesses nacionaes, defrontou uma situação unica na historia do nosso 
p:J iz . (Apoiados.) 

Elle veiu encontrar cambaleante a economia nacional, contida brusca-
mente em sua rapida expansão pela cessação da guerra. universal ; fl.uctuan-
tes as finanças publicas, sugadas em seus recursos ordlnarios pela quéda 
das arrecadações, e agonisante.s os nossos n1.eios de transporte pela intenz!-
fr<'acão de uso em p eriodo de difficil conservação e reparação demorada. 

Que fazer? Seguir uma politica de reacção financeira, retendo a Nação 
em seus jus tos desejos de crescer '? Impedü· o sut·to economico que o traba .. 
lho n acional está reclamando? Ser indiffer.ente á situaçã.o dos tra nsportes, 
ameaçados de para!ysação completa? 

. Não seria obra de estadista tomar qualquer uma das tres a ttitudes. 
Obra de estadista seria examinar a situação em todos os seus t ermos. conhe-
Cflr os recurws, meios e elementos de que puder dispôr para traçar uma. dlre-
ctriz que attende::ose [! precariedade das finanças publicas sem desat tender 
â.f:: inadiaveis i.:ece:: 5.dr:,.:.:lc::: ela '\.tida nacional: ~atlsfazendo os reclamos das 

\ 



vias de communicação, complemento indispensavel ao desenvolvh .... <ttl> da 
nossa vlda economica, pa :ca amparar a lavoura e proteger nossas in·· 
dustrlas. 

F oi assim que procedeu o Governo. E' dest'a1·te que elle vem agindo, 
mantendo uma relação constante entre os recursos disponíveis do Thesouro 
!JUblico e todas as despezas com a execução de seu programma constructor, 
!lbrindo credito para o futurb a que elle vai legar um patrimonio enri-
quecido. 

Não será, consequenternente, de bom aviso querer impedir que este 
_pl!r.no se deixe de realizar, quando elle ainda não poude dar o que delle se 
e~pera. 

O SR. EURICo VALLE: - No momento em que se está iniciando. 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Exactarnente quando está ainda no 

meio. Voltemos, porém, ao ponto em que estavamos. As fazendas nacionaes 
dr- Piauhy coristituem uma propriedade do Governo Federal. Saberá a 
Carnara qual a extensão desta parte do patrimonio nacional? (Pa~1.ça.) Pelo 
F.:ilencio dos meus illustres collegas significa que a Camara ignora, como eu 
tnmbem ignorava, a extensão immensa desse patrimonio nacional, que é de 
2tl2 leguas quadradas. 

Imaginemos essa extensão, sufflcientemente povoa ... «, devidamente ex-
plorada, que riqueza não nos põde trazer para offerecer-nos, nas trocas da 
nossa mercadoria com o estrangeiro, o necessario para a ugmentar o saido 
.;., ... nossa bala.nça e podermos concorrer a um equ!librlo favoravel nos com-
promissos lnternacionaes? 

Sr. Presidente, o Governo pensou e pensou, muito bem que essa fortuna 
sõ poderá ser utilizada quando proporcionados aos que lá forem trabalhar, 
acs que lá mourejam, os meios faceis de transporte. Pois bem, a esse cri-
~erio de aproveitamento da riqueza desse territorio é que obedeceu o Go-
vErno, iniciando a construcçã.o da estrada de ferro de Petrolina a Therezina, 
quc além disto é o traço de união do Extremo Norte com o Sul, passa ndo 
r. c! os ricos sertões da Bahia. 

lia mais ainda: no Piauhy, no município de Urussuhy, o mais notavel 
rlGs nossos geologos encontrou uma area immensa que explorou, que fez 
r,ondar, absolutamente analoga a todas as regiões onde se tem descoberto o 
p('iroleo, onde, certamente este liquido precioso se encontra. 

Vêde, que probabilidades immensas offerece o Estado do Piauhy, para 
contribuir no volume dos negocias, com parcellas vultuosas, elle que até 
:1gcra pouco contribue e isto mesmo se puder figurar devidamente. 

Sr. Presidente, em relação ao meu Estado justifica-se perfeitamente a 
'.l.C'<;iio do Governo Federal com as obras iniciadas neste momento de difft 
~u~dades. 

Vejamos se esta orientação se justifica com os outros· Estados de nossl". 
União brasileira. 
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Vou ter de abordar um ponto delicado que não tem sido devidamente 
posto em termos precisos, mas que está no pensamento dos criticas e and .. 
vagando por s-obre as idéas daquelles que querem, ·a todo o transe, que o 
Governo Federal resolva essa situação de aperturas em que se encontra o 
nc.sso commercio, situação que não é nossa, que é um reflexo da& des-ordens 
geraes consequentes da guena, como admiravelmente disse em sua ultinw 
<r,ensagem o Presidente· dos Estados Unidos. Alguns sãÓ espiritos· cla.rivi-
clentes, mustres, mas entendem que a solução para as nossas clifticuldades 
rleve ·-ser a paraly·sação de todos os trabalhos; outros ha que criticam, porque 
querem deprimir a acção do Governo com o intuito de o impopularizar, o 
que não têm conseguido nem conseguirão, por serem bem conheC'idos do 
publico, que com o seu bom senso não se deixa illudir, tão facilmente como 
se Imagina. A minha resposta não vae com direcção a estes ultimos. Vae 
para aquelles que operam de boa fé. 

Confesso a V. Ex., Sr. Presidente, que s-ou de uma escola absoluta-
mente opposta. Nesse sentido me manifestei em dous discursos que tlve 
ensejo de pronunciar na sessão de 20 de Dezembro do anno passado. 

Aproveito a opportunidade da discussão, deste projecto, de medidas ele 
emergencla para reaffirmar a minha convicção áquelles principies que ser-
':iram dt> base e que me servem de guia na orientação que, entendo, deve 
predominar .no Brasil para a solução dos problemas financeiros, economicos 
·2 commerclaes . 

Não sei, Sr. Presidente, se serei injusto ou se a minha observaç;ã.ó é 
!:><lha, declarando ver, não da parte dos autores do n. 4, do- art. 1°, mas da 
,-czeria geral que procura circumdar o Governo Federal, e até ameaça l-o, 
:;-><"dindo a paralysação de todas as obras, senão o espa.ntalho das obr &.s do 
Nordeste. Sinto que ellas são um grande pesadelo para muita gente , por-
que em torno dellas a invencionice borda toda a sorte de historias, com 0 

in'.ento de ·as desprestigiar. 

Não tenho o direito de avançar; ou de descobrir a surpreza agradavcl 
que está reservada ao paiz neste assumpto, mas, tenho o direito de declarar, 
'' orn a confiança que me inspira o Governo Federal, com o conhecimento da s 
m!nucias e dos detalhes elos trabalhos que lá se fazem, - appellando, se 
fôc suspeitado, para os representantes daquella região que me honram com 
a sua presença - que tudo segue normalmente e com grande resultado para 
RQUella. zona e que é um crime contra a nacionalidade brasileira pensar 
ic:Jquer nas possibilidades de paralysação destas übra,s, que, quando nã.o 
üs~em 9, solução de um problema economico, representam para. aquellea 
E.stados a solução de uma questão humanita.ria. (M1.~ito bem. Apoiados.) 

Senhores, estou como que fazendo um depoimento perante os colleg-as. 
Filho do Norte, po1· ·circumstancias especiaes da minha carreira ao Norte 
n:',o volvia. pa muito tempo. Ti.ve ensejo ·de o fazer no. ultimo verão e con-
f•"~so-vos, senhores, que de lê. voltei animado de uma gre.nde esperanca no· 
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::-u ~uro Üil. nossa patria, O que l:l. vi, o que podereis ver, o que talvez terei5 
occasião de ver, vos dará uma impressão tão agradavel como a que tive. 

Ao desembarcar na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, com as dlffl-
culdades que aquelle desembarque offerece e que o Governo actual pretende 
remover, com a construcção do porto, construcção das mais meritorias 
(apoiados) desde que pisei com o meu pé em terra, de surpreza em surpreza, 
·'~ minha alma de brasileiro vibrou. Como era possível que, a pôs tantos sof-
frimentos e tantas desgraças, a energia daquella raça, daquelle povo pudêsse 
fazer do nada em que ,conheci Fortaleza a bella cidade de hoje? 

Pois, então, Sr. Presidente, quando um povo depois de tanto sof!rer e 
I'O!fter de todos os annos encontra energia para se sustentar, para progredir, 
serâ a Camara, será o Parlamento Brasileiro quem venha deter a realiza,;;ão 
de obras tão necessaria.s a esse progresso, a esse desenvolvimento? Tenho 
a convicção que não; tenho confiança. que não; não é possível! 

Não nos encontraríamos em uma Federação, se depois de conhecermos 
&~ necessidades de uma região, de traçarmos um plano de melhoramentos 
il:dispensaveis a essa mesma região, para integral-a, f--te e viva, na 
(<:onomia nacional, salvando a sua população da miseria e da fome, n6a, 
pelo receio de uma situação, que não é nossa e que não poderemos só por 
nó« resolver, viéssemos paralysar essas obras, que mal estão sendo lnlcilidas 
e que, como a Camara. vae verificar daqui a pouco, ainda não chegaram 
;,;quer ou pouco passaram de um terço da verba votada pelo Parlamento . 

Senhores, em 1920, na execução do plano grandioso das obras do Nor-
d~ste, o Governo não chegou a gastar a somma de 40 mil contos da autoriza-
ção do Parlamento, a m6r parte em titulas de credito, que serão facilment& 
resgatadas pelas rendas directas e indirectas das terras beneficiadas. 

O SR . PRI!lSIDElNTEl: - Communico ao nobre Deputado que estã a findar 
a hora do expediente. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Estarei attento ã ordem de V. Ex. Em 
J.B21, neste anno, findo o primeiro semestre, o Governo Federal, com o 
~scrupulo e zelo que o caracterizam, com a attenção de cada minuto pelos 
recursos do erarlo publico, ainda não chegou a gastar metade do credito 
~nnual que lhe fôra. concedido, e o Parlamento não fixou senão o limite do 
quantum total, permlttindo que gastasse quanto fôs-se necessario atê os 
limites calculados pelo orçamento geral das obras. 

Isto vem provar o crlt.erlo com que tem agido o Governo. 
E como tem gasto o Governo Federal .esse dinheiro? Tem o Governo 

rt>tlrado das arcas do Thesouro esse dinheiro? De uma. f6rma indirecta sim, 
directa não. 

O que tem. feito são operações de credito, que não representam as sorn-
T.na~ vultuosas jã gastas, mas sim os juros dessas sommas, e aí de n6s se 
n Brasil não pudesse supportar um accrescímo de 2, 000 contos em seu orça-
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mento para salvar uma população de quasi um milhão, ou melhor, de cinco 
m !'hões de habitantes , dando-lhe os meios de viver e trabalhar . 

Seria possível, senhor es, que, pelo receio de augment ar o orçamento da 
Re.publica, de tão pequena importancia, ou mesmo da .somma total, digamos, 
:lL~ 20 rnil contos que serão os juros do valor global do orçamento completo 
:I,J'Ira integrar nas forças vivas da Nação, toda aquella bemdita região d<l 
Nordeste, seria possível que esse receio fizesse deter est es emprehendi· 
mentos necessarios, indispensaveis e ainda por cima, reproductivos? Nãn 
eHjo . Seria um grave delicto de lesa patriotismo, de lesa. humanidade. 

\ 
(:Muito bem . ) 

Sr. Presidente, eu ainda tenho muito que marchar; mesmo em relação 
ao Nordeste, ainda terei de dizer a lguma cousa, para mostrar a situação de 
cada Estado a respeito da attitucle af,sumida pelo G::,ve,·no. lVIas , d isciplinaãG 
po; espírito, discinlinado por .profissão, obedeço ao chamado de V. Ex. e 
e-:pero da generosa. attenção dos illustres collegas, que me permittam, na 
correr da ordem do dia, por Isso que o projecto ainda continú.a em discussã~ 
C':llltinuar para que termine as considerações que venho f a zendo, no sentida 
cl11 mostrar que nós só podemos, em relação ao n. 4 do artigo 1 • do projecto. 
ter uma attitude, que é aquella que aconselho na minha emenda: sup-
prim!I-o. 

(Muito bem; rauito bem. O omàor é muito cumpri1nentaào . ) 

O Sr. Armando Burlrunaqni: - Sr . Presidente, V . Ex. não ouviu, 
·certamente, dada a má acustica deste recinto, as generosas palavras pronun-
ciadas pelo meu prezado amigo, 0 eloquente Deputado por Perna mbuco, Sr. 
Souza Filho, a quem agradeço mais esta prova de apreço, consideração ê 

e:;tima, mas que. no caso, acredito, vai mais directamente ao assumpto de 
que me occupo, do que mesm o a o verbo que traduz o pensamento, ora em 
(IJ>:pansão . 

Quanno a hora me obrigou a terminar as minhas considerações, estava 
mostrando, Sr. Presidente, que, em face do interesse nacional como em pre-
sr.mça dos melhores sentimentos brasileiros, não era po~sivel que ::> r?Dr~?sen. 

ta.<;l'io do Nordeste brasileiro désse a sua acquiescen cla, eorn o.s seus votos, 
â medida proposta no numero 4 do art . 1• do projecto da Camara dos· Srs . 
DC'putados, no substitutivo ao projecto de emergencia, vindo do Senado 
Federal. Mostrava que não era possível, deante das medida s que estavam 
t;cndo postas em execução pelo Governo Federal, que es-sa numerosa repre-
IKntação prestigiasse com o seu voto a orientação da illústre Commissão de 
Finanças . Ma.s, se creio haver conseguido provar que nem as representações 
ilo Pará, do Amazonas, do Piauhy ou a do nordéste, podem acqu!escer com 
seus votos á acceitAcão das medidas propostas pela honrada Commissão de 
:F:nanças, não ter<?; duvida em adiantar que igual proC'edimento t erão 0 ,~. 

·: ~" j1tomais Estados, qU<.Uldo não por legitima solidariedade brasileira com aquel-



-373-

bs ]Jetados p~·eferidos seria porque a acceitação dos conselhos contidos no 
n. 4 do art. 1° iria collidir, de frente, com os interesses delles proprios, 
fe~indo os de quasi todos os Estados brasileiros, se não de todos, como 
adiante vou provar. 

Não ha quem viajando para o norte do Brasil não se sinta contrariado 
d·;a.nte dos vicias e perigos que offerece o desembarque no Cearê. , privando 
o Yiageiro de visitar aquel!a terra de apparencia tã.o ~eductora que convida 
a. verificar de perto se as apparencias attrahentes não são fugazes. 

E quão alegre e . satisfeito não se sente o brasileiro que pôde comprovar 
o valor de sua raça pelo que ha jê. produzido aquelle de seus irmãos. a quem 
mais fundamente fere a dura crueldade da sorte ingrata . 

E quando um governo co.rno o actual procura remover as difficuldades, 
<;~nstruindo um porto que vem servir a uma zona que se estê. valoriz;ando. 
f que se pensa em atalhar ·este movimento para · tempo de folga do Thesouro, 
como se fôsse possível chegar-se a esta época, que nunca tivemos e nem 
ror:demos ter esperanças de a obter, porque thesouro de governo nunca tem 
sn1dos que possam facilitar emprehendimentos sem criar os onus correspon-
dentes para os contribuinte-s. 

E justo é que assim seja, porque qllem aufere o beneficio o deve pagar. 
O methodo seguido pelo Governo na construcção destas obras é o QJJ.e 

devia ser rigorosamente seguido, qner nesta época de finanças perturbadas, 
q1:er err.. uma outra de finanças folgadas. 

Não é de bôa justiça política que sõmente uma geração pague os benG· 
fie! os que outras vão gosar. 

Realizando os pagamentos dos seus contractos em títulos da divida na-
cional, o Governo procede correctamente e não onera os cofres publicas 
E.enão da parcella dos juros, parcella que está dentro de nossa. capacidade 
financeira, não contribuindo senão em pequena parte, e isto mesmo agora. 
ernquanto duram as obras, para o accrescimo do orçamento, que lego em 
c:E-guida recebe por via do desenvolvimento do trabalho n.a zona beneficiad:; 
'li' c·ompensa.ções necessarias, quando não sejam rendas maiores que as que 
•:inha tendo e que cobrem os compromissos assumi-dos, deixando saldos Q.u e 
!llcil!tarão obras novas em terras dellas carecentes. 

Não hE>sito, ·Sr. Presidente, um só instante em, cheio da mais ::?in cera. 
co!lvicçã.o, convidar o Parlamento a recusar sua acção na decisão demolidor" 
'lUe se lhe aconselha, como medida capaz de resolver as angustias de uma 
grave crise commercial, que repito, tem effeito no Brasil como consequencia 
1.ogica do entrelaçamento de relações e negocias entre povo"' diversos de nossn 
Jl~!meta. , e que não podem independer uns dos outros . 

O que caracteriza effectivamente esta grande crise emprestanõ.o-lhe um 3 

fkci'i.o alarmante é evidentemente a sua generalizaÇão. 
Como todos os paizes · a soffrem, em escala ~aior do que padece· 0 



- 374 o-

Br'lsil. não tem havido e não poderá. haver outro correct!vo que não pro-
venha. da a.cção db tempo, sempre lenta e morosa. (Apoiados . ) 

Não chego, e devo declarar desde logo, ao extremo dos que condemnam 
toda acção official em assumptos desta natureza. 

A minha modesta collaboração prova o contrario . Devemos tentar 
alguma cousa, mas, não ir até o egoísmo de fazer a vida da nação depender 
c'Jg situação embaraçosa em que se encontra parte do seu commercio. 

Nem tanto ao mar- nem tanto á. terra, aconselha um proverbio nautico. 
E se com relação ao Cearâ. nossa att!tude se apoia tanto no sentimento 

como no intere:o:se, tambem ella terâ de ser identica no Rio Grande do Norte 
c na Parahyba, ca:':a um destes dous Estados apresentando-se com os seus 
aspectos particulares, dignos por igual de prender a attenção do brasileiro . 
qu".' se farta de ver e sentir que por estas paragens muito se tem feito e 

· wuito se p6de fazer em prol do progresso e grandeza da estremecida Patria 
·commum. 

H11. mesmo agradavels surprezas quando se aparta âs capitaes dos dous 
Estados gemeos do Ceará. nos soffrimentos periodicos que üs pretende 
P.nniqu!llar . 

Uma destas inesperadas alegrias sentimos nós quando percorrendo a 
!r:•.eressante cidade de Natal, e fõmos deparar com _a sua modelar Escola 
Domestica, digna dos maiores encomios e para cujo desenvolvimento não 
no"' é licito recusar qualquer auxilio federal, que, a ser acceita a orientação 
d~ tudo cortar, não logrará. obter o que de direito lhe deve se1· concedido. 

E' uma iniciativa que revela de quanto é capaz a f'Ua gente_. 
No Rio Grande do Norte, na Parahyba, Sr. Presidente, as obras obede-

c.~m ao mesmo criterio: o que se está. fazendo está. dentro de um plano de 
<~njunto; pesa no erario publico, não pela somma dispendida, mas pelos 

_juros a pagar, que por mais vultuosos que sejam - e faço o calculo da 
eomma global a ser despendida, duzentos mil contos, que a 5 % exigem 
~~~. 000:000$000 por anno, nunca seriam uma. somma de espantar para os be-
ndi cios que dah! se vão auferir. 

Ha. tal desproporção entre as sommas despendidas ~ a. ga ~t:>;· , 0s re-
sultados !t colher, que eu não hesitaria, um instante mesmo em caso ' das 
rnnlores difficuldades, em aconselhar a continuação desRas obras. 

Saibam, entretanto, VV. Exas., que certamente o sabem que esta 
l'r.mma total de duzentos mil ·contos do orçamento de conjunto vai ser in-
.-~·~mnlzada. integralmente pelos proprios Estados . . . 

O SR. LUiz GuARANÁ: -E' uma divida do paiz para com aquella região. 

0 SR. ARMANDO BURLA:MAQUI: - Muito obrigado. Pela venda dos terre-
nos. e, lndirectamente, pela somma maior de contribuições para 0 erario 
publico que as suas expansões terã o de contribuir pelo augmento do volum" 
a.- seus negocias. 



1-<ão se póde, não se deve, por consequencia, modificar o que estê. em 
rr,gular andamento. 

Chego, senhores, no meu regresso do norte . á capital que se ostenta 
pujante, no porto mais oriental de nossa costa. Se o meu deslumbramento jlí 
co;. real e grande em Fortaleza, que poderei dizer quando chego ao Recife -
~. qn ella cidade grande e bella , que nos convida a todos a ir vel-a? Sente-se 
um sopr o de vida n ova, em nosr.o paiz, quando se vai á capital de Pernam-
tn.;co, que traduz por si só a grandeza daquelle Estado, que si" ostenta na 
li<1'leza de sua capital, digna de ser visitada e que já foi apontada por um 
H!ustre viajante e fino observador como talvez o porto de maior futuro na 
America do Sul. 

Será possivel que a representação pernambucana, tão ciosa de seu 
Estado e de sua grandeza .. . 

0 SR. A. AUSTREGESILO: - E dos interesses da NaGãO. 
O SR . ARMANDo BuRLAMAQUI: - ... sim, e dos interesses da nacão, 

porque siio estes precisam ent e os que estão em ca usa e, Sr. Presidente, 
sempre apprehensivo por todos os problemas na cionaes, traga o concurso 
v21ioso de seu voto para a acceitação da medida pror>Dsta pela Commissão 
<ie Fi na nças? Respondo pelos pernambucanos - não! 

Pernambuco acha-se preso ao Governo Federal pelos grandes melhora-
H1 cntos que a caba de contractar com. a Great Weste1·n., indispensaveis para 
que seu progresso se torne mais accelerado, se valorise com a rapidez que 
>mas enE>rgias r eclam am; e não será a representação pernambucana unida 
!leia concordia felizmente estabelecida, que ha de n egar ao Governo Federal 
<'·~ r ecursos nécessa rios para realização das obras· contractadas e que são 
iwprescindiveis ao seu futuro. E não negando para si não negarâ. para os 
clemais , como não n egará, nisto lhes faço a devida. justiça, mesmo se seus 
interesses não estivessem em causa. 

O SR. ANTONio AusTREDESILo: A bancada perne.mbucana ouve sempre 
com m uita lisonja esses conceitos , mas tambem está sempre de accôrdo com a 
or1 entação n acional. Não é um voto divergente na felicidade do paiz. 
(Apoiados.) 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Disto estamos todos certos . 0 QUe 
estou mostrando é que nos encontramos nas pontas de um d!lemma: ou 
m"lndamoft paralysar todas as obras que se estão fazendo; e estas, estou 
provando, serem imprescindiveis ao progresso e riqueza do paiz, ou, então, 
t'f.?.vemos ter a coragem de a s continuar,' mesmo diante de uma s!tuaçã·o que, 
Hpito, não é inteiramen te nossa. Devemos continuar essas obras reprodu-
<Jtivas dP onde poderemos tirar todos os recursos indispensaveis â ~-ida po-
liHca e administrativa da nação; ê o meu conselho, para o qual peço 
vn.lioso concurso dos illus tres collegas . 

0 SR . ANTONIO AUSTREGESILO : Estamos de accôrdo . 

o 

O SR. ARMANDo BURLAMAQUI: - Nem podiamos deixar de estar, porque 
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V. Ex . ~ um espírito brilhante e sabe que se trata de um facto real. O que· 
se está f a zendo é necessario e util, e como tal não põde ser dispensado · 

O SR. DANTAS BARRETo: - E' preciso, não esqueça o nobre Deputado, 
normalizar as f inanças, senão virá a bancarrota . 

O SR . LUiz GuARANA: - Não ha de ser á custa dos filhos do Nordeste. 
O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: Nunca ouve contradicta. senão nesta 

te!'rivel ameaça. Bancarrota não virá, acredite V . Ex., das obras que o 
Governo actual t êm em andamento e contractado. Sr . Presidente, porque 
'-mero ir um bocadinho mais diante, passo por .Alagôas e por Sergipe, onde 
ee faz alguma cousa, e onde ha ainda muito que fazer e que deve ser feito . 

0 SR. RAYMUNDO DEl MIRANDA: - Em Ala.gôas, infelizmente, não lla 
porto, ap("zar das concessões que se tem feito. 

O SR. ARMANDo BuRLAMAQUI: - ... para declarar que, se pezar eu tenho. 
é .iustamente o de não ter ainda o Governo Federal ... 

0 SR. RAYMUNDO DEl MIRANDA: - A culpa não é propriamente do Go-
verno F€'deral . 

0 SR. MANOEL VILLABOIM: - Então de quem é? 

O SR . ARMANDO BuRLAMAQUI: - O pezar que eu tenho em relação ao 
Estado de Alagôas, é de não o ver beneficiado com essa medida necessa.ria 
av seu progresso, e sua grandeza. 

Para chegar, Sr. Presidente, ao Estado da Bahia, perguntarei aos illus-
trc" representantes deste Esta do: acceitarão SS . Exas. tranquillamente, qUI" 
o Governo deixe de realizar as obras indispensaveis, imprescindíveis, neces .. 
~alias, urgentes, ·da desobstrucção do rio .Jequitinhonha, vehiculo daquellfl. 
to;rtuna. immensa, que é a lavoura do cacáo? 

O SR. MANOEL V!LLABOIM: - Pelas taxas que cobram os portos, quasl 
TiÚQ ha vantagem . 

0 SR. ARMANDo BURLA:MAQUI: - V . E x . honra-me muito- com seu 
~.;:!l.rte : mas elle está inteiramente fóra do assumpto. 

O Sn. MANOEL VILLABOIM: -V. Ex. está la mentando que não se façam 
As nbras . Eu digo que pelas taxas que Ge cobram não ha, quasi vantagem . 

O SR. ARMANDo BuRTJAMAQUI : - Eu estou me referindo ãs obras e m 
g~~al. E <W de desobstrucção do rl o ,Tequiti~honha, permitta-me meu illustre 
amigo ql'e " diga, nada têm com as obras de eonstrucção de portos. Eu me 

, r eferl a.o Estado de A1agôas, lamentando que o Governo Federal não tivesse 
ido ern seu auxilio paTa prestar, e·ntre outros co!lcursos, que se tornan'l in-
<li .sc>ens<o.v!'is ao seu desenvolvimento o da construcção do seu porto, que ~~ 
r-cB1ment0 
optimo . 

má.o e facilmente, sem grandes dis pendios, póde tornar -se 

Voltando ao ponto em que estava, pergunto eu: criticar, censurar, por 
acaso, a deputação bahia na, que eu conheço porque lá vivi, que sabe de-
fender com os interesses do meu E stado, os interesses da União o eontra.cto 
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q'.Je o Gnverno celebrou pr,ra, construcção da estrada de ferro qUe "\Tem trazer 
,-. seu uberri.mo sertão á sua grande capital? 

Poderá o Governo Federal, sem incorrer em grave censura, deixar de 
far.er a desobstrucção do rio Jequitinhonha? Pois, não se sabe que o cacâ.o 
eor>stitue um dos principaes elementos das forças da nossa exportação? e 
tudo quanto se faz para augmentar o valor desse producto ba.hiano não é 
uma obra meritoria.? E as faci.lidades que forem dadas a esta industria não 
a farão crescer e do seu crescimento nã o colheremos m aiores lucros? Cer-
tamente que sim, A resposta só póde ser pela affirmativa. Logo, o Governo 
n~ o deve, não p6de deixàr de fazer o melhoramento acima indicado e que 
CG!'lstitue objecto- C'.e um dos seus ultimos decretos. 

E se o Governo não tivesse ido ao encontro das necessidades urgentE>S 
d<! companhia de estradas de ferro, auxiliando-a como fez com o decreto quE> 
1 q;ulariza sua situação contractual, quem mais perdel'ia. com a ausencia dos 
Ill'Gductos bahianos, porque a tanto equivaleria a continuação dos desorga-
:1!zados serviç os de transportes que ahi se vinha fazendo, quem mais per-
dP>:,ia, repito, senão a propria Uniã o, vendo desfalcado o seu quociente ouro 
nas suas relações de trocas internacionaes? 

E, senhores, poderá a deputação bahiana tão ciosa do progresso e rl-
o~Je3a do seu g ra nde Estado deixar de secundar a acção benemerita do 
gJ'«nde Governo que em nome da União brasileira, vem com suas acertadas 
rnedidas satisfazer as justas exig-encias de tão importante unidade fe-
derativa? ·· - · · · :-~:!~-- :~:~F',:::- ~J.'i~~ 

Se não póde. a representação do glorioso Estado estará commigo, re-
cu~'anào seus votos ao dispositivo da Commissão de Finanças que quer re-
th·a.r do Governo Federal a faculdade de se se;:vir das autorizações que lhe 
foram concedidas, quasi sempre peJa interveni}ão j es7R dn~ repreRentacões 
dc' <J Estados interessados, e que se estão traduzindo effectivamente em pro-
Yi.dencias inadiaveis. 

Quando, Sr. Presidente, a Bahia não estivesse com o seu proprio interesse 
err. jogo, nem por isto deixaria de estar ao lado dos seus irmãos do Sul e 
do Norte de nosso paiz para os sustentar na defesa legitima dos melhora-
mentos que nelles se procedem por ordem do Governo Federal. 

F aço esta affirmativa sem receio de contestaçiio, como acredito e posso 
estender a todo's os demais Estadoe1 , porque a solidariedade brasileira é um 
~a.cto positivo que mais se dignifica no soff!'imento do que na alegr ia. 

O espírito genuinamente bra~i!eiro repelle qualquer idéa de paralysar 
E·s~a boa politica de obras publicas necessarias, applaudindo enthusia.stica-
rrente o Governo que cora.josmnente está. procurando activar a exploraç/?_o 
'la noss~1. riquezas, garantindo o seu aproveitamento . 

No Estado do Rio de J a neiro a. acção federal tem sido sempre no mesmo 
~entido ! As obras do canal de Macahé a Campos são inadiaveis. Não po-
d!:im ser mais retardadas ; não podem, consequentemente, soffrer uma para-
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]'1isP.çáo aguardando melhores dias. E onde se tem feito sentir a pratica de 
chras federaes observa-se o mesmo funda mento de urgencia inad!avel. 

Lam~>ntos deve ter a representa ção fluminense em não ver mais ala.r-
g,..da a benemerencia com que tem a gido o actual Governo no que se relà-
ciona com o seu rico Estado. 

Ahi estão as obras da Baixada Fluminense, que dependem de ligeira.!! 
modificações no contracto já assignado e prestes a ser executado, e que 
t·~presentam uma obra de saneamento de uma zona vastíssima que, entre-
.s;ue ao cultivo racional e intelligente do laborioso povo flumin ense, dentro 
~'11 breve, será um dos celleiros de nosso paiz. 

Não, certa mente, portanto, com os votos da representação fluminense, . 
p6de a Commissã o de Fina nças, por muito acatamento que e.lla lhe mereça 
n. deputação do Estado do Rio de .Taneiro, como nos merece a todos nós, 
contar para tornar victorioso disp ositivo que venho combatendo em nome 
dos altos interesses na cionaes, e que p or má inspiração apparece como um 
grande remedio para debellar males que o tempo terá de corrigir com mais 
efficacia. dCI qui? as nossas medidas, por mais acertados que sejam, e Isto por 
Bflrem ellfts de limitado campo de acção, sem effeito directo sobre as causas 
.::n·adoras da situação em que se en contram o nosso commerci.o e a nossa 
industrla. 

Como vai vendo a Camara, o qu e se pretende, o que se , _conselha nã.o 
f. do inter esse real -do paiz. A situação de ca.da, E sta do nos está revelando 
::>cPrtos d<t" medidas ordena das pelo Governo e mostrando que este não é o 
momento de se os m andar parar. O prejuízo seria maior do que as con-
1ínuar. 

Sr. Pr~?s!dente , que tem feito o Governo Federal no grande Estado de 
!•i)nas Geraes? Que continúa o Governo Feàm·al a, f a zer nesse grande E s -
tado? Que digam os mineiros, se algumas das providencias tomadas pelo 
Governo Federal foram em b eneficio da sua economia, da sua riqueza, pôde 
reclarnadaR pelo éco da economia mineira asphyxiada em suas energias 
)Cfo'.~as difficuldades de tra.nspor t es, qu e oito caros, da>" suas m ercadorias? 

Se Minas Geraes sente e sabe que toc1as as providencias toma das pelo 
Gr.verno Federal, foram em beneficio da sua economia, da sua r iqueza, pôde 
'•. sua lllus tre representaç.ão concordar com uma medida que diz ao Governo 
Federal : "parai com que vlndes fazendo?" 

Senhores , eu confio tanto no senso pratico e patrlotico dos mineiros, 
q1:~ estou certo essa medida não terá o concurso da numerosa deputação 
d e~<te grande Estado . 

Não ê preciso descer aos detalhes da acção do Governo neste Estado . 
'!'t;dos a conhecem e sabem que ella se norteia como em tudo, exclusiva-
mente, no sentido de b em servir ao Interesse publico . N!nguem desconhece 
lgualmente que ella tem presidido u ma severa prudencia, resistindo· sempre 
o Governo a. toda solicitação que nã.o ~e oppõe, de facto, em demon strac;õe,y 



<ndi"scuU. veis de necessidades inadiaveis. Nem por est e lado p6de tmcontrar 
u.mpa ro o famoso dispositivo, destinado - a encaminhar a luz merediana do 
acer~o dos actos governamen ta es. 

Senhores, de passagem, na ida a Minas~ eu me detenho un1 pouco n a. 
C~:.pital F ederal. E dizei-me vós todos, perfunctoriamente, se ha alguma 
mzão que vos possa trazer a convicção da necessidade de deixar o Governo 
rlc electt·ificar o trecho principal e ma is movimentado da Estrada de :B'e rro 
Ccntral do Brasil. 

Qual poderá ser essa razã 1>? Será, acaso, a mesma a presentada qua ndo 
u :a Presidente 'la Republica o illustre Sr. Affonso Penna e directox· da 
C<mtral um dos nossos maiores engenheiros, o insigne Sr. Aarão Reis, o 
f! '.:al se absteve de realizar a obra imprescindível, inadiavel t a nto aconselhada 
pelo illustre director da Central, de que tinha de deconer grande economia 
pa ra o Thes ouro Publico, como a experiencia veiu exubera ntemente proval· 
E a ssim pr ocedeu pelo receio da despeza? 

Será esse o motivo que, a té a data de hoje, vem impedindo que a Cen-
tr>!.l, só pela diminuição do s eu consumo de carvão, offereça ao erario bra-
bil eiro, que o nobre Deputado tão pa tl'ioticamente zela com as medidas que 
defende, o saldo necessar io ao r esg·a te de todas as ql _Jtias que lã. têm sido 
(•mprega das , provenientes da fortuna publica. 

E s tou convencido, senhores, pelos estudos que tenho feito, de que, quaes-
quer que fossem os sacrifícios, nós os devíamos realizar para a electrificagão 
da Central do Brasil. porque tenho a certeza de que taes sacrifícios seriam 
devidamente· compensados , uma vez ultima da a transformação alludida. 

Como não a fazer? R eceio de gastar; mas, neste ca so, como nos . outros, 
em se gastando estamos fazendo a boa economia. 

Chego a S. Paulo, esse gra nde E stado. em que não sei o que mais a d-
mire- se a tenacidade r esistente elos Paulistas, fazendo de suas fraquezas 
forças vivas. conjugadas em beneficio do paiz e onde, para nossa felicidaàe . 
as boas theorias da economia p olítica , que nos devem orientar, encontra m o~ 

mais sinceros. extremados e benemeritos defensores; ou se- por que não o 
dizer?- a resignação de não ser devidamente ouvido, quando traz par& '' 
solução dos problemas os alvitres ma is apropriados a o nosso meio. 

Para não manter no discurso a aridez das minhas palavras (protestos) . 
consinta a Camara que eu relate um caso pittoresco de S. Paulo, que p óde 
ser applicado agora. 

Havia alli um extra ngeiro, muito 
pobre, jornalista e bohemio . T alvez 
jornalista por ser bohem1o. 

rico e muito avarento. e um outro, 
fosse bohemio por ser jornalista. ou 

Eram amigos; o rico blasonava a sua opulencia, e o pobre ostentava a 
sua b'ohemia . Certa vez, numa conver sa entre elles, o jornalista avança e!!ü t 
boutade, tão propria nos homens de imprensa: Sou mais rico do que você . 

Como elle era um pobretão e o outro multi-millionar!o. bem se póde 
~me.ginar o r i e o com c;:u e fonun a colhidas esta s pala v r as . Tra vou-ée a · di:s-
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cussão e uma aposta se fez: o jornalista se comprometteu a provar, perante 
um grupo de arbitras. que era mais rico do que o outro . 

A reunião se vedficou na sala de um restaurante e o jornalista comc1-
çou : "Almoço num restaurante onde pago 5$ e dou 1$ de gorgeta ao einpre-
gado; você almoça em tal outro restaurante - e era verdade - " por .3$000 
e dá 300 réis de "pourboire" ao empregado; aos olhos deste, sou mais rico 
do que você". 

Foi u ma gargalhada. 

Accrescentou o pobre: ""Vivendo como posso, so chove, tomo o tilbury 
e vou para casa. Você, multi-mi!lionario, vai para a casa de bond. Aos 
olhos dos tilbureiros todos, sou muito rico e você pobre". 

Assim, o jornalista. engraçadamente, foi apresentando uma série dE: 
exemplos, onde mostrava sempre que el!e era mais rico do que o capitalist2., 
isto é, gastava mais do que este e levava uma vida mais alegre, sendo tam-
bem mais considerado do que o amigo. 

Tendo a palavra o capitalista, diz este: "Tudo o que você está affir-
mando é verdade; tenho, porém, em tal e em qual ba nco, taes e taes som-
mas depositadas e possuo taes e quaes propriedades". 

Acreditava o bom homem que havia esmagado com essa argumentaçi'i.o o 
pobre jornalista, e que estava vencedor da aposta. 

O jornalista, com muito espírito, lhe retorque: "Tenho no Banco de 
França, em deposito. somma muito maior do que a que você possue; no 
Banco de Inglaterra tenho outros tantos depositas. Faço, porém. como voe&: 
não toco nelles" . 

A moral do caso está ahl: de que servia a grande fortuna do capltailata.. 
se elle de1la não sabia tirar proveito algum? Maior valor tinham os peque-
nos ordenados do jornalista, que os sabia empregar perfeitamente bem. 

Senhores! Através desta pequena historia ha o exemplo que S. Paulo 
offerece á Federação Brasileira. Tão só mente S. Paulo tem agora dinheiro 
e S. Paulo sabe gastar, mas no inicio S. Paulo t inha, como têm todos os 
demais Estados da União, sómente terra feracíssima. 

Foi por saber saccar sobre o futuro que elle tem o bello presente de que 
s e orgulha. 

O Governo Federal em S. Paulo v i o-se na necessidade de despender 
somma elevada para poder se servir àa Estrada de Ferro Noroêste do Bra-
sil, de sua propriedade. Fez bem ou fez mal o Governo do Brasil em tornar 
exploravel a viação ferrea que elle h avia creado de Baurú a !ta pura? 

Que responda por mim a illustre deputação paulista. se este melhora-
mento n ão era indispensavel ao desenvolvimento e ao progresso daquella. 
zona; se esta zona não veio augmentar de muito o valor da fortuna pau-
lista; se os productos extrahidos pelo ingente esforço paulista não têm ac·· 
crescido em proporção consideravel no quanto S. Paulo contribue para a 
riqueza nacional? 
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Que me responda a representação paulista e que me diga se não seria :> 

Estado queixoso do Governo F'ederal, se este se houvesse descurado daquella 
região riquíssima que, por falta de meios de transporte, sómente agora "''~ 

acha in tegrada na economia paulista. 
E será de S. Paulo que nos venha a reacção contra as obras que B·2 

vêm fazendo nos demais Estados? 

Não creio. 

Em S. Paulo faz presentemente o Governo a duplicação da linha da es-
trada de Mogy para a Capital, trecho que já tem fartamente esgotada a aua 
capacidade de trafego. E', como se vê. uma obra que não póde ser ad:ada 
para amanhã sem gravíssimo e irremediayel risco para os cofres publicas. 

E assim são todos os outros que tem mandado fazer o actual Govern'l. 
Obras do Nordéste, estradas no Maranhão e no Piauhy, portos em For-

taleza, Natal e Parahyba, estradas e porto em Pernambuco, estradas em 
Alagôas e Sergipe, o mesmo na Bahia, serviço de melhoramentos na Bahia. 
no Districto FederaL no Estado do Rio de Janeiro, para attender a zonas de 
extraordinaria fertilidade, apparelhamento e electrificação da Central, da 
Oéste de Minas, da Noroéste do Brasil, da Itapura a Corumbá, por toda a 
part_e, emfim, obras taes que não podem ser deixadas ~,ara o '"m.ais ta1·de" .. 
para quando o '"Thesouro estive1· folgado", tal é o grandioso acervo qne 
apresenta o Governo Federal, assim provando que está attento a todas :<s 
necessidades do nosso paiz. 

E ao mesmo tempo não se descuida da parte financeira, de que aqui não 
é momento azado pan:t della tratar em seus detalhes significativos, mas de 
que se póde ter uma idéa, relembrando os topicos da mensagem presidencial 
de Maio ultimo ás paginas 213 e seguintes e onde se verifica que em 1920 
conseguimos um saldo ouro superior a 15 . 000:000$ ou exactamente réis 
15.025:358$ contra um "deficit" papel verificado de 20.261:827$, o menor 
destes ultimos annos. 

Em um "deficit" papel destes ultimes cinco anno'; do valor lmE1enso d'" 
259.139:830$ - o Governo que tantas obras tem feito póde se orgulhar d? 
para elle haver contribuído com insignificantes parcellas, fartamente com-
pensadas, aliás, pelo aug·mento real do valor do nosso patrimonio. 

Este assumpto, porém, escapa das considerações que venho fazendo. 
Sem duvida elle é muito interessante e não faltará ensejo para ser attenta-
mente considerado, para ser devidamente analysado. 

Não pararam nas obras acima resumidas tudo o que o actual Governo 
tem feito. Estou citando sómente as de maior vulto e outras vou enumerar. 

A outras de genero diverso podemos desde já nos referir, para applaudir 
com o mesmo enthusiasmo a construcção . dos quarteis para o aquartela-
mento das tropas do Exercito, medida de urgencia para facilitar a applicação 
da lei do serviço militar obrigatorio; a acquisição de edifícios para Correios 
e Telegraphos com o ps.gamento em apolices, _em somm;a, cujos juros lláo 
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muito interiores aos grandes alugueis que vinham pagando, dando a diffe-
rença para uma conta. de rapida amortização do capital invertido. 

Não seria possível que o Governo se descuidasse de nossa defesa n;t 
parte estrictamente technica, mas mesmo ahi o Governo tem agido com ~ 
maior parcimonia, obedecendo ao mesmo criterio de pagamento. 

Sr. Presidente, volvendo á mesma ordem de trabalhos, permitta-me ;) 
meu nobre amigo (di?·igindo-se ao Sr . Alvaro Baptista) que diga duas pa-
lavras sobre o seu Estado. 

Conheço o Rio Grande do Sul. Accidentes da minha vida me conduzi-
ram áquelle Estado, onde durante mais de 365 dias, com o meu nobre amigo, 
que era então meu General, com muita honra para mim, o Sr. Rafael Ca·-
beda, palmilhei aquellas belliss!mas campinas, aquellas riquíssimas coxilhas. 

Pois então ê censuravel o Governo Federal por ter feito a encampação 
daquella má estrada de ferro, para arrenda i-a a o Governo progressista rlo 
Estado, afim de que com ella facilite o augmento da riqueza e o desenvolvi-
mento do trabalho rio~grandense?! 

Não creio. senhores, que um só Rio-grandense seja capaz de vir censu-
rar o Governo Federal por haver realizado a obra meritoria da encampação 
da "Auxiliaire" e seu consequente arrendamento ao Governo do Estado. 

E, se meritorio foi o acto em relação á "Auxiliaire", não menos o foi em 
relaç!o ao porto daquelle Estado. 

Então, o Rio Grande do Sul, cujos sentimentos conheço, e em cuja con-
vivencia passei largo trato de m inha vida, e de cujo povo tenho a immensa 
satisfação de proclamar, do alto da tribuna parlamentar, as excelsas virtudes 
e qualidades; o Rio Grande, pela sua representação nesta Casa, poderá dar 
consentimento com o seu voto a uma medida legislativa que manda paraly -
aar todas as obras indispensaveis e imprescindíveis ao progresso das demal2 
zonas do paiz? 

Não, certamente. 
O povo do Rio Grande do Sul é affeito á luta. corajoso bastante pai-a 

saber que nós a.travessamos uma crise de difficuldades, crise de crescimento. 
mas que. por isso mesmo que as suas ãifficuldades são grandes, podemo3 
contar com as nossas energias para as vencer. 

Para dominar, basta coordenat· o trabalho afim de que o trabalho a u -
gmente a producção e a producção venha ao mercado trazer-nos a somnia 
necessar!a ao equilíbrio da nosEa balança de pagamentos, unico meio de con-
duzirmos o cambio aos limites racionaes do commet·cio legitimo. 

Sr. Presidente, acredito haver dito o sufficiente afim de mostrar qui! 
ee.da uma das t·egiões do nosso paiz se encontra em situação muito delicada 
para consentir que tenha força de lei a disposiçã.o contida no n. 4 do art. 1 • . 
quer seja na fôrma imperativa em que foi redigida. com intenção generosa. 

· pelo illustre Sr. Deputado Octavio Roeha , e renovada no plenario pelo dis-
tlncto representante do Rio de Janeiro, Sr . Mauricio de Medeiros, quer nessa 
fOrma supertlua adaptada pela Comm!ssão de Finanças . 
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Não! O que temos de fazer é cortar cerce o mal, não tocar em um as-
s umpto e confiar plenamente, como confio. seg-undo depoimento que aqui 
dei. no criterio, no zelo, na preoccupação continua e consta nte do benemerito 
Governo da RepuBlica, que sei estar elle attento, como bom timoneiro, para 
conduzir com segurança o paiz através a época difficil de crise comm ercial 

. em que se debate. 
O SR. NAPOLEÃo GoMES: - Estou ele pleno accôrdo com V. Ex. L a-

mento apenas que. na exposição que acaba de fazer, tenha esquecido o co-
ração elo Brasil. Goyaz tem tambem difficuldades de meios de transporte e 
urge que esse problema seja resolvido. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Agradeço a contribuição do aparte de 
V . Ex.; mas eu só quiz fallar daquillo de que tenho conhecimento. 

Sei que V. Ex. está dizendo uma verdade, no que se prende ás necessi-
dades de Goyaz, como no esquecimento involunta rio em que deixei a acção 
:federal neste Estado e ag-ora se reaviva a minha memoria, t a mbem no olvido 
em que ficaram o Paraná e Sa nta Catharina, onde tambem se tem feito 
sentir o cuidado solicito do actua l Governo da Republica. 

Para isto basta lermos o que a mensagem presidenci'tl diz quando tratil. 
da rêde ferro-viaria Paraná-Sa nta Catharina. E para que não commetta in-
justiça. como vinha fazendo com o Estado do illustre Deputado por Goyaz, 
transcrevi neste meu discurso o topico da mensag-em ele 3 de Maio ultimo 
findo, no qual está feita a synthese da acção g-overnamental em materia de 
estradas de ferro. 

A' pag-ina 185, da mensagem do Presidente Epitacio Pessoa, apresentada 
a o Congresso Nacional na abertura da primeira sessão da decima primeira 
legislatura, no sub-titulo "Estradas em construcção", lê: 

"Tem o Governo, neste momento, trabalhos de construcção de 
linhas ferreas em quatorze Estados. O serviço que se faz no Rio 
Grande do SuL Santa Catharina e Paraná, contratou-se por emprei-
tada; o de Minas e Rio de Janeiro r ealiza-se por a dministração di-
recta; o do prolongamento da Viação Bahiana incumbio-se á propria 
Companhia arrendataria; o de Alag-ôas, Pernambuco e Parahyba. 
deu-se á "Great Western"; a Inspectoria de Obras Contra as Seccas 
está construindo ramaes para o local das barrag-ens projectadas no 
Ceará, Parahyba e Rio Grande do Norte; finalmente, a Inspectorüt 
das Estra das trabalhou em Goyaz, Maranhão e Piauhy. " 

E de outras construcções de real u-tilidade tem-se occupado o Governo, 
procurando resolver a grande crise do combustível, tanto como auxilio para 
a exploração das jazidas carboniferas do Rio Grande do Sul. em Santa Ca-
tharina e no P araná, como e, principalmente, com as obras das estradas· de 
ferro indispensaveis ao transporte de carvão, que sem facilidades de trans-
-porte de nada valerá. 
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De nenhuma dellas póde o Governo abrir mão sem sério prejuízo para a 
economia nacional. de cujo desenvolvimento devemos esperar a salvação de 
nossas finanças, pela valorização de nossos titules de credito, postos em 
circulação como vehiculos de valores que serão effectivamente r eaes quando 
representarem productos de nossos trabalhos. 

Nesta occasião, senhores, es te malsinado papel-moeda, do que lamentar 
sómente devemos o excesso. porque todos os excessos são lamentaveis, mes-
m~ o do ouro ou da saude, em qualquer dos casos podendo produzir uma 
congestão fatal. nesta occasião, repito, todos terão applausos ao bilhete im-
presso que fez a grandeza do Brasil, enriquecendo Q nosso povo . 

Não fujamos, portanto, nas actuaes condições, ao dever imperioso de se-
cundar a sábia orientação governamental que, com prudencia mas sem te-
mor exaggerado. vem nos dando os meios necessarios a <).Ctivar a producção 
ni!-cional. barateando o seu custo para que possa concorrer vantajosamente 
nos mercados das trocas internacionaes e ahi se transformar em ouro puro, 
muito mais poderoso que o ouro convencional, que as theorias improvizam 
nas s uas variaveis proporções como fundamento de orientação, que ninguem 
~q certo sabe se · é de balanço para effeito de confiança ou de deposito par'l. 
~mmediata conversão que, entl·etanto, nunca se torna pratica porque, quando 
disto estiver ameaçada, logo surgem razões de Estado qpe a transferem para 
melhor época, a_diam a s ua prornettida conversibilidade. 

Não vejo, assim, illustres collegas, porque se quererá o n. 4 do art. 1•, 
que peÇo á Camara recusar, mantendo intacta a sua confiança no Governo 
que bem merece e tudo faz para muito o inspirar. 

Sr. Presidente, a minha emenda a seguir se refere ao n. 5, em que me 
mostro coherente com idéas expendidas aqui o anno passado, a respeito da 
applicação do fundo de garantia .. 

Não lerei á Camara, para não fatigar-lhe a preciosa attenção, o que !'U 

disse a respeito do fundo de garantia no meu discurso de 20 de Dezembro 
de 1920. 

Chamo, entretanto, a attenção dos meus nobres collegas para. a minh.l. 
opinião, afim de que vejam que a minha emenda. favoravel á applicação do· 
fundo de garantia. está de perfeito accôrdo com as idéas por mim explanadas 
naq uella época. 

Como elle existe, o fundo de garantia não produz effeito directo sobre a 
nossa circulação, como não poderá produzir. E' um corpo inerte em um 
organismo vivo, que não dã movimentação e quanto · maior essa, melhores 
os seu s effeitos. 

A acção por immobilidade não se comprehende. E' querer dar á inercia 
uma força constructora, quando a mecanica prova que ella tem effeitos 
perniciosos. 

Parece-me que as idéas suggeridas pelo eminente Sr. Cincinato Braga 
.são uteis e agora necessarias, porque movimentam o fundo de ga.rantia sem 
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lhe alterar a essencia, antes procurando a ugmentar para que possa se ap-
proximar da proporção theoricamente aceitavel como base da circulação .d.os 
bilhetes. 

Com a minha emenda offereço a este modo de ver um complemento que 
y i;<a o mesmo fim por outro caminho, que é o de retirar parte do papel-
moeda a que elle serve de garantia . Por isto lembro que a metade dos lu-
cros decorrentes da applicação do fundo de gara ntia, no caso de ·que nos 
occupamos, na valorização do café, seja incinerada para diminuir a massa. 
do nosso meio circulante. 

A outra metade dos lucros proponho seja app!icacla em auxílios a pro-
ducção nacional, conforme as circumstancias, condições e exigencias de cada 
producto. 

Se a missão do fundo ele garantia é a de valorizar o rp.eio circulante, 
claro é que, diminuída a quantidade em circulação, nós a teremos valori-
zado. Por dous caminhos se chega ao mesmo resultado: ou augmentando o 
fundo de garantia ou diminuindo o meio circulante. Penso ser mais vanta-
joso o segundo que, aliás, não collide com o primeiro, antes serve-lhe de 
complemento, de auxiliar. 

Descubro com esta minha suggestão o meu pensam ··:to, que não pôde 
ser interpretado como favoravel á utilização do ouro do fundo de garantia 
para effeitos directos no mercado cambial. 

Não, senhores. Com este destino prefiro deixar intacto o nosso ouro, tão 
custosamente enclausurado. 

A taxa cambial, que é uma consequencia da situação de liquidação em 
que nos encontramos, provocando uma crise geral de finanças publicas e do 
commercio em geral, não deve ser modificada por meios artificiaes que pro-
duzirão unicamente efféitos passageiros. 

Sobre este assunwto estou de plenissimo .accôrdo, com . o que _maglstral-
ment,e ef!çreveu o il)ustre Sr. :rre.sidente da Republica, ~ pagin!J. 7 de sua ul-
t~rna mensagem, onde se lê: 

"A baixa do cambio tem como causa primordial o desequilíbrio 
da nossa balança de commercio. E' consequencia fatal desse deseql;li-
librio, ao qual não póde o Governo acudir com medidas de effeito i;m-
m.ediato, e sim, como tem fei~o. com providencias de caracter per-
!T/-anente, que augmentam a nossa producção e facilitam a sua sabida 
Jl':ll'a o extrangeiro." 

E' a verdade pura'" Porque assim a comprehende o illustre Sr. Cincinato 
Braga é que propugna a applicaçã-o do fu~do !'fe g:ar:;tntia, transforma:r;tdo 
provis_odamente o seu paracter de ouro-metal para .ouro-m.ercadoria. Com 
esta transformação o valor de nossa exportação a ugmenta, conservando ini-
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cialmen~:e c seu . volume e o equilibrio tende mais facilmente á sua norma-
lidade. 

A suggestão do eminente Deputa do paulista não diverje no fundo do que 
pensa o Governo e si se differencia na pratica, mantém o mesmo espírito, 
porque parte da mesma verdade, buscando attingir o mesmo fim, embora 
por caminho differente. 

Nem outra cousa quer .ou póde querer o illustre relator da receita. S. Ex. 
tem pac.iencia e se resigna a esperar. Nós outros, talvez por temperamento 
quanto a mim, entendemos não confiar demasiadamente na acção do tempo 
e queremos, pôr a serviço de interesse nacional, como indicamos, os recur-
sos de que dispomos, cercando-o de todas as garantias, para que nunca 
cesse de ter o effeito para que foi creado. 

A minha emenda é um coroúario logico da applicação do fundo de ga-
rantia. 

Podia, Sr . Presidente, descer a maiores detalhes, neste assumpto, se não 
tivesse o f;.rme proposito de não fazer largas considerações sobre elle. Podia 
trazer aqui um manancial completo 'de opiniões valiosas pelos seus . ennun-
ciados, pelas suas provas em pró! da minha orientação, favoravel á movi-
mentação do fundo de garantias para a valorização da nossa moeda. Mas, 
eu mesmo disse que não cornmetteria o despdmor de, roubando a paciencia 
dos mel!s .:ollegas, a sua preciosa attenção, fazer dissertações academicas ou 
theoricas sobre assu mpto que lhes é tão peculiar. 

Sr . Presidente, em relação ao n . 7 do projecto da Camara dos Depu-
tados, acceitando o principio que a emenda suggerida pela Commissão de 
Finanças nos offerece, entendo ser conveniente o modificar, para estabelece~ 
uma maior paridade entre a reducção que devem soffrer os fretes das estradas 
de ferro e as que terão de ter os direitos de exportação. 

A minha emenda manda que, em vez do abatimento igual, corno propõe 
a honrada Commissão de Finanças, se diga: "Uma reducção do dobro da que 
fôr feita nus fretes e nos seus impostos de exportação, cobrados na data desta 
lei, devendo o Governo intervir ... " 

A raz§.o em que se funda a minha emenda é a de que não ha paridade 
entre o valor do frete e do ·imposto de exportação, de modn que uma reducção 
igual no frete e no imposto não é justo. 

Justo ,; que se diminua mais no imposto do que no frete, pa ra ser esta -
belecida uma relação mais logica, visto como a medida tem em vista pro-
teger a lavoura, que podendo offerecer os seus productos a menores preços, 
facilitará o consumo, que augrnentando muito beneficiará o productor . 

Vou ler para maior segurança de minha argumentação, o que se dá em 
-relação á Estrada de Ferro Central do Brasil. O mesmo se verifica quasl 
quanto a todas as outras emprezas ferro-viaria.s. Veja-se · este quadro que 
vou ler: 
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No Estado do Rio, as frutas frescas, desde que sejam especificadas, como 
abacaxis, laranjas e t a ngerinas pagam imposto maior. 

Café erri grão: 

Estado do Rio - Tem pauta semanal á razão de 8 o/'o sobre o valor otfi-
cial para a exportação, e mais .a taxa de tres fi·àncos por sacca de 60 kilos, 
sendo o valor do fra nco tambem semanal . 

Estado de Minas - Além de 8 ·% sobre o va lor official da pauta men-
sal, tem mais tres francos por sacca de 6'0 kilos á razão de 900 réis. Todo 
o imposto cobrado está sujeito á taxa de viação de 1 o/o sobre o cobrado e 
ma is 400 réis de sello por despacho, desde que o imposto seja de 5$ para 
cima . 

Esta do de S. Paulo - Tem 9 o/o por kilo sobre a taxa official e mais 
cinco fra ncos por sacca de 60 kilos á razão de 800 réis . Tod!), a mercadoria. 
sabida do Estado paga m a:is 10 réis por kilo de expediente. 

Districto _Federal - Café em grão de -producção do Districto Federal para 
1/3 % ad-va~onnn. 

Vê, porta nto, a honrada Camara dos Depütá dos, que não ha uma parida-
de entre o il.esconto proposto para o frete , que representará uma diminui-
ção de recursos do erario publico e a diminuição projectada nos impostos de 
exportação, de que se beneficiàm os Estados. 

E; por isto que; acceitando em principio a idéa apresentada pelo Sr. 
Cincinato Braga , proponho que, em vez de um abatimento igual em ambos. 
frete e imposto, se requeira um abatimento do dobro no -imposto, porque assim 
teremos efCectivamente protegido a exportação, para que possa h aver uma 
reducção dt 20 ·% nos fretes ferro-viarios . 

Foram estas as emendas que tomei a liberdade de a presentar, aliás com 
bastante temor, ao projecto que a illustre Commissão de Finanças trouxe a,o 
nosso conhecimento e estudo . 

Mas não quiz conservar-me exclusivamente no ponto de vista em que a 
honrada Commissão se collocou, isto é, de nem ir positivamente com o 
eminente relator da receita, e nosso ·mustre mestre Sr. Antonio Carlos, nem 
tomar resolutam ente a orientação brilhantemente suggerida pelo meu c11.ro 
amigo Sr. Cincinato Braga, illustre representante de S. Paulo. 

Se não sentisse que abusava demasiadamente da preciosa attenção· .dos 
illustres collegas (não apoiados), não teria duvida em fazer uma demon-
stração minuciosa, documentada, para provar que as minhas conclusões obe-
decem a uma convicção feita no estudo continuo desta importante e rele-
vante materia, porque penso que absolutamente não é possivel que cruze-
mos os braços em face de uma crise tão grave e que, quando chamados, 
como um dos poderes da Republica, p ara trazer algum a.llivio a estes males, 
nos apresentemos unicamente com estas m edidas que em sua ma ioria são de 
uma ef.ticacia muito relativa, senão problematica. 
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Collocado na disjunctiva de escolher entre uma politi!'a .cte construcção 
e uma política de abstenção .. . 

0 SR. ALVARO EAPl'ISTA: '7" Ou na da suspensão ... 
O Sn ARMANDO BuRLAMAQUI: - Não. P erdôe-me o illustre e acatado col-

lega. Não hesitei pela primeira. 
A suspensão neste momento será por tempo indeterminado, - porque 

ninguem póde prever quando se normalizará a situação, que não é uma si-
tuaçii.o creada por erros passageiros, mas por accumulo de erros provenientes 
de uma g:·ande pertubação que agitou o planeta durante cinco a nnos, des-
tl'uindo todos os seus valores. 

E não sendo possível determinar, com precisao, o período em que essa 
suspensão se. tenha ele operar, parece a miin mais adequada, mais apro-
pria da, a denominação que dei , oppondo á ab:!tenção a construcção corno 
classifico a política que confia na efficacia da intervenção, na applicação de 
certos remedios. E, porque penso assim, quiz busca r apoio nos mestres, 
para saber o que pensam por s ua vez sobre o assumpto; e fui encontrar em 
um mestre a.catadissimo, como é o eminente economista Sr. Raphael Jorge 
Levy, um estudo completo das causas que perturbam o · mundo dos negocio:;~, 

é que se exprime, em uma linguagem mais geral e mais impressionante, pela 
desvalorização da moeda, pela elevada t axa de cambio, qu<indo, senhores, não 
é o cambio a causa dos males que soffremos, porque o cambio nunca é uma 
causa, rr.as sim uma resultante, como sabemos e tenho ensejo de repetir. 

O que temos de decretar, portanto, senhores, não são medidas directas 
sobre o cambio, mas medidas indirectas que venham ter como resultado o 
melhoramento da situação geral, de onde sahirá naturalmente uma valoriza-
ção geral da moeda . 

Em seu brilhantissimo estudo a presentado á consideração da Conferen -
cia Parlament ar Interna ciona l do Commercio, que se reunio em Lisboa, o Sr. 
Raphael Jorge Levy fez, como disse hontem, um estudo completo sobre os 
cambias intei·nacionaes, desde 1914. 

Não obstante ser contrario á intervençã o do Estado em assumptos dessa 
natureza, e sem embargo de ser um dos m estres consumados na sciencia das 
finanças , esse erudito espírito francez, m embro proeminente do Instituto, é 
quem acredita ser necessaria uma excepção á regra dos princípios qu e elle 
professa, para que o Estado venha encontrar um m eio qualquer que lhe p er-
mitta restabelecer mais promptamente o equilíbrio commercial, financeil'o e 
economico, roto pelas desordens da guerra. 

E então, o grande fina ncista francez estuda, com eleva do espirito critico; 
os tres projectos mais dignos de attenção e que têm merecido a maior a tten-
ção dos governos e outros interessa dos, assim corno a consideração da Confe-
rencia Financeira que se reunia na capital da Belgica e da Commercial, . que 
teve logar ultima mente em Lisboa, depois de terem sido estudado pela secção· 
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economica e f inanceira da Liga da s Nações ,em ·SUa ultima reunião em. Ge-
nebra. 

Estes tres projectos são. O proj ecto Ter Meulen, sobre o qual se basea 
o nobre Deputado pelo Pará, cujas suggestões não .mereceram o a poio da i!-

· l ustre .Coromissão de Fina n ças. E como S. Ex. h a ja feito uma dissertacão 
intelligunt<e e clara sobre esse projecto, eu me limito exclusiva mente e tra ns-
crever no meu discurso o que a respeito do assumpto escrevia o eminente 
Sr. R a phael Jorge Levy, nas suas considerações á r eferida Conferencia. 
Eis aqui o projecto de Ter Meulen. 

PROJECTO IN~'ERNACIONAL TER MEULEN 

Foi proposto á Conferencia de Bruxellas por este ba.nqueiro hollandez 
em Outubro de 1920, depois em Genebra pela Commlssão Economica e Fi-
nanceira nomeada p elo Conselho da Sociedade das NaçOes. 

Eis o seu resumo : 
Cre::tção de uma commissão internacional de ba nqueir os e homens de 

negocias, a qual os governos importadores farão conhecer as g a rantias que 
elles podem dar aos · exportador es. A commissão determinará o montante (o 
total) dos bondes que estes governos poderão emittir sobre estas garantias. 

As receitas de rendas assigna das em garantia serão em pregadas pela 
commissão em comprar moedas extrangeiras em quantidade s ufficiente para 
a ssegurar a compra no a nno seg uinte destes t itulas, crear um fundo de a mor-
tização pa ra reembolsar 10 por cen to destes títulos em seu vencimento, e 
constituir uma r eserva em especies se a Commissão assim decidir. 

O excedente será posto á disposição do governo importador. 
O governo importa dor poderá dar t ítulos ·como garantia de sua s impor-

tações ou das de seus nacionaes coi:n a approvação da commissão. 
A eon:.missão economica de Genebra a pprovou o principio ·do projecto, 

mas com sérias reserva s; 

1" , deve ser e ntendido que a sociedade não da rá g a rantia a lguma a dmi-
nistrativa nem financeira e não assum irá nenhuma responsabilida de em caso 
de perda; 

2°, o Conselho da Sociedade da s Nações nos deve crear a organização 
complicada e onerosa necessaria á a pplica ção do projecto sem estar segura 
q ue os emprestadores ou os prestamistas delle farão bom u so. 

Deverá proceder gradualmente, para poder parar quando necessario. 
Com effeito, a unica conseque ncia até- agora do projecto Ter Meulen, tem 

sido a des ignação de uma commissão de organização. 
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O ·grande defeito deste projecto é que elle pede compromissos e garan-
tias ·especiaes a Estados que não têm geralmente mais nem creditas nem ga-
rantias a car. 

Em seguida, o notavel financista francez estuda o projecto que teve ori-
gem no paiz que presentemente serve de modelo a todas as decisões que de-
vem ser tomadas com relação a assumptos de ordem economica e commercial, 
sobretudo ~1as suas relações com a moeda, por ser o unico paiz que effectiva-
mente tem a sua circulação fiduciaria com uma base respeitavel, propria para 
ser aceita como base commum de circulação que se reputa ouro, isto é, um 
projecto norte-americano (lê) . 

Antes de lêr o que escreveu o illustre S1·. Raphael Jorge Levy, e pro-
nuncio o seu nome por extenso para evitar confusões, faceis de haver, pode-
rei prestar á Camara neste momento, recebida ainda ho:ie de Paris, uma in-
teressante revista , que revela, quando estuda a questão dos ca1nbios, a situa -
ção da America do Norte, que deveria ser excellente, pela alta valorização da 
sua mo~da e que é, entretanto, de gravíssimas difficulda des, a que os ameri-
canos procuram, por todos os meios, pôr cobro, afim de facilitar as suas ex-
portações, que estão paralysadas por causa dos seus alto!'! preços de custo, 
que atting~m nos paizes de moeda depreciada, o que quer dizer, em todo, 
os demais paizes, salvo, t a lvez, no Japão, que não é cliente dos Estados 
Unidos. 

O SR. MARIO BRANT: - A exporta ção america na es tá cahindo gravemente, 
desde o cmneço do anno. 

0 8 R. AHMANDO BURLAMAQUI : - E' factn. V. Ex. vai vêr pelos dll.O:os 
que vou lêr. Emquanto no ultimo trimestre ele 1920 os Estados Unidos ex-
portavam 2.184 . 000.000 ele dollares, e importava m tão sõmente 920.000.000 , 
havendo um excedente de $ 1. 238.000 . 000; no trimestre seguinte, Jane1r", 
l!,evereiro e Março deste anno, as exportações americanas ba!xam par" 
$ 675. 355 . 000 , h avendo uma diminuição no excedente da exportação, que no 
trimestre anterior tinha a ttingido á somma fabulosa de $ 1. 228 . 000.000 a e 

" quasi um terço, neste ultin~o trimestre sõmente por effeito de excessrva ·va·· 
lorização da moeda americana, ainda a differença entre a exportação e a 
importa ç;ão é consideravel, mas em todo o caso muito inferior é sõmente de 
$ 826.682.000 dollares. 

Quer isto dizer, senhores, que nesse gra nde paiz, com moeda sã, na mr.-
-pn;~ão doG cla ssicos, por e!feitos de excessivo valor dessa moeda, o volumoo 
do commercio diminue, qua ndo pelas theoria s tudo devia fazer esperar que 
elle augmentasse. E diminue por que? V. Ex., (para o Sr. Mario Brant) 
com a tma rara capacidade e os seus altos conhecimentos no assumpto, po-
deria responder á questão melhor do que eu. Por que? Porque não ha a reJa. 
tividad& necessaria entre os valores america no se os valores de todos os de-
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m a is pa izes. Exgota do, como se a cha,, o limite de r esistencia dos paizes com• 
pradores, c<::ssa rant elles muito naturalmente as suas compras pela irnpOfl 
s ibilidade de a s paga r , já não direi com moeda , que, aliás, não possuem, mas 
mesmo com suas mercadorias,, que são obrigados· a vender por preços in-
feriores qua nto a o valor ouro correspondente, que deixam com os paizes ver, -
dedorel!. 

De que serve, porta nto, esta excellente moeda. am erica na, se por sua 
excessiva valoriza ção rompe a relação necessaria. com as outra s com as quaes 
vive em n egocio, em uma dependencia de que não poderá fugir sem sérios 
damnos pa ra si proprio? 

Nã.o. h <lverá nest:t situação de grande despropor cionalida des entre as ffiOf)-

das que circulam no mer cado internaciona l das compras e v enda s um ensl-
namentl) para os financistas? 

Não devem elles deduzir do fa cto qualquer restricção a o absolutis mo de 
:suas theotlas, ou podem essas r esolver a s difficulda des do momento conser-
va ndo pa ra o pa drão convencional t odo o seu absoluto va lor? 

São in1errogaçõe9 que fa ço, deixando a os doutos a~ r esposta-5 . 
Tenho para mim , entretanto, que a lição deste excepcional momento rilt 

vide. activa dos povos é a de que nas rela ções entre os va lores indispensaveis 
gove'rna st•berana mente o principio da r elativida de das causa s , confirmando 
o unico principio abs oluto que podemos definil -o no a ssumpto, condEi:mnando 
como prejudicia l o e·xcesso tanto do ouro como do pa pel-moeda, desde que 
ell es nã o m a ntenha m a n ormali'da de de suas relações, ou t enha m rompido 
a. proporcionalida de essencial com o cr edito e o volume ele neg ocies, tornando 
estes , no c~:so do excess o ouro, quasi impossíveis por fa lta de recursos para 
troceis correspondentes , e no ca so da emissão fiducia ria indefinida, extrema-
mente dep,·ecia da pela r educção sensível do cu sto dos productos, visto as 
condições favoraveis em excesso da conversão da moeda elo comprador. 

Um exame em deta lhe da vanta jossima situa ção americana , cuja s condi-
ções f ina n ceiras sã o sein pa r , n os r evela rá as g ra ndes difficulclades com que 
elles -· os am ericanos - lutam, sem encontra r meio ele resolver o problema, 
conserv:inclo o pr ivilegio de que gozam , e como se encontra m r eceiosos da 
eoncurrencia, fatalmente victoriosa dos demais paizes que, com a sua moeda 
deprechda. podem . comtudo, n egocia r en t r e si , por ser possível entre os seus 
va lores - ·seja dinheiro ou producto. 

P elo proprio instincto da defeza economica os paizes cujas m oeda:! 
a cha m-se em presen ça da a mericana na situação de descr edito em que se en-
contra a riossa, e as de todos os paizes que estão em condições de gra nde in-
feriorida de diminuirão sensivelmente seu s n egocias com os Est a dos Unidos. 
busca ndo se supprir das su as n ecessida des em paizes onde custem m enos, r ela -
tivamente a o va lor do seu dinheiro. 
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·A desvalorização consideravel de uma moeda em relação com outra. des-
via a corrente de negocias da direcção da moeda muito valorizada. 

Começa a b'.lver um decrescirno no volume dos negocios, conseguindo-se 
assim, como que automaticamente, a situação desigual, e isto, certamente com 
prejuízo para. o paiz cujo dinheiro tenha adquíddo um valor relativo por· da-
mais preponderante. 

A influencia do padrão-ouro no caso vertente, de desequilibrio de todos 
os valores, de desvalo'rização de todas as moedas erri comparação com o doilar, 
tem sido contraria ao interesse geral americano e vai sei· ainda mais. 

A alta do do!la.r ame·ricano, distanciando-se de todas as outr~s rnueãa:s, e 
a concentração do ouro nos Estados Unido!"!, têm determinado um grande 
:mal-estar, de que virão a sof!rer ainda .mal!'l do que nós Ot'l proprios Estado~ 
Unidos. 

A congestão do ouro terá consequencias graves que se aggravarâ. com a 
plethora de trabalho que por effeito ainda da mão de o:>ra cara, e cara por-
que tudo é pago em papel-ouro, fará encarecer o producto, dest'arte inaces-
sível ao comprador de moeda-papel, isto é, de dinheiro relativamente de-
preciado. 

Cessada a situação favoravel americana na balança dos pagamentos, 
pela diminuição do excedente das exportações sobre as importações, o valor 
do dollar-ouro reduz-se em relaçãc ao dinhciro do~ outros povos e o equllibt•i<~. 

se irá restabelecendo, á custa do paiz unico qué tem effectivan1ente a cir-
culação livremente conversível . 

Muitas outras consideraçõe11 o assumpto comporta, mas já me tenh<> 
afastado em excesso do firme proposito que me tracei, para retomar o fio das 
minhas considerações. 

Nesta mesma revista, que a fortuna me trouxe hoje da Europa, encontro 
os cursos dos cambias em Nova York, com as perdas ou com os garihos sobra 
o dollar, e encontro que todos, sem excepção, são profundamente desvaloriza-
dos, desvalorização que ainda hoje se accentll1a. pelas ultimas noticias tele-
graphicas recebidas do movimento do stock exchange de Lond•·es. 

Pois bem; tendo em mãos esta util e interessante informação, não posso 
furtar-me ao desejo de lêr, para conhecimento dos illustres collegas, o movi-
mento dos cursos dos cambias em Nova York, pelo menos com relação aos 
quatro paizes sul-americanos Argentina, Brasil , Perú e Chile, que são os que 
'mais directamente nos interessam por serem paizes do nosso continente, em 
situações geraes quasi identicas . 

Vêr-se-ha que a nossa situação sendo inferior a destes paizes, as rtu-
ctuações das moedas respectivas como que obedecem a um typo uniforme, 
mais favoravel um pouco paraJ nós, porque as oscillaçõ!ls são menores. 

Eis os quadros das médias do valor dos cambias sobre Nova York: 



Paizes 

I 
I 
I CU1'80 

I 
I 

\
. Dezern,bro 

nonnaZ 
I 1920 
I 

Brasil .. . . . •• .... ... . · 1 32 ,42 cents . 13,50 

33,85 

16 ,-

A r gentina . . . . . . . .... .. 1 42,45 
I 

Ch ile ... . ...... . ... . .. \ 20,61 

P erú .. . . . . . .... . . .. . . . 
1 

Do!lar 6,866 4,42 

Janei1·o 

1921 /

I F ev e1·eü ·o I 
I 1921 I 

14,9251 15 ,375 \ 

35 ,60 I 34,80 I 
14,50 15,25 I 

4,42 I 4,10 I 

Lucros ( + ) P erda (-) do dol!a r em relação a o cu r s o norma l. 

I I F'even:JiTo I I Deze·n~b1·o J anei1·o 
P aizes I 1921 I I 1920 1921 

I 

Brasil .. ... ... ...... ... ........ .. .. . I + 140,15 + 117,221 
I + 110,861 

A>·gen tina 
I 

21,981 •• • • • ••• • •• • • • • ••• • • • • o • •• + 25 ,41 + 19,241 + 
I 

Chile • • • •••• 0 0 • • • •••••• o • •••• •• • • • + 28,81 + 42,14 + 30 ,15 1 
I I 

P erú .. . ... .. . ... . .. .... . . . . .. . . . .. + 10,10 + 10,10 ] + 18,70 1 
I I 

Ma1·ço 

1921 

14,201 

35 ,601 
I 

14.50 

3,90 

lria.rço I 
1921 I 

I 
I + 128,31 1 

+ 19,241 
I + 42,14 1 
I 

I 
AbTi Õ 115 de Ma.io 

I 
1921 

.\ 

13,301 
I 

31,431 

12,90 1 
3,90 

1921 

13,25 

30,99 
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3,30 

I 
Ab1·il 115 de 1.1aio 

I 
1921 I 1921 

I + 143,76 1 
I 

+ 114,68 

+ 36 ,061 + 36 ,98 

+ 59 ,071 + 58.64 
I + 24,78 1 . + 24,781 + 47,47 

I I 
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O do!lar é tomado como o termo 100 , 
Muito se poderá observ&r nesta pequena tabella, com as varitmtes das 

oscillações do dol!ar, em faoe do dinheiro brasileiro, que é papel-moeda, para 
se concluir victoriosamente que a nossa grande depreciação é funcção de 
nossa elevada emissão, Admittamos que -seja, mas como explicar a sensível e 
accentu ada depreciação da moeda argentina, com 80 ·o/o do ouro, garantindo a 
emissão em •Circulação, isto é, theori-camente uma emissão ouro ? Como ex-
plicar igualmente a queda do cambio peruano, quando todo o dinheiJ.:o é 
praticamente ouro, visto o encaixe deste metal corresponder a 97 '\4, do papel 
em circulação ? 

E com reiação ao Chile, porque uma deprecia.ção relativamente pequena 
quando, segundo a t heoria, a circulação é papel ? 

Que causas ha que produzem effeitos iguaes em situações differentes ? 
Será possível que a theoria tenha desprezado influencias poderosas que 

agindo no campo pratico, alteram suas conclusões? 
São outras tantas interrogações que devem pesar duramente na acção dos 

homens de governo, para que não se deixem influenciar unica.Jnente pelas 
bellas theorias. 

No campo experimen~al, perigoso é querer que os ~,,.incipios governem 
os factos. São estes que se revela ndo natura.Jmente fornecem os subsídios 
essenciaes ás conclusões que mais se approximam da ·realidade e que .podem, 
por isto, constituir uma norma directora. 

Sejamos por isto mesmo concilantes em principio para resolver os pro-
blemas segundo as condições e conveniimcia-s de cada época. 

Vermos neste quadro do curso do cambio nos ultimos ·mezes a maior des-
valorização de nossa moeda, mas ella se tem mantido entre limites ·appro:ti-
mados, emquanto todas as outras vão cahindo em maior desprestigio. no seu 
desvalor, rela tivamente ao dolla r. 

Os detalhes, sobre os quaes insisto, nos illuminam a situação. 
O curso norma l da moeda argentina. !J.Ue era de 33-35, em Dezembro de 

1Q20, estava em 30-99 em 15 de Maio de 1921. E sabem VV. EExs. qual. a 
relação entre o ouro existente na Ca.ixa Argentina de Amortização e a cir-
culação desse paiz ? 

E' de póuco mais de 80 o/o • E sem embargo de -ser theoricamente uma 
moeda sadia na linguagem dos ·classicos, e. não obstante ser uma moeda ouro, 
de accõrdo com os princípios da economia polHica, tem e lla. entretanto, em 
face do seu credor. por ser devedora ue somrna dlgna'· de '·consideração, uma 

desvalorização de 3698 por cento. 
UM SR. DEPUTADO: ...:.. O ouro argentino perde a f uncção monetaria pot"-

que -esta.ndo próhibida sua exportação, não é considerado mo.eda. 
O SR ARMANDO BURLAMAQUI: -Si V . Ex. me der a honra de querer per-

der alguns momentos lendo o:;.· discursos que nesta Casa tive occasião de pro-
nunciar em 20 de dezembro do anno findo, verá que este phenomeno qub 
V . Ex . cita e que é verdadeiro, dá-se tarnbem nos Estados Unidos, onde até 
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então. pelo menos quando estive lá, era assim, não sendo possível a exporta-
ção do ouro, porque no interior do paiz encontrasse, .como encontrei, ao me ser 
paga uma somma em aollars. ·quem me fizesse a seguinte pergunta: o Sr. quer 
ouro ou papel.? E eu, naturalmente, r.espondi: querq ouro, admirado, con-
fesso, da. pergunta . 

o SR MARIO BRANT: - Por isso é que está ao par. 
0 SR .. ARMANDO BURLAMAQUI: - Esta conclusão de V. Ex. me agrada.. 

p orque nos mostra que o valor da garantia sõmente é real quando a conver-
sibilidade é um facto. Isto mesmo já aqui sustentei. E esta verdade é 9.ue 
me faz pedir a utilização de fundo de garan'tia. 

Entretanto, a conversão é restric:ta, vist.o como não se pôde dispõr do . 
ouro que nos pertence, ·senão applicando-o dentro do .paiz . 

Que serve ter moeda ouro •Si quando della se quer dispõr .para sahir do 
IJaiz, fica-se impedido .de o fazer, de o conduzir. V. Ex . verá nos discu:l'sos 
a que me tenho referido que, ·essa circumstancia que V. Ex. apropriadamente 
citou, já foi por mim encarada para mostrar qu.e, salvo os Estados Unidos. 
todos os deJnais paizes têm uma circulação tã.o boa quanto a nossa, uma 
circulacão papel baseada exclusivamente no credito, e que. consequentemente, 
nossa baixa taxa cambial não é fructo exclusivo das nossas emissões. 

O SR. MARio BRANT: - Permittida a .exportação do ouro, o papel estará ao 
par. Depois é que .começará a descer, quando se .esgotar a reserya. 

0 SR. ARMANDO BURLAIIIAQUI:-E' ·natural, pOr!lUe .é a consequencia logica 
da lei da offerta e ·da procura. A .proposito poderei Ier a V. Ex. um a rtiguinho 
intelHgentemente feito e publicado na Republica Argentina em lll~e um .eco-
nomista que V. Ex. com certeza conhece. o Sr. Ezequiel Ramos Mexia, .preco-
n iza a mesma medida que tão brilhantemente defendeu no Brasi.J Q espírito 
clarividente do .Sr. Cincinato Braga, a quem trago o modesto c.oncurso de 
meus estudos . Pois bem, não querendo cançar a attenção da Camara, não o 
lerei todo, mas sómente um topico por demais incisivo sobre o :;t.Ssumpto. E' 
um economista argentino que COJ!demna a estagn.ação do ouro e condemna 
de que maneira ? 

Diz elle: 

"tocar n.a Oaia:a de Conversão é para mt~itos aqui (na Argen-
tina) tanto sacrilegio como zevantar o véo de uma vestal; póde-se 
tolerar sent protesto que se intentasse o sacrilegio para a fechar h.er-
meticatlnente, poré1n, se pdde provar que não succederá o me$Pto 
quando se trate de a reabrir, deante do perigo de vêr desapparecer 
todo este ouro, cuja abundancia faz sorrir a. a.va,:eza. que m .uitos 
gua·rdam em suas entranhas sem a. menor suspeita.." 

E faz outras considerações descrevendo a crise argentina, e todas as 
ditficuldades por que passa a(}uelle paiz, di.fficuldades m a iores do que as 
nossas, porque tive ensejo de lêr, em mãos de um importantíssimo negocian-
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te bràsileiro, essa phrase que recebi cõm pezar: "Vocês ahi soffrem as diffi-
cultlades commerciaes; nós sof·fremos ao lado dellas as da fome e do frio". 

Pois bem, é um argentino illustre, que á sua propl'ia custa foi aos Esta-
dos Unidos estudar o systema de utilização, applicação e mecanismo dos ban-
cos Federaes de R€serva, que vem declarar no seu paiz: "stamos soffrendo 
estas difficuldades pelo fetichismo de que o Governo se acha imbuído em re-
lação ao ouro enclausurado na Caixa de Conv€rsão. 

Sr. Presidente, por isto que V. Ex., assi·m como os meus collegas são 
tão benevolentes para commigo, prestando-me immerecida attenção (não 
apoiados), sinto que posso entrar agora um pouco em considerações de or-
dem mais geral, não obstante o meu cansaço e o temor de commtter um 
despri·mor abordando este assumpto, nos seu s aspectos theoricos, quando 
fallo a çollegas doutos na materia . 

Mas, perdôem-me VV. EEx. O eminente Relator da Receita, a quem 
todas as vzes que o desejo se me of.fer~ce, tenho prazer em render :minhas 
homenagens, pelo seu ·Jaber , o seu talento, finaliza o seu admiravel 
relatorio baseado em dados sobre as emissões nos diversos paizes 
e que não são expressões legitimas da verdade. Essas eu a.s tenho aqui, em 
documento offidal (most!·a.ndo) dos m embros dos governos presentes á Con-
ferenc;a Internacional de Commercio, que se reuniu em Lisbôa, sob o patro-
cínio da Instituição P a rlamenta r Internaciona l de Commer.cio, que se fundou 
sob inspiração da Commerciel Commettee da Camara dos Communs. 

Senhores, o honra do Sr . Antonio Carlos, em seu parecer, apresentado á 
Commissões de Finanças, acceitou as considerações offerecidas pelo presi-
dente dá Liga de Commercio, a respeito ela circulação fiduciaria do mundo, 
e tomou esses dados, como um dos fundamentos da sua opinião. 

Pois bem; esses dados não são rigorosamente verdadeiros, o que é. até 
certo ponto, :qatural porque é enorme a confusão sobre o valor das emissões 
e o quanto dos resgates já effectua dos. 

Confronte-se ·os que são encontrados no parecer, com os que se acham 
neste documente da conferencia r ealiza da sob os auspi.cios daquella associação 
e que são os seguintes: 

Circulação do papel-moeda no mundo (em milhões de francos): 

Elm!.ssor fim 1913 fim 1919 tim 1920 
Banco de França .... . ·····. ..... ... .. 5.700 37.275 37.903 
Banco de I~laterra (uma libra esterlina 

f r. 25,22) . ......... ... .. .............. 745 2.300 3.364 
Thesouro Inglez (uma libra esterlina -

fr. 25.22) •••• • ••••••••• • • ••••••••••••••• o 
8.900 9.000 .. 

Banco da Russia (um rublo-fr. 2. 66) . ...... .. 4.400 100.000 500.000 
• Banco Allemão (um marco - fr. 1.23 . ...... . 3,200 52 . 000 81 .433 
Banco Nacional Belga ·•·· ·········· ......... 1.950 4.786 6.002 
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Banco. Italia, Napoles, Sicilia, Thesouro Ita-
liano (Ullba lira - um franco) .....•...... 

Banco Paizes Baixos ·(com florim- um franco) 
Banco de Hespanha . (uma/ 'Pese ta-um :franco) 
Banco Nacional Suisso ...•.... .. ........... . . 
Banco Austro-Hungaro (uma corôa-fr. 1. 04) 
Paizes Scandinavos (uma corôa - fr. 1.40) . .. 
Bancos Nacionaes e Federaes Americanos (um 

dollar - fr. 5 .18) ............... .... .... . 
BHhetes àe Estado Americano (um dollar -

fr . 20 . 20) ...... , . . .. · ·. · · · · · · · · · · · ... · · · · · 
Banco 'Japonez (um yen - fr. 2 .55) .. •. ...... 
Brasil (um mil réi8 - f r. 1. 60) . .. ... . .. . ... . . 
Banco de Ia Naciõn Argentina (um peso -

fr. 2.20) ... . 

Total (em milhões de francos) .. .. . .......... . 

I 

Menos Russia e Austria-Hungria . . .. .. ... . .. . 

1. 724 
653 

1.924 
314 

2.600 
690 

3.760 

900 
1.100 

800 

900 

33.720 

26.720 

13.000 15.402 
2 .100 2 . 24& 
3.850 "1.237 
1.036 965 

50.00(1 ? ! ! 
2.368 2,501 

12.200 16.560 

1.500 1 . 500 
3.960 4.000 
1.200 1 . 200 

1 .500 1.500 

300.675 690.514 

150.675 1!10.574 

Houve assim, no decurso de 1920, um augmento de circulação de pe.rto de 
40 bilhões de francos, de que não escaparaiil o Banco de Inglaterra e o The-
souro Inglez, aiilbos resistem contra as em•issões, anceiosos de r econquis tat· 
para Londres a supremacia no mercado cambial. 

Assi-m. Sr. Presidente, por esse documento se prova que sómente dous 
pa.izes, o nosso e a Argentina, não augmentaram sua circulação no decurs o 
de 1919 a 1920. 

Isso contradiz, absolutamente o qu e o Presidente da Liga de Commercio 
escreveu em boa fé . Não se deve, portanto, attribuir á crise actual ás nossas 
emissões. Qualquer que seja o seu volume. Elias não impediriam a quéda da 
t axa cambial, como não impedirão, desde que a balança dos pagamentos nos 
seja desfavora vel. Retire-se da circulação 200 ou 300 mil contos, e o cambio 
disto pouco se resentirá, mas nos dã um saldo vultuoso de exportação que 
a ascensão do cambio é certa. 

Mas, esta é uma questão de r elativa im.portancia para o ponto de vista em 
que ora nos collocamos. Muitas outras poderia trazer ainda, verdadeiramente 
interessantes, mas, deixo de o fazer para não abusar da generosa attenção doE! 
meus illustres. 

O .SR. EDUARDo TAVARES: - Ouvimos a v. Ex. com todo o interesse. 
(Apoiado.) 

O SR. ARMANDo BURLAMAQUI: - Eu queria lêr uma exposição sobre flu-
·ctuações de cambio, na unica praça onde o papel é effectivamente ouro, mas 
·não. faço, . transcreverei · integralmente no meu discurso. Servirá para mostrar 
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que a nossa situação difficil e grave não é tão desesperada que nos leve a 
acreditar que o mundo se aca.bará se nós não tivenn01s a energia sufficiente 
para recuar da directriz que· traç.ãmos e passaremos a viver a vida material. 
que a Nação não deseja, porque lhe entorpecerá o desenvolvimento. vindo o 
porvir de maior producçãt!l, facilmentlf; transportado, e q_ue transportadc. dará 
maior quantidade de ouro. 



Curso dos cambias em Nova York: 

Deze-m.b1·o 
. .<!obr·e Par 

1920 

I I I 

I I 
Paris .... . ...... . ... .. \Cents .... 19,293 1- 5.87 

I 
Suis~a . I " .... 19,296 1 15.38 .............. '" I 

I I Italia ..... . , . ..... . · .... 1 ~' 3A9 
I I 

4,8601- 3,53 5/8 Londres . ' . . .... .. ... . I Doliars . . 
f 

Hel:'panha . .. . ....... ICents ... 19.195 1 13 ,33 
I I 

Amste1·dam . ....... "I " 40,1961 31, 5/16 

Berlim . .............. 1 " .... 23.821 1 1 ,37 
I I 

I 
Copenhague ......... . 1 ll .... 26.799 i 15,70 

I 

I Christlania " 14,70 ""'"""'! Stockolmo . ......... . .. l' I 14,95 

l I 
.1 

Depois desta data., o cambio tem sido favoravel 

I 
I 

Jano·iTo Fovereko I Mar·ço Abr·u 115 àe .Maio 
j 

1921 
I 

1921 I 1921 1921 I 1921 · 

I 
I I I ; 
I I ,I 

7,06 I 7,14 I 7,oo I 7,75 I 8,5H 
I I I I 

16,02 116 ,58 I 17.40 117.40 i 17;83 
! I I 

3,68 ! 3,64 I 4.17 . I 4,85 r 5,61 
I I I i I 

3.&5 1 ; 2 1 3,38 I 3,92 7/ 8 I 3.9s 7/ 8 I 4,00 7 ; k 
I I· I I 

14 !15 ,90 114 \13,94 
11 

13 ,69 

l5 í 16 134 
I I 

33 1/16134 l / 2 \35 1/ 8 I 36 l / 4 
I 

1,61 I 1.57 I 1 ,59 i 1 ,51 i 1, 76 
I I I I 

19.50 I 17,90 I 18,05 118,22 

)I 

H ,05 
I I 

18,60 117.15 116,22 j15,55 16.20 
i I . 

22 122,35 123 ,85 123 ,55 I 23.60 
I I I 
I I I I I 

ao dol!aJ'. Pócle-se acreditar que 15 de Maio é uma das 
maximas da curva cambial; depois temos um ramo desccnte da curva, variando .em abcissas menor.el!'. 



Lucro ou :perda do dollar a res,eito das· ·cremais ·moeda s ·em circulação nos paizes ··cia Europa: 

D c.<e-mb·ro .Tanei-'I'O 
S obr e 

Pariz 

Su issa 

Ita iia 

Londres 

Hespanha 

Amster dam 

Berlim 

Copenhague 

Chr is ti.ania 

Stoc:kolmo 

1921 1B21 

I I 
I ! 

...•.... •• . 1 + 228 ,70 ! + 173,30 

.. --... ... / + 20,42 1 + 
I I 

20,44 

.. . .. ..... . ! + 450 ,67 i -r 424,32 
! I 

... .... ! + 37,621 + 26.24 
I I 

.. . .. . .. • 1 + 44 ,53 1 + 57,82 
I I 

• • • • • 1 _., .vi 18,4•1 I ~ ~s ·~ l + 
.. ....... 1 + 1.638-76 1 + 1.379,56 

..... ... . + 70,69 1 + 37,43 
I 

.. - .. ... .. 11 + 70 ,691 + 44,08 

.. . .. . . . •.. 1 + 34,33 J + 21.91 _________ L ___ I _ _ _ 

P e'Pe1·e-iro . 1l1tWÇO A.b!·i! 15 de Maio 

1921 

+ 
-1-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-+ 

+ 
+ 

1921 1921 1921 

-- -------

1 ' I ! ! • 
170,24 1! . + 175 ,24 1 + 175,641 + 

16.38 ! + 10,88 1 + 10,88 1 + 
! I I 

43o.os I + 362,71 r + 297 .s4 1 + 
20.43 1 + 23 ,871 + 22.62! + 
38, 81 1 + 37,82 i + 38 ;41 1 + 
1 8,01 1 + 16.51 1 + 14,44 ! + 

'124i62 

8,22 

245 ,94 

21 ,40 

40,94 

10,89 
! I I 

417,26 1 + 1.398 ,18 1 + 1.477.55 1 + 1.255,47 
I I I 

49,72 i + 48.47 1' + 47 ,09 1 + 
5G,26 1 -1- 65 ,22 1 + 71,24 1 + 

1-- I I 
19-91 ! + 13;80 1 + .::1 4.77 1 + 13.56 

- -----' _______ _l _______ l_ ____ _ 

4·8.47 

7-6 ,43 

~- -----------
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D6poi_s desta data, a situação cambial peiorou em relação ás moedas 
europ(!as, c.omo dissemos anteriormente. A proporc.iona!idad.e cresce a :l!avor 
do dollar, e é isto justamente o que tem augmentado as difficuldades cOm 
que ora lutam os americanos, que viram cancelladas compras no valor de 
alguns billiões de dollars e que jazem nos deposites sem encontrar sahida,. 
sem embargo da redueção que se vem operando e que .em. alguns artigos é 
de 50 •j• do preço da encommenda e em outros já alcançou o nivel das cota-
ções anteriores á guerra, mas que nem por isso, têm sido negociadas, pOT 
causa da desvalorização das moedas estrangeiras, desvalorização qu~ ·annulla 
a reducção operada no custo das mercadorias. 

Novamente, pergunto que vantagens• .offerece esta. .. moeda-our.:., que 
por ser effectivamente ouro, produz uma paralysia de negocies, com o for-
çado affastamento dos clientes? 

Parece, a mim, pelo menos, que seria de maio1· vantagem. para. os Es-
tados Unidos que a cotação do seu dollar fosse bem menor, ~fim de que as 
tran!'acÇ(ies usuaes, desta elevada cotação não se resentissem. 

E quanto mais medito sohre este assumpto, m ais convicto fico de que 
a. ::mica política aconselhada neste momento . para o Brasil, principalmente, 
é de activar, com toda energia a sua expansão economica, desenvolvendo a 
producção, amparando-a nos mercados internos e dando .. Jhe facil e barata 
conducção para os mercados do Iittoral. 

E' o que o actual Governo tem procurado fazer, na medida de suas pos-
ses. E' o que devemos pedir-lhe que continue a fazer . 

Esta orientação nos trará com a prosperidade os dias de fortuna solida . 
Mas, o que é de interesse para VV. EEx., porque acredito que nem 

todos tenham recebido este precioso livro, que é o resumo dos. trabalhos e 
cot,clusões da conferencia de Lisboa, é o conhecimento dos projectos que 1:<. 
foram apresentados,- para solução das difficulda des commerciaes, que atr'ct-
vessam todos os paizes do mundo. Diz Raphael Jorge Levy, nas suas apre-
ciaçõE-s sobre o projecto Lamont, o seguinte: (Lê). 

PFIOJECJ'O LAMONT DOS ES'l'ADOS UNIDOS 

Durante a guerra, o Congresso tinha creado uma "War Financc Corpo .. 
ratinn '' para fazer adiantamentos aos exportadores, mas desde 1918, ántes do 
armistício, a America Banckers Association tinha decidido "encorajar a ex-
portação por todos os meios ao seu alcance. Fim de 1920, os adiantamentos 
assim feitos. pelos ba.ncos, eram avaliados em 3 bilhões de dollars. Entre-
t a nto os bancos não têm o habito de descontar effeitos commerciaes a 
mais de 90 dias e o Federal Reserve Act. de 1919 o interd.iz aos bancos da 
Reserva Federal (Federal -Reserve Banks) .· Os creditos abertos aos ex-
portadores eram fornecidos pelos deposites particulares que podiam ser re-
tirados a todo momento, e àssim eram instavels (frozen credito) . 

A forte diminuição das exportações, a partir de Setembro de 1920, for-
·çou os bancos a procurar uma outra soluçã.o. 
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A Corrimissão do Cornmercio e da Mar inha, constituida por elles, canse-
guio em fins de 1920, crear um · "Foreing Trade Flnance c orpora tion ., , com 
um capital .de 100 milhões de dolla r s, constituídos em virtude do Federa l 
Reserve Act (Lei Edge), de 1919. 

Seus promotores são Herbert Ho0ver, Paul Wasburg, J'ulius Ba rnes (N : 
S . G!".ün Corpo1·a tion, Fred Kente, vice-presidente do .Ba nl,ers Trust Co1, 
e seu presidente, John Me. Hugh, vice-presidente do Mechanic's a nd Metais 
National Bank. 

Uma commissão, presidida pelo Sr. Thos W. Lamont (do ba nco Morgan) 
acaba de apresentar á Camara de Commercio de Nova York seu relatorio 
sobre o funccionamento desta Corpora.ção . 

Elh emittir ia obrigações a longo t ermo atê a concurrenci.a de mil mi-
lhões tle dollars (um bilh ão), que seria m garantidas p ela War Fina nce co~
poration, is to ê , pelo Estado. 

Nis to se limitaria o pa pel dest e ultimo (do Esta do). 

O Sr . Lamont decla rou que os creditas necessarios pa ssam su as fOrça s. 
são os interessados por si m esmo que devem descobrir o dinheiro. 

A notar es ta declaração: 
" :Emquanto a indemnida de a pagar pela Allernanha lo fôr determina .. 

<da e de uma man eira que dê a o mundo, a confia n ça que a pa z social e po .. 
liti.ca da Europa erltá bem estabelecida, nã.o se póde esperar que os orça-
meptos do Esta do estarão es tabilisados nem que a depreciação dos cambios 
se deterá" . 

Se a baixa dos cambios continua r , é de t em er que u m au gmento arti-
ficial dos creditos a bertos a os paizes estrangeiros não fa ça senão demorar 
a vinda. de dias ainda m a.is desastrosos para elles e, por consequencia, para 
):!.oss o com1n'ercio de exportação" . 

Vê-se que o relator não ê enthusiasta. e as ultimas noticias de Nova 
York diziam que a collocação do ,çtock de 100 milhões de dollars da Foreiilg 
Trade Corporation não se fazia sem difficulda des. 

E ê jus tamente o · que penso deve ser feito no Bra siL 
Ag ora eu vou ler o projecto do Sr . Edwards Mounta in, simplissimo no 

·seu funccionaniento e com a vantagem de ser um projecto que est abelece 
deveres r eciprocas ent re a s pa rtes contratantes . 

'l'em uma unica desvantagem e vem a ser a de visar ex clusiva m ente a 
Ingla terra , mas f! u m pr ojecto que, pela sua efficacia póde ser adopta do por 
todiH os demais paizes, para sahirem de difficuldades, qu e os perturbam. 

Nã o podia deixa r de tratar unicamente da Inglaterra , por não lhe s er 
licito legislar para os demais pa izes. Nada impede, entretanto, que elles se 
apror rlem da idêa e a 'ponham em execução dentro de suas fronteira s , cria n-
do laços de affeição com os similares que existirem, seja onde fõr . E' até 
uma das faces sympathica s da concepçã o do econom ista inglez. 

Antes, permittam que vos leia o resumo de Raphael George L evy, a o 
chegar a o estudo dos creditas internacionaes de exportação. 

· A aecumulação dos productos fabricados e das materias · primas (alg<)· 
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!dã.o, lã, ·couros), no Irhperio Britannico e nos· Jllstados Uuida-<f resulta, 
sobreúido, de: 

a) a abstenção forçada dos paizes de moeda muito depreciada (l!luropi!. 
Central e Oriental), que teriam necessidade destes productos, mas que não 
os podem comprar; 

'V) a reducção das comp1·as dos paizes e cambio desfavoraveJ (Fl·ançrt, 
Italia, etc . ), onde os consumidores se restringem; 

c) até um certo ponto do concunencia da industria. allemã renascente. 
Para fazer escoar estes stocks, os dous Estados interessados estuilitm a 

creação de agrupamentos internos de grande envergadura, apoiados por seu~· 

governos, que assegurariam aos exportadoi:es os credites nece~.saxios pt,,,.,., 
vendas a ' largo prazo. 

'.rres projectos estão em preparação: 
Projeeto de Sir Edwa.rds Mountain, na. Inglaterra. 
VV. EEx. , que têm acompa nhado este assuinpto, sabem perfeitamente 

que não faltaram. em Bruxel!as, e que reproduziram em Genebra e, ultima-
mente, em Lisboa, projectos divérsos, sob aspectos e sob fôrmas varias, mu-
delando a. a.cção dos governos, regula ndo as relações entre o governo, com-
mercio e industria, entre o governo e a economia na cional, para solução elas 
gràves difficuldades que assoberbam, sem excepçã.o, todos os paizes do nosso 
planeta. 

Um brasileiro illustre, a quem o Governo hàvia confiado a hcnrosissiir.hi. 
incumbencia de nos representar na. Conferencia Financeira de. Bruxella~. 
teve uma id1'a. e apresentou-1t aos seus companheiros de trabaiho: .<\. da cJ·ea-
'Çã.o de urna camara de compensaçãü internacional. 

Verifica-se, pm·ém. que que~ esta idéa, do Sr . Barbosa, Carneiro, 1iossd 
provecto a ddido comm.ercial, na Inglaterra, quer a dos credites internacid-
naes de exportação, qtier outros do mesmo genero surgida uma. della"" 
por um dos espíritos brilhantes e mais modernos da economia ingl'eza .. 
Sir Martshall Reid e outras a ventadas pelo notavel professor ita-
liano, cujo nome é mais do que sufficiente para trazer a. convicção de. que He 

trata de um grande conhecedor no assumpto, o Sr. Luigi Luzzati, nenhuma 
dellas pode trazer ao momento uma solução que conciliasse tanto:s interesses 
feridos pelo desequilíbrio geral dos valores no mundo commercial. 

Sir Edwaràs Mountain, despresando tudo quanto se tinha f eito até ent5,o, 
tomando do projecto Ter Meulen o que esse tinha de bom, remodelou-o com 
a simplicidade natural com que os inglezes usam o seu bon1 sen so, apro-
veitando uma medida ;iá aceita e em execução, na Ingla terra, e que permittio 
a este paiz fazer frente no extremo orien.te da. Europa, onde lutava com 
grandes difficuldades, a terri.vel concurrencía que lhe vinha fazendo a ener-
gia aUemã, que ahi se apresentava em condições superiores, por ser a moedli 
allemã inferior ás moedas depreciadas desses paizes do oriente, e assim per-
mittir negocies em m elhores termos . 

O apoio do governo inglez, consubstanciado no "Overseas 'l"rade Act" coril 
um maximo de 26 milhões de esterlinos conseguio readqUilir os met·càdos. 
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que estavam perdidos, COffiO aquelleR dos paizes, Onde as sympathias er:M!T 
pronunciadamente pelos antigos companheiros de luta. 

Como fosse ainda de pequeno effetto a acqã.o official , Sir Edwards Moun-
tain apresentou o seu projecto que J ... évy classifica do mais completo, do 
mais moderno. 

Elle m·evê a cooperação dos bancos das companhias, do publico em 
g-e;ral. com uma garantia. muito restr·icta. do Estado, substituindo a acção 
exelusiva deste. 

De facto , uma resolução da. Camara dos Communs, de Abiil de 1!120. 
que o P arlamento votou. no mez de Outubro seguinte, creou o Overseas 
Trade (Credit a nrl Insura nce) Act, isto é, uma lei de et•edito e de seguros, 
(},brindo um crerllto de 26 milhões de libt-as esterlinas, para favorecer as 
exporta.ções, quanto R, Finla.nc1ia, Estado Baltico, Polonia, '!'checo g,...,vaquia1 
Yug-o-Slavia, Rumania, Georgia e Armenia .. 

Os paizes de exportação erEun, pois. limitados: por outro lado, os adüw-
ta.ment.os não seriam feitos seJ1ã.o sObl'e 0S prOdlJCtos manufacturndos "t\:l, 
Inglaterra.", com exClusão das ma terias pr:iTna.<;. 

EsRe dispositivo se refêria a.o car,rã.o, que niio precisri.va, de ser pi-0-
t egido . 

O total elo adiantamento é o preço de custo da. mer .. a.doria; no caso de 
fallencb. do compradot·, no ca.so o importador, de outro paiz, de qualquer 
da.quelle!! pai:o:es, o exportador inglez seri::~ . responsavel apenas por 20 "I'; 
da sornrna adiantada. 

Dess'arte, o Estado, de accõrdo com a lei que adoptou, concorria, corri 
se •1• da. _quantia que o exportador deixasse de receber pelo facto da fallen-
cia do eompradm•, nos paizes pal'a onde eram enviados os artigos. 

Os ür'<'lclitos podiam ser feitos até tres annos à e prazo. Cousa curiosa.; 
os exporta.dot·es pouco usaram deste recurso, e o total dos adiantamento" 
até o momento em que taes considerações eram feitas, tinha attingido apenas 
a somma. de f 1 . 600,000, mas o effeito foi evidentemente saluta-r e a per-
speoctiva de exito apresentou-se seductora. 

As neg·ociações emprehendidas entre o Govet·no, os bancos e as cotnpa.-
panhias de seguros. para aperfeiçoar e alargar es,;a attribuição de crediteis, 
deram em resultado o projecto a que vou alludir, a presentado em 19 de 
Outubro de HÍ21 a o Grande Conselho da Federação do1< Industriaes Inglezes 
por Sir Edwards Mountain, presidente da Eagie Star and BriÜsh DoniioÜs 
lnsurance Company. que na .Revist~ JiJconomiCa Industrial, em Fevereiro de 
1921, publieá.ra um estudo muito interessante sob1·e a vida economica. · e1rl 
geral, e cujas conclusões não terei porque niais ou menos ellas se resume\i:l 
no projecto, o qual consistia em: 

Constituir um syndicató de todos os bancos e companhias inglezas de 
seguros, para o qual · a primeira contribuição set·ià representada pelós 26 
milhões de libras do Overseas Trade Act. 

O que proponho é que formemoS um syndicato , com. 50.000 confos, for-
neei.dcs pela Carte:ira. de Redescontos, retirados de sua faculdade aetu,'l.l de 
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emissão, entrando o syndicato que se formar do outro lado com capital 
igual ou maior . 

O syndicato constante "do projecto Mountain se entenderia com os prin-
.cipaes bancos e demais interessados doi;; paizes importadores de produ ctos 
inglezes, para a consti tuição de syndicatos analogos nos mesmos paizes1

• 

Precisamente o que proponho: o Brasil assim iria a o encontro ·da. idéa 
levantada na Inglaterra. 

Em seguida, o syndicato Mountain garantiria a os exportadores ingle-
zes o pagamento de suas facturas, dando-lhes uma apolice de seguro, a 
premio razoavel, e teria elle proprio, elle syndicato ingiez, a garantia do 
syndicato do paiz importador, para tudo o que tivesse comprado, garantindo 
por sua vez o que fosse adq,uirido pela Ingla terra por seus naturaes agentes 
de commercio . 

Eis a razão por que na minha emenda eu digo "intervindo o syndicato" 
(o que formaremos para auxiliar a exportação) "nas operações de impor-
tação", para que esses dous syndicatos, o brasileiro, aqui funccionando, e o 
inglez, lá, entrem em relações, de maneira que o syndicato brasileiro ga-
ranta a operação e, por sua vez, intervenha na importação, como agente 
do syndicato inglez, o qual, por seu turno, na Grã-Bretanha, proceder(-t 
como agente do syndicato brasileiro para assegurar o pagamento das contas, 
~ntrarido em accôrdo com os synd!icatos analogos, ~ formados na In-
glaterra, e com semelhantemente os que venham a ser formado em condi-
ções identicas em outros paizes. 

Esse projecto, affirma Sir Mountain, poderá ser realizado multo mais 
depressa do que o de Ter Meulen. Esta affirmativa tem a approvação de 
Le-yy. 

Res ta saber como essa apolice de seguro, titulo negociavel numa Ca-
mara de Compensação, daria ao manufactor inglez os capitaes li.quidos . 

Pode ser entendido que ella seria facilmente ,n egociada, segundo C'Oli! tumes 
lnglezes. 

E' justamente um ponto difficil , esse, porque ainda não estamc:-s h abi·· 
tuados ao u so, tão largo, como faz o inglez, dos títulos de credito. Como 
disse, em discurso anterior estou convencido de que a cir (!ula<;üa ing!P.za sõ 
não é avultada em relação ao volume dos negocios, quanto nos demai.s 
paizes, porque o inglez mascara a sua emissão com o empreg-o, ~or ;H:sim· 
()jzer immoderado, do cheque, por meio do qual , com outros processos, d-
tados no interessante li.vrinho de que j á fallei de · Lon9., :; Inglaterra IlOt3SUe 

elementos de circulação para não ir a lém do que r eputa um 1:mite ra:~oavel. 

na emissão de seus bilhetes . 

Claro é que, entre nós,, se a minha idéa vier a re·i.lizar-se . terão de ser 
estudadas as modalidades essenciaes do seu regulamento, para adaptai-a~ 

aG nosso meio, aos nossos costumes e praticas_ 
Confesso, sem falsa modestia, que não me con:'!idf<·rei autorizado a. in-

tervir neste mechanismo interno do funccionamento do s.vndica.to. porque 
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n~"o possuo os elementos essencia.es para tira r uma conclusão acertada, em 
assumpto tão especializado. 

O projecto Mountain, diz o a.ut.or a. que me reporto ··'su.àstit1LO o Estado 
pdos aurupamentos parUm~lares, não sómente na ln!l !<'fl; rrfl., l"fl..~ 1ws tJo:i.zes 
i·mpOJ'tadores". 

Dessa fôrma a acção do Estado fica limitada e é justificada por ter em 
vista proteger o trabalho, entranclo com um ce:to capital para todas as ope -
rações que o syndicato julgar conveniente, no . sentido de favorecer a. ex-
portação, amparando a importação . 

Estes agrupamentos nã.o serão talvez facilmente realizados por toda a 
parte; mas é uma idéa nova e que tem sido bem acolhida .. 

Sei bem, por haver sempre lido com muito prazer todos os artigos que 
o illustre Deputado por Minas , Sr . Ma rio Bra nt, tem publicado sobre assum -
'ptos economicos, qual a orientação de S. Ex. a este respeito. 

Veja V. Ex. que o proprio R aphael Jorge Levy, que é class ico em fi-
nan<:as, nos diz que: 

"Não ha nenhuma contradicç;ão entre essas resoluções e as nossas pro-
prias conclusões, no que se refere ao cambio" . 

E isso porque acredita e diz Levy, que a. ca usa da depreciação da moeda 
é o excesso da emissão, de a ccôrà.o com o seu modo de a. , .• ·eciar u situação 
financeira em geral . 

Evi.dentmnente, não serei eu quen1 se anime a contesta r uma tã.o aca -
tada ~utoridade, mas o que tenho a ffirmaclo é que o principio não pode ser 
a.bsoluto e que, em relação ao Brasil, não acredito que a moeda que temos 
em circulação seja excessiva. para a massa de negocias que se rea!izan1, de 
fôrma que_ a questão cambial pouco padece elo mal de nossas emissões . 

O SR. PRESIDENTE: - Peço ao orador que abrevie af! suas observações, 
JJorquanto está exgotado o tempo de que dispunha para fallar. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Vou concluir. 
Vou lêr outl-::cs observações do autm· que estou citando, e que se 1ll'en-

•lem, essas que .se seguem, a seu ponto de vista sobre a s emissões: 

Diz Lévy: 
"Estes sendo a expressão das relações de valor entre as dive1·sas moe-

das apresentam alterações tanto mais conside1·aveis quanto maiores forem 
as differenças entre os regimens monetarios, e tanto nHmores quanto mais; 
se approximem uns dos outros os regimens. 

Ora, elles não se podem approximar, que tendendo para. o equilíbrio e 
este equilíbrio só pode resultar do restabelecimento da ordm. onde existe a 
-desor:dem. E' preciso sanear os cambias avariados e não inocul a r o virus 
-d~: doença aos que se conservam norrnaes. 

Nós pensamo;>, pois, dever concentrar nossas pr-eoecupações sobre o 
p.onto mais sensível de todo o mecanismo e ernitti.r um \·oto relativo á p;~rada 

oefinitlva de toda int1ac(',.ão ulter-ior. 
O Sr. Raphael Jorge Levy termina a conselhando a. :1dop<;ào do projeeto 

ile Sir ffi•1wards Moun.tain. 



-408-

Sr . Presidente, não sei se me fiz sufficientemente claro no justificar 
as medidas que tive a honra de apresentar á consider ação (la Cama.ra. dos 
Srs . Deputados. Entendi que era, necessario trazer a minha contribuição e 
o fiz com o fir:oe proposito em que todos nos enconb·amos de collaborar sem 
preoccupaç:ões o~;trn.s que não sejam as do bem estar do palz, para que che-
guemos a uma ~'vlução que concilie todos. os interesses ora ·em jogo . 

Alonguei-me, talvez, demasiado, en1 relação á clausula 4", n. 1· ruas 
acredito ter conseguido o meu intuHu, que era o de mostrar á Cama.ra, que 
o Governo da l]nif1o tem cumpJ~idu dignamente o seu dever, contribuindo 
com os recursos federaes para permitth· aos :Elsta.dos o maior desenvolvi--
mento da sua !'l"•Jdüeção e o ;~u,;mentc progressivo c1n. riqueza nacional, 
afim de, per f>i'Se !"'1f5o, alcançarmos mais rapidamente o equilíbrio na ba-
lança dos pngam(',Dtos, unico proce~so que me parece possivel para reajustae 
o cambio fts PO">'ibiiidades comme; r~>:.es d,, nosso paiz. {n.fu.i/:o bem .. : mu.i.to 
bem. O oi'·Ldo~· é 'd"''!Unentc C11!rii-P1"i:t"e''ta.d(•) _ 



COMMERCIO EXTERIOR DO BRASIL N. 1 
EXPORTAÇÃO DE 1913 A 1919 

Cotejo ào<J preços J)QT tone1ad<t "franco a bordo cT.o ?W-v"io '·' . em libra est.::·rl·~na 

8 I 
@ I 
E I 
~ I ~- ~---~~~ 

Des?.gnru;õtos 
1913 

X 

1919 

E 

Differença 
p a r a mai s 

f 
% 

I 
Banha, tonelada . . .......... . .. . 
Carne em conseva, tonela da . . . . . . . . . 
Carnes congeladas. tonelada . . ... . .. . 

1 
2 
3 
4 
5 Lã, tonelada . . ... . . . · ....... . . .. . . I

Com·os, tonelada . . .......... . .. .. . 

6· Peixes, tonelada . . ....... . . ... . ... . . 
7 

1
1Xarque, tonelada . . . .... . ......... . 

8 Ma nganez, tonelada, . . ... . ......... . 
9 Ouro n a tivo, kilo . . . . . . . . . . . . .. . 

10 Algodão em rama, tonelada . . . . .. . 
11 Arr oz. tonelada . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12 IAssucar. tonelada . . · . .. . ... .. .. . . 
13 I Ba.tatas, toneJa da . . .... . . .... .. . ... . 
14 Borracha, tonelada . · .. . .. ... . .. . .. . 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2'3 

Cacáo, tonelada . . .. . ..... . . .. .. .. . 
Café, saccos . . . .. . . . ............. . 
Cêrá de ·carnaúba, tonela da . . . . .. . .. . 
Farinha de mandioca. tonelada . . .. . 

'

Fe!Jao . . . . .. .... .. . . . .... . . .... . . 
Fructas de mesa . . ............... . . 

IFructos para oleos . . ........... . .. . 
Fumo .... . ..... . . . .... ... . . . ..... . 
Herva-matte . . ... . .. .. . . . ......... . 

!
Madeiras . . ... ... ... . . . . ..... . . .. . 
Milho .. · .... . . ... . .... . ... .... . .. . ·. 
Oleos . .. · .... .... . ... · ... .... .. .. 
I 

75,18 
59,15 
42.4 
6-4,9 
GO .O 

230,14 
72,0 
1,9 

108,16 
61.13 
31,13 
12.1 

9,19 
286,4 

53.11 
3,1 

113.13 
D,12 

17,6 
5.14 
7,12 

55,10 
36;0 

6.12 
8,4 

76,1 

118.12 
97,10 
66,0 

106,2 
30,14 

194,15 
84,14 

4,15 

200.10 
43 ,3 
59,9 

8,8 
187,12 

89.00 
5,12 

195,0 
18.5 
23,4 

7,14 
31,2 

100 ,12 
35.9 

7,15 
14,0 

115 .8 

Menos 
Menos 
J.VIai~ 

:IIeuos 

42,94 
37.95 
24,5. 
4.4,3 

240.14 
362,01 

12,11 
2.25 

1:38,97 
12,17 
41,80 

99.28 
35,99 

2.02 
81,87 

9,38 
4.80 
2,00 

24,08 
45 ,02 

1 ,03 
5.50 

39,7 

Menos 

57 ,11 
64.16 
58,00 
71,56 . 

395",24 
112,86 

16.82 
118,42 

.f,_ 

22•7 ,33 
39,08 

345,45 

34·,66 
+ 67~76 

65,16 
12.36 

102,85 
27,27 
38.91 

338,20 

?\fenos 
81,70 

16,82 
60,66 
52,10 

Observaçõe.~-A so:mma· das porcentagens, para mais é de 2435 ,88 o/c. A divisão. por 22 art!g·os, a elevação 
média, por tonelada metrica, de 110,70 o/c. 
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C'.OMMERCIO .ll!XTI!l!UOR DO BRASIL 

o estudo analytico .do commercio extertor, de 1913 a 1914, é indispensa-
"Cl para formar juizo seguro 'sobre as consequencias <la guerra em rela.ção 
ã economia geral do paiz. 

Sete annos decorridos são suffieientes para dar uma idéa apprmrimada 
do progt·esso ou retrocesso da actividade e da fortuna publica. 

Deduz-se, dahi, o que se deve esperar do esforço conectivo para Pi'Oduzir , 
QXportar e importar. 

Nem sempre o simples cotejo da exportação com a importaçào a utoiizct 
·apreciações absolutas; é o caso do commercio exterior dura nte a guerra. 

A impm·tação, paralysada pelas difficuldades dos transportes, deu á 
exportação um saldo, que não existiria em grande parte na época. normal; 
mas a tonelagem de peso liquido esclarece perfeitamente esse ponto. 

Verifica~se, de 1913 a 1919, uma exportação de 12.068.000 toneladas d e 
peso liquido, sendo, 6. 371.000 de 1913 a 1916, ou a média a nnuuJ de 1. 592.750 
toneladas ; de 1917 a 1919 , exportámos 5. 697.000 tonela.das, ou a médi.a. áe 
1. 899.000. 

Houve, pois, no ultimo triennio um a ugmento de 306.250 toneladas, ou 
lf!,22 o/o. 

Bem diversa foi a marcha da importação. 
De 1913 a 1916, a tonelagem é de 14 . 791.000, e a m édia annual d e 

3.197. 750; em quanto de 1917 a 1919, verificou-se 6 . 504.000 toneladas, ou, 
a penas, a média de 2.168.000 . 

· Assim, 1917 a 1919, deram uma m édia annual, menor de 1. 529.750 tone-· 
iadas, ou 41,37 o/o , no cotejo com 1913 a 1916. 

Segundo se verifica, emquanto a exportação de 1917-1919, augmentava: 
de 19 ,22 o/o, a importação diminuía de 41,37 % . 

Evidencia-se a anormalidade da época comparando o movimento da 
importação durante o ultimo triennio, em 1917 , "1. 896.000" tonelada.s; em 
J 918, "l. 738 .000 ", tota l do biennio 3. 724 : 000, emquanto em 1919, registrou-
:<:e 2. 780.000 toneladas; a differença de biennio. cotejado com o anno de 1919 , 
é. tão sómente, de 944.000 toneladas. 

Basta essà demonstração para pôr em g uarda contra apreciações exag-
geradas sobra o movimento do nosso commer·cio marítimo exterior. Só, em 
pleno funcc!onamento normal, de compras, vendas e transpo;:te de merca-
dorias, é que se póde deduzir conclusões segura s. 

Como todos -sabem, a receita aduaneira. é a fonte principal do~ iecursos 
financeiros do Governo Federal. 

Em 1!ll3, a importação de 5. 873.000 tonela das, de]I, ao Thesouro Na.-
"icmal, 27.884.408 libra.'3 esterlinas, s.obre um valor global de 67 . 166.000 
libras esterlinas; assim cada tonelada, importada para menos, representa., 
p:!r:i o Thesour o Nacio.nal, um deBfalque certo de 4,76 libras esterlina.:,; na 
J'l'nda adua neira. 
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Semelha.nte resultado é bem expressivo e dá uma idéa exacta '•do valor 
da importação para as finanças do Brasil. 

No quadro respectivo figuram as differenças para menos das receitas 
1.duaneiras de 1914 e 1919, provenientes da diminuição da tonelagem de mer-
cadorias importadas. 

A escassez de producçiio na Europa, e o desapparecimento dos · meios 
de transporte, provocaram a elevação dos preços de venda. e compra da im-
vortaciio e exportação; mas só a partir de 1916 ella começou com 32,17 o/o; 
passou a 36,49 o/o depois a 167,56 % , finalmente desceu a 148 ,24 o/o em 1919, 
quanto aos produetos importados. 

Na export\lção, registraram-se as elevações seguintes: 
36.15 o/o mlp 1916; 34.03 o/o em 1917; 27.27 o/o em 1918; mas, em 1919, 

subiu a 42.68 % . 
Como se vê, .a progressiio para a alta foi muito maim· na importação; 

C'hegando a 167,30. o/o em 1918; emquanto o ma..'timo attingido nela exporta-
ção não excedeu ~e 42,68 o/o em 1919. -

Percorrendo o quadro comparativo dos preços da exportação, vê-se as 
fluctuações de cada producto, de 1913 a 1919, que variam de 16.82 o/o a 
395 . 2,1 o/o para mais. E' a reproducçã.o exacta detalhada do · :or da tonelada, 
naa duas épocas; sendo o preço do peso liquido, calculado posto franco a 
bordo do navio, incluídos o valor e todas as despezas. 

Res?tmo genu 

Annos Peso liquido 1

1 

Exporta-I Importa- I 
çiio 1 ção 1 

I 1 I I l 
~~· 1913 IEm milhares de toneladasJ 1.3821 5.S73j 

1914 IEm milhares de toneladasl 1.3101 3.4781 
f 1915 I Em milhares de toneladas J 1. 808) 2. 799 
i 1916 )Em milhares de toneladas I 1. 8711 2. 6411 
1 1917 I Em milhares ele toneladas 1 2.0171 1. 986 
1 1918 j Em milhares de tonel~das J 1. 7721 1. 738j 
1 1919 1 Em milhares de toneladas 1 1. 9081 2. '180 1 

Total 

7 .255 
4.788 
4.607 
4.512 
4.003 
3.510 
4.68S 

sommas . /--7-~ Toneladas . .. . .. . .... . . /--1-2-.o-6-8/--2-1-. 2-9-5/-33-.-36-3 

::....;:;;;;;;;~' ;::::;;;;:;;;:::;;:·~1 ;::;;;:;:;;;:;;::::::;::;::;;:;;:::.::::;;;:;;;;;:;:;-.· t__ _____ j __ ___l __ _ 

A deduzir a exportação ... . ........ .... ...... . .... . . 
Saldo a favor da importação .............. . ....... .. 
A importação representa ... . ........ .. ....... . ..... . 
A exportação representa ... . . . .... . ......... . .. . ..... . 

12.068.000 toneladas 
9. 227. 000 toneladas 

63. 8:~ o/c 
36. 17 °/o , 100/100 

O cotejo . do movimento de 1913, 1914, 1915 e 1916, com 1917 ; 191.8 e 1919, 
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mostra o cle~envolvimento de nossa exportação dm·ante o ultimo · t r i-ennic, 
q~1 e modifica a po1·centag-em gera.\ a nflsso favor·. 

Reswnw de 1913 a. 1916 

Peso liquldo 

I I I I I 1913 I Em m ilhares de tonl"ladas ; l. 382 1 
! 1.014 ,i Em milhares de toneladas ! 1.310 1 3.478J 
1 1915 J Em milha-res de toneladas j 1. 8081 2. 799J 

4 . 7&R 
4 . 607 
4.512 1 1916 1 Em milha.res de tonela das j J . 8711 2. 641 J 

1--1 ---- ! I---I--
Som'l1afl. , 4 ITonelada.s. .. ... .... 1 6.371J 14.791 [ 21 .162 

___ L ___ ! _______ .... _ .. __ L ____ ! _____ L _____ _ 
t\. importação repeesenta .. 
A expm·taçã.o eepeesenL"L .. 
fialdo · dn. ·importação . . . .. 

J'tesu,?no ele 1917 a. 1919 

69.89 % 
30.51 °/.• 
3!J. 78 % 

Annos \ Peso liquido Expor ta - -~ Importa-

I Qâo I 

1 1917 /-Em milhares Je toneladas I 2. 017 1 
J 1918 1 Em milha.res de toneladas 1 1. 7721 

ção 

I 

1 . 9861 
1 . 738 

I 
2 .780 

100/ 100 

TotaJ 

4.003 
3 . 510 
4. 688 [. 1919 I Em milhares ele tonela das J l . 9081 

~ --- 1--- ---- ---
. 504 12.201 8(11ll.lll.H.S ·I 1 Toneladas . ..... . . .... ·I 5. 697 1 

I _ I_ _ _____ l _______ l _____ _ 
h importação eepresenta. 
A expoetagão represent.a . . .. ... . .. . . . ... .... .. . . . . 
D iffereJJÇa. a favor da importação. . . . . . . . ....... . 

53,23 o/o 
46 . 77 o/o 

7 . 46 % 

Torna-o;e bem cla.ro o effeito dtt diminuição de t onelada. impot·tada. 
Oe 1913 a 191G, a impor ta.çfto tem um saldo ele peso liquido de 39.78 o/o . 
De l!l 17 a. 1919, a impm·t.ac;ão a presenta um defi.<.•it de pes o líquido de 

32 . :!2 o/o em. rehtção a. 1913-1916 e conserva, a penas, o saldo de 7.46 o/o. 
A' m edida da el evaé~ã.o dos preço~ ,_,, tonelagem de peso liquido climinuia.. 
Registra.ntm-se 5.873.000 toneladaH, importadas em 1913, contra 

2. 780 .000, em 191.9 : clifferenc;a para menos importada 52.57 o/o. 
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Dalü d<?duz-se que a receita aduaneira. de l!l19 será inferior de 52.57 % 
á de 1912, resultado pouco sa.tis.factorio para o '.rhe souro Nacional . 

No eommercio exterior, o peso liquido exportado t rtldnz , exRctamenle, 
c progresso ou o 1·etrocesso da producçiio nacional . 

Cotejando as 1. 382.000 toneladas em 1913, com as 1. HOS. 000, de 1919 , 
' 'erifiea -se , a .t'avm· de 1919, um augmento de 526 .000 t.onela dR.s , ou de 
3S,05 •%. 

A divisão desse saldo pelos sete unnos decorridos, de 1913 a 1919, indica 
um progt·esso médio annual de 5,44 o/o, apezat· das difficuldades occasiona-
das peln. guerra enropéa e a colossal destruição dos n1eios de transporte. 

Se a melhora de 5,44 % parece rnediocre , já ·se conseg uiu muito regis-
t r al-a. 

·un1a vez restituiclas , á aetividade nacional, as condições n.orn1aes do 
funceionamento do commereio exterior, será de prever um desenvolvimento 
(;onsideravel de nossa. exportação, á vista da. p1.·ocura dos nossos productos, 
:ror parte dccs nações eur opéas, dispostas a a-mpliar, comnosco, o mai;, 
pcssiveL as operações de commercio. 

Toda, a quest ã.o residirá. no custo da mm·eadoria, posta a. bordo do navio. 
oue deve convidar o comprador a escolher os n , . .;,SQS 1nercados; entretanto, 
'· mar gem de preço a favor· do productor será sempre a pedra de toque do 
pr ogresso ou retrocesso de nossa ·exportação . 

va./.o·r da expo1·taçáo e ·im,p(YJ'tação 1'ewnidas: 1913-1919 

Annos 

1.!114 
1915 

BJxpoYta- ~~ 
ção 

milhares 1 

ele f I 
i 
I 

Importa-
ção 

mllh;n·es 
de t 

Differenç;a da 
expm·ütç:ã.o 

! 
I 
I 
I - -r 

l\:[eno.~ Mais 
I 
I 
I 
! 

i I ! I r I 65 . 451 H7 .166 1 ~ 7151 I 
I 46.soa 35.4731 11.a3ol 
1 53.951 ao.oss i 

1

1 2s.ssa 1 
1916 I 56.462

1 
40.369 16 . 098

1 
1917 63.031 r 44.510 

1 
, 18.521

1 

1918 ' i 61.068j 52.807 1 1,

1 

8.2511 

Libra.s 
esterlinas 

Tot..<tl 

182.617.000 
82.276.000 
S4.03H.OOO 
!)6. 831.000 

'107.541.000 
113.885.000 
208.269.000 I 1919 I 130.085! 78.1841 I 51.901 1 

i - -- l----T-----c--!--- 1 1·-----
somrna ... ·I 7 1 476 8511 348 . 6071 l. 715[ 129.9591 825.458.00() 

I I I I L_~ I 
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A deduzir o saldo de impor tação de f 1. 715.000. 
O saldo total da exportação de 1913 a 1919 é de f 128.244.000. 
Em relação á exportação, a importação ),'epr'(senta 7';!.16 .O/o; deixando 

á exportação, um saldo de 26,84 %, com f 128.244.000. Como se vê, no 
quadro acima, os resultados variam m u ito. · 

O saldo de 1918, :E 8. 251. 000, seguido de 1919, com f 51.901.000, é uma 
prova da ince1·teza das previsões de anno a anno. 

A tonelagem de 1918 "1.772.000 T", cotejada com as 1.998 . 000 tonela-
das; ou, 8 o/o para mais, de valor de :E 69 .017.000, ou de 113 o/o. 

Confrontando o augmento de peso de 8 %, com o augmento · de valo1· de 
113 %, verifica-se um facto nunca registrado, antes, na historia do nosso 
commercio exterior, que recommenda a maior prudencia nas previsões 
futuras. 

O saldo total de i 128.244.000, dividido pelos sete annos decorridos, dá 
um saldo médio a.nnual oo :E 18.320.000, que justifiea a estabilidade do cam-
bio até 1918; da mesma fôrma que, o saldo de f 69 .017.000, de 1919, explica 
a alta de 1919 a 1920 . 

De 1913 a 1919, o . valor total da exportação a importação, reunidas, foi: 

Exportação 
Importação 

. . .. ·· · · ; ·· .. . . . .... . .... . ................ . . . 

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

Peso liquido: ' 

Exportação 
IrPportação 

Total ..... . .... . .. . .... . .. . . . .. . . .. ... . .... . ... ··· .. 

:E 476.851.000 
:E 348.607.000 

t 825.458.000 

Tonel<ld.as 

12.068.000 
21.295 . 000 

33 . 363.1}()0 

A divisão do valor tota l pelo peso dá o preço médio de :E 24,74 por tone-
lada importada e exportada. 

O confronto do commercio exterior durante o.s sete annos, de 1913 a 
1919 , com a multiplicaçi'í.o do resultado de 1913 pelos sete annos, dá o resumo 
seguinte: 

Peso liquido exportado e importado em 1913, toneláda.s .... . . 
Multiplicando por sete annos, toneladas .. . ............ . ... ,:· . . 
PPso verificado de 1913 a 1919, toneladas .... . .......... . .. : .. 
Dej-icit de peso liquido, toneladas . .. ........ . ..... . . . .. , ..... . 
D.ifferença para menos ......... . ..... .... . . . ........... . ..... . 

7.255.000 
50.785.000 
33.3G3.000 
1'1. 462.000 

34,30 o/o 
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Yalor exportado e importado em 1913 .............. · ...... · · · 
Multiplicado por sete annos .... . ..... . ....... . ... · · · · .. · · · · · · · 
Yalor verificado de 1913 a 1919 ........ . ................ · · · · · · 
Defi,cit de valor de 1913 a 1919 .......... . .. . ... . . . . · . .... · · · · · 
Differença para menos de 1913 a 1919 ................. . . ... . . . 

i 
132 . 612.000 
928 . 319.000 
825.458.000 
102.861.000 

11,08 % 

FLUCTUAÇÕES DE PESO E VALOR DO COMMERCIO ElXTElRIOR, IMPORTAÇÃO 

De 1913 a 1919, o peso liquido de mercadorias importadas foi de 21.295.000 
t Gnelada s metricas. 

Em 1913, verificou-se o peso liquido de 5. 873.000 toneladas. 
Multiplicando por sete annos esse ponto de partida, o total attingiria a 

41.111.000 de toneladas. 
O deficit de importação é, pois, de 19.816.000 de toneladas, ou de 

48,20 o/o. 
Verificou-se, em 1913, uma receita aduaneira de f 4. 76, por tonelada; 

5.873.000 de toneladas, deram uma receita de 27 . 884.408 libras esterlinas. 
Port.\l.nto, o desfalque aduaneiro de 1914 a 1918, ,.,.a de i 83.672.067; e, em 
F'Pel -moeda,, ao cambio médio annua l de 1.565 . /60:630$545. 

A differença de peso liquido de 5.873.000 em 1913 e de 2.870.000, de 
1919, é de 3. 003.000 de toneladas. 

Calculando o deficit aduaneiro á razão de i 4,76 por tonelada, dever-
~ e-ia addiciona r ao desfalque de f 83 . 672.067 o de f 14.294.280 de 1919, que 
ver!azem f 95 .101. 495, de deficit aduaneiro, des de o inicio da guerra européa 
.até hoje . 

VALOR DA IMPORTAÇÃO 

D e 1913 a 1919 , o valor importado fo1 de 348.607 . 000 libras esterlinas. O 
1• onto de partida, em 1913, indica libras 67 .166. 000. A sua rimltiplicação pelos 
i'e t e a n no.s decorridos representam f 470 . 162.000 . A differença de valor, ve-
~~ficada p a r a menos, é de f 121.555 . 000, c01·respondendo a 25,85 % . 

A divisão do valor importado pela tonelagem 21.295.000, dá 
médio de f 16,37 por tonelada; emquanto o preço médio de 1913 

o preço 
foi d e 

11,44 ; a differença entre os dous preços é de f 4,93, ou de 43,09 o/o para n 
· ·.::onjuncto. 

EXAMES OAS FLUCTUAÇÕElS DO CONJUNCTO 

P onto de partida, em 1913, f 11.44 a tonelada de peso liquido . 
Média de 1914, f 10,20; menos f 1,24, ou 10,84 o/o sobre 3.478.000 d (j 

tc>neladas, f. 4.312,720. 
MMia de 1915, f 10,75; menos f 0,69, ou 6,04 o/o sobre 2.799 . 000 de tone-

ladas, f 1. 930.310 . Diminuição de 1914-1915, f 6. 243,030. 
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Média de 1916, í 15,21; mais f 3,77, ou 33 o/c sobr·e 2. 641.000 de tonela-
il~S, ! 9.956.570. 

Média de 1917, ! 22 ,41; mais f 10,97, ou 95,90 o/c sobre 1.986.000 de 
toneladas, f. 21.786.420. 

> Média de 1918, f. 30,39; mais :E 18 ,95, ou 165,64 o/o sobre 1. 738.000 de 
toneladas, f. 32.935.100. 

Finalmente, média de 1919, í 28,12; mais ! 16,68, ou 145,79 % sobre 
?.780.00(1 de toneladas, f 46.370.000. 

1916 
1917 
1~18 

1919 

Elevação: 

Total . 

REICAPI'I"OLAÇÃO DAS FLUCTUAÇÕEJS 

! 
9 .956.5í0· 

21.786.420 
32.935.100 
46.370. 400· 

Mesmo saldo de 1914-1915 . ...... ... .. ....... . .... . ... ... .. . .. . 
111.048 .490 

6.243.030 

Total da elevação dos preços, f 104.805.460 cotejo com 1913. 

Com o valor total calculado sobre 1913, f 243. 801.540. 
{ 348.607.000, de 1913 a 1919. Elevação média por tonelada 
f 4,92 ou de 43 %. 

FLUC'PUAÇÕES DE PESO E VALOR 

Exportação Peso liquido 

Total gera.l, 
de Ül13 a 1919 . 

De 1913 a 1919, o peso liquido das mercadorias exportadas foi <!e· 
12. 068. 000 toneladas metricas. 

Em 1913, verificou-se o pew de 1.382.000 toneladas. 
Multiplicando esse algarismo por sete annos, o total seria de 9. 674.000 

toneladas; sendo a differença, ou àeficit, de 2. 392.000 toneladas; ou. d€' 
17,31 %. 

Valor da exportação em libras esterlinas . 

De 1913 a 1919, o valor exportado attinglo a i 476.915 . 000. 
Registrou-se, em 1913, f 65.451..000; essa somma, multiplicada por sete, 

dá o total de :E 458 .157.000. 

O augmento de f 18 .794 .000, ou de 4,01 o/o foi o resultado verificado. 
A divisão do valor exportado "f 476 . 951 . 000, pela tonelagem liquida, 

12.068.000", dá o preço médio de ! 39 ,52 por tonelada. 
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Sendo o preço médio de f 47,36 por tonelada, em 1913, a differença 
para menos é de E 7,84, ou de 16,55 o/o. 

F'luctuações dos preços por tonelada. 

De :€ 47,36, em 1918, o preço baixou a f 35 ,73, em 1914; a depreciação 
de E 11,63, sobre 1. 310.000 toneladas deu um prejuizo de E 15.235.300. 

Em 1915, E 29 ,84, depreciação f 17 ,52 . ou 37 o/o sobre 1. 808.000 t on eladas, 
ou :E 32 . 143 . 780, para m enos ; 

Em 1917, :E 31,25; depreciação f }6,11, ou 34,01 o/o sobre 2.017 toneladas, 
ou :E 32.493.870, para menos; 

Em 1918, f 34,52, depreciação :E 12,84, ou, 27 ,11 o/o. sobre 1.772.000 tone-
ladas, ou f 22. 752 . 480, para menos. 

Só, em 1919, o preço m édio da tonelada a ttingiu a f 68,18; o augmento, 
sobre 1913, foi de f 20,82, ou de 43,32 o/o, sobre 1908, toneladas, ou 
! 89 . 724 . 560, para mais. 

P.l!lCAPITULAÇÃO DAS FLUCTUAÇÕES ANNUAES 

E xportcu;ã.o 

I mportancias pagas para menos, em relação aos preços de 1913: 

E m 1914 
Elm 1915 
Em 1916 
Em 1917 
Em 1918 

Total. . . . . . .. . . . ..... . . . ... . . ...... . . .. .. . . ..... . .... . 
Menos o saldo de 1919 ..... . . . . . .. . .... .. . . . . . . . . .... . . ....... . 

Resumo geral do prejuizo ........ . . .. . .. .. ... . . . ... . . . . ..... . . 

RElCAPITULAÇÃO DOS PR.E.JUIZOS 

A elevação dos preços deu os resulta-dos seguintes: 

A importação ... .... . .... . .. . .. . . . .. .. . ... .. .. . .... . ...... . . . . 
A exportação ................... . ..... . . ... ............. . . . . . . 
Provavel - Defidt (da renda aduaneira) .... . . . . . . ........... . 

Prejuizo das tres fontes .. .. . . ........ . ............ . .... . .. . . . . 

f. 
15.235.300 
31.676 .160 
32 .143.780 
32.493.870 
22.752.480 

134.301.590 
39 . 724 .560 

94.577.030 

:E 
104. 805 .460 
94.577.030 
95.101.495 

294.483.985 
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F'alt.a. accrescenta.r as despezas da guerra. 
Encerrada a 2• discussão dos arts. 1 • e z• do projecto n. 141 A, ·oo 1921, 

do Senado, decretando medidas de emergencias. 

SESSÃO DE 26 DE JULHO 

DlilCRm"A .MiiiDIDAS DEl EMERGENCIA SOBRE A TA.."'!::A CAMBIAL ( P ROJ&C'l'O DO SJINADO, 

COM PAREJCER DA C'OMl\fiSS;Í.O Dlil FINANÇAS, SOBIU!; Al> EMElN DAS EM Sl!JGUNDA 

DISCUSSÃO) 

Antes de opinar sobre as emendar a respeito das quaes tem de emittfr 
parecer. a Commi:;;são de Finanças entende dever propôr á Camara nova:; 
modificações ao projecto do Senado, alterando em alguns pontos as sugges-
tões que propôz quando, ha pouco e pela primeira vez. se pronunciou sobre · 
o referido projecto. 

Pelos motivos expostos em o parecer anterior sobre este mesmo assum-
pto, as modificações que propõem restringem-se ao proposito de facilitar ao 
commercio importador, opprimido pela quéda do cambio. o despacho das mer-
cadorias que· estão retidas nas Alfandegas. Esse foi tambem o objectivo do 
projecto no Senado. 

Vencedora a emenda já proposta pela Commissão, o mil réis, ouro, para 
a cobrança de impostos de importação. é fixado em 3$850, vigorando, nos 
termos do projecto, até 30 de Setembro, e para as mercadorias entradas. até 
30 de Abril. 

Nova emenda. que agora se propõe, amplia esses prazos. Por ella fica-
rão no regimen desse valor para o mil réis, ouro, as mercadorias que en-
trarem nas Alfandegas) até á data da ~ei que se está elaborando, alar-
gando-se até 31 de Outubro o prazo dentro do qual vigorará esse favor . 
Por igual se altuam as datas que o projecto estabelece para a dispensa da3 
taxas de armazenagem . 

Quanto aos direitos, em ouro, p·orém. emenda que se propõe estabelece 
favor que o projecto não consigna: para as mercadorias que forem despa-
chadas até 30 de Setembro, a cobrança dos direitos serâ. feita na proporção 
de 40 o/o ouro e 60 o/o papel; para as despachadas no decurso de Outubro, 
na de 15 ;o/o ouro e 55 o/o papel. E ssa situação equivale a uma nova redu-
cção dos creditas em ouro que importa. no primeiro caso, a 16 o/o e no se-
gundo a 11 o/o . De parte as emendas relativas á situação do commercio 
importador em face das Alfandegas , propõe a Commissão outras tendentes. 
~ma, a bem esclarecer o seu pensamento quanto á suspensão de obras a 
cargo do Poder Executivo, e em substituição de emendas já propostas; ou-
tra, a eliminar o dispositivo em que se elevaram os· direitos de importação 
sobre uma s t a ntas m ercadorias . Quanto a este ultimo assumpto, o voto àa 
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Commissão se pronunciou em sentido contrario ás rest ituições, pelos moti-
vos expostos no citado parecer, de n. 141 . 

. Eis as emendas: 

Substitutiva àa emenda 1'-, a presentada em conseque ncia ao parecer 
numero 141: 

Ao art. 1", n. 1 do pr ojecto - onde está 30 de Abril , dig-a-se até a data 
desta lei, e onde está 31 de Dezembro, diga-se 30 de Outubrtt. 

Ao mesmo art. n . 11. onde está 31 de Dezembro. diga-se ·30 de Ou-
tubro. 

Ao mesmo artigo, n. III, onde está até 30 de Abril, diga-se até a da ta 
desta lei, e onde está 30 de Setembro diga-se 30 de Outubro. 

Accresoénte-se ao art. 1• do . projecto: 
IV - Para as mercadorias despachadas aV .lO de Setembro, os direitos · 

fie importação serão cobrados na base de 40 o/c ouro e 60 o/c papel; e par a 
as que o houver no correr de Outubro, na base de 45 o/o ouro e 55 % papel . 

a• 

Emenda substitutiva á de n. 4, constante do impresso rela tivo ao pit-
recer n. 141: 

Substitua-se a referida disposição pela seguinte: 
Art . O Governo deixará de iniciar todas as obras que, a seu juizo, 

não forem de grande ou urgente vantagem para o paiz. e fica aut orizado a 
suspender aquellas que já estiverem em execução e cuja su spensão nãrJ 
acarrete prejuízo maior para o Thesouro. 

A' emenda de n. 6, constante do impresso relativo ao parecer n . 141 . 
Supprima-se. 
Sobre as emendas apresentadas em · plenario, eis o parecer da Com-

missão: 

N. 1 

Onde convier: 
.Art. 1. • Os saques e outras quaesquer responsabilidades por obrigações 

por moeda extrangeira ou por ouro, venciveis até 31 <!e Dezembro do cor-
rente anno, não poderão ser protestados ou accionados á taxa inferior a dez 
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dinheiros por mil réis, ou seja o valor representado em esterlino, ou pot• 
outra qualquer moeda extrangeira, correspondente á referida taxa. 

§ 1.' Para esse effeito e ernquanto a taxa cambial não attingir á de dez 
dinheiros por mil réis, o devedor depositará, corno caução e em poder do 
portador do titulo ou do credor em moeda brasileira, quantia correspondente 
ao valor do debito. calculado á Locxa de que trata o art. 1•. 

§ 2.0 Desde seja a data attingida, ou vencido o referido prazo. o deve-
dor levantará a caução, tornando na mesma oc,casião effectivo o pagalilento 
do debito, á taxa cambial para a cobrança no mesmo qia. e mais o juro da 
móra de 6 o/o ao anuo, contado da data do vencimento á do pagamento, 
ficando-lhes reservado o direito de cob1·ar do depositaria os juros de 3 % 
annuaes,· pelo tempo da caução. 

§ 3. o Sem effectuar a caução, nos termos do § 1 •, o devedor não gozará 
dos beneficios da presente lei, podendo ser accionado na fórma da legisla-
ção em vigor e obrigado ao pagamento do debito pela taxa cambiai da data 
do vencimento. 

§ 4.' No caso de recusa, por parte do credor ou de seu representante, 
de aceitar a caução, o devedor a fa11á, depoSitando a imjportancia corres-
pondente no Thesouro Nacional. nas Delegacias Fiscaes e Collectorias Fe-
deraes, nos respectivos Estados, por meio de guia fornecida pelo Juizo Fe-
deral respectivo, a qual será requerida por petição em que, além do nome 
do credor, quantia, especie de titulo, data e vencimento, expenderá os mo-
tivos por que pede o deposito, livre este de qualquer recurso judicial em 
quanto servir de caução, para garantia do pagamento da obrigação, mt 
fórrna do § 1°. 

§ 5. o Pelo deposito nada receberá a Fazenda Nacional e delle será no-
tifi.cado o credor ou seu representante, que ficará com o direito de perceber 
os juros de 6 o/o annuaes pela móra do pagamento, como obrigação pela 
taxa da caução de que trata o § 2•. 

§ 6.° Findo o prazo de que trata o art. 1°. poderá o Presidente da Re-
publica prorogal-o por um outro não superior a seis mezes, se as qirculn-
stancias o exigirem, devendo o Ministro da Fazenda expedir as instrucções, 
não só para a execução da medida, quando o deposito tiver de ser realizado 
nas repartições fiscaes, como para seu levantamento ou passagem para n 
poder do credor ou seu representante, mediante petição ao juiz e prévia. 
audiencia do devedor. 

§ 7. 0 A Fazenda Nacional nenhuma responsabilidade assumirá, seja ella 
de que natureza fôr, pelo pagamento das obrigações e respectivos juros. e 
apenas responderá pelos depositas que receber e tiver de restituir, mediante~ 
guia e despacho do juiz, requeridos pelos interessados na f6rma dos para-
graphos 4° e 6° . 

Sala das Sessões, 15 de Julho de 1921. - A1·tht~T Collares MOTelra. 
A Commissão opina desfavoravelmente a este emenda como a todag 

aquellas que, de modo claro ou dissimuladamente.estabelecem moratoria para. 
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pagamento de dividas. - O parecer n . 41 dá os motivos em que a Com-
missão se firma para manter-se nessa opinião. 

N. 2 

Art. 1. • O Governo Federltl suspenderá immediatamente todas as de<>··· 
pezas no exterior. com pessoal ou com a compra de materiaes, que se não 
refiram. a serviços normaes, consignados na Lei Orçamentaria. 

Art. 2.• O Governo Federal, emquanto a ta xa cambial estiver abaixo d~ 
12 dinheiros, não iniciará obras novas, nem proseguirá nas obras em ancla.-
mento -que importem em despeza ouro, limitando-se á conservação das que 
estiverem iniciadas, resguardando o trabalho feito e os materiaes adquiri-
dos, modificando os contratos existentes sem onus para o erario publico, 
tendo em vista a prorogação dos prazos para as obras contratadas. 

Art. 3. o Fica adiada a realização da Exposição que devia ter lugar no, 
anno de 1922, não podendo o Governo Federal despender quantia superior ~-t 

5. 000:000$, moeda corrente nacional, com a organização das festas comme-
morativas do Centenario da nossa Independencia. 

Art. 4. • Ficam augmentados de 100 .o/o os d .. dtos de lmporta.ção para 
consumo sobre as mercadorias que. a juizo do Governo, não sejam de pri-
meira necessidade, de luxo. ·e sobre aquellas que tenham similares na pzo-
ducção nacional, entradas em portos nacionaes até 31 de Dezembro de 1922, 
exceptuadas aquellas que já tenham entrado ou estejam embarcadas com 
destino aos nossos portos, devidamente comprovadas pelos certificados con-
sulares na data da promulgação desta lei. 

Par'dgrapho unico. Se antes de 31 de Dezembro de 1922 a situação fi-
nanceira do paiz se normalizar, elevando-se a taxa cambial acima de 12 di-
nheiros, deverá o Governo Federal immediatamente decretar a suppressão 
do augmento de 100 % sobre os direitos de importação para consumo, de 
que trata o art. 4", cuja cobrança cessará para as mercadorias entradas 
em portos nacionaes noventa <lias depois da publicação do respectivo de-
creto. 

Art. 5. • As mercadorias entradas por importação no periodo de 1 de l::lt!· 

tembro dt> 1920 até 30 de Junho de 1921, e que não tiverem sido retiradas· 
da Alfandega até a data da presente lei, ficarão dispensadas até 31 ele De-
zembro proximo futuro, do pagamento de armazenagem pertencente á União. 

Art, 6. • Para tts mercadol'ias entradas por importação no período de l'' 
de Setembro de 1920 até 30 de Junho de 1921, a cobrança da quota de 55 % 
ouro. do imposto de importação. para consumo, será feita até 31 de Dezem-
bro proximo futuro até á taxa de 3$ por 1$ ouro . 

Art. 7. • Aos importadores de mercadorias entradas em portos nacional!:J 
no período de 1" de Setembro de · 1920 até 30 de ,Tunho de 1921, que já hou-
verem pago a quota ouro do imposto de importação para consumo, a. taxa. 
supe!"ior a 3$ por 1$ ouro, serll. restituído pelo Governo Federal o excesso 
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pago, restituição esta que deverá ser feita de 1° de Abril até 30. de s-etem-
bro de 1922. 

Paragrapho uni co. Para o fim especial de fazer face á restituição de 
que trata o art. 7° e compensar o Thesouro da renda que deixa de arreca-
dar, fica m·eada uma taxa addicional de ·lo % sobre os direitos de impor-
tação e demais taxas aduaneiras das mercadorias que entrarem por impllr-
tação no paiz até 31 de Dezembl'O de 1922. A cobrança desta taxa, ex.ce-
ptuadas aquellas que j{t tenham entrado ou estejam embarcadas com de~ ·· 

tino aos nossos portos na data da promulgação desta lei, mediante comp!'<J-
vantes por certificados consulares, poderâ ser prorogada por decreto do Go-
verno F!'lderal para o 1° ou para .os dous semestres do anno de 1923, caso 

1
a 

arrecadação do de 1921 não corresponda ao fim para que foi creada a. ta:r.:t. 
Art. 8. o Fica facultado aos devedores por titulas, pagaveis em moeda. 

ext!"angeira em datas fixas, estabelecidas anteriormente a, data desta lei, 
sejam saques, promissorias, penhores mercantis ou conta de vencimentos 
fixos, fazerem as suas liquidações em duas prestações, a primeira a 120 dias 
e a segunda · a 240 dias. t-"Ontados da data desta lei para os titulas anterior-
mente vEJncidos e contados da data de seu vencimento para os titulas ·a. ven-
cer, desde que os devedores entreguem aos credores, em moeda corrente na-
cional. por conta do seu debito ouro, a importancia dos titulas vencido;;. 
calculada ao cambio de 12 dinheiros, dentro de oito dias, contados da data 
desta lei para os titulas já vencidos ou na data de seus vencimentos para. 
os titulas a vencer. Os debitas dos devedores que utilizarem desta facu ldade 
vencerão o juro de 8 o/o ao anno a favor .do credor, salvo outra coml.?ina çilo 
r esultante de mutuo accõrdo entre credor e devedor. 

Paragrapho unico. Nesta disposição não estão comprehendidas a s obri-
gações pecuniarias provenientes de concordatas judicialmente homolog-adas. 

Art. 9. o Ficam abolidas por parte da União todas e quaesquer restr!-
C!;Ões â exportação de productos nacionaes, exceptuados o ouro e a pr-a~a. 

amoedàdos ou não, de accôrdo com as disposições vigentes. 
Art. 10. O Governo Federal providenciará, sem onus para o erario pu-

blico. sobre a warrantagem no exterior dos productos nacionaes que não 
sejam de facil deterioração, por intermedio de firmas ou de bancos de pri-
meira ordem , dando sempre preferencia para os transportes aos vaJ,)or<!s 
nacionaes. 

Art.. 11. O Governo Federal providenciará como julg-ar mais conven if>nt•J 
sobre o fomento do consumo interno e exportação dos productos da industri::t 
nacional. entrando para esse fim em accôrdo com os Estados e Districto Fe-
deral. 

Art. 12. O Gover no promoverá a~côrdo immediato com os Estados que 
tenham sido benefi.ciados por meio de operações financeiras, realizadas pela 
União, inclusive o Districto Federal, afim de levantarem direcütmente em-
presUmas no exterior, desde que possam offerecer garantias que sejam jul~ 
gadas sufficientes pelos emprestadores, facilitandú quanto ao Districto :IJ<e .. 
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deral o reforço da garantia federal de que possa necessitar, de accõrdo com 
a lei n ._ 4.230, de 31 de Dezembro de 1920, art. 42. 

Em 15 de Julho de 192L - Luiz Bartholomeu. 
Esta emenda contém identicas suggestões que a Comrnissão, emoor:... 

por outros termos, adoptou sem as emendas que propôz. Em parte está por 
.Isso prejudicada, como o está tambem quando lembra a moratoria. á vista 
do parecer á anterior. A Commissão opina pela rejeição, menos quanto ao 
disposto sob os arts. 9, 10 e 11. Quanto a o n. 9, opina pela approvação: 
e quanto aos ns. 10 e 11, a approvação é recoti:tmendavel, mas ern fórma 
autonzativa. Apresenta-se, assim, aos na. 10 e 11 a seguinte sub-..,rnenda: 
onde está providenciará, diga-se é au.torizado a providencia?' . 

N. 3 

Ficam revogadas as autorizações de credito · concedidas para obras novaf> 
e que ainda não foram iniciadas, salvo as de necessidade, a juizo do Go-
verno, autorizado a fazer cessar as obras contratadas ou não, após exami-
nai-as quanto á sua emergencia . - Mauricio de Medeiros. 

Dispondo sobre o assumpto destà emenda, · ~ Commissão apresentou (t 

de n. 2. substitutivo que mantém. Está, pois, prejudicada, não devendo ser 
aceita. 

N. 4 

Art. As letras de cambio ou notas promissorias, pagavels no Bras11 , 
os saldo~ devedores de contas commerciaes simples ou de contas correr,tes, 
as dividas resultantes de liquidações de contra tos de cambio ou da comp r :t 
c;; venda de cambiaes, as importancias devidas de facturas commerci::w,;, 
pag·aveis á vista ou a prazo, todas as obrigações mercantis, em summa, que 
podem ser executadas no paiz mediante pagamento em moeda nacional ou 
extritng-eira, com ou sem prazo determinado, mas que sejam subsistentes na 
!lata da sancção da presente lei, gozarão da dilação de doze mezes para sua 
integral liquidação, se outra mais longa não tiver sido convencionada entre 
as partes contratantes, observadas as regras seguintes: 

a) dentro de 30 dias da data em que entrar em vigor a presente lei, de 
aecõrdo com o art. 2° do Codigo Civil, deverá o devedor notificar o credor 
a intenção de utilizar-se da faculdade do pagamento com as dilações outor· .. 
gadas nesta lei. A notificação deverá ser feita ao credor ou a seu repre-
sentante na praça em que o pagamento tenha de ser effectuado, ou ao 
portador do titulo, 'mesmo para simples cobrança. A notificação poderá ser 
feita judicial ou extra-judicialmente, mas sempre por escripto, e a que fôr 
felth por carta se provarã. pela cópia do copiador sellado e recibo postal, 
recibo da dita notificação, carta accusando recebimento desta. ou decla.ração 
I'IUbscripta por duas testemunhas da entrega da mesma notificaçã.o. cujo 
conteúdo constará da mesma declaração; 
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(,) os pagamentos se farão em doze prestações iguaes. com intervallo d<" 
trinta dias uma da outra. sendo a primeira devida 60 dias da data da noti-
ficação ao credor, accrescida cada uma do juro de 8 •o/o ao anno sobre :t 
.quantia paga; 

c) durante a dilação concedida para a solução das obrigações pecunla-
rias, não poderá o devedor que houver feito a notificação ser accionado ou 
executado para pagamento do debito em dilação, ou declarado fallido por 
!alta desse pagamento, ficando suspenso o protesto dos títulos de que fôr 
devedor ou co-obrigado. Salvo na hypothese da alinea e,· 

d) no caso de recusa do credor, de receber as prestações parciaes, ficarú 
o devedor liberado pela. consignação, nos termos do capitulo III, titulo JI, 
livro III do Codigo Civil; 

e ) o devedor que deixar de effectuar o pagamento das prestações par--
cia&.>, nos termos desta lei, ou deixar de consignai-as, no caso de recusa do 
credor, perderá os beneficios da presente lei e ficará sujeito ás acções e exe-
cuções a que der lugar o titulo da divida que houver contrahido; 

f) em relação aos pagamentos cuja solução deva. segundo o contrato, 
effectuar-se em pr'estações. applicam-se as disposições da presente lei .is 
prest"ções que se vencerem dentro do prazo de um anno c1a data da pu-
blicação desta lei. que (: tambem applicavel a qualquer · obrigação contra-
hida até á data da publicação da presente lei "' vencida no decurso de um 
a nno dessa mesma data; 

g ) esta lei não comprehende as obrigações pecuniarias ou mercantis de 
qualquer natureza contrahidas posteriormente á data da sua sancção, nem 
.as prestações provenientes de concordatas judicialmente homologadas. --
11-Iauricio de Medeiros. 

A emE'nda dispõe sobre moratoria, não conTindo, por isso, ser appro-
vo:..r!a , nos termos.do parecer relativo á emenda de n. 1. 

N. 5 

a 

Ao art. 3" - Em vez de: "30 de Ab1·i1", diga-se: "31 de Julho". 

A ccresC'ente-se onde convier: 
"Axt. Fica elevado de 120 a 240 dias o prazo de vencimento para as 

letras ou notas promissorias a serem admittidas a redesconto na Cart~ira 

.:1(' Redescontos . " 
c 

Accrescente-se onde convier: 
"Art. A Carteira de Redescontos poderá admittir a redescontos letras 

<JU notas promissor:ias, endossadas por bancos ou casas bancarias de capital 
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inferior a 5. 000:000$, urna vez que estejam os mesmos sujeitos á fiooaii.zação 
·.:. que os referidos titulos sejam emlttidos por lavradores." 

S:Ua das Sessões, 16 de Julho de 1921. - Ribeiro Junquei?"CL. 
A emenda da lettra a está prejudicada pela que a Commissão propoz 

&obre o mesmo assurnpto . 
As de lettras b e c vão de encontro ao espiritD ili't lei que organizou a 

carteira de Redescontos e determinou o~ fins dessa instituição. A carteira 
não foi crcada para alarga r o meio circulante, mas para operar como ba-
lança de segurança em casos de crise. Não convém, por isso, que sejam 
ar.ceitas. 

N . 6 

Substitua-se a emenda 6" pela seguinte: 
Art. E' autorizado o Presidente da Republica, eroquanto a taxa cam-

bial não se mantiver durante tres mezes interruptos acima de dez dinheiros 
por mil réis , a elevar na proporção abaixo fixada, os actuaes direitos de 
importação sobre as seguintes mercadorias, ainda não embarcadas pa.r-a 
pürtos br"dsi!eiros: 

Ao quintuplo: Champagnes, cognacs, licõres, peritivos e vinhos de li-
eôres. Vinhos engarrafados, vinhos do Porto e similares. Verrnouth, bitter, 
wisky. Baralhos, instrumentos de jogos, excepto os de spart. Charutos e 
·.'igarros. Artigos para furnan tes. 

Ao quadruplo: Bilhares e seus accessorios. Quinquilharias de ouro ou 
:le platina. Curiosidades, antiguidades e todos os objectos para collecção . 
. Joalheria fina . Librés. Roupas de sêda pura ou mesclada . Relogios de ouro 
c tJ ele pia tina. Per o las finas. Pedras preciosas, gemrnas naturaes . Bronze 
<.}e arte. Conservas de frutas, carnes e peixes, exceptos sardinhas em latas. 
Trufas, caça viva ou morta, pastelaria. Milho, feijão, arroz, ervilhas, fructas 
do mesa, batatas, manteiga e queijo. Confeitos, bombons. Cacáo em natu-
reza., em chocolate, em bombons, em latas por qualquer fôrma . Perfumarias, 
exchl.idos os sabões e dentri.ficios. Lança-perfumes . Encaderna ções artis-
ticas. Pinturas, aquarellas, pasteis, desenhos, esculturas, salvo quando ori-
gina.es de artistas brasileiros e importados pelo autor. Vidros, faianças e 
porcellanas de luxo. Quadros. Gravuras, estampas, photographias de arte e 
reproducções de obras de arte . Flores artificiaes ou esterilizadas. Bengalas 
e grava tas. Collete de senhoras e cintas. 

Ao triplo: Apparelho de photographia, objectivas e accessorios. Bi-
noculos. Alcatifas e tapetes, antigos ou modernos, de lã, de sêda, de linho 
,o de algodão, tecidos á rnachina ou á mão, tapetes do Oriente. Marmores, 
al:tba.:'tros e similares . Accessorios de roupas de homens ou de mulher. Ar-
ttgos para alfaias e accessori.os. Artigos de Pariz, artigos de fantasia ou do 
Oriente. Quinquilharia imitação de ouro ou prata. Artigos de cer'amica para 
~""rviço de mesa, de toilette e para. chá ou café. Chapéos pa:ra homens e 
~;·enhoras. Calçados para homens, mulheres e crianças. Vestidos de senhora 
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'il de menina, saias, meio corpo ou qualquer peça . Rendas e bordados á 
machina e á mão . Brinquedos . Moveis . Espelhos enquadrados. Ourivesaria 
·lf' metal commum dourado, pratea.do ou não, excepto talheres. Orna t os em 
pén;,as . Peiies para uso pessoal. Tecidos de sêda para mobiliaria. 

Ao duplo: Bicyclettas. Autoo:noveis, chassis e carrosserie para. o serviço 
de passageiroo. Ferraria e serralharia de arte . P ianos. Abat- jo1tr . R oupa 
branca para homem, mulher e criança. Vestimentas caseiras, peignoirs, 
pyjamos, robes de chambre, excepto os de sêda que pagam o quadrup ulo . 
Christofles e alfenides . L eques e luvas . Photographia8, gramophones , pia -
': OS mecanicos com seus accessorios . Roupa branca de casa, lençol, fronha, 
rcalha de mesa e gua rda napo . Lustres, arandellas e suspensões. Espelhos . 
Motocycletas . Pendulas de relogio de parede. Cortinas para. portas e ja-
nellas, excepto as de sêda que pagam o quadrupulo . Stores para viagem ou 
janella . Cortinados . Bolsas para senhoras. Pannos de mesa., cobertores. 
Crystallaria, copos, ca!ices, qualquer peça. 

Justificação 

Adaptado pela illustre Commissão de Fina.nças o alvit1·e de restrin gir a 
importação de objectos de luxo e de uso superfluo, pela elevação dos r'€spe-
c:tivos direitos ao quadruplo, emqu ::mto se mantiver a crise cambial, parece-
me que a emenda sob o n. 6 carece de modifica ção no sentido q ue pro-
]Jonho. 

Convém que haja relativa equidade na supm·tributação, porque entre 
os obj'ectos supertributa dos ha alguns que, pela sua fl·agiliclade e pelo seu 
volume, como os de cera mica; vidros e crystaes, não· só se quebram C01Tl 

h r::ilidade, o que não os isenta do pagamento integral de taxa de 2 o/o, ouro 
(!nelhoramentos do porto), mas t a mbem pagam maior frete e m a ior a rma-

:r.er.agem, sem qua lquer a batimento no ca so de quebra, porque o frete e a 
il , mazenagem são cobrados na razão elo e spaço que os volumes occupam no-s 
v~ pores e nos armazens das Alfanclegas . Além disso, entre os objectos s u per-
tributados ha uns que já pagam taxa elevada e outros que pagam ta:xr" 
muito menor, parecendo-me que estes devem soffrer maior a ggra vação, 
nota,damente os que se destinam a satisfação de vícios , taes como os im;t r u-
ln'Jntos de jogos, as bebidas alcoolicas, e os artigos para fumantes. 

D e resto , considero arriscada a fixação elos preç os, l imite que se contém 
n ::>, referida f'menda . O criterio ela tributação ad valo,·eon, maximé em se 
!_·ratando de supertributação, offerece larga margem pa ra prejudicar o f isco, 
p orque o valor ela mercadoria é o valor a.ccusado na factura . Basta p ois, um 
&tmples ·entendimento entre o exportador e o importador para diminuir o 
p:r<:>ço na factura e dest' a rte ter-se irremedlavel a sonegação do im posto. 
Aliás, isso é frequente . E ele que é irremediavel ·ha recente exemplo. D u a s 
companhias estrangeiras importaram a mesma mercadoria, da mes m a pro-
;;edencla e qna..«i ao mes·mo tempo, mas com enorme differimça de preço nas 
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respectivas fa.ctura.s. O funccionario encarregado dos despachos assignalou 
a despropositada differença e debalde affectou o caso ao conhecimento do 

. inspector, porque este nenhuma. providencia póde tomar deante do criterio 
nã vaJorem baseado no preço da factttra. Assim parece rasoavel que, em-
quanto não se póde evita1· de todo a fraude, ao menos se restrinjam as suas 
facilidades. 

Em Camara, Rio, 18 de Julho de 1921. - .A.rl·indo Leoni. 

A Comm.issão opina contra a emenda, coherente com a deliberação to-
r~•ada e constante de emenda anteriormente proposta. 

N. 7 

Na emenda. n. 7 eliminem-se as palavras desde "comtanto que" até 
" "lesta lei" J ficando assim redigida: 

Art. Até 30 de Abril de 1922 ficam diminuídos de até vinte por cento, 
l>.1.S estradas de ferro exploradas pela União, os fretes de productos agrí-
colas (com excepção de café e adubos), despachados do interiot• do paiz para 
seus portos de mar. 

J1tstifica.ção 

Se o intuito da emenda é favorecer a producção, minorando o prodúctor 
dos actuaes gravames, a restricção contida no final da emenda é de todo 
jnjustificavel, J)Or contraproducente, visto como aggravaria a situação do 
-productor já sobrecarregado do maior imposto de exportação. Se o quatrtum 
Jo imposto pudesse depender da vontade do productor, comprehendel-se-ia 
tjU!> lhe fôsse imposta a condição, em virtude da qual o abatimento do frete 
dependeria da reducção do imposto. Mas, aos Congressos é que cabe a attri-
J::.uição de tributar e estes que se reunem periodicamente, uma vez por 
~nno, talvez não a lcancem em muitos Estados a opportunidade pa ra fazer 

· a reduc<}ão ·que a emenda estabelece. Neste caso, dar-se-ia o absurdo de 
c0r.cedet· favores aos que menos delles precisam e recusal -os aos evidente-
mente necessitados, quasi os af·astando da concurrencia nos mercados. 

Sala das Sessões, 18 de Julhó de 1921. - .A.1·1indo Leoni. 

A Commi.~sii.o opina desfavoravelmente á emenda por entender que a 
reducção de tarifas deve ficar dependente da. reducção pelos Estados, do 
ir'lposto de exportação. 

N. 8 
Supprima-se o art. go. 

Justijioação 

Tr2.ta-se de materia de caracter permanente, regulada já pelo Governo. 
Nii.o cabe neste projecto, deve melhor ser considerada no projecto de medi-
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<'las permanentes. Envolve mesmo questão constitucional digna do estudo 
da Commissão de Justiça. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1921. - Joaquim~ Osorio. 

A Commissão opina contra a emenda, havendo deliberado deixar para 
3• d iscusRão a solução definitiva. do assumpto de que tratam esta e a 
emenda d<> n. 8, cuja suppressão é proposta. 

N. 9 

Emenda 4", in fine, depois das palavras "estradas de ferro", diga-se "e 
<le. linhas telegraphicas". 

Emenda 7• accrescente-se depois da palavra lei: "E' derogada a taxa., 
. àÚ:a. de aviação, instituída pela lei n. 4. 320, de 31 de Dezembro de 1920. 

Onde convier: 
Art. Fica reduzida a 5 o/o a taxa sobre a exportação de borracha. e 

~f.· qualquer outra mercadoria, procedente do Territorio do Acre. 
Onde convier: 
Art. O Poder Executivo entrará em entendimento com os governos 

à•>s Estados que não tiverem ainda dado execução á lei n. 1.185, de 11 de 
Junho de 1904 ou que a tenham transgredido, para o fim de que seja ella 
posta em vigor, dentro do menor prazo possível . 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1921. - A~varo Baptista. 

A Commissão opina em contrario a esta emenda pelos seguintes mo-
tivos: 

1 • porque deliberou pela substituição da emenda de n. 4, a que esta se 
refere; 

2• porque entende dever deixar para a Lei da Receita qualquer disposi-
(lão relativa á taxa de viação; e 

3•, porque não lhe parece conveniente modificar, neste momento, as 
taxas sobre a borracha; 

4•, porque entende que ao Poder Judiciario, provocado pelo.~ interesses 
~<.>ridos, cabe decidir no sentido da plena vigencia da lei a que a emenda 
a1iude. 

N. 10 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Fka 1·eduzida a 1:000$ a !mportancia mínima das letras das 

nol as promissorias, a serem admittidas na Carteira. de Redescontos, uma 
voz que sejam emittidas por lavradores. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1921. - Ribeiro Junqueira. 
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A Commissfu:l opina pela rejeição das emendas, valendo-se dos mesmos 
motivos por que recusou as demais modificativas ela lei que creou a Carteil·a 
d~ Ftedescontos. 

N. 11 

Accrescente-se onde convier: 
Art. E' o Presidente da Republica a utorizado no correr do presente 

exercicio, e no seguinte de 1922, a dispôr, em todo ou em parte, do fundC> 
dH garantia do papel-moeda, vendendo o ouro amoedado alli em deposito , ou 
;lando-o em garantia de operação de credito, com o fim de evitar a quéda 
do cambio, não podendo, porém, a venda ser feita a preço inferior a 40$ por 
libra esterlina ouro, ou a taxa superior a 7 dinheiros por mil réis, para a 
venda de cambiaes. 

Paragraph<> unico. As quantias provenientes dessas operações serão-
recolhidas em deposito no Thesouro, e dellas não poderá dispor o Governo, 
sol> as mE'r;mas penas relativas ao fundo de garantias, senão para compra 
de ouro em condições mais vantajosas, e que será reintegrado ao mesmo 
fur.do. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1921. - João Cabral . 

Opina-se defavoravelmente, pelos motivos cbnstantes do parecer n. 141, 
citado . 

N. 12 

Substitua-se o n. UI, do art. 1° pelo seguinte: 
III. Para as mercadorias importadas durante o presente a nno, a 

cohranç.a do imposto d e importação para consumo será feita da maneira 
sr'guinte: 

&.5 o/o em ouro, se o pagamento se realizar até ao fim do mez de Agosto; 
40 o/o em ouro, se o pagamento se realizar dentro do mez de Setembro ; 
45 %, se o pagamento se effectuar dentro do mez de Outubro; 
50 o/o, se realizado no correr do mez de Novembro; 
55 o/o, se effectuado no mez de Dezembro. 
Sal das Sessões, 18 de Julho de 1921 . João Cabral . 

Esta emenda está attendida, embora com outros termos, pela que sob 
o e"ssllmpto a Commissão apresenta . Está, pois, prejudicada, não devendo, 
por isso, ser acceita. 

N. 13 

Accrescente-se onde convier: 
Art. O Governo não concederá nem renovará licença para tuncciona-

mento na R epublica, de ca.."8.s de penhores, que não se obriguem a. operar 
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oPntro do limite ma:ximo de 18 % ao anno como taxa de juroo, e 1 "t'<> como 
lr,xa de renovação dos emprestimos qu e fizerem . 

Sala das Sessões , 18 de Julho de 1921. - João Cabral. 

A Commissão opina contrariamente, á emenda por lhe parecer que não 
.é de bom aviso marcar limite a taxas de juros. 

é 
N. 14 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Ficam revogados os a rts. 19 e 20 da lei n. 4.230, de 31 de 

Dezembro de 1920, que .orça a receita geral da Republica. 
Sala das Sessões, 18 de Julho de 1921. - João Oabra;t. 

As disposições ·a revogar referem-se a autorização para renovar o con-
tracto das loterias . - J . a. 

A Commissão· opina desfavoravelmente, a emenda, por entender .que a 
·rr.edida. proposta. exorbita dos fins que o projecto tem em vista. 

N. 15 

a 

Art. 1.• Ficam suspensos em todo o territorio da Republica, pelo prazo 
de seis mezes da data desta lei que o Governo poderá prorogar uma ou mais 
vezes, até o maximo de outl·os seis mezes, a exigibilidade das obrigações 
rE-sultantes de letras de cambio, de notas promissorias ou de quaesquer ou-
tms títulos commerciaes, e bem assim das prestações por dividas hypothe-
·ea rias ou pignoratícias, não se comprehendendo na suspensão: 

1•, as retirauas de depositos que não vencem juros; 
2•, as retiradas de 20 o/o mensaes dos depositos em contas conentes que 

YPncem juros; 
3•, as retiradas de 50 o/o quando feitas pela União ou pelos E8tados. 

b 

Art. 2.• O Poder Executivo fará emittir 200 mil contos de papel-moeda 
.q t~ e serão destinados ao pagamento de suas dividas· com o commercio na-
cionaL 

O saldo, se houver, será destinado a emprestimos directos, perfeita-
mente garantidos, aos produetores nacionaes, a prazo de 12 mezes e juros 
·do 6 o/o ao anno. 

Para esse fim o Poder Executivo fica desde já autorizado a ent en-
·de.r-se com ·o Banco do Brasil, afim de que essas operações de emprestimo 
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'Sejam effectuadas por lntermedio daquelle estabelecimento, p ela ·fôrma que 
.ao Governo parecer mais conveniente, assegurando ao referido Banco do 
Brasil um interesse razoavel, a criterio do Poder ·Executivo. 

Art. 3.0 O Governo providenciará para q1,1e a presente lei tenha a ne-
ressaria divulgaçã o, por via · telegraphica, determinando que, quanto ao 
Districto Federal, entre em execução desde a data de sua úublicação no 
D-ia.rio Ofjicial. 

.Sala das Sessões, 18 de Julho de . 1921. - Luiz Gu.m·anâ . 

A. Commissão opina contra as duas emendas: a primeira porque institue 
moratoria; a segunda, porque a informação official é a de que o Poder 
Bxecutivo não precisa de emissões de papel-moeda para satisfazer os com-
.Jlromissos do '.rhesouro. 

N. 16 

N. I - Redija-se assim o n. I do art. 1°: "Fica o Governo autorizado 
.<t dispensar no decurso do anno corrente de 1921 , a cobrança das ta.."\:as de 
· ~:rmazenagem pertencentes á :União nas alfandegas e mesas ele rendas 
federaes, a todas as mercadorias que não demora.rem nos armazens, trapi-
ches <' depositos diversos mais de 90 dias, a contar do dia da entrada." 

N. II - Supprima-se o n. II do art. 1°. 
N. 111- Qua nto ao n. III do mesmo artigo, diga-se : "Emquanto .'l. 

taxa de cambio fôr inferior a 7 dinheiros; o valor do mil . réis ouro para o 
'Cl'lgamento do imposto de importação para consumo será de 3$850." 

N. V- Supprima-se o n. 4. 
Accrescente-se ao n. 5: 
N. V - Accrescente-se ao n. 5: "incinerando metade do luct·o decor-

r·ente das operações da v al orização do café, proveniente da utilização do 
i'undo de garantia, empregando a outra metade em auxilios aos diversos 
outros p.roductos agrícolas, da fôrma que julgar mais conveniente" . 

N. VI - Ao n. 7, em vez de abatimento igual, diga-se " uma reducção 
õ,, dbbro da que fôr feita nos fretes, nos seus impostos de exportação, cobra-
r1c•s na. data desta lei , devendo o Governo intervir, p elos meios ao seu 
::1cance, junto ás emprezas ferro-viarias em trafego no paiz, a.fim ele conse-
guir fuvor em identicas condições, mas sem quaesquer onus para 

0 
"".rhesouro" . 

Sala .f.'ls Ressões , 19 de Julho de 1921. - A.1·manclo 
.~scenddno Cunha. 
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A Commissão opina. pela rejeição da emenda. Os dispositiv;os que nell3; 
Etc têm sob ns. l, 2, 3, 4 e 5 estão prejudicados por emendàs da Commissão-
objectivando, embora por outra fórma, os mesmos fins. O de n . VL tornal'i11. 
mais difficil a execução d11. medida de que tra.t:L <L emenda que esta. visa 
melhorar. 

N. 17 
Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a empregar até cincoenta nül contos da. 

Carteira de Redesconto em a uxiliar o syndicato que se formar no Brasil 
C-Cm IgUal OU maior capital e que Se proponha a favorecer a exportação;. 
s:o:.lvo o café, nos tennos do projecto inglez M ·owntain, marcado como maximo· 
de, adiantamento ao producto exportado, o seu p1·eço de custo nos mercados-
de negocio, intervindo o mesmo syndicato nas operações de import.'l.ção para 
ga.rantir o pagamento das compras, ent rando em accôrdo com os syndir.atos 
anologos já formados na Inglaterra e os que venham a formar semelhan -· 
temente em outros paizes . 

OH lucros auferidos pelo consorcio serão repartidos em partes propor-
cionaes aos capitaes respectivos, devendo o que couber ao Governo se1" 
immediatamente incinerado. 

O Governo terá um fiscal como membro do consorcio, que ficat·á dissol-
viclo, desde que a. taxa cambial seja de dez dinheiros por mais de seis meze:s-
consecutivos. 

Sala das Sessões, 
Asccndino Cnnha. 

19 de Julho de 1921. - Annand'o B1t7·lama.qnt.. -

A Commissão opina contra esta emenda por entender q·ue· não· é oppor-
tu.na a intervenção do Governo, em os termos propostos, para o ,_ .fim de· 
favorecer a formação e exeeução do plano de que dá noticia a emenda. 

N. 18 

O Governo entrará immediatamente em accôrdo com o Banco do Brasil" 
l..!'lra empt·estar aos productores de assucar nos diversos Estados a impor-
wncia de quinze mil réis por sacco de assucar d·e usina e oito mil réis por· 
flUC'Co de assucar de bangué por prazo de um anno e sobre o penhor da 
"a.fra. de accôrdo com a média da producção de cada estabelecimento nos· 
ultimos tres annos . A taxa de jm·os do emprestimo será de 7 o/o ao anno. 

O titulos dos emprestimos acima autorizados serão redescontados emn 
o simples endosso do Banco do Brasil. 

Sala das Sessões, 19 de Junho de 1921. 
1·êa de Britto. - Graccho Cardoso. 

Andrade Bezen·a. - L. Cor-· 
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A Commissão opina contrariamente por entender que ao Thesom·o não 
convém aniscar sua responsabilidade nas operaçõPs de que a emenda 
tr:'lta. 

N. 19 

Ao ar·t. 1°, n. 3, do projecto do Senado, onde está "30 de Abril", diga-se: 
"até 30 ele Junho". - Mauricio de Medei?'os. 

E~tá 11rej uclicada. por emenda da Commissão, dispondo sobre o assumpto. 
Opina-se, por isso, pela rejeiçiio. 

N. 29 

Onde convier: 

Art. Fica suspensa, em todo o territorio da R epublica pelo prazo de 
cento e oitenta dias a contar da da.ta da presL .• te lei, a exigibilidade de 
todas as obrigações resultantes de letras de cambio, not..<ts promissorias ou 
qua.esquer outros títulos commerciaes, vencidos ou por vencer, bem como 
das prestações hypothecarias e pignoratícias, suspendendo-se e prol·ogan-
ti.o-se igua lmente os protestos, os recursos em garantias e as pi·escrip c;.ões. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se desta disposição: 
a) os protestos de letras de cambio e notas promissoria.s, quanto aoR 

eco brigados não residentes no Brasil; 
õ) as retiradas de depositos que não vencem jueos ; 
c) as r etiradas até 25 o/o mensaes nos depositos em conb.t conen t e que 

vencem juros. 

Em Camara, 20 de Julho de 1921. - sm~,za F-ilho . 

A Commissão opina desfavoravelmente á emenda, pelos motivos expos.· 
tos a proposito de outras identicas a essa. 

N. 20 

11 

Ao art. 1°, n. 1 - Onde se lê : "30 de Abril, diga-se: "até a da ta da 
presente lei". 
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(J 

Ao art. 1•, n. 1 - Onde se lê : "30 de Abril ", diga -se: "até a data da 
p:·esente lei", - Gonçalves Ma;.a. 

c 

Não sendo acceita a anterior, accrescente-se ás palavt·as "até 30 de 
Abril " as seguintes : "e as que estiverem em transito pa r a os portos de 
d!:stino no Brasil" . 

Está prejudicada, em todas as suas partes, esta emenda , visto a Com-
rniosão, em emenda que apresentou, haver attendido, até certo ponto, o 
P<'nsamento do Deputado que a subscreve . 

Opina -Pe pois, pela rejeição. 

N. 21 

4• 

Onde convier : "Emquanto a taxa cambial não se eleva a 12, o Governo 
cobrará. m a is 1·0 o/o sobre a taxa a ctU:a l de consumo, nas vendas das merca-
.lorias consideradas de luxo. 

O Governo baixará instrucções n esse sentido. - Gonçalves Maia . 

A Commissão opina contrariamente, visto haver deliberado não adopta r, 
pn1· emquanto, medidas de ordem tributa ria, tendentes a restringir o 
COPSUmO. 

N. 22 

5" 

Sendo rejeitada a emenda n. 4: 

E' a utorizado o Governo, emquanto a taxa cambial n ã o se mantiver 
àurante tres m ezes, acima de dez dinheiros por mil réis , a elevar a o quadru-
)Jlo os direitos actuaes de importação sobre mercadorias co'nsideradas de 
luxo a inda não embarcadas para portos brasileiros, salvo as que tiverem 
!'ido já compradas a té 10 de Julho de 1921, provada a existencia dos contra-
e·ccs, ou das compras, perante a Alfandega do porto de destino até a data 
d,l pr<>sente lei. - Gonçalves Maia. 
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A Commissão, pelos motivos adduziclos a pr-oposito de emendas restri-
e'ivas de importação, opina em sentido contrario a esta. 

N. 23 

6• 

Onde convier: 
"E' absolutamente prohibido vender-se, como estrangeira, mercadoria 

nacional, isto é, produzida, fabricada, ou transformada no Brasil. 
A transgressão será punida com a pena pecuniaria de dous a cinco 

contos e ajnda com as penas elo art. 338 do Codigo Penal (estellionato). 
A mult.o't pertencerá a o agente ou á pessoa que constatar a 

t.r-o nsgressão . 
.A elevação do cu sto das mercadorias nacionaes a ma is de 20 o/o dos 

{Jreços actuaes dete1·minará a su spensão da taxa sobre os objectos r espe-
<]!.ivos; considerados ele luxo. - Gonçalves .Maia . 

A Commissão, ·de accôrdo com a idéa principal ela emenda, opina favo-
Iavelmente á quella que, visando o mesmo fim, foi apresentada pelo Sr. 
Cincinato· Braga. Esta está, pois, prejudicada, não devendo ser acceita. 

N . 24 

7• 
Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a prorogar os pra zos de favor da presente lei 

para as mercadorias desembarcadas se persistirem as difficuldades economi-
ear, e ·financeiras actuaes. - Gonça,lves Maia. 

A Commissão opina desfavora velmente. Os prazos já foram bas tante 
di"latados cem as novas emendas da Commissão . 

N. 25 

s• 

Ao § 3° do art. 1 o e caso tenha m sido recusadas as anteriores ao mesmo 
Pé!ragrapho. 

As mercadorias importa das a té a data da presente lei , pagarão os direi-
tos em ouro pela fôrma seguinte: 30 o/o rio acto da retirada desde que esta 
se faça em Julho, 30 o/o até 30 de Outubro e 40 o/o a t é 31 de Dezembro, 
<H l'ignalanclo-se os termos de responsabilidade relativos. - Gonçalves 
Maia. 
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Está prejudicada esta emenda pela que a Commissão resolveu a.peesen-
t r. r. sobre o mesmo assumpto. Deve, pois, see rejeitada . 

N. 26 

a 

Onde convier: 
Art. O prazo dos títulos emittidos para fins agrícolas e de que trata 

0 § 1• do art. 9° da lei n. 4.182, de 13 de Novembeo de 1920, fica elevado 
a seis mezes. 

b 

Aet. O Governo entrará immediatamente em accôrdo com o Banco do 
Brasil afim de intensificar a exportação de mercadorias de producção na-
fjonal, autorizando, desde logo, o referido estabelecimento de credito a em-
prestar sobre conhecimentos de embarque ã ordem, nas varias praças do 
paiz, aos syndica tos e coopeeativas de productores legalmente orgr:nizados e 
a.c>E exportadores a importancia de 60 o/o do va lor das merca dorias nacionaes 
exportadas para o estrangeiro, de accôrdo com as cotações em moeda bra -
sileira vigentes na data do embarque. 

Paragrapho uni co. O prazo dos empeestimos seeá de seis mezes e a taxa 
GE juros de 7 o/o ao anno. 

c 

Art. O Governo a utorizaeá, sem demóra, o Banco do Brasil a eealizar, 
t>m todas as praças do paiz, empeestimos sob caução de merca dorias nacio-
naes depositadas em armazens e trapiches, que, a juizo do Banco, offereçam 
a~ necessarias garantias á guarda e ã conser vação das mesmas. 

Paragrapho unico . A . importancia dos emprestimos será de 60 o/o do 
valor das merca dorias deposita das, pelas cotações vigentes no dia em que 
::,c realiza r a operação; o prazo das opeea ções seeá de seis m ezes e os juros 
não excederão a taxa de 7 % ao anno. 

d 

Art. Os titulos dos emprestlmos de que tratam os a rtigos a nteriores 
poderão ser r edescontados na carteira creada pela lei n. 4 .182 , de 13 de 
JSovembro de 1920, com o simples endosso do Banco elo Brasil. 

Sa la das Sessões, 2.0 de Julho de . 1921. - llfig1te~ Calmon. 

A Commissã o opina conteariamente a todas as pa rtes desta emenda _ 
d·.;Rs de1las, as de letras a e à objectivam a lei organica da Carteira de Re-
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'{]ef>conto e sua acceitação não convem pelos motivos expostos a proposito 
-àa~ emendas de n. 5 .. As demais visam operações que o Banco do Brasil já 
1caliza em todas .as praças, com as precisas garantias e juro razoavel, em 
-.!ada caso. 

N. 27 

Pã·ra as mercadorias entradas por importação até 30 de Junho serã. 
feita a cobrança de 45 % papel do imposto de importação para consumo, 
c-oncedendo-se ao commercio importador o prazo até 30 de Novembro para 
·V pagamento -da parte de 55 o/o, ou r o do mesmo imposto de importação. 

a) dentro desse prazo poderá o commerciante reali?.al· o pagamento do 
~ r:-.posto devido em ouro, quando julgar mais conveniente, obrigando-se, 
-porém, a realizai-o até 30 de Novembro na base de 3$850 por mil réis ouro, 
-!18 antes o não tiver feito; 

b) o Governo adaptará a fórma que ju lgar mais conveniente para a 
~arantia do pagamento do imposto ouro dentro do prazo convencionado. 

Sala das Sessões, 20 de Julho de 1921. - L . Corrêa de Brito . - Octavi o 
Rocha . - Mauricio de Medeiros. 

A -Commissão opina desfavoravelmente a esta em enda por lhe parecer 
melhor conciliar, com os do Thesouro, os interesses do commercio, aquella 
..;IU'l apre<>entou sobre esse mesmo assumpto. 

N. 28 

Substitua-se o n . III do art. 1• pelo seguinte: 

P ara as m ercadorias adquiridas no estrangeiro até a data da presente 
1:;i, a cobrança de 55 o/o ouro do imposto de impo1·tação pa ra consumo, será 
fe~ta até 31 de Dezembro futuro á taxa cambial minima de 10 dinheiros por 
1$ ouro, devendo o importador, dentro em tres dias, a contar da promulga-
ção desta lei, provar, perante o chefe da repartição aduaneira respectiva, 
o seu contracto de compra, qua n t o ás merca dorias que a inda não tiverem 
~ido desembarcadas. 

Em Cam.ara, 20 de Julho de 1921. - Srntza Filho. 

Emenda da Commissão, em outros termos, dispõe s obre o assumpto de 
que esta emenda cogita, opinando-se, por isso, pela rejeição. 

N. 30 

A' s• supprimam-se as palavras: "E' a u torizado o Presidente da Re-
p ublica". 
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à) accrescente-se: 
Art. E' o Presidente da Republica autorizado a dispôr do fundo de-

garantia do papel-moeda ao preço mínimo de 35$ por libra esterlina ouro-
oa moeda equivalente. 

§ 1.• As quantias a este titulo recebidas em papel-moeda serão no pri-
llll!i ro diil util de cada mez divididas em duas metades, uma das quaes será 
immediatamente incinerada e outra deposita da no Banco do Brasil para ser 
:rpplicada exclusivamente em O}Jerações de compra de café para defesa dos 
preços-ouro des ta mercadoria. 

§ 2.• Attingidos os preços ouro, pelo Governo reputados conveniente-
mente, será o dito café vendido aos mercados estrangeiros, e q ouro que a. 
este titulo fôr apurado será de novo r ecolhido ao fundo de garantia do 
.:;:apel-moeda. 

c) accrescente-se: 
Aos importadores de mercadorias estrangeiras existentes á data desta 

lei nas Alfandegas do Brasil , os quaes em composição amigavel com seus 
fornecedores dessas mercadorias hajam a lcançado o abatimento de pelo 
m~nos vinte por cento em suas facturas ouro, e o prazo de um anno sem 
juros, poderá o Banco do Brasil, a utorizado especialmente em cada caso 
pdo Ministro da F azenda por conta do Thesouro Nacional, emittir promisso-
l"i.!ls ouro ao dito prazo, de acceite do mesmo Banco. para saldo de taes 
f~cturas . 

Em troca dessas promissori·as, esses impo1·tadores acceitarão letra:s-
OUl"O em favm· do Ba nco do Brasil, sem juros, e a prazos de tres, seis, nove 
e onze mezE>s, accrescidos de 5 o/o em favor do dito Banco, destin a dos a 
1 ~t>ôr ao Thesouro algum prejuízo de taes operações e a remunerar a in-
tervenção do Banco. 

As letras acceitas pelos importadores serão garantidas, por endosso 
ldoneo a juizo do Banco do Brasil e do Ministro da Fazenda, ou por penho1· 
mercantil que cubra seguramente o valor das letras . 

d) E' absolutamente prohibido vender-se como estrangeira mercadoria 
produzida, fabricada ou transformada no Brasil, sob pena de multa de dous a 
cinco contos de réis, além das penas de estellionato, art. 338, § 5" do Codigo: 
Penal. 

Paragrapho unico. A pena pecuniaria caberá inteira ao agente do fisco 
que ha ja constatado a transgressão, ou ao particular enganado, que haja 
proposto acção, que lhe cabe, pa ra pedi1· em juizo a punição do culpado. 

e) na. hypothese de não serem approvãdas as emendas retro, proponho 
f:Sia: 

Supprima-Re a emenda 6" ao projecto do Senado. 
f) fica addiada a projectada exposição a realizar-se na Cap1ta.l Federal 

em 1922, pa1·a quando lei especia l determinar. 
D) a emenda 1' onde se diz "30 de Junho" , diga-se: "30 de Julho"; e-

vnde se diz: "30 de Setembro ", diga-se: "30 de Novembro". 
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h) durante um anno contado ela da ta desta lei, fica facultado á Carteira 
de Redescon t o cio Banco do Brasil a reforma de reclescontos sem juros, para 
operações p1·ovad<~mente applicadas á defesa da producção nacional nos 
mercados. 

S1tla das Sessões, 19 de Julho de 1921. - Cinônato Braga. 

A emenda da lettra a está prejudicada pela já apresentada com o intuito 
de não eleva r direitos adua neiros, com o intuito de restringir importação. 

As emendas de lettras b e c tiveram pa recer contrario da Commissão, 
pelos motivos expostos no parecer n. 141. 

A emenda de lettra d consigna medida vantajosa, merecendo, por isso. 
a;;;provação d'a Camara. 

A emenda~ de lettra e está prejudicada. 
Sobre a emenda de lettra f .a Commissão, conüa o voto do Relator, 

IJJ;ina pela approvação. 
A emenda de lettt·a g está prejudicada. 
Sobre a emenda de lettra h o . voto da Commissão é· no sentido da rejei-

ção, por lhe parecer que não convém alterar, pela fôrma propo~ t.a. , a lei 
que instituiu a. Carteira de Redesconto. 

Sa la da s Commissões, 25 de Julho de 1921. - Bueno Brwndão.. Presi-
dente. - Antonio Carlos, Relator. - Pacheco .Mendes. - L. Corrêa de 
Brito, vencido quanto a a lgumas emendas . - ca .. rlos Pena{i.el. - Oleua·rio 
Pinto. - B ento 1\fi?·anda. - OinC'inato B?·aga, vencido quanto a varias 
-;mendas. - Celso Bay·nw. - Octavio Mangabe·i?·a, vencido, em relação a 
algumas emendas, inclusive a de n. 26. - Octavio Rocha, vencido quanto a 
algumas emendas. 

SESSÃO DE 27 DE JULHO 

O Sr. Gonçalves Maia (*) (pela ontem,): - Sr. Presidente, pedi a pa-
l'avra unicamente para estranhar que uma urgencia solicitada ha muitos 
dias ainda permaneça hoje, de modo a fazer com que V. Ex. haja collocad'J 
antes das votações a discussão do projecto de emergenci-a. 

O nome "emergencia", não exclu e a necessidade de se requerer aqui 
urgencia, toda a vez que se julgue conveniente. 

Diz o art.' 337 do Regimento: 
"Qualquer Deputado poderá requerer e a Camara conceder urgencia 

para qu(' determinado assumpto seja immediatamente discutido e votado." 

(*) Não foi revisto pelo orador . 
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Immediuta.mente, isto é, dentro ela sessão em que se discu te e se vota 
o\ ordem do dia, mesmo porqu e essa é a pratica aqui adaptada, quando uma, 
urgencia morre no dia em que é requerida; não subsiste nunca. 

Deixei que passasse o precedente da. Mesa, incluindo em ordem do dia o 
projecto de emergencia dous ou tres dias seguidos, porque não queria ser 
aecu~aclo de obstr.uccionista, que não sou, sendo, antes, regimentalista. 

Mas, depois de tantos dias success_ivos, Sr. Presidente, comprehende 
V. Ex. que l' dar uma elasticidade muito g1·ande á interpretação do Regi-
mento tanto mais quanto ha ainda um paragrapho desse mesmo artigo, 
<.JüP diz: 

"Immediatamente votado;', ·isto é, tudo isso dentro da ordem do dia da 
~t'ssão. 

"Se a Camara approvar o requerimento, entrará immediatamente etn 
d~scussão, ficando p rejudicada a ordem do dia até a sua decisão. 

Essa palavra "decisão" é que me parece estar sendo mal interpretada 
uela Mesa, porquanto "decisão" ahi significa tudo, menos o acto de decidir, 
pois a Camara não decide em ultima instancia; essas emendas mesmas que 
Pstamos vok'l.ndo não o fazemos de modo decisivo, porque ellas irão depois 
'lO Senado e poderão ainda voltar á Camara . 

Que foi que decidimos? Não decidimos nada. 

E u mesmo não negaria meu voto á urgencia ou á preferencia, porque 
a h i é o caso de preferencia. V. Ex . colloearia a discussão do projecto de 
ernergencia em qualquer lugar; is.so não impediria que qualquer Deputado 
~.oUcitasse preferencia para essa discussão, e eu não negaria o meu voto, 
'lE'm a Ca.mara negaria o seu. Mas como está posta a. questão, é isso estra: 
nhavel, p·elo menos de minha parte. (Muito beTn; nwA.to bem.) 

O Sr. Presidente: - O nobre Deputado lab01·a em um equivoco, oriundo 
d~. não estar ainda concluída a impressão do Regimento consolidado. 

O Regimento está sendo executado em dous avulsos differentes. Um 
(i<•1!es, o s•. contém modificações sobre o avulso 9 A. De modo que o m:tigo 
ci1ado por V. Ex . está modificado pelo 337 do avulso 8 B; ahi se diz: 

•óUrgencia é a: dispensa de exigencias 1·egimentaes, salvo a de 
numero legal, por se1· determinada immediatarnente considerada até 
decisão final da rfi>spectiva discussão. " 

A 2" discnssão foi interrompida pela apresentação de emendas. Reabre-se 
:1gora com o parecer sobre essas emendas. O projecto figura com a discussão 
1:nica desse parecer, porém, é, ele facto, uma continu ação da 2" discussão, 
que não foi ultimada . 

Port2.nto, o voto da Camara prevalece até que se termine a votação do 
projecto em 2' discussão. 
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O SR . GoNÇALVEJS MAIA: - Acato a opinião de V. Ex ., mas não me 
~onformo . 

Discussão unica· do parecer da Commissão de Finanças sobre as emen-
das offer ecidas na 2" discussão ·do projecto n. 141, de 1921, do Sena do. 
·decr etan do medida s de emergencia sobre a taxa cambial, (vide projecto 
n. 141 A , de 1921) . (Em v irtude iLe 1~rgenoi.a approva.àa pela C amar a..) 

O Sr. Napoleão Gomes: - Sr. Presidente, entendendo que é dever de 
cada um de n 6s collaborar na medida de suas forças para o en caminha-
mento da solu ção da crise que ora assoberba o pa iz, embora destituído de 
autoridade para ventilar materia de t a nta relevancia como a que se a cha 
em deba te (não apoiados), venho solicitar a benevolencia desta Casa, a tole-
rancia da douta Commissão de Fina n ças e em especial do seu eminente 
RP-!ator, o abalizado mestre Sr. Antonio Carlos, para as considerações que 
pretendo adduzir, direi antes - para o depoimento que vou prestat· sobre 
factos colhidos na observação e na experie ncia fornecida pelo Governo do 
11osso paiz durante todo o perioCTo republicano . Não me abrigarei á citação 
de a utoridades estrangeiras ou nacionaes, mas a .• es procut·arei adstringir-. 
me á analyse ·e aos commentarios dos factos fornecidos p elo Governo da 
Republica, visa ndo tirar delles os ensínamentos que nos proporcionam . E' 
uma 1nateria essa vasta e complexa. Portanto, nã o é de admirar que as 
s;,;gges tões tenham a pparecido em abunda n cia . 

Mas, Sr. Presidente, uma verdade, que se pôde dizer axiomatica, resalta 
2.0J:O nossos olhos - a impossibilida de de, por uma legislação de momento, 
vü;ando a!:'pectos determinados de uma. crise complexa que vem de longe e 
<:jUO t em factores multiplos, poder conjurar esta c rise. O que se dá é qu<> 
a grande maioria de medidas suggeridas pa ra solução da crise o é de me-
<ildas innocuas e até contraproducentes e prejudiciaes. 

St;. Presidente, não posso nem devo, em um meio culto como o desta 
Casa, em que sobresaem tantas a utoridades nesta materia, entr a r em diva-
gações que seriam até impertinentes. Vou portanto, me cingir a uma ana-
lyse das providencias contidas no projecto do Senado, e ao estudo de algu-
m:~.s emendas a presenta das pela Commissão de Finanças e suggeridas po;:: 
diversos Srs. Deputados. 

Estamos em uma casa em que não ha pão. Todos gritam e ninguem 
&'l.be ele que la do está a r azão. Dahi a s divergencias que t êm a pparecido dos 
diversos pontos de vista com que procuram encarar o proolema . 

V emos que, Sr . Presidente, como pnmeira medida. alvitrada no pro-
ject.o do Sena do e acceita com modificações, aliás proveitosas, p ela Com-
'111issão ele Finanças, está a da. isenção das taxas de arm azenagem por deter-
minados prazos e suspensão elos l eilões de m ercadot·ias cahidas em commisso, 
como um a uxilio ao commercio exportador. E ssas providencias parecem 
Slalutares; postas em pratica não trarão g rava mes maiores a o erario public@. 



-442-

Não podemos, absolutamente, perder o ponto de vista dó Thesouro nestas 
({llCstões, porquanto, se o commercio está luctando com sérias ,difficuldade~;, 

o Thesouro tambem está luctando com outras não menores . Se o comrner-
Pio está. ameaçado de impontualidade de pagamento, o Thesouro já se acha 
em n~m·atoria. Porquanto nosso ponto de vista, de re~guardo do Thesouro, 
á capital e não pôde ser esquecido. 

Passando, Sr. Pt·esidente, á segunda parte, áqu ella que, ou por meio da 
rcrlucção do valor do mil réis ouro para os va les para pa gamentos de im-
postos aduaneiros, ou pela nova fôrma, a liás, mals franca que a Commis-
~iio de Finanças procurou dar, estabelecendo o verdadeiro caracter de re-
ducção da quota ouro, já não se acha nas mesmas condições da medida 
nrecedente. Essa vem affectar as rendas do Thesouro. Encarada a medida 
~oh a íórma por que foi apresentada ao projecto do Sena do, de uma re-
dücção de mil réis ouro, que no projecto do Senado é para 2$850, e que G 

illustre Deputado Luiz Bat·tholomeu entendia dever ser para 3$, essa diver-
&f•ncia e esses alvitres já indicavam a arbitt·ariedade da providencia. 

Parece-me, porém, que a base tomada pela Commissão de Finanças a n-
teriormente, para o valor de 3$850 era indicada, considerando-se o espaço em 
q'Jf> a medida deveria vigorar, como a média cambial e corresponderia mais 
cu men os a esse valor, de modo que se est aheleceriam compensações. O 
producto da a rrecadação da taxa de exportação ficaria mais ou menos no 
Yalor &. que elle deveri21. attingir, acompanhando a evolução natural da taxa 
cnmbial desse valor de mil réis, ouro. Mas, o precedente estabelecido por 
essa reclucção do valor ouro animaria os interessados em qualquer outra 
circumstancia em que se juigassem com direito, fizessem reclamos mais ou 
menos vehementes, exigindo a mesma reducção, por prazo maier. Poderia-
mos ir caminhando de reducção· em reducção a té que o mil réis ouro nada 
mais va lesse que o mil réis papel. Chegaríamos ao extremo da abolição da 
pt>rcepç:to ouro, da quota dos impostos a duaneiros. 

Ora, St·. Presidente, não póde ser tal a orientação desta Casa, porquanto 
ú nosso ideal é, e não pôde deixar ele ser, que todas as rendas ela nação 
!':ejam arrecadadas em our<?, qua ndo isto fôr possível. Tanto é assim, que 
a nossa historia financeira na Repuhlica, mostra que começamos por uma 
pequena quota e temos ido de acquisição em acquisição ao a ugmento dessa 
quota, que já chegou a 55 o/o, isto é, já exctfdeu a metade da percepção 
t11ta l do imposto aduaneir o . 

Ago1·a, recuar deste terreno ganho, pela reducção ft·a nca a 45 e mesmo 
40 %, isto é, de 10 ou de 15 o/o, não é proceder com acerto. 

E' de bôa estr ategia que as pos.i·ções conquistadas sejam m a ntidas , 
q~ando não se possa avançar. Não se deve recuar. 

A medida, pm·tanto, a lém de affectar as rendas do Thesouro, tem o 
t'ffeito mora l de retrograda r em um ten:eno em que já temos avançado 
ba s tante. 

Outra. emenda pretende a imposição de taxas quadruplica das sobre 
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{iversos productos com o fim justarn~nte de diminuir e de dHficultat· a im-
portação . Como se comprehende, porém favorecer com · reducções de por-
c-e'ltagem ouro a importação e ao mesmo tempo difficultal-a por sobretaxas, 
por augmentos de taxação? São duas medidas contradictorias. Isto nada 
<tdeantaria aos reclamantes e com certeza tnais perturbaria o commerc.io. 

A Con1missão de Finanças, recusando essa nova ilnposição, ou aggra-
vamento de taxas sobre a importação, f·ez bem porque essa aggravação iria 
!lugmentar a·s difficuldades com que já luta a grande massa da nação, o 
proletariado, o funccionalismo, os industriaes, as classes procluctoras em 
geral, em virtude da baixa cambial, por isso que todos nós sabemos que o 
preço da~ mercadorias que importa mos é sempre acompanhado pelo a ugmento 
do custo· da producção nacional . 

Depois a reducção da porcentagem , ou a fixação a.rbiúaria do mil réi3 
ouro, vem trazer forçosamente uma desigualdade flagra nte, patente. Os 
que já retiraram as suas mercadorias pela taxa de 55 o/o , pelo valor ouro, 
e que não gosaram dos favores da lei, ficarão em situação desvantajosa rela-
tivamente áquelles q ue têm n:s merca dorias ainda retidas e que só as irão 
retirar depois da promulgação da lei. 

Ficam em uma desigualdade evidente para c<- . ., aquelles que se julga-
ram mais fracos e que não quizeram fazer o sacrifício de retirar as suas 
m<>rcadorias, os qu e podemos chamar de benemeritos, os que retiraram já 
:.lc suas mercadorias, cousa q ue os outros só o poderão fazer em virtude de 
'!m favor legal, os q uaes, natu ralmente hão de fic'ar pt·ejudica dos. 

O Sr. Luiz Barthol omeu, a quem me referi, procurava, nas s uas pro-
videncia~ suggeridas, corrigir essa desigualdade, estabelecendo que fossem 
indemnizados aquelles a quem nfto tivesse aproveitaclo os favores da lei. 

I sto iria aggravar a situ ação do Thesouro, que perderia de um lado, n a 
pPrcepção da. renda, e de outro na restituição indevida. E, então, lembrou 
S. Ex. a sobretaxa de l O o/o, nos artigos ele importação para constitui e 
Hcurso· para essa indemnização. 

Ora, Sr. Presidente, a emenda diminuía de u m lado e a ugmentava do 
outro; o que adiantava? Vemos que isto é uma questão de logica, e fugin-
do-se da logica não se póde ter coherencia. 

Portanto, a commissão fez bem em não acceitar a e1·eação de novos 
tributos . Attribuo, porém, ao espírito de transigencia, muito conhecido, do 
i11ustre relator da commissão, Sr. Antonio Carlos, a acceitação da medida. 
que reduz a quota ouro. Estou certo• de que o eminente financeiro, será o 
Pl'i meiro a achar que a providencia corresponde a u m recúo, com 0 qual 
i'. Ex. não estará de accôrdo. Só mente para não ser acoimado de irredu-
ctivel, o Sr. Antonio Carlos foi levado a acceitar a idéa. 

_,Pretendia-se com essa medida auxiliar o commercio. Como já fiz ver, 
c auxilio poderá ser a a.lguns commerciantes, mas não é ao cemmercio em 
g~?ral. 
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Vejarr os agora, a medida proposta, com certa insistencia, por Yarlos 
Srs. D3putados: a da paralysação das obras que se acham em andamento. 

Parece á primeira vista que deve ser isso muito aconselhavel, porque 
S. Ex. o Sr. Campos Salles, quando quiz attender a uma crise aguda, 
quando entravamos no primeiro tunding, umas das primeiras medidas que 
po:>: em pratica, foi essa: suspensão de todas as ob1·as. Nem mais uma obra 
nova se faria e as em andamento foram suspensas. 

Naquelle tempo o Governo da Republica poderia assim proceder, por-
qu<tnto as responsabilidades do Thesouro eram pequenas, em relação ás 
actuaes. 

Rescindidos os contractos, paralysadas as obras, a;; indemnizações pagas· 
tnram relativamente pequenas e os p1·ejuizos trazidos ao desenv )lvimento da 
nação, não foram muito graves. Agora, esses compromissos do '.fhesouro, 
:o;r,riam vultuosissimos. A responsabilidade do Governo é muito maior, de 
modo que a paralysação total, completa, imperativa das obras, seria um mal 
do alcance difficil de se avaliar. 

Depois, Sr. Presidente, cumpre considerar que eleve ser sempre admit-
1.ido, como pr.incipio, que quem representa o Governo ha de ter bastante 
criterio para .saber ,discernir o gue é adiavel, o que póde ser protelado, do 
que tem de ser urgentemente executado, daquillo ele cuja não reaLzação 
possam rt>sultar graves prejuízos ao paiz. 

Assim resalta aos olhos de todos o caso ele uma obra aqui, jmLo ele 
nós, a electrificação da Central do Brasil. 

Quem não reconhece q{w a 1·ealização desse emprehenclimento importará 
em grande oconomia, pela. desnecessidade elo combustível carvão? Quem não 
verá que por esse meio se poupará a sahicla ele ouro conespondente ás 
tJua.ntias necessarias para a ,acquisição desse combustível? Quem deixará de 
perceber que haverá ainda protecçã.o ás nossas mattas, que esti'io sendo ex-
terminadas pela necessidade de fornecer lenha como succedaneo do carvão, 
~m vista do alto preço deste? Quem não concluirá que a electrificação trará 
um tal accrescimo de actividade, a multiplicação do trafego em tão larga 
escala, que só por ahi augmentará enormemente a capacidade ele tl·ansporU> 
tl~ primeira via ferrea do paiz, e crescerão, de modo extraorclina l'io as sua~ 
rendas? E', portanto, medida ele u1·gencia evidente e que, não escapando á 
c ~mprehensão gera l, não pó de esc.capa1· á do Sr. 'Fresidente da Republlca. 

Na mesma ordem estão as estradas de ferro de penetração, porque não 
prcle continuar uma parte do .paiz isolada completamente da outra. Sãfl 
~rn.balhos estes, ele caracter politico , ·por sua natureza, intuitivamente ur .. 
('entes. A ser admittida a providencia, só pó de se r, por conseguinte , sob a. 
fórma da .·mtorização, deixando ao criterio do Gover-no distinguir os em-
prehendimen':os que podem ser de todo suspensos, os que podem ser demo-
rados e os qU'l devem continuar, seja como fôr. 

Devo f::~zer, entretanto uma restricção nesse meu ponto de vista, ê a 
relativa aos recursos a serem utilizados para a continuação desses trabalhos. 
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~~- o Gover: lO; tem meios nas operações de credito, internas ou extern as, 
para o prc seguimento das obras; se não tem necessidade de lançar mão aa 
Pmissão de papel-moeda, muito bem, porque assim não advirão inconve-
nientes. 

As operações de credito, se internas, por a polices, ou outros titulos, têm 
1:ma limitação natural no v alor desses prop1·ios títulos: desde que o Governo 
já abusando, · os ti tu los baixam e o proprio Gov·erno se vê obrigado a aban-
donar o processo, porquanto já não compensa. o sacrifício feito. 

No caso de operações externas , a taxa de juros se eleva, as garantias 
exigidas se tornam tão humilhantes, que o Governo é forçado a recuar, a 
deixar de fazel-as, desde o momento que o nosso credito não o permitta. 
Por isso digo que essas opet·ações encontram limite em si p roprias. 

Com a emissão do papel-moeda, não se dá isso, m as , ao contrario, um 
1Jhenomeno inv~rso. Jogada determinada massa de papel em circulação, 
parece que o numerario decresce, as necessidades apparentes de moeda, se 
turnam muito maioreB e vem a urgencia de nova emissão. Realizada esta, 
nova exigencia su1·ge; e é natural, comprehende-'e perfeitamente, quando 
:;e considera que, ®ntro de certa emissão, certa u tilidade 10 se póde adquirir 
vor 10. Mas, se duplicamos a emissão, o valor do _,apel-moeda decresce n a 
razão decupla, e precisamos de 100 para adquirir a mesma utilidade 10. 

Não só: ainda maior se manifesta a falta de numeraria, porque a vet·-
dade é que, a progressão do decrescimo do valot· da moeda, e, portanto, do 
'iugmento do custo dos objectos, é mais assignalada do que a do a ugmento 
da emissão. Esse perigo é que impõe á minha consciencia a restricção de dar 
o meu voto á continuação das obras, a criterio d·o Governo, desde que nunca 
.:;0 lance mão das emissões de papel-moeda para semelhante fim . 

Sr . Presidente, examinando este PO!ltO, vejamos outra provide-ncia pro-
~osta e acceita p ela Commi~são de Finanças: a warrantagem do café. 

Que Psta medida é salutalissima, resalta immediatamente á vista . Pois, 
se um · doA factores da ba.ixa cambial é o saldo da exportação sobre a impor-
ta~:fto, e se a compra do café pelo Governo, augmentando o stock dentro do 
paiz, Sl)S))rende em grande parte os recursos das letras de cambio, isto ê 
c1". cobertura ouro para os compromissos assumidos no exterior, é evidente 
q u <> a taxa. cambial se resentirá desse desequilibl'io e tenderá a cahir. Se 
precisamos .combater o phenomeno da baixa cambial, não podemos ter guar-
dadas mercador;as que valem ouro, e que em ouro devem ser transforma-
das, para o restabelecimento do equilíbrio . 

Nessas condições, Sr . Presidente, a warTantagem do café, mov1mentado 
o stock, dando, portanto, ensejo a que se tt·aduza em letras ouro, não póde 
àoixar de ser favorabilissima ao fim que todos visamos que é a solução da 
crise pela eliminação do factor capital - a baixa do cambio. 

Bem a ndou a Commissão de Finanças acceitando essa medida e 
permittindo se extenda a outros productos que não seja m de facil 
1ioração. 

até 
de te-
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Sr. Presidente, ha muitas ·e variadas emendas offerecidas por diversos 
s1·s. Deput ados, e que, na s u a m aioria, mereceram o .repudio com que estou 
de pleno' accôrdo, .por parte da Commissão de Finanças, cuja attilude pa-
tl'iotica ainda uma vez se firmou, não perdendo de vista como disse, a 
circumstancia do Thesouro do paiz, diante dessa grita da neces~idade de 
auxilio ao commercio, á lavoura, á industria, o que é uma verdadeira inver-
>;§D dns termos. 

Na realidade, querer que o Thesour.o vá acudir ao commercio, á indus-
tria, á lavoura, ás classes productoras, quando o 'l'hesouro é que vive do 
auxilio desse commercio, dessa lavoura, e dessa industria e de todas as 
forças productivas do Estado, não se chega a comprehender . 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - E quando .o Thesouro está pobre. 
O .SR. NAPOLEÃo GoMES: - E quando o Thesouro estâ pobre, pondera 

V. Ex., muito bem, e se não em fallencia., pelo menos em moratoria, pe-
rante os credores extrangeiros, no tocante á amortização dos empres-
~irnos. 

Nessas condições, como é que mn Thesouro pobre vai auxiliar o com-
ruercio, desde que as rendas estão baixando e, para obter os ·recursos que 
Ih.~ faltam teria até necessidade de augmentar impostos? Já não augmen-
tando, elle presta um grande serviço ás classes productoras. 

Não devemos, portanto, confundir os termos. 
Já que fallamos em moratoria isto me faz lembrar a medida proposta 

aqui, sob diversas modalidades, porque por v a,rios Srs . Deputados foi usada 
urna technologia differente. 

0 SR. ANTONIO CARLOS : Dilação, por exemplo. 
O SR. NAPOLEÃo GoMES: - Mas sempre com o mesmo objectivo: - a 

tlecretação pelo Poder Publico da impontualidade do commercio brasileiro. 
Senhor<js, a impontuali-dade do commerciante ou de commerciantes pôde 

trazer diminuição do seu credito , até a eliminação desse credito, mas de 
al.guns ou mesmo, digamus, de muitos, não do commercio todo; ao passo que 
u precedente dos poderes de uma nação se julgarem com o direito de, sob 
Pste ou aquelle pretexto, intervir em contractos, ajustes solemnes e irrectra-
wveis, e intervir á inteil·a revelia das partes, sem que tenha havido accôrdo 
prllvio de alterar as condições desses contractos, desses ajústes, impondo a 
uma das partes clausula que ella não teria acceitado quando realizou o 
ccnvenio, é muito mais grave . Em taes condições, quem iria depositar con-
1i8nça no commercio de um paiz em que se póde commetter tal violencia? 
Ninguem. E' um precedente de tal ordem que seria a morte do credito do 
eommercio brasileiro; e a cho que entre esta consequencia e a propria ruina 
J•c algun~ negociantes não ha que vacillar; devemos optar pela conectivi-
dade, pelo direito permanente ao credito interno e externo, e não pelo in-
ll'resse ·eventual. Assim, Sr. Presidente, a moratoria, tome a feição que 
tomar, ê sempre moratoria. E' a declaração de que os podPres publicos se 
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julgam com direito a intervir nos contractos dos particulares, beneficiando 
o uns em prejuízo de outros. Eis a razão por que sou irreductivelmente 
c,ontrario a esta providencia, aliás .com muita satisfação, e de pleno accôrdo 
com a illustre Commissão de Finanças. 

Ha ·outras medidas suggeridas, mas que foram em sua quasi totalidade 
~: epellidas, e de que não trata rei. 

Vemos, portanto, que o intuito que presidiu á elaboração do projecto 
chamado de medidas de emergencia, como o desta Casa , collaborando nas 
modificações dos a lvit res consignados pelo Sena do, tem sido conjurar a 
cr ise . 

Devemos, pois-, examinar qual é o phenomeno preponderante nesta crise 
que se trata de debellar. 

Salta aos olhos que é a ba ixa cambial. A baixa cambia l é geradora dos 
phenomenos agudos que trouxera m esta serie de -difficuldades contra as 
quaes tantos clamores, aliás muito justos, têm-se leva nta do. Dirão: a taxa 
c·nmbial é effeito, nã o é causa. Realmente a taxa do cambio é effeito. En .. 
tão, examinemos a causa ou causas que podem ter actuado sobre o cambio, 
p roduzindo esta baixa. 

Conhecida a origem do ma l, teremos, na tura .. nente, os r emedios. Por 
!sso, Sr. Presidente, organizei e trouxe a esta Casa uma tabella da qual 
constam cs saldos da exportação sobre a importação, a massa de pa pel-
moeda em circulação, a t axa cambial correspondente de a nno a anno, dados 
tira dos· da Esta.t!st!ca Commercia l , pGrta nto, officiaes. 

Relação dos saldos de exporta ção e somma do papel-moeda em circula-
ção com a taxa cambia l: 

Annog l'lf' ldos Papel-moeda. Taxa cn.miJ·iC( 

1889. .. .. .. . . .. . . , . . { 4.000.000 180.000:000$ 27 d . 
1890 ·1891. f 7.000.000 310.000:000$ 15 cl. 
l39Z-1894 . . . . . . .. . . f 2.000.000 710.000:000$ 110 d . 
1895-1898, .. . .. . .. . . ... . . f 10 . 000.000 780.000:000$ 5 d. 
1899-1902. .. .. .. . . .. .. . . . f 53 . 000.000 670.000 :000$ 12 d . 
J 903-1906. .. .. . . .. .. . . . . . f 61.000 .000 660.000:000~ 18 d . 
1907-1908. .. .. .. .. . . .. . . . Caixa de Conversão. 15 d . 
J 909-1910 . .. .. .. .. ... . . . . . f 42 .000.000 600.000:000$ 18 d . 
1911-1914. .. ... . . .. .. .. .. . Caixa de Conversão. 16 d . 
1915-1918 . . . . . .. .. . . .. . . . f 70 . 000.000 1 .600.000 :000$ 10 d . 

1919 . .. .. . . . . .. .. . . . f 52 . 000 . 000 1.700.000 :000$ 18 d . 
1920. . . .. ....... . ... Def. 17.000.000 1 . 800.000:000$ 5 ~-

Grupei os da dos pelas diffe r E>ntes phases dos governos, durante todo o 
período republicano . 

Assim, temos a situação que o Imperio legou á Republica. Em 89, 
o cambio estava ao par, a t é um pouco acima. V ejamos quaes as condições 



da balança commercial. O saldo era de quatro milhões de libras esterlinas 
ela exportação sobre a importação, e a ma..~sa de papel-moeda em cii·culação 
e1·a de 180 mil contos-. 

Vem a Republica, temos o Governo Provisorio, 1890 e 1891. Que vemo~ 
nesse período immediato'l Vemos o cambio cahir a 15 dinheiros, uma quéd<e 
de 12 pontos! Mas o que poude ter determinado essa quêda tão brusca, tão 
vlolen"ta, de 12 opntos? A massa dos saldos de exportação é de 7 milhões, 
em dois annos. Manteve-se, portanto, em uma média annual identica ft 
de 1889. Logo, a causa não foi essa. Vamos procurar outra. Encontramos, 
no papel-moeda em circulação, 310 mil contos em vez de 180 mil contos, 
isto é, 130 mil contos a mais em papel-moeda, jogados em circulação dentro 
do pequeno período de dois annos. 

Eis o factor preponderante. 
Passemos ao período de 1891-1894, no primeiro governo depois da Con:;ti·· 

tuinte. Vemos o cambio continuar na descida e ir a lG dinheiros. E ' pre-
ciso declarar que eu tomo as taxas maxlmas e mínimas, embora essas ml-
nlmas tenham sido accidentaes e ele pequena duração. O cambio cáe a 111. 
E' verdade que, durante 3 annos, o saldo de exporta.çào conhecido é apenas 
de 2 milhões. Mas h r1 saldo. 

Factores moraes, que podem ter infltüdo: a revolta.. Esta, porém, foi 
repl'imida com tal energia pelo poder publico, ehtão exercido po1· Floriano, 
em uma a dmiravel capacidade de defesa do Poder Publico que esse factor 
moral deve ter agido fayoravelmente e não desfavoravelmente. O cambio, 
entretanto, continúa a descer. Que vamos ver'! A necessidade da manu-
tenção da ordem, ela defesa do poder publieo, a falta de recursos, de saldos 
orça.mentarios, obrigando . o Governo a fazer novas emissões, de modo que 
a massa de papel-moeda., de 310 mil contos. súbiu a no mil contos 400 
mil contos atirados a mais na circulação! 

Naturalmente, o cambio devia cahir, e cahlu. 
Vejamos, agora, o período de 1895-1898, quatriennio seguinte. Vemos o 

cambio ir, ein escala descendente, até 5, e fracções. Digo taxa 5, ::-.crendon. 
dando . Entretanto, o saldo de exportação, nesse quatriennio, foi de ::o 
milhões. Houve saldos que se foram accumulando e sommaram 10 mllhõ(• >.' 
de libras 

O Governo de Prudente de Mo1·aes foi o governo restaurador da ordem 
publica; foi o governo que liquidou as di.fficuldades creadas p ela multipll-· 
cidade de Bancos, de emissões sobre apolices, creando essa dupla cinulu.ção, 
da emissào de Bancos, ao lado do papel do Thesouro. Elle liquidou toda 
essa responsabilidade, chamando-a para o Thesouro; portanto, encaminhou 
a sol ução do problema financeiro. 

Ora, esse governo que prestou os serviços que para um povo civllisado é: 
dos maiores, como é o elo restabelecimento e manutenção da ordem public.'1, 
~(\ pode!'ia ter cooperado, como factor moral para elevaç?,o da taxa cambhl; 
no em tanto o cambio cahlu a 5! Vamos vêr porque. 

E' que o papel-moecla cte 710.000 .000 contos passou a 780.000. OQO , n 01 • 
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ve ndo um au,gTilento de 70 .000.000 contos. 
f u ·nding. 

Segue-se o quatrlenn!o de 1899 a 1902. 

Entramos no r egimen do 

Comprehende-se a difficuldade c1o· nosso paiz; a base, o1·den1 publ!c<t. , 
princípio de autoridade firmado, encontra da por Campos Sa lles, para fazer 
a político. financeira, quer dizer equi!ibrio orçamentario a todo o transe . 
Obtido o equilíbrio, foi-se adiante - registrou-se saldo. O saldo permitthJ 
o resgate do excesso de pa p el -moeda, a creação de fundos , pern'lanentes para 
esse resgate, e valorização deste papel-moeda em circulação, sem p1·ejuizo 
dos pagamentos dos comp1·omissos do Thesouro. O process o fo i de resulta-
dos m agníficos para o re·stabelecimento de credito publico e particular . 

Pois bem ; que vemos no fim dest e q uatriennio, de 1899 a 1902? O cambio 
que se achava a 5, s ubiu firme e gradativamente a 12 . Sete pontos ! 

Mas, vemos que o factor que tinha collaborado como saldo ele expor··· 
tação sobre a importação foi de 53.000 .000 em todo o qua.triennio, m as a. 
massa de papel foi redu zidEc de 780.000 con tos a 670.000:000 $ ; soffl'endo um<l 
reducç:ão de 110. 000 contos. 

Embora o período em exame tivesse saldo, a taxa cambial se teria 
elevado tanto se a massa de papel f osse cansei" ~ da? Evidentemente não. 
Melhorm·ia, sem duvida, m as n.ão a 12,· e para cahir Jogo que o saldo escas-
seasse ou faltasse. 

Segue-se o período deconente ele 1.903 a 1906. 
·vemos o cambio a 18 no fim deste pel'iodo. 
Vamos estudar, p01·que elle s ubiu ta nto a inda . Vemos que o saldo de 

exportação realizado montou a f 61.000.000 mas, v emos tambem que a 
m a ssa de p apel-moeda diminuiu e que a politi ca do equilíbrio orçamentario 
f oi mantida. 

O seguinte · quatr iennio , a liás, com as melhores intenções, qu ebrou a 
continu idade da politica financeira que vinha sendo feita e creou um novo 
instituto, um novo apparelho : a Caixa de Co~1versão. Encontrou o cambio 
firme a 18 e o comprimiu a taxa ele 15 d. para emissão da Caixa de Con. 
ver são, não prestando . a devida attencão á política fimtnceira do equilibrio 
crçan1entario. 

O orçamento con1eça a desequilibrar .1se mais , apresentan do defi.c-it. por 
despezas feitas .em gra nde escala. . aliás, com intuito de propulsão das for-· 
ças economícas . elo paiz . 

Interrompido, infelizmente, pela perda do grande homem de Esta do que 
o inaugura ra, esse quatriennio veíu a ser, accíclentaln1ente, t erminado p elo 
mustre Sr . Dr. Nilo Peçanha . O primeiro cuidado desse g overno foi reatm· 
a política financeira que ·vinha produzindo tão bons resultados .. . 

o MARIO BRANT:· - Com os excellentes serviç os prestados pelo 81· . Leo-
poldo de· Bulhões, durf!,nte este período . 

O· SR. NAPOLEÃO GoMES: Muito agradeço O aparte ele V. E x. , o qual 
encerra grande ;ju stiça.· 
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... e reatando essa polit!c:~ financeira, pr<h~urou reduzir a massa papel 
que era de 660.000:000$ a ~eiscentos mil contos, o minimo a que temos che-
!_<'ado na Republica, depois dos grandes augm>:>.nto'l. 

Vamos examinar o outro factor importante . - o saldo da exportacão. 
Encontramos quarenta e dois milhões, nos dois annos de 1909 e 1910. Ma:'3 
o cambio subiu a 18. Não se póde negar a acção preponderante e decisiva 
que teve a massa de papel-moed!'L nessa eievação. 

Vem em 1911 a segunda taxa da Caixa de Conversão, taxa de 16, esta·· 
b!lizando o cambio, que tinha podido subir a 18 por que o primeiro limite 
da Caixa de Conversão, por sua lei fundamental, era de vinte milhões, é 
tinha sido attingido. Não põde continuar o recebimento do ouro. Fo! o cam-. 
bio libertado dessa pela, poude Rttb!J· a 18, acompR.nhando as condiçtle!l do 
credito do paiz. 

Chegamos a 1911-1914. 
Mas nesse quatriennio, já não houve apenas descontinuidade de po.liticu 

financeira. Houve mais. Houve a abolição de toda e qualquer política nesse 
particular, porque foram feitas obras e despezas extraord!narias, numa pro . 
gressão tal, que o fundo de garantia do papel-moeda, em ouro; existente, 
foi consumido nas despezas ordina.rias da Nação. 

Um fundo de quatro milhões esterlinos, destinados â a.mp1iação e com-
plemento do porto da Capital da Republica., com a applicação muito especiul 
foi desviado e app!icado ta.mbem em outras despezas e obras sumptuariall. 
Além desses recursos todos, ainda, foram emittidm; 350.000 contos, de papel-
moeda, nesse período de governo. De modo que a Caixa de Conversão, na-
turalmente, começou soffrer a corrrida pela tendenc!a da baixa das ta.xa:s. 

No período seguinte, intensificando-se a guerra mundial, houve neceBsõ-
dade de se suspender o troco, sem o que se esgotaria completamente {) fund<.· 
de garantia. Assim é que se poude salvar uma. parte des~e fun<lo. 

Ora., o cambio nesse quatriennio de 1915 a 1918, ca.hiu até 10 . VamoK 
vér quaes as causas dessa quéda.. Vemos nesse qua triennio o maior saltlo 
de exportação que tem havido na existencia. pol!tica deste paiz: setenta mi -
lhões , somma.dos os quatro annos. 

O SR . MARIO BRANT: -V. Ex. póde dizer que nesse periodo as remessa..'! 
de dinheiro para o estrangeiro foram suspensas. 

O SR . NAPOLEÃo GoMES: - Vou mostrar que outros fact ores moraoo 
deviam concorrer para a subida e não para a baixa do cambio . A guerra 
devia trazer a valori?.ação da nossa bala nça commercial pela. impossibil1-
dade de importar, porque não havia quem nos pudesse então fa:r.er o for-
necimento, mesmo do indispensavel. Obrigando a exportar, porque vinham 
buscar á nossa pm·ta aquillo de que tinham necessidade para o abaAtec!mento 
dos seus exercitas e e.squadras, nós nos tornâmos, então, grandes expm·-
tadores e pequenos importadores. Ainda m a is . As proprias companhl.as não 
podiam r emetter os seus dividendos pnra fóra do pa.iz porque os navio~ 

estavam ameaçados pelos submarinos. Sendo assim, impossivel era a re-
messa dos valores. como em aparte pondera o nobre Deputado por Mina!!, 
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De t;orte que tudo concorria ness;;L occasião para que o cambio subissE! 
e, entretanto, desceu. Por que? 

Tudo isso concorreu para augmentar a acção do · factor importante --
o saldo da ex.portação •.. 

Todas essas circumstancias occasionaes, favor·aveiB, desappareceram 
diante cio collossal augmento de 1 milhão de contas na massa de papel-
moeda. 

Em 1919, a massa de papel em circulação attingiu a 1. 700 . 000: 000~000. 
No emtanto. o cambio chegou a ir a 13. Mas, vamos examinar quaell! 

IU!l causas que ueterm!naram o effeit<; Inverso e que vieram produzir ess& 
ele"·açâo ~mnlal , lt de:;p'!)it~> d'ls"-" .c:ra:r.oe rnassa d t: pa pel , aliâs elev :J.çi· 
toda ella fuga2 e transitona. 

<11 SR . MARIO BRANT: - Tambem um pouco fictício era o c>.J.mbio porqu<'l 
subiu quando o pa pel estava depreciado e chegou a 13 , no maximo. 

O S!L NAPoLEÃo GoMES: - O aparte de V. Ex. eu agradeço, pm·que vem 
corroborar a mmha demonstração . De modo que no anno de 1919 se deu 
a maior exportação de toda a vlda da Nação - cento e trinta milhões, dando 
un1 saldo, só em u.m anno de cincoenta e dois milhões es t erlinos, isto é, igual 
ou superior ao dos quatriennios anteriores. Es.r ,< facto actuou, p r ocurando 
annullar ou diminuir a acção da grande massa de papel-moeda . lVI:as a.in<l:t. 
temos outro factor - o moral. 

Iniciou--se nesse anno um novo governo; um magistra do de g1·ande 
renome, qu~ vinha de desempenhar missão importante no estrangeiro; ertt. 
o embaixador do Brasll na Conferencia da Paz, tendo estado em conta c to 
com os homens mais notaveis da pol!tica e das fin a.nças da Europa e da 
America do Norte e regressava ao paiz coberto de grande prestigio no co-
nhecimento das cousas que Já se passavam e que, aqui chegando, na sue. 
primeira mensagem ao Congresso, fez uma exposição completa da crise tal 
como se desenhava, inspirando-nos confiança e a certeza de que tinha.mog 
homem no leme_ 

Mas veiu o anuo de 1920 e aquella confiança enfraqueceu, porquanto 
a .politlca fll1aneeira foi abandonada e o govern~:t não cuidou d& eqnrc ·. 
orçamentario. Os orçamentos desequilibra(1os desequilib ra,r am -se ainda mats 
e os deficits cont!:nuanr.m om a,ugmentol!. constante!!, 

O Sn. MARIO BRANT: - Depois, tambem que se creou o apparelho emls-
&'Or, appareceu um com es~.e pseudonymo de Ca.rteira de Redesconto . 

O SR. NAPoLEÃo GoMES: -Vou chegar Jâ. Ainda mais -tendo durante 
. todo o periodo da guerra nos privado de cousas que nos eram indispensa-
veis, que constituíam verdadeiro pão para a bocca, o paiz nessa precaria 
situação, durante cinco ou seis annos, teve necessidade de fazer encornmen-
das de materiaes, de instrumentos, etc. e para isso precisava de ouro. De 
modo que houve um desequilibrio na balança commercial. Em vez de saldo 
tivemos um àeficit de dezesete milhões. Mas esse àeficit poderia ir ao ponto 
de balxar o cambio de 18 a 5? E' que a emissão do papel-moeda. ainda au-
,gmentou, e a massa, que era, de um milhão e setecentos mil contos, passou. ~-
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um milhão e oitocentos mil. E' justamente para esse a.ilgmertto e que a 
Carteira de Redesconto está cooperando. 

Creio, perfeitamente, que ficou provado, demonstrado, pelos factos e 
não por theoria de que é factor preponderante na ta.xa cambial a circul aqão 
do papel-moeda. 

Vejamos, ainda, si esta tabellasinh a nos pôde fornecer a.Jguns eleme n-
tos mais, alguns ensinamentos. Antes de tudo, devemos assignalar um fa ctr, 
que já ficou demonstrado: é q ue a taxa alta cambial é desejavel , porquanto 
favorece a todos, favorece a massa geral da Nação, como favorece a produ-
cçâ!o, ao Thesouro, ao erario nacional, ao passo que a baixa cambi.al 'pre jui-
dica a todos. Entretanto, a theoria, de que a ba ixa cambial favorece a 
producção do paiz er a dominante ou procurava domina r até bem pouco tempo. 
E foi ella que determinou ser fixado a primeira taxa da Caixa de Conver:3ãu 
0m 15 dinheiro~ , qua ndo poderia ter sido fixada . em mais, pm·quc o ca.mlYi' · 
estava firme a 18. O Sr. Rodrig·ues Alves tinha deixado recursos no Tha-
souro, saldos orçamentarios, ba la nço economico favoravel e apesar· de tudo 
a taxa de 18 foi comprimida a. 15 para satisfazer a corrente baixista, hoje 
quasi convertida em a ltista . 

Os factos provaram que a a lht não beneficia. só a importa-;;ão e a r;. 
commercio, m as tambem aos proc1uctores. As maim·es exportações coincL 
dem com as a ltas taxas, em 1912 e 1919. 

E' uma cousa evidente. A propria industria, a propria lavour'a dep en --
dendo de braços e as taxas 'baixas, encarecendo a vida; a ugmentarn o S?.-

lario e o salario uma vez a ugmentado t ende a permanecer a lto, como os 
vencimentos dos funccionarios publicoo;, que uma vez elevados não podern 
ser reduzidos. 

O SR. BENTo DE MIRANDA: - Devo dize r a V. J<Jx. que na minha telTa 
nunca houve t a nta prosperidade como no tempo da taxa baixa . 

O SR. NAPoLEÃo GoMES: - Não contesto a. V. Ex . , mas não é logico. () 
augmento de preço em papel é illusorio e a diminuição do p;·eço ouro é r eal . 
Em 1909 e 1910 a borracha chegou a 19 ~; o kilo e o cambio a lS; hoje está 
a 2$000. Vejamos o que nos ensinam mais os numeros e da dos desta 
t a bella. 

Chan10 a a ttenção para este ponto, que n'le parece muito verd.adeü·o. 
A continuidade da política f inanceira é vantajosa ao paiz, a québra dessa 

continuidade é desastrosa. A situação do paiz foi em . crescente prosperidc.dc, 
de Prudente a Rodrigues Alves; quebrada a continuidade por Affonso Pemm, 
deu -se o retrocesso, intelTompido por Nilo Peçanha e, infelizmente, conti --
nuado pelos governos que se seguiram. Si por mais um ou dois período"' 
de governos t!vessemos tido a mesma política fina neeira, o cambio teria ido 
a 24, nessa taxa ou immediétções se teri.a mantido - e teríamos resolvido o 
problema cambial e preparado a conversão da nossa moeda. 

Vemos nesta tabella outro facto ·; é que se não pode fazer política eco. 
nomica á. revelia da politica financeira ; sem a base das finanças não pode-
mos fazer politjca. econo:tr~ica. E o q ue ·verificamos destes dados ? Vemos no 
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fim do Imperio esta situação financeira florescente c-a molo ao par. Mas, 
o grande e rro do Imperio foi justamente n ão saber a proveitar essa base 
solida da :s boas fina nças para fazer a politica e conomica . Eis a hi a razão 
principal da reacção do primeiro Governo r epub lica no. O Irnperio não ap-
parelhou o paiz para os seus surtos economicos; descu idou-se , completamenüo, 
desta. parte da a dministração . 

O Governo Provisorio entendeu da r gra nde impuls o aos m elhoram entos 
mater"a es - estradas, portos, navegação, immigra ção , in <lus trias, etc . , a uto-
rizando operações de Cl'edito e emissão de papel. 

O SR . GILBERTo AMADO: - Sa ca ndo contra gerações futuras . 
O SR. NAI'OLE,lo GoMES : - Com sacrifício do Thesouro . E , n o em tant o , 

tudo ficou no papel, porque faltou á a noja da política econom ica a base <.la.s 
f ina n ças, do equilibrio orça mentario, do credlto. 

0 SR. A R?.!ANDO BURLAMAQUI: - Então, V . Ex. está em desaccôrdo com-
sigo mesmo . P a r a o p a iz o dinheiro nosso é o dinheii·o p a p el; logo, par:~ 

fazer obras dentro do paiz havia recursos. 
O Sn . N APoLEÃo GoMES: - Responderei a V . Ex. m a is pa ra diaate. 
V . Ex. , q u e é viaja do v er á. então, se estou ou não com a log ica, ne> 

meu ponto de vista . 
Prosigamos: Vamos ver a gora depois do Go·. "rno Provisorio o de Deo-

doro, e em seguida o de Floria no. 
O e :spit,it o r evolucionaria se impla n tava no pa iz, os p r onunciamentos sa 

repetiam. Floria no fechou o cycl o r evolu cionaria e f ir mou pr incipi o da a u-
toridade. 

O SR . ARMANDo BURLAMAQUI: - E' co usa que r esta p r ova r . 
O Sn . NAPoLEÃo GoMES: - Vem depois Prudente de Moraes, qu e encon-· 

tra uma situação agitada e consegue com a sua energia con'lpletar a obra 
de Floria no, r estabelecendo a ordem em toda a superfície do p a iz . 

O SR. ARMANDo BURLAMAQUI: - E s te, s im. 
O SR. NAPOLE-'io Go:1.ms : - O Brasil pôde r espira,- e in icia.r "' normalizt~.

ç;ão de sua vida financeira e economica . 
Appa r ecem os linea mentos da grande politica salva dora - r un :li-ng , os 

p1·imeiros resga t es de pa pel-moeda, o imposto de cons umo, a quota. em .:.u110 
nos impostos de imp ortação. 

o SR. PRESIDENTg: - Lembro a o nobre Deputa do que resta m poucoH mi .. 
mitos para S. Ex. occupar a tribuna . 

o SR . NAPOLEÃO GoMES: - S t· . Presidente, vou passar ã s consic1eraçõe~ 

finaes do meu discurso . 

A Prudente s u ccede Campos Salles , que pOde f a ze1· politica fina nceira, 
sem se preoccupa r de outr os problemas . Estabeleceu o app a r elho do f undo 
de garantia e de resgate, reduziu ·a circulação do pap el-moeda, r eforçRndo. 
naturalmente, o valor da nossa moeda, resta beleceu o equilíbrio orça m entario 
(;Om saldo em todos os orçamentos , Qual foi o resulta do? Fir m ou-se <;> c·r ed itQ 
naciona l : 
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O SR , G ILBEJRTo AMADO : - V . Ex . não esqueça o tunding. Não teve Je 
exercer o serviço da divida. 

O SR . NAPOLEÃO GoMES: - Executou o tunding religiosamente. Ain<11 
fez mais: desenvolveu as fontes de renda, su spendeu obras, cortou despezas 
e pôde até resgatar títulos de divida externa, encerrando os orçamento~ 

com saldo . 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Esse é O bom principio. 
o ·· SR. NAPOLEÃo GoMES: - Rodrigues Alves, encontrando esse alicm·c.; 

pôde fazer a mais fecunda, a mais prove itosa e brilhante politica financeira 
e economica que já tivemos na Republica. Foi o período a ureo da Repu-
blica . .. 

0 Sn. ·ARMANDO BURLAMAQUI: - Mas foi O período em que mais ile 
gastou . 

O SR . NAPOLEÃ.o GoMES: - Responderei a V. Ex . que se gastou profi-
cuamente, sern sacrifício do orçamento, sempre com saldos. Construíram-se 
estradas ele f erro, fizeram -se portos, saneou-se a Capital, delimitaram- ~Je 

fronteiras do paiz, e ainda adquirimos uma parte do Territorio do Acre. 
cujas receitas logo inclemnizaram o seu custo. 

Pois o Governo que fez uma política tão larga e benefica teve cre-dít0•3 
pa ra obter r ecu rsos especiaes para esses emprehendimentos economicos . c. 
em compensação, quando foi s ubstituído, deixou em Londres 10 milhões em 
ouro, sendo sete milhões pertencentes ao Fundo de Garantia, quando apenae< 
havia recebido um milhão e quinhentas mil libras, e tres milhões disponível;, 
para o Governo sacar como desej.asse ; livre e desembaraçadamente , isto é, sem 
empenho de especie a lguma. Ainda deixou dinheiro no Thesouro, como .pôde 
ser verificado por quem quer que seja. Os recursos deixados pelo Sr. Ro-
drigues Alves montavam a duzentos e quarenta mil contos. Ao deixar o 
Governo o credito estava .firme e o cambio a 18. 

O SR. ARMANDo BURLAMAQUI: - Sem desmerecer na a dministração Ro .. 
drigues Alves, força é convir que isso é uma consequencia da s aperturas do.~ 

Governos anteriores. 

O SR. NAPoLEÃo ·GoMms: - Continúo a minha analyse sob o ponto de 
vista da política economica, mostrando que ella não pode ser feita á reveJ.i,l 
da política financeira. Cahimos depois em uma política, no quatri0n · 
de 1911 a 1914, que nenhuma orientação financeira teve, nem boa nem m á. 
Despendia-se sem lei , sem planos , sem receios de responsa bilida de. Gastava-
se a esmo e era de prever-se a consequencia: de/-icits pavorosos , tunding , 
papel-moeda. 

Sem boas fina nças, impossível a política economica .. 
O SR. PRESIDENTE : - Peço a V . ' Ex . que a brevie as s uas consi.deraçõe~. 

Na discussão unica, cada Deputado só pôde fa llar uma hora . 
O SR. NAPOLEÃo GoMES: - Falta muito pouco, Sr. Presidente, para que 

eu conclua as minhas considerações . 
O Sn . PRESIDENTE: - A di Hcussão é sobre emen(las . em útee do pa.rer;er 
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da. Commissão e os Srs . Dept) taclos só pode1·ão fallat· .uma hora, sobre o 
assumpto, consoante o Regimento . 

O SR. NAPoLEÃo GoMES : - Para concluir, Sr . Presidente, vou ch egar á 
actualida de. O actual Governo, que tanta confia nça despertou, com tanta 
r a zão, ao paiz . .. 

0 SR . ARMANDO BURLAM AQUI: - Não desperta m a is? 
O SR. NAPOLEÃo GoMES : - Despertou e desperta, teve uma pequena va-

cillação e descuidou-se da política financeira , isto é, do equilibrio orçamenta·· 
rio, dos saldos, e quiz fazer uma política economica, larga , brilhante, bem 
planejada. 

Mas foi possível? D e difficulda de em difficuldade o Governo teve de 
abrir mão de seu proposito de não emittir - e t eve , pela Carteira de Re-
desconto do Banco do Brasil , de a brir a torneira, de que já se usara " 
a busara. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - V . Ex . é testemunha. de q u e o Governo 
resistiu aos r ecla mos das classes conserva doras. 

0 SR. N APOLEÃO GOMES: - Hesistiu, m as capitulou afinal. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: -V. Ex . , faça justiça ao Governo . T enh <". 

paciencia e convenha . que estamos em um preiodo ... a liquidação do m.,_íor 
r.at aclysmo do m undo : não est a mos em período norma l. 

O SR. NAPoLEÃo GoMES: - São casos especiosos, que accei'tc'tr ei por con-
descendencia e em cuja indagação não entro. Isto de emittir pa ra resolver 
dlfficuldades e crises é tambem uma theoria, hoje condemnada . 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQTJI: - Theorias a bstractas não resolvem pro-
blemag. 

O SR. NAPOLEÃO GoMES: - As n ações: a Allemanha, Fra nça e I ngla- . 
terra que estiveram directament e deba ixo do cataclysmo, que receberam em 
cheio a chuva dos m a les , já estão no período de restauração economica ; nós, 
que estavamos fortes , que nos devíamos aproveitar da situação, como fi ze-
ram os Estados Unidos, é que vamos perder terreno quando outros estão re-
cuperando? 

0 SR . ARMANDO BURLAM AQUI: - E como V. Ex. explica a situação da 
Argentiná, com 80 o/o de de posito ouro, com grande .excesso d e imporütção 
sobre a exportação. 

O SR. NAPoLEÃo GoMEs : - Aqui o cambio descia accidentalmente e subln. 
logo. Agora h a uma persistencia . H a justamente esta ameaça da Carteira de 
Hedesconto de levar a sua emissão de 200.00 Oa 300 e 400.000 contos. Ma«. 
t.anta confiança tenho no cr iterio do Sr. Presidente da Republica que estou 
certo S . Ex. n ã o se deixará levar p ela onda emissionista: D e sort.e que este 
en.~;in.amento tambem fica . Feita a a nalyse est a mos conhecendo o m nl. (> 

ma! maior é a baixa cambial. 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - E' uma resultante, não é uma causn. 
O SR. NAPOLEÃo GoMEs: - A causa preponderante V. Ex . encontraria 

no inicio de meu discurso se tivesse tido o infortunio . de ou vil -o. Distingu!. 
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papel-moeda em circulação. 

Agora va mos ver os remedios. 
Precisamos de legislação nova 'I Temo:; em vigor ::t lei n . ó81, de 20 do 

.iulho de 1889, que creou o I;'u ndo de Ga.rantia e do R esgate . No a rt. ;;o dis -
põe que o Fundo de Garantia póde emprestar recursos ao de Resga t e quando 
at; circ ustancias o aconselharem e vice-versa. Pois bem, a inda mais, esta. lei 
dispõe que o l!~undo de Garantia não p6de ser reduzido a. menos da metade. 

Com essa limitação, mesmo, vamos ver a situação. O paiz tem oito 
milhões no Fnnclo de Garantia. 

·vamos figura r , agot·a tudo aqui é hyp othese, un1.a operação. cn1 que .::Q 

llUlce m ão dos quatro milhões do Fundo de Ga1·antia, empregantlo-o:J n<l 

resgate do papel-moeda que existe. 
Pelas taxas actuaes seriam 1·esgatados cento e tantos mil contos, ~00 

mil arrendondadan1ente, Cle modo que a massa de papel, que era de um milhiioJ 
e oitocentos mil, passa ria a. um milhão e seiscentos mil. 

0 Sn . ARMANDO BTIRI~AMAQUI : - E O cambio subiria? 
' O Sn. NAPoLEÃo GoMES: - Vou r esponder. E' bem conhecida a formula 

de .Joaquim Murtinho, que nos dá a taxa cambial em f uneção da maf'S:l 

do papel em circulação e dos saldos da bala nça. 
Appliquemos a formula . Não vou saber qual é o cambio, p m:que sobre 

este agem diversos factores . Quero saber somente o que protluz.i!·ü• eo;sH 
<lifferença de dois pontos na taxa de cambio. 

O Sn. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Praticamente não produz nat~a. 

O SR . NAPOLEÃO GoMES : - Vejamos agora em que se traduziria essa 
elevaçã.o de dois pontos . Com um milhão e oitocentos mil contos de papel -
moeda em circulação, ao cambio de 45$ o soberPono, tem o palz um capital 
circulante, correspondente a o valor de r 40.000.000. 

Da a.Jta de dois pontos na taxa cambial o soberano, que retJ.uel"ia 45) 
r!e nossa moeda desvalo1·izada, só exigiria 35$; temos que, 1. 600. 000 : 000$ 
que ficam em circulação, ficavam com valor de :E 56.000 . 000 ; qum· dizer que 
0 nosso papel-moeda a dquiriria um augrnento de valor correspondente a ln 
m ilhões esterlinos . Com o emprego ele f 4. 000. 000 no resgate nbteria_nlos 
uma valorização quaclrupla. 

Ora, essa valorização do papel-moeda iria refiectir -se no cus to ele todas 
as u tilidades, servir a toda a massa geral da. nação, âs classes p1·oductoras. 
consumidoras do paiz, indo actuar, sobre as outras causas q ue in fluem sob1·e 
o cambio, estimulando-as, fazendo com que o carabio acompanh asse esse 
m ovimento ascencional, levando-o a t axas mais eleva das. 

0 SR, ARMANDO BURLAMAQUI: - Si só bastasse a applicação desta for-
mula elementar, a solução do pr.óblem:<t financeiro seria uma cousa de -
lidooa. 

O SR. NAPoLEÃo GoME:S : - Estou fallando em hypothese, po1·qu e eu qu•' 
estava em desaccôrdo com as medid::>..s de cataplaRm a., de pa.nacéa.; eu. qut' 
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tenho sido pela repulsa a essa medida, pelos pt·ejuizos que podem cau~ar, 

tenho Cl dever de apresentar mnrc solução para essa crise. O caminho não 
podia set· outro. Bem sei que é delicioso emittir e quanto cu sta. resgatar. 
mas os t·esultados da .medida não são discutíveis . Pois bem. Ago1·a conjU ·· 
guemoR isso com a politica orçamentarla de restricção de despezas de re-
forço d o J:<~undo de Garantia. Ainda mais: procurando indemnizal -o aos V<t· 

lores que já foram desviados. Teeemos assim , resolvido a crise e encami·· 
nha do o paiz para a prospet·idade a que o votam· su as condições excepcionae" 
entre as nações . 

Senhores, aproveitando o lemma positivista, que diz que "os vivos cad<.t 
ve:~; mais são g overnados pelos mortos", appellaria para os Srs . Deputaclo1> 
e pediria a SS. EExs. que invocassemos a sombra a ugusta de JoaqtJim 
Murtinho, rogando a esse espírito superior que dê a mão ao poder publico 
da nação, conduzindo-o para esse caminho que o genia l estadista soube tt·a -
<:ar para os bons governos elo Bras.il. 

(}l!fui t:o bem.>· ·muito bem .. O m·adm· é v ivamente cwrnpri·mentado.) 

O Sr. Luiz Guaraná.: - Se. Presidente , compr ehendo o escandalo qtJ.e 
aos espíritos conservadores de algu ns illustres n · mbros da nossa honrada 
Commi.ssií.o de J<~inanças deve ter causado a emenda que tive a honra de 
apresentar li. meditação da Camara, emenda en1 que pedia a rnoratoria se'.'lJ 
l.'estricções, e, concornmitantemente, uma emissão de 200.000:000 $000 de papel -
moeda, destinada ao pagamento das dividas do Governo para com o nosso 
commercio, applica das as sobras, si sobras houvesse, ao amparo directo da 
proclucção nacional . 

.Data· venia, St- . Presidente, insistirei, agora, nessas medidas, que acre-
. dito unicas compatíveis com as verdadeiras necessidades do nosso organismo 

econmnico-fina nceiro, atacado ela molestia da crise que nos vem ele longA. 
data diminuindo e procurando definitivamente anniquillar as possibilidade'' de 
resist'encia contra as aggressões do retrocesso que nos vem 
desde longa dat<c, em 
administrativas. 

virtude das nossas até a qui' erroneas 
ameaçando. 
orientaçõe~ 

Não te!lho, Sr. Presiden te, o menor intuito, assim me expressando, do'! 
fiJrir ou aggreclir inclividu.alidades; mas, tão somente, o de fallar a língua.· 
gero rude da sinceridade e. desassombrada franqueza, tão de accôrclo .com o 
meu feitio moral. , 

Ha dias, quando desta mesma tribuna, offerecia á Camara a. emenda que 
agora ~e proponho defender, fui accusado de excessivo pessimismo. 

E ' uma injustiça, Sr. Presidente. 
Tenho e terei sempre a 1naior confiança nos destinos nacionaes desde 

que, entretanto, amparadas e protegidas sejam as nossas fontes de riqueza, 
isto é, essas classes productoras em cujo nome me dirijo agora . á Camara . 

Que cUrei á Nação, Sr. Presidente, de um optimismo ·que consistiss•? 
apenas em uma amontoado de palavras vãs e inocuas e que conservasse em 
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l!!eu bojo, no emtanto, secretamente, encarcerado, o vil·us dllstruidor ae umll!' 
orientação de abandono, ou perseguição ás nossas classes productoras? 

Diria, estou certo, que, a semelhante optimismo, muitíssimo preferível. 
seria o meu supposto pessimismo, que longe de ser um soluço ou um brado 
de desanimo, é, antes, um grito de alerta aos defensores da riqueza 
nacional. 

Digo, pois, Sr. Presidente, e direi sempre a verdade, não me pre-
occupando com a impres~cão que possam a caso minhas palavras causar, não 
só no seio da Camara, como, até junto dos meus proprlos companheiros de 
industria, lavoura e commercio, si acaso succeder ter algum dia que ficar 
em desaccõrdo com elles em relação á minh:t orientação em assumpto:~ 

econ omicos. 
O bom amigo não é aquelle que concorda incondicionalmente, m~<i'l 

aquclle que ampara e protegê os nossos interesses, mesmo contra a nossa 
vonta de. 

Aff!nua-se, Sr. Presidente, que a moratoria é violenta, desigua l e pn._. 
duz um grande abalo no credito particular ou publico. 

Sou o primeiro a proclamai-o, Sr. Presidente; reconheço que a mora-
toria é realmente violenta e desigual e, por isso mesmo, nunca juiguei-a r e-
medlo desejavel; ao· contrario, sempre que o fantasma da moratoria surgiu 
nos horizontes economicos do paiz, encoracei-me das mais severas e ;justi-
ficadas reservas e restricções, para recebei-a. 

Mas, Sr. Presidente, ha remedios violentos e perigosos que, em dado 
momento, são absolutamente indispensaveis para acautelar organismos com-
.Promettidos e an1e.açados. 

A moratoria é como esses remedios . 
E' profundamente lastimavel, concordo, que e~eguemos a admitt!r-lhfJ 

a só possibilidade, pela sua dolorosa significação. Mas não comprehcndo, que 
a possa mos condemnar, como, aliás, a qualquer outro remedlo economico, an., 
tes de examinarmos quaes as vantagens ou desvantagens que possivelmente 
advll·iam de sua acceitação ou de sua recusa. O. legisla dor conscio dos seus 
deveres. não póde tE)r opiniões preconcebidas. 

A.liâs; Sr. Presidente, conforme jâ tive occa slão de dizer dMta tribuna 
a ouvi repetido pelo illustre Sr. Relator da Receita, a moratoriGO não seria 
nnnhuma novidade para nós neste momento, por isso que ella já existe, não 
sob a. forma legal que defendo e que viria, quando menos, equiparar todas 
as situações commerciaes, mas sim sob o feitio de moratoria tacita, muitQ 
mai~· perig osa e mais nefasta doque a primeira, não só pela desigualdadt> 
cQmmercial que acarreta ou produz, mas, sobretudo, porque - o que gran · 
demente nos deve aqui interessar - por que a moratoria tacita anniquila, 
distrae, impeed e disviriliza a iinicitiva partícula que, aos azares de pos-
síveis exigencias de credores que podem, em dado momen to, forçar liquida-
ções ruinosas , com o sacrifício nutl de extenuantes esforços ndiv!dune:<. 
p refer·e a quietitude, a. inactividade musulmanica dos vencidos da vida. 
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A 'flt01"ato?-ic~-fa'uor, a m,o1·atot··ia.-hwmilhação, a mo1·atoda-omn·oiH"io, ,; 
>nil vezes mais injusta e perigosa que a maratm··ia-Zei que r epresenta, afinal 
de contas, um auxilio razoavel, uma necessaria contribuição do Estado em 
beneficio do· restabelecimento do abalado ou perdido equilibrio commercial 
do paiz. Essa moratoia tacita, tão do sabor do nosos honrado Relator d3, 
Reeeita, protege, com muito mais efficiencia os elementos frageis, ou pe!ores 
do commercio, do que aos nossos melhores e mais reputados commerciantes. 
Isso que parece um clamoroso absurdo, é, entretanto, urna verdade. Vou 
demonstrai-o. 

Com ef!eito, Sr. Presidente, ninguem ignora que a crise que neste mo-
mento nos acabrunha e diminue, não é um desequilibrio meramente de algumas 
clasBes, como já se quiz aqui fazer suppôr, mas sim uma crise profunda e 
visceralmente nacional, pois que atting!das foram todas as forças vivas do 
p:aiz. 

Assim sendo, Sr. Presidente, cada qual procura la,rrçar mão de todo'3 
os recursos ao Beu a lcance para forçar os respectivos devedores â solução 
dos seus debltos, conseguindo, deste modo, por sua vez, os recursos neces-
sarios para attender· ás proprias e inadiaveis necessidades. 

E o que é que succede, Sr. Presidente? Succede que, si. o devedor é um 
commerciante que tem um nome e um passado a zelar, ou que conseguiu, 
após annos de lutas inauditas, accumular alguns :;;olidos valores, destina-
dos ao amparo do futuro de seus filhos, á tranquilidade da familia, esse 
commerciante é obrigado a jogar pela janella fóra taes valores, cedendo-o~ 
pm· quaesquer preços; ou a fazer quaesquer outros sacrifícios, afim de 1<-
quidar, ou, pelo menos, grandemente amortiza r as suas obrigações. 

Si o commerciante, porém, não está nessa situação, ou porque não pos-
sua esses solidos valores a que venho de me referir, ou porque tenha em 
pouca monta a respeitabilidade do seu nome, esse commerciante dlrã sim-
plesmente aos seus credores, no primeiro caso, que náo pôde pagar ou amor. 
tizar de forma alguma; e , no segundo ca so, não só não pagará, como ainda pro· 
curarã promover a propria fallencia, depois da sonegação de valores. Ja. 
vimos - e desta tribuna expliquei á Camara - o que seja a solidariedada 
commercial, que faz com que uma firma realmente fragil possa, em sua 
quéda, attingir um grande estabelecimento, taes as ligações intermediaria,. 
entre o pygmeu e o gigante. 

Em virtude dessa solidariedade commercial, Sr. Presidente, os credores 
,ão geralmente forçados , em momentos de ·crise, a conceder a esses elernen .. 
toa mais fracos ou mesmo peiores, isto é, a esses raros commerciantes levia-
nos que porventura existam em o nosso meio commercial, vantagens supe-
riores ás offerecidas aos seus melhores freguezes. 

Ahi tem a Camara como e porque se verifica a desigualdade commercial 
de que venho tratando e que, no terreno da concurrencia leal e honesta, tan-
tos prejuízos occasiona. á vida do commerc!o. 

outro .motivo, Sr. Presidente, da condemnação system:;ttica da moratorla, 



reside no abalo que ella provoca no eredito particular e publico. Estudemo• 
cuidadosamente esse motivo . 

Ninguem de bõa fê contestará que, neste momento, o credito individuá! 
uão é mais do que uma simples aspiração daquelles que trabalham : não 
<)::date, ou habita o. cerebro de alguns utopistas . 

E por que não existe esse credito individual, Sr. Presidente? 
Terão, por ventura, os nossos commerciantes esquecido essas tradições 

de honestidade que são e sempre foram um dos justos motivos de orgulho 
de toda a Nação? Não, Sr. Presidente, toda gente faz justiça às no::ma~ 

classes conservadoras e sabe que ellas jámais se affastarão dessa linba de 
lmpeccavel conducta .que sempr e as recommendou ao conceito publico. Es-
sas classes soffrem, a penas, as consequencias da n1aior crise que já bateu. 
ás nossas POi"Üts e em virtude da qual precísam da prorogação de seus 
vencilüentos até que restabelecido seja o primitivo equilibrio. Mas, Sr. Pre-
sidente, prm·ogar vencimentos não quer dizer recusar-lhes pagamento un!co 
motivo pla usivel de descredito. Ninguem pode ser responsavel pelos resulta. 
dos de uma crise para a qual não concorreu e de que soffre as consequencias. 
O soffrimento nãa. avilta a ninguem; o soffrimento só pode engrandecer. 

O SI: .. ANTONIO CARLos: - Mas, si assim é, por que V. Ex. c:ombate a 
nwratorla particular? 

O SR. I.urz GUARANÁ: - Por que a moratúrln. tacita, a que V. Ex. se 
refere, impede completamente que o commerciante tome quaesquer iniciati-
va s, que podem ser a nniquiladas pela. má orientação de um qualquer credor, 
com sa crificio de eHforços inc1ividuaes, assim tornardes inuteis. (Apoiados. 

O SR. ANTONIO CARLos: - A moratoria legal a que V. Ex se refere é 
t.ambem votada por um eerto prazo apresenta este inconveniente. · 

O SR. L1JIZ GUARANÁ: - Entretanto repare V. E x. no argumento que 
ainda não appreh endeu , explicando a differença : Emquanto na moratoria 
legal o commerciante t em um certo prazo para saldar os seus cmnpromis -
,;.os, prazo dentro do qual terá o rlireito de s e preparar para os seus respe-
ctivos vencimentos ... 

0 SR. A.NTONIO CARLOS: ·- Na outra tambem tem. 
O SR . Lurz GUARANÁ: - ... na mora.toria ta.cita depende exclusivamente 

da boa vontade, da compaixão humilhante elos seus credores, mais. ou n1enos 
exigentes ou razoa v eis. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Humilhante, não; a mora.toria não humilha. 
O SR. Lurz G UARANÁ: - Não humilha qua ndo não resulta de uma soli-

citação . Acabo de explicar a V. Ex. e á Camara a maneira como esta mo- . 
ratoria impede que o devedor consiga emp1·egar a s ua act!vidade para ... 

O SR. ANToNIO CARLos: -A explicação de V. Ex. não me conve nceu. · 
O ' Sn. Lurz GUAHANÁ: - Qual é então a outra explicação que V. Ex. 

deseja? Acho dlfficil de explicar ·qualquer coisa a quem não quer ser con- · 
vencido . 

··o SR. ANTONIQ CARLOi l - V. Ex . acaba .de · dizer O seguinte: .qUQ Ulll"-
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((iminue o commerciam:e, r.· que no ponto de vista da mora toria legal n&.•., 
ha dilação do prazo para pagamentG. 

O SR. Lurz GUARANA: - Não. Não d!sse isso. Lastimo pr ofundament" 
que V. Ex. não in e tenha entendido, ou não me tenha querido c:om-
p1·ehender. 

0 SR. ANTONIO CARLos: - Então como disse V. Ex. ? 
O SR. LUIZ GUARANA: - Eu disse que entre a moratoria. legal e a 

mora.toria tac1ta existia uma grande differença: uma e1'.'l. liumilhante, col-
1ocava o devedor á 1nercê do seu credor que poderia concedel-a ou não; " 
que acontecia, geralmente, que, qcJanto mais solido era o devedor, menore.;; 
vantagens obtinha dos respectivos credores, o que dava origem a uma injusta 
desigualda de que preju dica va os noss os melhore~ elemento!-: de commei'Ciu. 

O Sn. AN'l'ONIO CARLOS: - V. Ex . està partindo de um principio errado, 
o de que a moratoria humilha o commerciante. Não humilha; é umR vicis-
ijítucte natural , na vida do commercio. 

O SR. Lurz GUARAN'i .. : - Não ~ no acto da concessão da moratoria que 
re>:ide a humilhação do commerciante, já o disse e t orno ~ repetil-o, creio que 
bem cla r a mente. 

A . ilumiihação é consequente á moratoria tacita qu~ n5_o passa de u m 
íavot· pesBoal, resultante de uma sollcltação que o commerciante, c/wi.Je a.-u, 

ba.s, vae st~bmette1· a.o bom ou mito humor dos seus credores. :m por que'! 
Porque nós, os r esponsave!s pelr,s destinos nacionaes, recusamo-nos a con-
ceder a os que t rabalham o amparo de uma lei que , sem rnodificar a situ,.-
ç:ão em sua esseneia, viria a penas impedir essa inu til h umilhação que repre-
~enta uma dolorosa. magua que tanto te1n de in justa como de revolt:otnte, além 
de impedit· o surto do progresso nacional , pela desvirilização da iniciat iva 
particu!at·. 

Quanto ao outro motivo, Sr. P residente, que se refer e rw clescredito PH> -

venlente da legalização da moratoria n ã o pode prevalecer pm·que ninguem 
poderia se desacredita r por s offrer as consequencias de uma crise para a 
qua.l nã.o concorreu. O soUrimento conforme affirmel não me consta que 
possa aviltar a ninguem ; o soffrimento só pode engt·andecer. 

Por outro lado, Sr. Presidente, não comprehendo tão pouco como 8e 
possa afflrmar que devedores entregues á sua propda sorte, soltos e d.ban -
clonados em m eio da tormenta m ais formidavel de que temos noticia li a 
historia economica do paiz: que esses devedores desamparados poss:un te~ 

maior credito no que aquelle~ que tenhan1, pelo menos. o ampat·o mora l do 
Governo. 

A im pressão desagradavel que a moratoria pode,ria causar no estran-
geiro não é uma verdade, porque parece -me loglco que maiores g;él.rantia, 
offer ece par a a appli.caçii.o ele capitaes , um paiz onde os poderes p ublicas s" 
lnteressan1 pela sort e de sua forças vivas, do que un1 paiz que as elas.,,.~ 

trabalhadoras são relegadas para segundo pl~no e entregues ao seu proprio 
destino, em um m om ) nto excepcional de crise como o pres\'J)t~ . 
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Vejamos agora, Sr . Presidente, o outro motivo, isto é, o que se refere 
ao credito publico. 

'I'odos estamos lembrados das dificuldades tremendas encontradas pelo 
nosso Governo para o levantàmento de um pequeno emprestimo de 25 ml-
Jhõ~:>s de dollars, dos quaes, ainda assim, uma boa parcella deveria ficar em 
mãos dos emprestadores, para o pagamento de vultuosas encomrnendas, 
clausula esta que, estou convencido, acceitamos ou offerecemos para tornar 
possível a operação. .Estas difficuldades são symptomaticas, Sr. Presidente, 
e indicam que o credito publico atravessa um período de tão grande preca-
riedade como o · credito particular. E po1· que, Sr. Presidente, essa difficu!-
dade de conseguir o Brasil a possibilidade de levantamentos faceis de em-
prestimos externos? 

·rerá., porventura, o nosso Governo se recusado a fornecer aos empres-
tadores todas as necessarias e razoaveis garantias? Ou terá porventura, o 
Brasil diminuído de tal forma o seu valor intrínseco que já não seja consi-
derado garantia sufficiente para um eniprestimo de 25 milhões de dollars? 

Não, Sr. Presidente, a procura do ouro, por toda a parte, ê de tal 
forma intensa: são taes e tantas vantagens offerecidas neste mon"lento ao:< 
detentores do ouro, que a operação se transfonmc, si não em completamente 
ruinosa, pelo menos em grandemente perigosa. 

E nem foi outro o motivo, estou convencido, pelo qual o honrado Sr. 
Presidente da Republica, dando assim um grande exemplo de patriotismo e 
de criterio, tem evitado de proseguir em selhantes operações. 

Não é , pois , Sr . Presidente, a moratoria que impede qualquer operaçãcJ 
de emprestimo no estrangeiro. A verdade ê que as operações seriam diffl-
cilmente conseguidas, neste momento, com ou sem moratoria. 

Depois de assim enearar a moratoria, seja-me licito, já que fa.llo· em 
ouro, lembrar â. CaJnara qual tem sido a nossa orientação em relação ao 
ouro dos emprestimos que temos ido buscar aos nossos visinhos. 

Par:.t esse fim, Sr . Presidente, submetto á a.preciação da Camara um 
.•· schema" de nossas oscillaç;ões cambiaes desde 1856 até 1910, que bem de-
monstra qual tem ·sido essa orientação e quaes os seus result"ados praticos, 
que podem afinal se resumir no seguinte: Chegada do ouro, elevação cam-
hial , consequente funccionamento da lei de Gresham e regresso tambem con-
sequentes ás primitivas ou peiores taxas, diminuídas as nossas possibilidades"' 
aggrava.do o nosso credito com o peso dos evaporados emprestimos. 

(0 quadt·o n. 1 será publicado nos Annaes.) 

Não sou, ê preciso que se saiba, contrario systematicamente ás operações 
de emprestimo externo em momentos de crise. Comprehendo as vantagens 
fl•> credito. 1\-Ias não me parece que, para obter, nesse momento, por exem-
plo, um emprestimo de outros 25 milhões de dolla.rs, se devesse cori.:l.emnar 
as classes trabalhadoras ao abandono em que se encontr,lm. abandono que 
!'Oderá cu·.~ sJouar ao paiz prejuízos superiores ás vantagew~ que por ven-
tura pude~sem advir do propria operação do ·empt·estimo. 
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O SR. Gn.FERTo AMADo: - V. Ex. não confunda classês ~raba.madoras 
com o · <:omm<>rcio de importação 

O Sn. LUIZ GUARANÁ: - Peço a concessão de medidas aclulelador4..5 -:!og 
intereses de todas as nossas classes trabalhadoras e não me parece que 
queira V . Elx. declarar que o commercio impo1·tador niio pert'!ll!)a a essas 
classes. 

l!~allo em 25 milhões de dollars, por estar convencido de que maiores 
quantias seriam quasi impossivels de obter ante as excessivas vantagens a 
que já me referi, offerecidas por toda parte aos detentores do ouro. 

Não abusarei da paciencia da Ca.mara ... 
O SR. GILBERTo AMADo·: Não apoiado. V. Ex. está fallando brilhan-

temente. (Apoiados . ) 
0 SR. LUIZ GUARANÁ: . . . relembrél.ndo argumentos fatigados; mas 

o facto é que a moratoria se impõe, violenta ou não violenta, sendo insis- . 
tentemente pedida de todos os pontos do Brasil. Recusal,a, seria não ouv'lr 
os reclamos daquelles que trabalham, e que representam a rique~ do paiz. 

Ainda outro argumento, Sr. Presidente, vallosissimo, em favor da con-
cessão ~a moratoria, é que a sua decretação viria influir, segura e rapida-
lnente, na nossa situação cambial (apoiados), prc>"novendo a valorização de 
nossa moeda. 

Com effeito, Sr . Presidente, do verdadeiro inquerito que procedi no 
meio dos competentes e interessados, verifique! que os saques-ouro a pagar 
ao estrangeiro, das encommendas que ahi estão nas nossas Alfandegas, e de 
outras qup já foram retiradas a credito, montam á cifra respeitavel de cerca 
de oito milhões e meio de esterlinos. Esse ouro ficaria retido graças á mora-
teria, no paiz e concorreria para a nossa elevação cambial, pelo menos com 
a mesma efficiencla dos sete milhões e meio oe esterlinos, em quanto é 
<:ompu ta do o nosso fundo de garantias. 

E claro, Sr. Presidente, que a moratoria, por si só, não conseguiria 
1·::solver a nossa situação de crise, quer externa ou internamente; mas dar-
ncs-ia tempo p:na, com a necessaria calma, estudarmos medidas com que 
!l..rmassemos o Governo para definitivamente resolver uma situação que, 
tendo a sua origem em erros antigos e consecutivos, não pôde ser resolvida 
com panacéas aqui lembradas sobre a perna, em consequencia de discus-
sões mais ou menos violentas, entre duas escolas economica.s profunda e 
irreconciliavelmente antagonicas. 

Mas vejamos o resultado da moratoria que propuz, findo o primeira 
poriodo de seis mezes, a que se refere a minha emenda. 

Como as cotações cambiaes, para attlngir á situação anterior â cdse, 
precisariam de um volume de ouro equivalente, ao de[icit que monta, se-
gundo os melhores calculas, em cerca de 50 milhões esterlinos, a influencia 
dos recursos ouro a que já me referi, ainda que conjugados com os recursos 
<lo nosso proprio fundo de garantia, não poderia, felizmente para a nossa 
exportação, promover uma excessiva alta camblal. Isso quer dizer que ne~se 
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período nada teriam os a receitar das · nossas importações que continuariam 
:1aturalmente difficeis, situação que não deveremos, aliás, desejar que rapida 
e sensivelmente se modifique, pois regressaríamos á crise pela desorganização 
(la- producção. , 

Entretanto, graças ao re~ultado ouro de nossas exportações durante ease 
. ls,pso de tempo da moratoria, c'onjugado com a não exportação actual do 
nosso ouro, sempre em virtude da moratoria, tudo leva a crer que, findo o 
primeiro período, de seis mezes, o equilíbrio estaria de facto restabelecido 
entre nós, Ahi tem a Camara como a moratoria beneficiaria a nossa situe.-
ção cambial. 

E por que peço a moratoria geral, não me satisfazendo com a que se 
refere apenas aos títulos ouro? 

A minha conducta é dictada, Sr, Presidente, não só pelo desejo de igua-
\ur, quanto possível todas as situações commerciaes do paiz, por meio de 
uma medida liberal, como pelo conhecimento das nossas necessidades inter-
!õas. Não é só o commercio importador que necessita da moratori!i, -mas 
sim todos os ramos da nossa riqueza. Recusal-o ou dal-a pela metade seria 
ubra impatrioticâ que indicaria a nossa completa ignorancia das necessidades 
nacionaes, ou· um espírito acanhado e receioso de responsabilidades, que· de 
fórma alguma conviria ao nosso Congresso. Protejamos desassombrada-
rr.:ente os que trabalham, 

O SR. SouzA FILHO: ....., Seria uma cla'morosa injustiça, 
0 SR. LUiz GUARANÁ: - E' verdade. 
Não ha duvida que a solidariedade commercial funccionaria desde logo, 

ao. influxo dos beneficios que ao nosso commercio importador adviriam da 
mora toria parcial . 

. Mas, . além dos . justos motivos lembrados pelo nosso brilhante collega 
e.r, Souza Filho, quando aqui defendia medida semelhante, accresce que 
receio bem, Sr. Presidente, já se tenha esgotado o prazo em que nos seria 
(!a do approvar a medida' com quaesquer restricções: a crise é nacional e tem 
um caracter de gravidade que nunca teve entre nós, não admittindo tergi-
versações ou tibiezas , Se assim é, por que conceder favores maiores a esse 
cu áquelle ramo de nossa actividade, de nossa riqueza? Equiparemos. as 
~ituações, sejamos, sobretudo, justos e liberaes. 

Tratemos agora, Sr. Presidente, da segunda parte da minha emenda, 
qui' se refere á emissão dos 200 mil contos destinados ao pagamento das 
dividas do Governo junto ao nosso commercio, applicando as sobras em em-
prestimos aos productores nacionaes. 

Não me -- parece necessa rio entrar aqui en~ grandes considerações, Sr, 
Presidente, para convencer a toda a Camara de que o nosso Governo pre-
cisa de pagar o que deve. E' uma questão de honestidade e de bom senso: 
Resta apenas indicar a maneira de ser effectuado esse pagamento. 

Conheço de longa data a verdadeira phobia dos financistas indígenas 
"pelo nosso papel--moeda. E . não são · só os nosso·~· financista!:' -que . o C"O'mba~ 
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e esfaáCJpados mendigos, todos gritam contra essa praga do papel-moe.da, 
C!€' cuja extincção violenta e immediata depende a salvação publica. A 
gl' ita é de tal sorte intensa, Sr. Presidente, que chega em certas occasiões, 
Q ~balar as mais arraigadas convicções em opposto, pelo receio de resistir ao 
criterio do velho brocardo Tomano, segundo o qual : vox populis, vox Dei. 
Entretanto, Sr. Presidente, quando alguem se resolve a estudar com impar-
<::;alidade essa questão, verifica que a grita é resultante da. lei do menOl' 
esforço; que a grita não é mais do que a influencia das opiniões de velhos 
mestres que prégaram doutrinas certamente respeitabilíssimas, que se des· 
:inavam e que eram adequaveis aos seus respectivos paizes, mas que não 
í)odem deixar de soffr"'r s~rias restricções em um meio economico diverso 
~orno o do Brasil. 

O SR . ANTONIO CARLos: - O papel-moeda é aconselhado precisamente 
porque é a solução unica que resalta da lei do menor esforço. 

O SH . L':ll~ GUARANÁ: - Perdão. Acho que a lei do menor esforc,:o é a 
seguida por V. Ex., que condemna o papel-mc>cda apenas repetin(io ve!has 
óoutrinas sem nos dar aquillo que o deva substituir. O paiz está farto de 
palavrões e exige qualquer causa de mais pratico positivo. 

O ·SR. ANToNIO C.~RLos: - Não devemos dar esse veneno. V. Ex . quer 
aggravar a crise com este papel-moeda . 

O SR . Luiz GuARANÁ: - Veneno no entender de V. Ex., mas, para 
a quelles trabalham, o papel-moeda tem representado as funcções de um 
'\>erdadeiro sangue novo, de um elixir de longa vida, inoculado nas arteria..s 
do nosso depauperado organismo economico-financeiro, que jámais conheceu 
cuiro tonico . 

O SR. ANTONIO CARLOS: - V. Ex. assim se isola nesta affirmação. 
0 SR. LUIZ GUAI\ANÁ: - Que importa? Cumprirei ainda assim O meu 

d<:ver, não re~eiando um isolamento em que sinto que defendo os reaes inte-
resses . nacionaes. 

O SR . MARio BFANT: - Nesse sentido temos o exemplo da Russia. 
O SR. Lurz GUARANÁ: - Temos o exemplo de nós mesmos. Porque sem-

p r e a mania do estrangeiro? Mas, se exemplos externos forem necessari.os, 
esqueçan'ibs a. Russía desmantelada pela sua questão social e dirijamos as 
nossas vistas para os Estados Unidos, Allemanha, Belgica, Italia e todos os 
pPizes que têm progredido, escudados nesse papel-moeda que V. Ex. con-
élemna sem que o substitua, por um inconcebível' e insustentavel precon-
reito. Muito elevemos a esse papel-moeda que VV. Exas. tanto injuriam. 
E'<'.i que não é o i<leal, mas não é tão pouco o responsavel principal dos nossos 
males. 

0 SR . ANTONIO CARLOS : - Está em erro V. Ex., se assim pe~sa. V. E'll:. 
quer debellar a 'êrlse e aggrava-a com o papel-moeda . 

O SR . L'uiZ GuARANÁ: - Erro é o de V. Ex., insistindo em uma or'ieu.-
tação que tem prejudicado e asphyxiado as forças vivàs do paiz . Pois _ se 
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<>u provo com as completas estatísticas que todos os grandes paizes do Uni-
verso têm recorrido ao papel-moeda, intensificando as circulações fidu-
ciarlas .. . 

O SR. MARIO BRANT: - E agora tratam de resgatal-o. 
O SR. I niz GuARANÁ: - Não é exacta a affirmativa de V. Ex . 'l'iv~ 

occasião de apresentar aqui a esse respeito dados officlaes em opposto. 
Tenho-os aqui em mãos. 

O SR. MARIO BRANT: - O Ministro das Finanças da l!~rança tratou no 
seu programma de reduzir as emissões do Banco da França c-omo melo de 
melhorar a teri'lvel situação daquelle paiz. 

O SR. LUiz GUARANÁ: - Entretanto em 26 de Julho de 1914, o papel-
moeda na França attingia apenas a cinco bilhões e novecentos e dous mi-
lhões de francos, e actualmente a circulação fiduciaria franceza é de cerea 
de trinta e sete bilhões. 

0 SR. MARIO BRANT: - Trinta e oito bilhões, aliás. 
O SR. Luiz GuARANA: -- Está enganado. São apenas trinta e sete 

bilhões novecentos e trinta e quatro milhões. Sei o que estou affirmando. 
JA foi de trinta e oito bilhões, mas devido a essa elasticidade, indispensavel, 
aliás, para que a moeda cumpi·a o seu dever, esse papel-moeda e:J tá, ora 
um pouco acima, ora um pouco abaixo, em uma constante e razoavel osci-
lação. O que não se vê em paiz nenhum do mundo, é essa asphyxia do 
productor, por falta de recursos, que caracteriza a orientação de VV. Exas. 

Negará V. Ex. que o Brasil, com o- seu papel-moeda, tem grandemente 
progt·edido? 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - Tem, apezar do papel-moeda. 
O SR. Luiz GUARANÁ: - Sempre as affirmativas vão provadas. l!~oi 

durante o governo Wencesláu que mais se ernittiu e manda a justiça con-
fessar que o paiz bastante progrediu, sen.do de notar a alta cambial de 
llntão. 

O SR. ANTONio CARLos: - Apezar do papel-moeda; e progrediria. multo 
mais sem elle. 

O Sn. Luiz GUARANÁ: - Comprehendo o alcanc.e do aparte de V. Ex.: 
não ha niguem que possa provar o opposto. Mas eu insisto em elogiar o 
governo Wenceslau. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - A razão foi o encarec.imento dos preços e as 
maiores possibilidades de exportação e não o papel-moeda. 

O SR. LUiz GuARANÁ: - Registre-se: a alta do cambio depende simples-
mente do ouro e não do papel. Como é possível, Sr. Presidente, a intensifi-
cação da producção sem recursos, sem capital? 

O Sn. ANTONIO CARLos : - O erro de V. Ex. é esse: está considerando 
o papel-moeda como capital, quando elle simplesmente é meio circulante. 

O SP.. Luiz GuARANI.: - As palavras, sempre as palavras para armar 
e..o e!feito e nada mais . Se não temos outro ... 
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O SR. NAPoLJ!:Xo GoMEs: - Então o oraclot· permitta· que eu diga: G 

Pa.raguay é riquíssimo; tem usado e abusado do :recurso do papel-moeda. 
O SR . Lurz GUARANÁ: - Ora ahi esUt, Sr. Presidente; o nosso illustre 

collega queixa-se de que tem sêde, aconselho-o a que beba agua e S. Ex. 
convence-se de que deve exgottar uma lagõa ou encanar um rio para o 
estomago. Serei culpado? Quando acon selho o illustre collega a mitigar a 
Pua sêde bebendo agua, não tenho a intenção de aconselhai-o a que se afogue. 
Não lembraria .semelhante barbaridade. 

Não comprehendo, Sr. Presidente, que, por espírito doutrinaria, incinere-
mos o unico recurso que possuímos, recurso que, bom ou mau , ê unico entre 
nós e muito tem auxiliado o Brasil a progredir. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Teriamos progredido muito mais se não ti-
vossemos papel-moeda . 

O SR. Lurz GuARANÁ: - E' lastimavel Sr. Presidente, que estejamos 
ü~·ernamente jungidos e esmagados por teimosias e vaidades doutrinarias. 

Se não fornecermos recursos aos que trabalham, como é possivel con-
~Pgulr essa intensificação de producção, esse engrandecimento nacional que 
todos desejamos? 

O SR. ANTONio CARLos: - O melo de conseguir ü;so é o capital e não 
,, papel-moeda; A Economia Politica faz distincção entre meio circulante e 
eapital. 

O SR. Lurz GUARANÁ : - Não é com affirmações doutrinarias que en-
.::ra.ndeceremos o paiz. Que vale co·ndemnar com palavras esse papel-moeda? 
SE>ria preciso que o substituíssemos por outro recurso, que, não tendo os 
!':eus defeitos, tlvésse, entretanto, as suas virtudes. Só assim faríamos obra 
aproveitavel. Indique-me V . Ex. esse succedaneo para. o nosso papel e accei-
tal-o-el. 

O _SR. NAPOLEÃo GoMES: - Se V . Ex. fõr obrigado a emittir e a acce!-
ta.r vales, como fa.zem alguns commerciantes, o seu credito augmenta? 

O SR. Lurz GuARANÁ: - Depende do emprego a que eu destine o resul-
tado desses vales·: se o emprego fôr em obras que augmentem consideravel-
mente os meus valores em prazo curto, certamente que terei em pouco 
'tP.mpo fortalecido o meu credito. 

Quanto ao nome que queiram VV. Exas. dar ao nosso melo circulante, 
é· me indifferente; vale, bonus, ou que quer que seja, pouco importa . o 
eEsencial é que tenha curso forçado. Nós precisamos de moeda facll que 
r.uxi!ie a nossa iniciativa particular. 

Quanto ao supposto descredito provocado pelas emissões, não me pareC(\ 
que seja muito diverso o que succede com essas apolices que fazem o encanto 
dcB governos anti-emissionistas. 

Precisamos, Sr. Presidente, reagir contra a asphyxia. que nos c.ausam 
CF nossos impenitentes theoricos. 

0 SR. MARIO BRANT; -V. Ex. veja a Russia. 
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O SR. LUiz GuARANÁ: - O honrado Deputado insiste em citar a Russ!a 
que ···lll5tâ. actualmente atravessando um momento de revolução social . ·A 
Rt:a. situação não é resultante do papel-moeda e sim da int olerancia e pre-
potencia dos seu s antigos governos, ca usadores · ·do esphacelamento das 
·muralhas que defendiam a civilização daquella grande e infeliz nação . 

Contra os paizes apontados por VV . Exas., cito todas as outras nações 
••ivílizadas, que estão prosperas, apezar do a ugmento consta nte desse papel-
moeda :iqui tão malsinado. 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - Quaes? V . Ex . não cita nenhuma. 
O Sn. Lnrz GuARANÁ: - Jâ. citei. Que culpa tenho que V. Ex. não o 

cuv!sse ou não o lesse no nosso Diario? 
O RR. NAPoLEÃo GoMES : .- V. Ex . não pôde citar por exemplo os Esta-

dos Unidos, onde foi sempre um crime lançar mão do papel fiduciarío . 
O SR. LUiz GUARANÁ: - Pois citei os Estados Unidos, exibindo docu-

mentos incontesta v eis. (Trocam-se apaTtes .) 
Sr. Presidente, jâ. disse e repito: os nossos males provêm, grandemente, 

do; nosso excesso de theorias estrangeiras. Para defender essas doutrinas 
al'!-.elas , cheglí.mos á situação de não p oder progredir, porque não temos re-
cursos para augmentar a nossa producção. 

O Sq. ANTONIO CARLos: - As nossas opiniões são tambem as dos eco-
nomistas do mundo inteiro, menoR as dos financistas da Russia e de alguns 
dr. Brasil. 

O SR. LUIZ GUARANÁ: - Veja, S1·. Presidente, queremos ser apenas o 
r-:flexo das opiniões alheias, sem indagard . o campo economico em que esta-

. mos; basta-nos provar que conhecemos a utores estrangeiros e estâ. tudo 
·.eiilvo. 

O SR. NAPOLEÃo GoMEs: - A histeria do nosso p:üz, os factos , é que 
demonstmm o caminho que devemos seguir, e não as theorias. 

O SR. PRESIDENTE : - Advirto a o orador que f altam apenas cinco minu-
lc>"' para terminar a hora . 

O SR. Lurz GuARANÁ: - Vou concluir, Sr . Presidente; serã o mais alguns 
minutos sufficientes para que conclúa as minhas considerações sobre o 
:J.s.su-.,nto . Infelizmente o fa ntasma do nosso infeli~ pap el-moeda levantou 
t -?da essa celeuma, reta rdando-me a conciusão. Mas quero e devo insistir 
c~r•e o commercio quer e acceita o pa~amento de seus creditas nessa moeda 
ruim, nessa pessima moeda que os nobres Deputados tanto m alsinam. 

O SR . NAPOLEÃo GoMES: - E o gram~e encaixe nos bancos? 
O SR . LUIZ GUARANÁ: - V. Ex. ignora porventura o que quer dizer 

·encaixe nos bancos? Quando um banco tem muito dinheiro em caixa, é 
:r>nrque receia a crise . Um dos symptomas de crise é esse encaixe. 

· O nobre collega conhece perfeitamente os effeitos de uma corrida a os 
bancos . 

Não comprehendo 
JiÍQp !'!e commercio , 

-;- ;:- --. ""' j~ -~~; ( l~· -!:~1 

que aqlli ignorem ccmsas t ão co!I)esin)l.as em a ssum -· 
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O SR. NAPOLEÃo· Go:tíms: :- Como V. Ex. -aconselha então ·uma corrida 
sobre o Thesouro, se acha grave uma corrida sobre os bancos? 

O SR. Lurz GUARANJI.: - Se · ha -corrida não é aqui; sou até um pessimo 
corredor . 

Comõ ' dizia., Sr. Presidente, não discutirei aqui ·a lheias opiniões; não 
procurarei discutir esses velhos mestres de economia e finanças, não sô 
~orqup seria enfadonho e contraproducente, como por fallecer-me · co.mpe-
tcncia para tentai-o. (Não apoiados.) 

Que importam L eroy Beaulieu, Charles Gidde, Loria Owen, Ludlow, De 
Ilc·sier, Schulze, Thierry e tantos outros, quando o que agora me preoccupa 
é :1. solução de um problema que sensivelmente differe de tudo · o que esses 
vAlhas · mestres encararam em su as obras? 

O meu tratado de economia política e os meus compendios de finanças 
resumem-se, afinal, para casos como o presente, nas aspirações do meu paiz, 
IHJS necessidades desse commercio, dessa industria e dessa lavoura que, com 
a sua prosperidade ou a sua pobreza, indicarão clara e insophismavelmente 
:;o o Brasil prospera, cresce e· se engrandece, ou se, ao contrario, empobrece, 
l etrograda e diminue . Tudo o mais não nos interessa neste caso premente 
de crise nacionaL Que importa ter lido Tavern,cr, manuseado Mifíana, · ou 
Fuiguet, sem conhecer os nossos sertões doentios? 

O SR. ANTONIO CARLos: - E' por isso que V. Ex. está em erro, porque 
o;3 seus economistas são os anceios· do paiz . 

O SR. Lmz GUARANÁ: - E a esses anceios jámais attendeu V . Ex .. 
auando sô por elles é que poderemos saber qual o desejo e quaes .as neces-
sidad!o>S da Nação . Por elles é que perceberemos se progredimos ou retro-
gradamos. 

Contin11o a bater nesta tecla, porque tenho a certeza de·· que estou com 
a boa doutrina. 

O SR. ANTONIO CARLos: - V. Ex. pensa que está com a boa doutrina. 
O SR. Luiz GuARANA: - V . Ex. sabe ' perfeitamente que sou aqui o 

repr_esentante destas -classes da lavoura, commercio e indu stria, que · me 
mandam gritar essas cousas em defesa dos seu s interesses. -E nenhum de 
n6s pôde ter a pretenção de conhecer das necessidades dessas classes mais 
<"t· q1~e ellas mesmas . 

O Sa . EuRICo VALLE : Essas mesmas classes ora reclamam a favor , 
ora contra o papel-moeda . 

O Sa. Luiz GuARANÁ: - Nunca ouvi essas reclamações. Longe -· disto; 
as reclamações ·qeu· tenho ouvido destas classes, têm sido sempre como um 
prote!'to contra a nossa orientação e como um appello para· que abandone~ 
mos essa política de preoccupações doutrinarias, essas vaidades de theoricos 
e corramos em auxilio dos· que trabalham e· produzem . 

O Sa . ANTONIO CARLos: - E' o que estamos fazendo, não querendo ·que' 
~P emitta papel-moeda. 
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(Apoíados.) 

-- 470 ~ 

Estas dasses o que pedem é a alta cambial. 

O Sn. Luiz GUARANÁ: - Protesto. Já me referi desta tribuna aos effei-
toR da alta cambial sobre a producção. +'feste momento o que pedem apenas 
~ que o Governo pague aquillo que lhes deve, seja com que moeda fôr. 

O Sn. ANTONio CARLos: - O Governo está. recusando? 
O SR. Lurz GuARANÁ: - Se não está, por que não paga? 
O SR . ANTONIO CARLos: - Quaes são essas contas a pagar? 
O SR. Lurz GuARANA': - E'-me impossível dizer de momento. 
As contas processadas e contas por processar. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - Declarei, autorizado pelo Governo, na Com-

missão de Finanças, que o Governo não precizava de recursos para paga-
mento de contas que estão attendidas. Se ha contas, é por processar . 

O SR. Luiz GUARANÁ: - Não me parece razoavel que não se processem 
as contas para se fingir que nada deve. 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - Isso não me consta. 
O SR. Lurz GuARANÁ: - Consta a mim. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - Quando se faz uma accusação dessa. ordem, 

é preciso citar factos concretos. 
O SR. Luiz GuARANÁ: - Convide o Governo os seus credores a compa-

recerem ao Thesouro Nacional, afim de receberem os seu s creditos e as pro-
vas serão patentes. 

O SR. Lmz GUARANÁ: - Sr. Presidente, o ouro indiscutivelmente é a 
n .elhor, é a rainha das moedas . Mas não tem ouro quem quer; tem ouro 
quem póde> t~>l-o. 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - E quem faz por tel-o. 
O SR. Lurz GuARANÁ: - Para o Brasll obter ouro, precisa intensificar 

a sua producção. 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - E não emittir papel-moeda. 
O SR, Luiz GuARANÁ: - Como conseguir essa intensificação ·de pro-

"iucção sem r~cursos? Creio que não é possível. 
O SR. NAPoJ,EÃo GoMEs: - Já vimos que no Brasil não havia ouro 

quando o Sr. Campos Salles assumiu o Governo e o S1·. Rod1·!g ue:· Alves 
feve ouro para os grandes emprehendimentos que fez. 

O SR. Luiz GUARA...,.Á: - Esse> ouro foi consequente ao tunàing e ao ·não 
T>!l.gamento systematico {los debitos internos, além do consideravel augrnento 
!11. impostos com que se esmagou a Nação. A política do Ministro Murtlnho, 
eu tenho a coragem de affirmal-o, comquanto contrariando uma opinião 
ar-:sentada no desconhecimento do surto economico do paiz e suas ca.u sas, foi 
um desastre para o Brasil. 

VARIOS SRS. DEPUTADOS: - Oh ! 
0 SR. LUIZ GUARANÁ: VV. Exas. fazem: Oh! peis eu faço: Ah! 

e lastimo que aqui ainda se tente criticar opiniões sem conhecer-lhe:!l a 
razã() , 
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Digo sempre o que penso e aquíllo que acho que é verdade, náõ re-
c E:3ndo essas manifestações conectivas de desapprovação. Dia virá em que 
"''sR.s palavras serão repetidas a qui e merecerão applausos. 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - V. Ex. diz mas n ão prova. 
O SR. LuiZ GUARANÁ: - E sse Ministro, como V. Ex. prégava a volta 

do equilibrio nacional depois do esphacelamento dos mais fra cos, devora.dos 
pelos mais poderosos. E' inacreditavel que ainda se possa repetir seme-
lhnnte cousa. De facto, o equilibrio voltaria por si só ao pa.iz, do mesmo 
m0do que poderiamos conseguir para nós, particula res, um outro equilíbrio, 
s~ amanhã po1· acaso perdessemos o nosso mandato, a nossa posição na so-
ciP.dade, as nossas occupações e todos os nossos recursos actuaes. Passa-
r!nmos a andar esfarra.pados e descalços, é ver da de, mas, embora em uma 
sltuação inferior, estaríamos em equilibrio. E' a situação exacta do Brasil; 
querem transformal-o de gigante em pygmeu. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Ao contrario; nós é que queremos evitar que 
V. Ex. transforme o paiz ·em pygmeu. 

O SR. LUiz GUARANÁ: - Procura-se impedir a producção, quando as 
classes do cornmercio, da industria e da lavoura, ··.·êm bater ás portas do 
Congresso pedindo o soccorro de que necessitam. Fecham-se-lhes essas 
portas. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Cumpre-nos defender os ( in teresses do paiz 
qPando estes col!idam com os dessas classes. v 

O SR. Luiz GUARANÁ: - Isso é a verda de doutrinada que sacrifica a 
todos nós . O que seria o paiz sem essas classes? 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Não vejo em que ha vaidade, affirmando-se 
que nos cumpre defender os interesses do paiz. 

O SR. Luiz GuARANÁ: - V\T. Exs. sacrificam todos os interesses da 
Nação a essas doutrinas. Entendem que é assim, e prompto, . acabou-se. O 
c:ommercio, a industria e a lavoura que se fomentem! São classes apenas, 
nã.o são a Nação . E a verdade é que ellas é que são o Brasil. 

Sr. Presidente, diz o bom senso que não é possível augmentar a nossa 
producção sem o accrescimo dos recursos indispensaveis ao <:usteio dessas 
fontes de producção. E é facil de perceber: se para produzir uma certa. 
quantidade de qualquer product01:, é necessario cultivar uma certa â.rea de 
terreno e effectuar uma certa despeza, com o . preparo desse terreno (plantio, 
E(;mentes, trabalhadores, etc.), · é ·claro que para cultivar o dobro desse ter-
rP.no n 1i.o ba staria o capital primitivamente utilizado . 

Parece-me intuitiva, pois, a necessidade de augmento de recursos , para 
que augmentadas sejam nossas fontes de riqueza . 

E que recursos, Sr. Presidente, possuímos, ou temos poss.uido até hoje 
oo Brasil? O papel-moeda. E' mão, tem vi.cios de origem ou representa u m 
>lppello do Governo ao credito? 

Concedo; mas é a unica ·moeda que possuímos e •. queiramos ou não, é 
com essa moeda que temos construido avenidas e palacios, a.berto portos, 
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ra<>gado . montanhas, atravessado rios e desbastado florestas, .substitulndo-
Jhc:s n. belleza selvagem e improductiva pelas culturas de que nos vem esse 
curo que tal fascinação sobre nós exerce. E' má essa moeda? E o que seria 
.1e nós se nem esta moeda possuíssemos? Do nosso trabalho virá o ouro de 

:JUE precisamos. O Brasil só terá ouro produzindo e exportando. E isso não 
·se faz sem recursos faceis e abundantes, já o vimos . 

Não se póde dizer a um doente - levanta-te! - sem indicar-lhe o reme-
ô~c de que deverá para isso utilizar-se. 

Já Já vae o tempo . do milagre da multiplicação dos pães. Hoje, só se 
produz com dinheiro. 

Conforme já tive occasião de affirmar, não basta, Sr. Presidente, com-
bater o papel-moeda, repet indo velhos conceitos, com a mesma irritante 
n1onotonia. dos écos: é preciso substituil-o por outra moeda que lhe encarne 
;:.s qualidades, libertada dos defeitos que tanto terror causam aos nossos 
financistas officiaes. 

Já tive occasião, nesta. mesma tribuna de on'l!e fatigo v .-ste momento 
os. meus illustres collegas ,de mostrar qual a qttitude das p~lncipaes nações 
do universo em relação ás facilidades de recursos fornecidos a os seus pro-
ductores. 

Mostrei que, de Julho de 1920 para cá, quando, portanto, já não havia 
a premencia das mobilizações e outras despezas e necessidades de guerra, o · 
volume do meio circulante augmentou sempre, consideravelmente, por toda 
parte •. com descabidas e novas elevações que vieram demonstrar a indispen-
~a.vel necessidade de ser mantida e assegurada a maior elasticidade possível 
ás circulações fiduciarias. 

Quero hoje, entretanto, encarar uma outra face da questão que não me 
le~nbrei de abordar naque!le momento, devido á exiguidade de tempo em que 
r.Je foi dado ventilar o assumpto. 

Refiro-me, S1·. Presidente, á relação entre os encaix c,s ouro e as cü··· 
1;•1lações fi duelarias das nações a que aqui me referi . 

Ve;iamos essa relação: 

França 
Milhões 

Circulação fiduciaria 
p914 ..... .. . . . . . ............ Frs. 5.912 

' .. ' ... {1921. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.494 

í1914 ..... . . .... . . . .... . .. .. . 
Jilncaixe metalllco (ouro) ....... . ( 1921. . . . . . ........ . .... ... . . 

4 . 104. 
5.520 

Inglaterra 
Milhões 

Circulação fiduciaria. 
St914 ... .............. ...... . 
(1921 .. . . ' . . ' ' ' ... ' ....•..... 

Frs. 733 
3.187 
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{
1914 ..... . ... " ••...•.••.... 

Encaixe metallico (ouro) . .. ···.. 1921. ....... . . . . . . .... .. ... . 

Italia 

(Só o Banco de Italia) 

Circulação fiduciaria 
51914 .. .. .. .............. .. . . 
·l1921 . .... . ........ . . . ...... . 

51914 ... . ... ... ............. . 
Flncaixe meta11ico (ouro) .. ······ {1921. . . . .. .. .... . . . ... .. ... . 

A.Uemanha 

ps14 ..... .. .. ,. .... . ... ,. .. . 
Circulação fiduciaria .. · · · · · · · · · l1921 . ....... . .. . . .......... . 

51914 ............. " ........ . 
F.ncaixe metallico (ouro). . .. . .. . ) t 1921 . . ...... . . .. .... . .. . . .. . 

Frs. 

1.004 
8 . 209 

Miihõe·ll 
1.730 

14.02í 

1 .105 
826 

JJ!ilhões 
Frs. 2.364 

89.854 

10.696 
1.376 

E ahi está, Sr. Presidente, a que se reduz, a meu ver, o combate á 
medida que tive a honra de solicitar, de apresentar á meditação dos honra-
elos e illustres Deputa dos: reproduz-se á reproducção systematica e desar-
razoada de alheias phrases, phrases a que já nos habituámos, como se habi-
tuam todos aque!les que habitam as visinhanças do Oceano co.m o seu plan-
gente sussurrar e que, mesmo quando delle se afastam, durante· dias conse-
~utivos, ainda 11creditam ouvir o monotono e embalador m a rulhar das vagas 
aue preguiçosamente se estiram sobre as alveas praias. 

Esse habito, Sr. Presidente, tem custado muita lagrima e muito 
soffrimento aos que vivem e trabalham no interior, nesse interior que a 
maioria dos nossos homens só conhece através das reminiscencias de des-
cuidosos dias de uma longínqua infancia, gosada nos velhos e desapparecid~s 
solares dessas fazendas que serviram de ponto inicial do nosso engrande-

. cimento economico; solares que, quasi todos, não resistiram ao embate das 
-crises de super-producção ou de escassez de numeraria, promovidas .ou 
permittidas pelos nossos proprios erros. Corrijamo-nos emquanto é tempo, 
Sr. Presidente. 

Se erros temos praticado, confessemol-os com lealdade, e volvamo--_nos 
resolutamente em defesa dessas novas gerações que, desanimadas de pro-
gredir em uma lavoura que só encerra illusões e decepções, vêm, pouco a 
pouco, encontrar a degenerescericia physica. e a deliquescencia moral ao 



· contacto putrido e vicioso das tabernas das grandes cidades. O paiz applau-
dirá a honestidade do nosso arrependimento, ou responsabllizar-nos-ha pela 
persistencia no erro . 

Corramos em auxilio do interior, não lhe recusemos as migalhas que 
uoa pede, depois das angustias a que o temos condemnado com as nossas 
desastrosas orientações. 

Façamos ás nossas classes productoras e ao nosso commercio a con-
eeso;ão de sacrificar as nossas opiniões doutrinarias, a r..ossa vaidade . de 
e5tudiosos, e forneçamos-lhes esse papel-moeda que elle acceita de bom 
~raào e agora até reclama do nosso patriotismo. (M1~-íto 'bem; muito 'bem . 
O oradm· é abraçado e cumprimentado.) 

SESSÃO DE 29 DE JULHO 

O Sr. D.aniel Carneil•o: (*) - Sr. Presidente, no correr da terceira dis-
euE•são do projecto n. 141, deste anno, sou c.ompellido a dizer algumas pala·· 
~·ras, bem que rapidas, sobre as obras novas, suspensiveis ou adiaveis a que 
se refere o art. 2• do projecto em apreço, e nas quaes absolutamente se não 
dPvem eomprehender as obras do Nordeste, que são de caracter urgente, 
c orno serviços de salvação publica. (Apoiados.) 

. Devo, neste ensejo, externar, Sr . Presidente, a minha deploração, a. 
minha. tristeza ou o meu protesto vivo e sincero, diante dessa campanha 
J'•<"rversa, impatriotica, monstruosa, contra aqu ellas obras, que são o unico 
al'xilio nacional, que pleiteamos, nós que nã.o pretendemos outro amparo 
.':<'mão o de que a União nos fertilize alguns trechos de terra resequida. 

Nada mais. 
E ntretanto, €1lsLt inominavel campanha, que aqui se ramificou em um 

' l U dons jornaeH, depois de melindrar, de fe rir sensivelmente os nossos sen-
tõmentor; de nortistas, chegou ao auge da deshumanidade, tocou, o auge da 
virulencia, pois attingiu a exacerbação, a malvadez, que é o termo justo, 
~P chamar as obras do Nordeste de Pana má, ou, mais perversamente, mais 
(1 P. escantilhão uma infamia do Governo. 

Ora, Sr. Presidente, já é uma aberração dizer, sendo brasileiro, que o 
verdadeiro, que o melhor é deixar o nordeste entregue desprezivelmente A 
~:or-te de sl. mesmo, a o seu determinismo de terra secca, á dura fatalidade 
dE seu destino ou do seu f!agello; mas, Sr. Presidente, é absolutamente in-
!'rfvel que esses malevolos sentimentos tenham ainda por cima o travo do 
e';carneo em patrícios nossos, testemunhas de nossa collaboração omnimoda 

(*) Reproduz-se p or ter sabido com incorrecções, 
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e do nosso grande amor á Patrla Brasllelra, na obra commum a·~ !'Jtxa defesa , 
d'-l sua prosperidade e do seu brio. (Muito bem-.) 

Dir-me-hão que pôde chegar ainda tambem a minha vez, nessa canl-
panha por causa dessas obras; mas eu não tenho medo a nada, pois tam-
bem .sou jornalista. 

O escóte da minha collaboração, eu o tenho dado a toda a imprensa do 
Norte e bem assim á desta Capital, a cuja Associação Brasileira de Im-
prensa pertenço, ha annos. Não seria, portanto, um simples noviço pro-
vinciano, que aqui surge pela primeira vez, ignorada ou ignorantemente. 

Por ·consequencia, estou no caso de não dar muita importancla a 
qualquer que seja o aspecto desta campanha, no terreno pessoal. 

O que, porém, não posso deixar, senhores, é de combater com energia 
e de me indignar contra essa honestidade aberta e desmarcada, esse ataque 
odiento e reiterado contra toda a população do meio-norte, cujos soffri-
monto;; nas seccas são a intermittente tragedia que mais nos affllge O'> 

sentimentos humanos e ma is nos humilha perante o es trangeiro. 
Nada, realmente, Sr. Presidente, mais nos poderá melindrar do que 

certos achincalhes á nossa condição de filhos de terra martyr, certa mâ 
vontade surda que nos desune, essa v!lania, em fim, com que se nos lança 
em face, como uma esmola ostensiva e opprobic.~d., o que não é senão uma 
compensação a que temos incontestavel direito e uma vasta obra nacional 
<ie excepcionaes vantagens economicas e patente alcance polltico . 

De feito, Sr. Presidente, vemos que o desenvolvimento ferro-viario, 
facilitando os transportes, a multiplicação dos açudes, fertilizando as tenas 
e facilitando a vida, não tem apenas as vantagens magníficas de salvar a 
!Jnpulação, e seus rebanhos, mas ainda e accentuadamente, a de trazer con-
~lderaveis rendas para os cofres nacionaes. 

0 SR. EURICO VALLEl: - Muito bem. 
O SR. JosÉ AccroLY: - São obras de caracter nacional. 
O SR. DANIElL CARNEJIRo: - Ha, a este proposito, um exemplo, em P<>-

q uena escala, mas que se impõe: é o do açude "Bú", no municiplo do A ca-
l ape, no Ceará, para cuja construcção a União deu apenas o auxilio de 40 
rontos .. de réis. Dentro em pouco, feito o açude, aquellas terras calcinadas 
e inuteis ganharam a exuberancia da selva, reproduzindo fartamente tudo 
quanto o homem semeou, tudo quanto o homem plantou, e, logo no primeiro 
nnno, sómentEl do alcool fabricado da canna produzida naquella mínima 
porção de terra calorizada, o fisco nacional arrecadou cerca de 10 contos 
de réis. E', como se vê, uma proporção edificante. 

O SR. JosÉ AccroLY: - E' apenas um adeantamento que a União faz . 
AO Estado . 

O SR. DANIEL CARNEIRO: - Perfeitamente, e imaginemos o que seriam 
q,~ rendas nacionaes das grandes barragens, nas terras mais fecundas, mais 
exten sas. E' de notar que o Ceará tem hoje, como acaba de set· apurado, 
um mi.lhão e duzentos mil habitantes, afõra a população constantsment~ 



vinda dos outros Estado.,., attrahida na occasião das crises, pela Estrada 
de Ferro de Baturité, que continúa penetrando os sertões cearenses ao sul 
do Estado. 

Toda essa gente está em uma área restricta, onde, para assim dizer, 
não ha industrias possíveis, inclusive as fabris, devido ás seccas . 

Dema.is, a exportação marítima do Ceará, que, apezar de tudo, sempre 
foi realmente alta, attingiu o anno passado mesmo em plena ct·ise, a 40 mil 
contos de réis, o que mostra perfeitamente a sua efficiencia productiva, a 
capacidade admiravel, a extraordinaria resistencia daquelle povo. 

E' portanto, certa, infallivel e avultadissima a compensação economica 
fl<1 União, concluídas todas as obras do Nordeste . 

E ' certo tambem, Sr. Presidente, que o açude do Quixadá não tem, por 
um já reconhecido erro inicial, correspondido a inda, em vantagens de pro-
ducção, ao grande custo da obra; comtudo, abriga e salva, nas peores seccas, 
como aconteceu na ultima, para mais de 6. 000 pessoas. E a cidade do 
Quixadá, com os seus arred.ores, que era uma charneca, rodeada de gt·andes 
monolithos, semelhante ás fundaveis de um mar secco, é hoje um rincão 
florido, destacando-se, naquelles campos immensos, em época de adustão 
geral, co.mo um abrigo, como uma protecção, como um refrigerio . 

Isso, Sr. Presidente, poderá não ser nada para os que não conhecem 
aquellas regiões, para os que apenas passeiam aqui nas avenidas, mas 
si~nifico. muito para nós outros, que sabemos dar o necessario valor a t udo 
quanto representa um agazalho, um auxilio aos nossos irmãos ~er

tanejos. 

Deante disso, Sr. Presidente, tudo se poderá alvitrar, que se suspenda 
ou descontinue, por luxuoso, sumptuario ou adiapharo, em face da crise 
rolymorpha que nos assoberba, menos, porém, o que se faz, por um grande 
E' victorioso movimento nacional em prol daqueila a ssolada faixa do qua-
drante, cujos habitantes são os unicos, em nosso paiz, que não têm a ven-
tt:ra de poder fixar tranquillamente o lar na terra de seu berço, tangidos, 
<;!Ue sempre são, pela calamidade certa, em tempo incerto, ás agruras do 
exi!io forçado, com escala pelas gehenas do Lloyd, 

Se, pois, Sr. · Presidente, o remedio das difficuldades nacionaes deste 
rr.omento e.stá na suspensão, na restricção das obras do Nordeste, que con-
tinue o paiz, como está, em solidariedade comnosco, pois não é sómente na 
guerra que a sorte no~ deve unir, a nós do Norte e do Sul, e amargurar os 
dias em conjuncto. E' tambem um lenitivo, como sabeis, a solidariedade nos 
rcvêzes. 

O que não ê possível, o que não é admissivel, ê que se nos recuse, a 
nós, os trabalhadores tenazes, a nós, os guerreiros infalliveis, como os do 
26° de Voluntarios, no Paraguay, a nós os povoadores deanteiros do Ama-
zonas, que sempre trazemos aos hombros o globo dourado das nossas eter-
nas e .insatisfeitas esperança!! ... 
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O SR. Eumco VALLE: - O Pará enviou toda a sua policia, exclusiva-

mente á sua custa, para suffocar o movimento de Canudos. 
O SR. DANIEL CARNEIRO: - ... não é assim possível que se nos recuse, 

a nós, a defesa do septentrião, não é possível que se nos recuse esse já tão 
rrocrastinado auxilio da patria, no melhor ensejo de servil-o a mão fraternal 
de Sr. Epitacio Pessõa. 

E' certo, Sr . Presidente, que se trata da realização ou de pôr em pratica 
um acto de verdadeiro patriotismo, do mais bem entendido patriotismo, e 
que neste paiz não ha dous pareceres divergentes sobre a grande necessi-
ds.de, o alcance, a inadiabilidade, a urgencia das obras de soccorro indirecto 
e permanente ás regiões das seccas de nossa Pa:tria. (li'Iuito bem.) 

Basta, porém, a circumstancia de serem essas obras, para assim dizer , 
devidas ao actual Presidente da Republica; e basta ainda que, no momento, 
certos interesses contrariados acarretem ao insigne nortista essa injusta 
opposição vermelha á sabia· e forte administração que vem fazendo; basta 
isso, Sr. PrE'sidente, para que logo se maquine a synonimia de Nordeste e 
Panamá pat·a aquillo qu<' é 1'!- nossa redempção, para aquillo que vae ser ... 

O SR. EuRico VALLE: - Obra vital, para a nossa nacionalidade. 

0 SR. DANIEL CARNEIRO: . . . um oasis no r,. ~i o da esmagada e soffre-
dora terra serteneja. 

Tudo isso, todas essas prevenções, todo esse agitamento de vasa lodosa 
r_epincha logo preferentemente contra nós, os do Nordeste, com uma tãtJ 
grande carencia de fraternidade, que poderíamos dizer: Não, não é brasi-
lüra a penna que isso escreve contra nós, como brasileit·a não será a voz 
que o articule! 

Que se me releve, Sr. Presidente, essa expansão de minha alma, que-
?. qui fica ao menos como um grito enternecido dos sertanejos ... 

UM SR. DEPUTADO: - V. Ex. interpreta muito bem os sentimentos de 
todo o norte. 

0 . SR. DANIEL CARNEIRO: - que fique ao merios como um protesto 
dos paes afflictos nos horrores ·elo exodo, das mães torturadas e exangues, 
Jo;o moçcs sem alento, equiparados então a cs velhos, que têm a morte pro-
xima e as illusões perdidas, das virgens sacrificadas, das criancinhas inani-
tJo.s do horrível flagello! 

Quem não sente, de certo, toda a extensão da tristeza desse quadro 
nosso, r eproduzido constantemente por toda a imprensa nacional, como uma 
photographia palpitante e viva? 

Pois para fazer isso desapparecer, sõ um remedio existe: as abençoadas 
obras do Nordeste, mesmo com os defeitos incorrigíveis de todas as causas 
humanas. 

O que, portanto, se intenta contra o Nordeste é apenas, como vimos, uma 
cnmpanha par fazer opposição ao .Governo actual, atacando-lhe as acções 
ds ms.ior benemerencia, os pontos luminosos da sua ·administração com ô 
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fl.m patente de desmerecer na sua real valia e de offuscar ,o esph·ito pu-
blico no julgamento dos seus actos mais meritorios. 

Ainda ha pouco, como vimos pelos telegrammas publicados, a imprensa 
a>:gentina increpava de incompleta e insufficiente a mensagem que o Pre-
!'iilente daquella Republica apresentara ultimamente ao Congresso Platina. 

Aqui, na mesma occasião, tambem se accusava o nosso Presidente pelo 
facto opposto, isto é, porque a sua ultima mensagem tinha sido copiosa., 
cficorreita e abundante de dados informativos. 

O St:. JosÉ AuGUSTo: - V. Ex. dá licença? Contra a acção do Sr. 
!'residente da Republica se têm levantado vozes isoladas. A opinião publica, 
inteira, o a poia. 

O SR. DANIEL CARNEmo: - Muito bem! Como se vê, nada vale o criterio 
dessas censuras. E' o que acontece tambem com respeito ás obras do Nor-
çJeste : o mesmo espirito pequenino de deprimir o que realmente vale! 

O SR. LINDOLPHO PESSÕA: - Felizmente, esse espirito ainda não se ma-
nifestou aqui, na Camara dos Srs. Deputados . 

O SR . DANIEL CARNEIRO: - Não acredito nunca, Sr. Presidente, que haja 
um brasileiro, digno desse nome, que tenha o espirito systematico, que tenha 
espirito politico, quando se trata de amparar o povo do Nordeste contra 
" f!agello das scccas. Não acr edito jámais que um legitimo mandatario do 
povo em minha patria, qualquer que seja o Estado pelo qual aqui venha, 
seja capaz de dar seu voto para restricção das medidas de salvação publica 
em prol dos nordestinos. (Muito bem!) 

Faço um appello, Sr. Presidente, a todo sos Srs. Deputados para que, 
ere. nome dos brasileiros, que aqui tão dignamente representam, nenhuma 
nlteração se dê no plano das obras do Nordeste, proseguindo-se na sua 
E;Xecução integ1·a1, nessa conformidade, devendo ser redigido o art. 2• do 
óecreto que se discute e deixando-se ao Governo inteira librdade de agir, 
de accõrdo com a lei das autoriza.ções nesse sentido·. 

Era o que tinha a dizer. (Muito be1n; muito bem·. O o?·ador é cum.pt'i-
"111€9ltado.) 

O Sr. Antonio Carlos (mc'L-'in1-ento de attenção): - Sr. Presidente, eu 
.não poderia deixar que se encen·asse a discussão do importante assumpto 
Jc que trata o projecto, sem intervir no debate. 

A attitude do Sr. Presidente da Republica, não de agora, mas desde 
•.f·mpos, e a conducta da maioria da Commissão de Finanças, prestigiando 
a orientação daquelle preclaro brasileiro, têm sido alvejadas por criticas 
fortes, :~ proposito dos factos que me trazem á tribuna. 

Sobretudo em defesa da orientação presidencial e da vencedora na Com-
miPsão de que sou R elator, e não por mim, pois minha opinião não repercute 
(não apoiados), considerei-me no dever de pronunciar algumas palavras, 
tE>ndentes a explicar os motivos determinantes da directrlz que deliberamos 
llt~optar e que vamo~ observando . 
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Política de "intoleravel negativismo", de "obstinada abstenção", e até 
rnesmo, de "criminosa desidia", assim se tem qualificado a acção dos pode-
I es publicos, a da maioria da Commissão de Finanças, a de seu humilde 
Relator, não nesta· tamara, é certo, mas na imprensa, nos meios commer-
ciaes do paiz creando-se opinião artificial que se pretende orientar no sen-
1V!o da condemnação do procedimento· do Goven1o da Republica nesta emer-
gcncia, procedimento que, a meus olhos, se reveste do maior patriotismo. 

Basta a consideração de que em nos collocando na posição de resistencia, 
alienamos as sympathias de importantes . classes, cujo amparo, sobretudo 
rara os homens publicos, é de relevancia maxima: isso bem revela que só 
mesmo a inspiração .do interesse publico está a nos nortear, forçando-nos a 

·contrariar uma grande corrente de opinião, para melhor servir aos inte-
resses permanentes do paiz. 

Definamos, Sr. Presidente, embora em seus traços geraes, a situação 
a ctual, inquinada de crise grave, tal como ella se nos afigura. 

O commercio importador atravessa uma phase de grandes .embaraços. 
cpprimido como está pela quéda das taxas cambiaes. O commercio propria-
mente interno sente a depressão dos seus negocias ,por motivo da dimi-
nuição do consumo, en1 consequencia do declinio da capacidade acquisitiva 
C.e cada um de nós, isto é, dos mercados consu "''dores. Um e outro quei-
xam-se de que os bancos estão a restringir o credito. 

A industria, em um dos seus mais importantes departamentos, verifica 
a retenção de seus stocks, tambem pelo mesmo motivo; a agricultura está 
}Cresenciando a quéda de preços de alguns dos seus artigos, principalmente 
os de exportação, em virtude ainda do extenuamento dos mercados consu-
midores . 

De parte, Sr. Presidente, as difficuldades do commercio importador, 
póde-se· dizer que as demais que assaltam as outras manifestações de traba-
lho, taes como enumerei, estendem-se a todas as nações de cuja vida eco-
nomica e financeira nos apercebemos. O mal não nos afflige, apenas está 
generalizado por todo o mundo e delle não nos foi distribuída senão quotl!. 
relativamente pequena . 

Aquelles que hajam procurado pôr-se ao corrente elo que ora se passa 
no méio dos demais povos terão de concluir que não ha motivos para lamen-
tações excessivas e que, ao contr ario, devemos nos julgar felizes. Não 
exaggeremos, não nos lastimemos em demasia. 

Vêde, meus senhores, a situação em que se acham as nações da Europa, 
:n.'i.o apenas as que foram até os campos de batalha, mas as que se colloca-
ram em posição neutra!; a Inglaterra, a França, a Italia, a Belgica·, a 
Suissa, a Hespanha. Procurae ·conhecer as grandes difficuldadés com que 
e~tão a lutar, neste momento, o commercio e a industria, a producção 
~1gricola nos Estados Unidos e no Japão, paizes que attingiram a alto grão 
de poder economico no decurso e logo depois da guerra. Olhae para a situa-
ção dos nossos visinhos; a Argentina e o Uruguay. Por toda a parte o com-
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· mercio declina, queixa-se de restricções de creditos; a industria accumula 
a producção, os preços cahem, o chomage domina o meio operario, e, ao 
lado da crise economica e financeira, assume grandes proporções a crise 
social, que ainda não nos assusta. 

Dizia Lloyd George, em Novembro ultimo, orando em a grande mani-
festação· organizada pela Federação das Industrias Britannicas, na qual se 
representavam 21.000 em prezas, e depois de assignalar que a um perioâo 
de effervescencia na industria e no ·commercio estã succedendo um tempo 
de depressã.o, depressão que lhe parece "inevita-vel, irremediavel": 

As causas não são especiaes á Inglaterra; ellas são geraes. Encontra-
mol-as nos Estados Unidos, na China, no Japão, nas Indias, na Argentina, 
na França, na Italia, na Allemanha, como na Inglaterra. 

O mundo inteiro as soffre . Quer os paizes onde reina o livre cambio, 
quer aquelles onde floresce o proteccionismo. Os paizes socialistas são at-
tingidos por ellas, como os individualistas. 

As c!àsses operarias bem mais infelizes, •entretanto, são ali onde brilha 
o sol da liberdade communista, sob a egide de Lénine e Trotsky, do que 
nos paizes do capitalismo. 

A Europa está empobrecida; nossos clientes estão empobrecidos, nad:·~ 

podem comprar, nada podem pagar. Onde está o commercio internacional? 
Nossos clientes são insolvaveis . A machina de imprimir papel pintado 

não nos pode ajudar indefinidamente . " 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Quer dizer que a lguma vez já ajudou. 
O SH. ANTONio CARLOS: - Eis ahi o que observa e expõe o ju11tamente 

famoso estadista inglez. E, como de suas palavras resaltasse o proposito 
de que, nesse ambiente tormentoso, não se verificaria a ingerencia do Es-
tado, os que o ouviram recriminaram-no por se haver mantido no pon~o de 
vista da negação e de nada haver indicado como politica futura positiva 
do Gabinete. Reparae, senhores, a phase difficil que é a actual para os 
Estados Unidos . Tambem Já se 1'8Stringem os negocios e as mercadorias se 
accumulam. Denuncia-se crise industrial e commercial das mais gt·aves, e 
notae bem que a situação economica desse grande paiz é tanto mais difficil 
quanto é certo que o premio do dollar por toda a parte está embaraçando 
a exportação, sem a qual as industrias de lá terão de affrontar intoleravel 
crise. Cabe-lhes, para vencerem as difficuldades actuaes, resolver o difficil 
problema consistente em baixar o custo e o apparelhamento de sua pro-
ducção até o baixo nivel do poder acquisitivo da moeda dos outros povos 
em cujo meio têm os seus mercados consumidores . Mas perto de nós, sof-
frendo tambem fortes embates, temos os nossos visinhos a Argentina e o 
Uruguay. A Argentina - facto raro - verificou deficit em seu balanço 
commercial, no ultimo semestre de 1918, maior de 45 milhões de dollars . 
Procluctos de grande importancia para a sua exportação, como lãs, pelles, 
soffrem declinio tão grande de preços, que, bem se pode dizer, quanto ás 
lãs, ao ntenos, que sem compradores se encontram ... 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Abandonados com 20 o/Ó • 
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O SR . ANTONIO CARLos: - ... e as proprias carnes, a sua principal 
riqueza, experimentando grave depressão de preços nos mer·cados mun-
diaes. O cambio em baixa, o dollar com agi o acima de 40 o/o, os impor-
tadores lamentando prejuízos, taes como os nossos. Tenho aqui para ajui-
zar a situação argentina, o ultimo relatorio do Presidente do Banco de 
Ia Nacion e varios numeros do importante jornal La Na-C'ion, dos quaes se 
inferirá a justeza das minhas observações. 

A situação do Uruguay não differe muito da da Argentina. A balança 
do commercio está desfavoravel_ ao paiz, o dollar com agio, e, ainda em 
meiados de 1920, esteve imminente uma grave crise bancaria, motivada pela 
quebra do Banco Italiano do Uruguay. 

Quem, Sr . Presidente, meditar sobre a situação de todos esses outros 
paizes, quem procurar illustra r -se em da dos que as revistas technicas não 
cessam de publicar sobre o que nelles se passa, terá de considerar que 
não devemos maldizer a situação nossa e que não nos ficam bem exagge-
ros e pessimismos. E quem seguir o desenvolvimento da acção governamen-
tal nesses n1esmos paizes terá de considerar que, em face das crises· -
os classicos ensinamentos da experiencia dos povos, diante das crises estão 
sendo rigorosamente seguidos pelos respectivos governos . 

E quaes sã-o esses ensinamentos, meus s .hores? Jouglard, que escre-
veu, systematisando as observações da pratica, disse bem "que não é 
senão por ignorancia, que, em face das crises, se reelamam dos poderes 
publicas medidas destinadas a restabelecer a normalidade dos negocias: e 
que é grande presumpção dos homens publicas pretenderem adoptar medidas 
tendentes a esse fim". E diz mais "que o socialismo do Estado, qualquer 
que seja a fot·ma de que elle se revista, 11ão terá forças para parar o des. 
envolvimento do mal, o qual terá de terminar por si m esmo; todos os ex-
pedientes, mais não concorrendo senão para aggraval-o. 

Escrevendo mais recentemente, agora, em 1920, Teodoro Burton, espírito 
pratico, nesse livro em que me firmo, insiste nos mesmos conceitos obser-
vando que aos Governos é possível evitar a eclosão das crises, mas que, 
manifestadas essas, não teem elles poder para as remediar. E lembra, en-
tão, que é sempre novo e opportuno o conselho de Disrael: o unico remedio 
seguro, diante das crises é o da alchimia da paciencia . .. 

Sr. Presidente, a impaviclez, a serenidade com que o precla1·o Sr. Pre-
sidente da Republica e o seu illustre Ministro da Fazenda se têm firmado 
nessa directriz, que é t a mbem a da maioria da Commissão de Finanças, 
essa impavidez e essa serenidade' eu as encontro observadas, neste 1nomentt>, 
pelos mais notaveis Governos dos mais nota v eis povos. Nessa directriz, não 
tenhamos duvidas; está a lição da sabedoria, decorrente da experlencia. 
das nações. 

Mas, o Sr. Presidente ela Republica attento ás questões economicas, mo-
dificando esses princípios geraes, á vista de determinados casos concretos, 
notQrlamente especiaes, não tem mantido invariavelmente a attitude mu-
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sulmana de que alguns o increpam. Attentai, senhores, para os pt•eços 
actuaes do café . Elles são devidos á acção do Governo Federal no mercado 
desse producto . Medite-se sobre os grandes males que se desencadeariam 
sobre toda a vida economica do paiz com a quéda do café a cotações in-
timas. A acção do Governo, excepcionalmente intervindo, tem justificativa 
cabal e constitue serviço de extrema relevancia ás praças productoras Jo 
paiz. Attenda-se tambem para a acção indirecta de S. Ex . , por intermedio 
das acertadas medidas postas em pratica pelo Ministerio da Agricultura, e 
ae terá_ de concluir, para ser-se justo, que o Governo tem zelado, quanto 
J)OSsivel, pelos interesses economicos da Nação. Attenda-se, ainda , senhores, 
para a solicitude com que elle cuidou dos reclamos vindos do Norte do paiz 
em favor do comm er cio do a lgodão e do assucar , e attenda~se, principal -
mente, para o grande serviço que foi, a todas as forças productoras, a regu-
la rização, em todo o paiz, do trafego. ferro -viario que, salvo m ui poucas 
excepções, póde ser considerado normalizado. Governando em época ingrata, 
quando factores de varias ordens, muito delles independentes da vontade 
humana, conspiram contra a acção dos Governos, e, por vezes , inutilizam 
os melhores esforços, o Sr. Presidente da Republica p6de, entretanto, in-
screver em seu activo, a lém de outros, esses valiosos serviços. 

Restrinjamo-nos, porém, Sr. Presidente, ao assumpto do projecto, que 
dispõe unicamente, tal como o approvou o Senado, ao caso do commercio 
importador, opprimido pela quéda do cambio e embaraçado, de um lado. 
para pagar aos credores do estrangeiro, e de outro, para satisfazer os di-
reitos de importação, accrescidos pela cotação do ml! réis ouro. 

Que se vae fazer para a ttenuar os embaraços desta ultima ordem? Vão set· 
reduzidos os direitos aduaneiros e serão dispensadas, por prazo relativamente 
grande, as a rmazenagens . O mil rés ouro, ora cotado em 5$200, passa : 
ser cobra do na razão de 3$850, vigorando, na cobrança dos direitos, não 
mais 55 o/o ouro e 45 ·o/o papel , mas, em um caso, 40 o/o ouro e 60 o/o papel, 
e em ouro, 45 · o/o ouro e 55 o/o papel . Com essas alterações, o Thesouro, 
apesar de estar em crise, se desfalca, em beneficio do commercio, de alguns 
milhares de contos. 

O SR. MARIO BRANT: - Para a situação do Thesou ro, a concessão já foi 
·bem grande. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Eis uhi desmentida a affirmação de que se-
jamos negativistas. A verdade é que a nossa attitude é apenas a de não 
conceder tudo, mas a de ceder a lguma coisa, dentro elo razoavel e elas pos -
sibilidades elo '.rhesouro. Sacrificar o interesse publico para attende1· ao do 
commet·cio é o que não nos é licito. Cabe-nos, principalmente, e acima de 
tudo, a. defesa dos interesses da nação . 

Que nos é possivel fazer, m eu s senhores, dentro dos linlites normaes 
traçados á acção do Estado, para attenuar os embaraços do commercio im-
portador em face dos credores estrangeiros ? 

E' certo que eu não suggeri alvitr e a.lg·um e ninguem o suggeriu , salvo 
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si se dispuzer a partilhar com o Estado os prejuízos provaveis do com-
mercio. 

Attendamos a que todas as suggestões conhecidas, algumas bem enge-
nhosas, padecem desse defeito; lançam o Thesouro em aventuras que lhe 
não são proprias, · preparando-lhe situação de prejuízos provave!s. 

O SR. CoLLARES MoREIRA: - Menos a minha emenda. Eu resalvava os 
interesses do Thesouro, fosse qual fosse a situação em que se viesse a 
encontrar o devedor perante o credor. 

O SR. ANToNIO CARLo,S: - Classifiquemos, Sr. Presidente, os alvitres pro-
postos: com uns E e objectiva o alteamento do cambio: com outros, a sub-
rogação, no Estado, de modo directo ou por intermedio do Banco do 
Brasil, da divida do commercio em face do credor estrangeiro; com outros, 
ainda a moratoria. 

O alteamento do cambio, seria, na realida de, de effeitos decisivos . O Sr. 
Presidente da Republica - e si alludo, no caso, á acção de S. Ex., faço-o 
justamente pela inteira coincideneia de .nossos pontos de vista - o 81·. 
Presidente ela Republica, logo que se verificaram as primeiras quédas do 
cambio, foi, em parte, por ellas responsabilizado. 

Segundo versão corrente, era o Governr o causador da quéda . do 
cambio. 

Vem a proposito, Sr. Presidente , o que, considerando accusação igual 
feita ao Governo Campos Sa lles, escreveu o historiador ela presidencia desse 
glorioso republicano. 

"Aqui, no Brasil, dizia, em 1898, Alcinclo Guanabara, tudo se attribue ao · 
Governo, como tudo se espera clelle - o bem como o mal 0 justo con1o o 
injusto o licito como o il!icito. Que fa rá o Governo? 

E o brasileiro a nada se anima sem ter obtido resposta categorica a 
essas eternas questões. Em se tratanto de cambio, é ponto de fé que só o 
Governo move: declara-se uma baixa: - foi o Governo que entrou no 
mercado : accentua-se uma alta: foi o Governo que a provocou." 

Agora, em 1921, a compra, por 600.000 libras, ele títulos da nossa divida 
externa, a acquisição, na praça, com a prudencia devida , das sommas pre-
cisas ao serviço dessa divida, passaram a figurar como factores "perma-
nentes" ela baixa elo cambio. E se accusa tambem, ainda, o Governo por 
haver determinado a baixa, comprando material para as estradas ele ferro e 
encampando a "Auxiliaire", como se o accusaria , por não haver a dquirido 
esse material e encampado á "Auxiliaire", se, para. fugir elo mercado de 
cambio, houvesse deixa do ele providenciar em bem da regula rização do 
tra nsporte ele mercadorias. A depressão cambial, Sr. Presidente, infeliz-
mente, decorre de causas bem mais altas do que essas elas compras do Go-
v erno, ele effeitos transitorios, e quasi imperceptíveis., e das quaes elle não 
p oderia nem pôde inteiramente eximir-se. 

Alludindo a os recla mos pelo alteamento das taxas de cambio, o Sl' . 
Presidente da Republica , na sua mensagem ultima, depois de expôr, com 
segura nça e lucidez, os factores da baixa, perguntava com acerto : (Lê) 
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"Que medida sensata poderia tomar o Governo para obter de prompto €> 

que não conseguiram tão prestes as nações de mais solidas finanças ao 
mundo?" E, ainda com inteiro acerto, S . Ex. responde : (Lê) "Não o dizem 
os accusadores. E não o dizem porque de nenhuma providencia poderia o 
Governo criteriosa e legitiman1ente lançar mfta." 

Depois da 1nensagem, porém, os accasadores a disseram: as medidas que; 
o Governo deveria lançar mão para o fim dá altear o cambio teriam de 
ser - o emprestimo externo, e, com este, ou sem elle, a mobilização do 
fundo ouro existente na Caixa de Amortização. 

O emprestimo, pot•ém, foi realizado e o cambio não se alteou. Estou 
compenetrado de que si elle não se reali?..asse, como si não se houvesse ef-
fectu ado, em fevereiro, o emprestimo paulista, as taxas de cambio teriam 
descido a níveis mais baixos . Mas realizou-se o emprestimo e o cambio nãn 
subiu: e não subiu, porque persistiu, aggravada, a causa occasional deter. 
minante da qu éda, causa occasional que o Sr. Presidente da Republica, com 
rara clareza, precisou, na sua referida n1ensagem, em os termos seguintes: 
(,Lê) "A baixa do cambio tem como causa primordial o desequilíbrio da 
nossa balança de commercio. E' consequencia fatal desse desequilíbrio, ao 
qual não pôde o Governo acudir com medidas de effeito immediato, e sim, 
como tem feito, com providencias de caracter permanente, que augmentem 
a nossa producção e facilitem a sua sahida para o estl·angeiro. 

Todos quantos examinam os factos de boa fé reconhecem e proclanmm 
essa verdade. Para enxergai-a, não é preciso ser especialista em finanças; 
basta ter os conhecimentos geraes que constituem a cultura commum dos 
homens publicas. Nem tão ricos somos nós dos que se abalizarmn nessa. 
sclencia; a nossa riqueza infelizmente é só dos que têm preten ção de 
possuil-a. 

Durante os cincoenta e um mezes de guerra, e ainda por muito tempo 
depois, a importação diminuiu em fortes proporções. As manufacturas eu -
ropéas converteram-se em fabricas de apetrechos bellicos; os campos des-
povoaram-se; escassearam os transportes; nas regiões invadidas as offic!-
nas de trabalho foram destrui das, as plantações devastadas; a ma teria ex· 
'portavel baixou a algarismos sem valor. O Brasil guarda ainda a lembt·ança 
da cifra desprezível a que desceu a renda das suas a lfandegas. 

Em contraproducção a essa baixa consideravel, a nossa exportação 
elevou -se a a lturas nunca attingidas, estimulada pelo Governo e solicitada 
pelas necessidades cada dia mais prementes das nações em guerra. 

Procluctos que nunca exportaramos, ou exportaramos en1 n1odest:.ts 
quantidades,-cereaes, banha, carnes congeladas e tantos outros- passaralll 
a figurar nas pautas com avultados quocientes. 

A consequencia foi que a balança mercantil se inclinou para o nosso 
lado e o cambio se conservou em taxas vantajosas. 

Junte-se a isto que os paizes belligerantes, abandonando o regimen da 
conversibilidade e emittindo sommas consideraveís, depreciaram sensível-
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mente a sua moeda, circumstancia que contribuiu tambem para mante1· a 
valoriz<~.ção da nossa, apezar das repetidas emissões que então fizemos. 

Mas, feito o armísticio, concluída a paz, as cousas na Europa começa-. 
raro a retomar pouco a pouco· a sua normalidade anterior. Os opera1·ios 
foram voltando ás suas officinas, os camponezes âs suas culturas, o com-
mercio á s ua actividade. Privados durante cinco annos dos productos da 
industria estrangeira , com os 8eus stocks inteiramente esgotados, todos aqui 
- União, Estados, municípios, emprezas, negociantes pa rticufa res, - todos 
procuraram recuperar o tempo perdido e prover-se daquillo que por tanto 
tempo lhes faltara. A taxa elevada do cambio, gerada principalmente pela 
preponderancia da nossa exportação, favorecia o movimento. 

Os resulta dos da mutação acim a esboçada não se fizeram esperar. O 
saldo ml!dio da exportação, de 1915 e 1918, fôra de f: 16.707.000 ou réis 
322.000:000$; em 1919, o saldo elevou-se a f 51.908.000 ou 845.000: 000$; mas 
em 1920 converteu-se no det·icit de f 16. 823.000 ou 325.000: OOOSOOO. 

Tenha-se agor·a em consideração que as nossas obrigações no estrangeiro 
orçam por muitos milhões de libras por anno, e v eja-se qual podia ser a 
consequencia desse enorme desequilíbrio. 

O cambio cahiu. Não podia deixar de cahir. Não havia medidas de 
governo capazes de impedir no momento a · sua quéda. 

O emprestimo, de somma relativamente pequena, não poderia ter a vil·-
tude, Sr. Presidente, de corrigir uma situação como essa, desde que a causa 
pl'imordial da baixa, o desfavor da balança commercial, estava a actuar com 
gravidade maior; salvo se o Governo, errando crassamente, quizesse contra 
elle sacar, de subito e em altas sommas . 

A mobilização do ouro da Caixa de Amortização não determinaria sue-
cesso maior para a política que preconiza a elevação de taxas por processos 
a.rtificiaes. - Esse ouro representa a insignificancia de nove milhões ester-
linos, insignificancia para o nosso mercado de cambio. Em um ou dois 
mezes estaria extincto e o cambio retrocederia. O Thesouro ou o Banco do 
Bra sil apurariam prejuízos si, forçando taxas artificiaes, sacassem a caro-
Dto que não o resultante dos índices normaes, naturaes; e, só neste ultimo 
caso as taxas se elevariam. 

Sr. Presidente, a intervenção dos Governos no mercado dos cambios, 
para o fim de alterar ou modificar a acção· dos factores naturaes raramente. 
é um bem. Nossa experiencia, como a de outros povos, depõe contra essa 
política. Em face de cambias baixos, expressivos e de desvalorização da 
moeda nacional, não pensemos na política dos expedientes, m as na política 
a lta e patriotica que, objectivando as causas primordiaes do mal, tenha 
por fim corrigir o estado de cousas de que a quéda dos cambias é expressão. 

Na Argentina discute-se presentemente tambem a mobilização, por mo-
tivo identico, do avultado deposito da Caixa de Conversão, libras 92.000.000. 
O agio do dollar sobre o 1jeso argentino excede já de 40 % . A' corrente de 



-486-

opinião que recla m a a mobilização do ouro oppõe-se o Governo, QUe, em m en-
sagem ef>pontanea a o Congresso, opina desfavoravelmente a essa providen-
cia.-E, entretanto, nesse paiz, dado o vulto desse deposito, e 'm a is o do 
Banco de la N acion - f 24 . 000 .000, attendendo, por outro la do á balança 
commercial sempre favoravel, t a lvez a m edida não resultasse improfícua e 
o ouro . voltasse mais dia menos dia . Mas o Governo e a praça ·mostra m-se 
desfavoraveis porque no decurso do a nno passado a mobilização . de libras 
18.090.000, depositadas em W ashington , para o fim de corrigir a ba ixa já 
então verificada, foi de effeito nullo. O cambio continuou a cahir. 

Que esperar, com taes exemplos, da mobilização de nossos 9.000.000 es-
terlinos, votados, ao demais, a o fundo de garantia do nosso m eio circula nte? 

O SR. BENTO DE MIRANDA : - Mas q u ando tínha mos 40 milhões, en-
tregá.mos. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - . Os ela extincta Caixa de Conversão, t a mbem · 
impotente para manter taxas artificiaes de cambio ... 

O SR. NAPOLEÃo GoMES: - Não se mudaram os termos da questão . E' 
sempre um jogo . E' o banqueiro fazendo a la rga roleta ou p equ enos p alpites, 
mas é sempre o Governo a jogar . 

O SR. BENTO DE MIRANDA: - O que digo é que se preconiza a acção da 
Argentina neste momento; na corrida de 1913 devíamos t er procedido do 
m esmo modo. Não o fi zemos just a m ente porque não t emos orientação. En-
tregamos o ouro. 

O SR. ARMANDo BuRLAMAQUI: - Era uma questão de honestida de. R ece-
bemos para devolver em troca das notas, e não nos podíamos recusar. 

O SR. BENTo DE MIRANDA : -Na Argentina é a mesm a cau sa. Si o cam -
bfo cab e e o ouro está depositado, a obrigação é entregar. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - O individuo que entregou o ouro e re-
cebeu a nota tinha o direito de, com , esta, ir buscar o deposito. 

0 SR. BENTO DE MIRANDA: Recebeu a nota e com ella comprou o q u e 
quiz. V. Ex. póde garantir que a pessoa que ia buscar o ouro era a m esm a 
que o tinha depositado? 

0 SR. ANTONIO CARLOS : Aqu elle deposito não constituía patrimonio 
do Thesouro. E o de hoje está adstricto ao fundo de garantia . 

O SR. BENTo DE MIRANDA: - O ela Argentina era obtido nas mesmas 
condições. 

O Sn . ANTONIO CARLos: - Não é, em summ a, o caso ela Argentina que 
está em debate. E' o caso brasileiro. 

0 SH. BENTO DE MIRANDA: Perfeitamente igual. -
O SR. ANTONIO CARLOS : - Os oito milhões de libras esterlinas da Caixa 

de Conver são constituem patrimonio do Thesouro, que não podemos, nem 
elevemos expôr á aventura de cambio erraticos . 

0 SH. BENTO · DE MIRANDA: Estou de accôrdo com V .. Ex.: OS oito mi -
lhões não teem importancia ·para o caso. Mas, o que digo, é que, s i n aquelle 
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momento a que alludi, tivessemos tido uma atitude como a da Argentina, 
actualmente estariam guardados quarenta milhões de libras, que não temos. 

O SR. ANToNIO CARLos: - Nã-o tenhamos d\lvida: objectivando melhora 
do mercado cambial, não ha contar sinão com a warrantagem que pode 
ser considerada realizada quanto á a lta somma de 1.250.000 libras; com o 
equilibrio, para que já tendemos, da balança commercial em virtude, a u .. 
tomaticamente, da propria quéda do cambio: com os saques contra a se-
gunda parcella do emprestimo externo contractado, e com o qual, convém 
assignalar, o Governo não visou, nem podia visar, o alteamento das taxas· 
de cambio, mas apenas teve em vista premunir-se dos meios necessarios 
para· attender ás despezas internas, fugindo ás emissões de papel-moeda, 
emissões que nunca estiveram no seu programma. 

Afigura-se-me, Sr. Presidente, que não precisarei de~orar-me no es-
tudo do alvitre, que se desdobra em varias suggestões, consistente em su-
brogar no Estado as divisas do comme•·cio importador, passando o Governo 
a negociar com o exportador estrangeil·o a moratoria quanto aos títulos do 
devedor, ou a . concordata . para o pagamento com reducção, seja de modo 
directo, seja por intermedio do Banco do Brasil. 

O Sn. ARMANDO BURLAMAQUI: - Medida restricta, sem effeito geral . 
O SR. ANTONIO CARLos: Quer se trate de intervenção directa, quer c10 

intervenção por intermedio do Banco do Brasil, parece-me que o resultado 
final será empenhar o Estado em transacções com as quaes nada tem, vi-
sando o beneficio de particulares, preparando para si situação provavel de 
prejuízos. (JJfuito bem.) 

Surge, por fim, com o intuito de minorar as difficuldades do commermo 
importador, em face dos creditos estrangeiros, o alvitre da moratoria, a 
espera de cambios melhores para a liquidação dos debitas. 

Esse alvitre veio á Camara em emendas que assim se classifican1: emen-
das propondo a moratoria ge1·al pm·a todos os pagamentos, quer o•·iginarios 
de letras com os estrangeiros, que•· de letras emittidas e acceitas para pa-
gamento dentro do paiz, que1· de notas promissorias, quer de creditos hypo-
theca•·ios, emfim, a moratoria geral; emendas que concretizam a moratoria 
apenai) 1;ara pagamento das dividas em ouro, isto é, a áedores estrangeiros. 

Senhores, parece que seria do maior desacerto adaptar, neste n1on1ento, 
medida que importasse em suspender a vida commercial do Bra sil, tal como 
essa moratoria geral para todos os pagamentos e pelo prazo de seis mezes 
como se propoz. (kfuUo bem.) 

Moratoria, transigimo.s com ella, não sem repugnancia, por occasião da 
guerra, á vista do panico (um dos poucos motivos justificativos dessa mP-
dida excepcional), que se receiou diante da declaração das hostilidades. A · 
situação actual differe profundamente dessa outra. E, convém lembraP, 

.áquelles que, para diminui.- as clifficuldades do commercio importador, pedem 
a moratoria geral, o parece.- de un1 conceituado conlme.-ciante, que fallou 
na reunião ela Associação Commercial, a que assisti, o Sr . Reynaldo Cou-
tinho . .. 
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UM SR. DEPUTADO: - Chefe de ·uma grande casa. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - ... a moratoria geral crearia para elle e de .. 

mais commerciantes importadores, a segui.nte situação: não poderiam arre-
cadar o dinheiro resultante das vendas dos generos de importação e, pot·-
tanto, não poderiam pagar, no fim ·da moratoria, aos credores externos. 
A moratoria geral, pois, seria, para elles, desastre maior. 

Quanto â mora:toria parcial, relativa apenas aos pagamentos em ouro, é 
de perguntar-se se não teria acudido aos que o propuzeram que ella não r e-
pugna ao espírito do Direito Internacional Privado e se não teria de pre-
parar difficuldades terríveis para os credores do outro lado. (.Apoiados.) 

A esse respeito o principio que até certo ponto póde ser considerado 
triumphante no Direito Internacional, é o de que todas as leis que a lt.eram 
convenções obrigam exclusivamente aos cidadãos do paiz que votou e~srcs 

leis. As reclamações diplomaticas teriam de sobreviver em defesa do~ in-
teresses daqueles que, confiantes no criterio do legislador brasileiro, ven-
deram ao nosso commercio. 

E' para considerar ainda, que o commercio estrangeiro, diante de uma 
moratoria surprehendente, teria de se retrahir pelo tempo a fõra, em face, 
não apenas dos commerciantes actuaes, que representam forças ephemeras, 
mas diante, e por muito tempo, do proprio commercio bt·asileiro. 

As transacções a credito Que são a essencia do comm-:lrcio, terücm de 
cessar por tempo, receiadas de novas moratorias, vigorando apenas as (JUe 
se realizassem em dinheiro de contado. 

Não envolverá o voto por qualquer moratoria a quebra •Ja circumsp-e. 
cção que nos cumpre tomar; o cambio teria de resentir-se desse voto preci-
pitado e sem fundamento, o que faria resultar inefficaz a medida com a qual 
o que se visa é a espera por um cambio melhor. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - E' um dos aspectos mai~ delicados da 
questão. 

0 SR. EURICO VALLE: - E' O factor psychologico. 
O SR. ANTONIO CARLos: - Aparteia o nobre Deputado muito bem. 
Um dos effeitos, Sr. Presidente, não tenhamos duvidas. sel'ia a quéda 

do cambio a taxas peiores do que aquellas que presenciftmos; a :11edida 
seria contraproducente. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: Trariam a herança do deser:~::lito. 

UM SR. DEPUTADO: - Já houve moratoria e isso não succedeu. 
O SR. ANToNIO CARLOS: - Deu-se então, a moratoria, diante :1o panico, 

situação unica em que ella se ligitima e num instante em que sua adopção 
foi geral, no mundo inteiro. 

Meditemos, senhores, que motivos impõem agora a moratoria. Conforme 
v imos ha pouco - e o facto póde ser observado - a crise brasileira, err< 
todos os seus aspectos, é menor do que a crise em muitas outras nações. 
Por que o Brasil - a não ser para que diante delle ainda uma vez a EU·· 
ropa se curv~ha de adaptar esse alvitre excepcional, revocato1·io do di-
reito con1mum, a que só em momentos raros é licito recsrrer? 
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Ha quem considere, entretanto, Sr. Presidente, que é preferível a mo-
ratoria votada por lei á moratoria particular, que já está sendo realizada 
com · successo e successo tanto m aior quanto os nobres Deputados que 
acompanham o movimento commercia l desta praça devem ter verificado que 
as fallencias não teem sido muitas. 

O SH. JosÉ GoNçALVES: - Ha concordatas preventiva~. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Os interesses particulares se vão ajustando ?i 
formula legitima do accôrdo entre interessados , formula que, ao contt·ario 
do que se procu1·ou insinuar, não. diminue a bsolutamente o devedor . As mo-
ratorias e concordatas, como as proprias fallencias, são vicissitudes naturaes 
á vida commercial. Não diminuem o devedor, nem mesJ:llO moralmente, desde 
que a fra ude não exista. 

Sr. Presidente, a quéda de cambio permittiu - o que foi de convenien-
-cia para o intet·esse publico - a focalização do importante assumpto que é 
o da grande e seria desvalorização do nosso meio circulante. 

Com desvanecimento verifiquei que, em consequencia desse facto, a 
opinião publica, as classes interessadas que, em todos os tempos, com tanta 
energia, actuaram sobre o Governo para a política de dispendio pat·a a 
política de obras, passaram a reclamar a reducção das despezas, bradando 
pelo equilíbrio orçamentario. 

O amparo dessa opinião é, C'Jrtamente, de importancia maxima, para o 
fim de que a acção nossa, a do Congresso, a da Camm·a dos Srs. Deputados, 
passe a nortear-se pelo equilíbrio dos orçamentos convencendo-se de que, 
em face do problema do ca mbio, o que incumbe ao Poder Publico, não 'e, 
como já disse, procu~ar corrigir a 11ituação effectiva das taxas, porém 
procurar corrigir o estado de cousas de que a situação do cambio é a 
expressão. 

Nesse estado de cousas figura , em primeiro pla no, a desordem das fi -
n a nças, o desequilibrio dos orçamentos, os grandes de/icits, em resumo . 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - M'as, no Brasil, em 1920, fvi um dOI! 
meno!·es que temos tido na historia republicana. V. Ex. qu e leu a mensa-
gem do Sr . Presidente da Republica, tem disso conhecimento . 

O SR. ANTONIO CARLos: - Sr. Presidente, onde impera o desequilíbrio do 
orçamento, a desordem nas finanças, impera o descredito, e a consequencia 
do descredito, do ponto de vista das relações economicas internacionaes, i! 
a quéda do cambio. O desequiilbrio dos orç:p:nentos força o recurso ao em-
presUmo externo; e cessada essa fonte, força o recurso á apolice. 

A apolice, não nos mudamos, transforma o Estado em um concorrente 
das forças economicas, na procura de capitaes. Della abusando, o Estado, 
cujo interesse é o desenvolvimento economico, conspira pela concurrencia, no 
mercado de capitaes, contra esse mesmo desenvolvimento economico. One-
rando o orçamento com juros e amortização, o emprestimo externo e a apo-
lice fazem persistir, por isso mesmo, crescente, o regimen deficitario. 
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O SR. MAURICio DE MEDEIRos: - Ahl está por que é censuravel construir-
s e pa gando em apolices. 

O Sn. Ar:MANDO BURL.~MAQUI : - Quando não augmentou o , va lor do pa.. 
trimoni<;> naciona l nessa proporção. 

·O SR. ANTONIO CARLOS: - Mas, Sr. Presidente, o abuso da a police de·· 
nuncia que começa o declive, que leva certo a o papel-moeda. E o recurso 
ao papel-moeda mostra que a nação perdeu o credito . A conse·quencia im· 
media ta do descredito é a quéda dos cambios estrangeiros . São noções ru-
dimentares e que eu, só com a devida venia, me animo a reproduzir. 

Raphael George Levy, grande economista, escreveu ha pouco, para a 
conferencia parlamentar internaciona l de Lisboa, paraphraseando o celebre 
bre lemma do Barão Louis; "dai-me boas fina nças e vos darei boa moeda" . 

A politica de melhora mentos materiaes, de obras novas, de serviços 
novos, precisa ser a ba ndonada. Nã o é possível, sern graves damnos, nell:t 
pers istir. 

Não ha quem desconheça que t emos innumeras obras uteis, e a té ne-
cessarias, para executar . Basta se1·mos um paiz novo. Não ha um trecho 
do tenitorio naciona l em que não se justifiquem cabalmente as estradas de 
ferro. Po1· toda a parte ha obras que são, de necessida de umas, de utilidade 
outras . Mas, no pla nejament o dessas obras, na realização de tudo que 
p ossa ser de utilidade, é mister term os em vista á capacida de financeira da 
nação (A.poiados), para resistir aos encarg os decorrentes dessas obras. E' 
o que, com segurança e descortino, aconselha va Léon Say, quando dizia: 

"E' necessario pedir ás finanças q ue tracem o limite, pois este, bem o 
sabemos, não está na utilidade sé• . •.rraba lhos uteis ·a realizar haveria inde-
finidamente. Cumpre limitar -se, ·não a o que é util , mas a o que do utll e 
possível no ponto de vista dos r ecursos do Thesouro. " 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - E ' jus ta mente isto que O Governo está 
fazendo. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Esta é , pois, a orientação que n os cumpre 
seguir, em procura do equilibrio dos orçamentos, orienta9ão que o Governo 
expoz na sua mensagem, que já tem procurado seguir, e orientação para 
cuja observancia elle passou a ter, de modo cabal , o amparo da cpiniã o pu-
blica, e terá certa m ente o apoio do Congresso Nacional. 

Mas, Sr. Presidente; contra o proposito da reducção das despezas publi-
cas se r ebellam qua ntos proclamam as excellencias das emissões do papel-
Inoeda . Para esses o papel-moeda fornece recursos para todas as obras e o 
problema consistente na capacidade financeira da Nação está facilmente 
resolvido . 

O SR. ARMANDo BURLAMAQUI: - E' uma theoria absurda, m as, a cara -
puça, pelo menos não me cabe. Fiz decla r ações positivas da tribuna sobre 
os effeitos e a efficacia do papel -moeda. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Senhores, nas emissões de papel-moeda - ~ 

uma verdade velha para os que conh ecem Economia Politica - ~stG. outro 
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e importante factor do estado de cousas de , que é expressão o cambio ba1xo. 
- A ellas tivemos de recorrer, justificadamente, na phase da guerra. As 
rendas do Thesouro se reduziram de 50 % pela cessação dos direitos d e 
importação. Era imposisvel, de subito, a creação de impostos. Estava fe-
ehada a porta dos emprestimos. Muitas das nações, das mais cultas e 
firmes no zelo pela circulação metallica, tiveran1 de a ellas recorrer. Find;J. 
a guerra, ellas deixaram de ter justificativa. 

Infelizmente, taes emissões da phase da guet"ra abriram um sulco não 
apenas na politica monetaria que o paiz vinha realizando, mas, o que {) 
mais grave, na continuidade das idéas, na sequencia dos princípios sempre 
·praticados pelos nossos homens de Estado. 

0 SR. ARMANDO BunLAMAQUI: - Não havia outt·o meio . 

O SR. ANTONIO CARLos: - Assim é que, em consequencia dellas, for-
mou-se em nosso meio uma mentalidade nova, ~m novo estado de alma 
característico elo emissionismo ou elo inflacionismo, e que Arthur Raffalo. 
witch dü~.gnostica como um estado de psycopnthia, que se traduz frequentes 
vezes, pelos mais extravagantes projectos emissores, accrescentando: "toda 
esta pharmacopéa é perigosa; prova que o veneno do papel-moeda começa 
a infectar o cerebro; queixa-se de que ha falta de credito, ausencia de fa-
cilidade para o commercio e industria .. . " E' o que se lê em o Le 1narch"i 
Jinancier, 1920, no suggestivo capitulo sobre o inflaccionismo. André Li esse 
um dos mais illustres economistas contemporaneos, director do L'Economis-
te França.is, compara, antes, esse singular estado de espirito, "a uma febre 
perniciosa, que compromette o entendimento e causa a llucinações". E' o 
que se lê em um dos ultimos numeros dessa revista, escrevendo-se não ape-
nas para a França, onde a re.acção ante-emissora está triumphante, mas 
para todos os paizes victimas desse morbus. 

Em vão, Sr. Presidente, se affirma e se prova que, sendo a 1noec'ia 
uma mercadoria, estil,, co1no as outras, sujeita ás leis da offerta e d; t 
pl·ocura, e que, se duplicada ou triplicada na quantidade existente, o seu 
preço decresce para que suba o das outras, verificando-se, no caso da moeda, 
porque ella é o v a lorimetro, que o seu excesso se ajusta ao preço das de -
mais, determinando o encare(':imento da vida. 

0 SR. ARMANDO BuRJ,AMAQUI: - E' a carestia da Vida. 
O SR. ANTONio CAnLos: - Em vão se diz que, assim operando, o papel-

lnoeda concorre directamente para a b~ixa do cambio, porque o camhio 
é a cambial e a cambial é uma mercadoria como outra qualquer , passivel 
das consequencias do enca1·ecimento do preço. 

Em vão se diz e· se mostra que as estatísticas no Brasil assignalam 
peremptoriamente, em correspondencia com o alto algarismo das emissões, 
a baixa das taxas cambiaes. 

UM SR. D~'PUTADo: - Nen1 sempre .. . 
O SR. ANTONIO CARLOS: - E diz -se mais que, nos poucos annos em que 

se possam exhibir algarismos como esses a que quer alludir o nobre Depu-



-492 

tado, o phenomeno tem a sua explicação natural nos ernprestimos externo;;, 
contrahidos no estrangeiro, e que, afastados os effeitos desse factor, o cam-
bio continúa a baixar. 

Em vão se diz que as emissões de papei~moeda nada resolvem, que uma 
emissão reclama outra, porque ha como que uma voracidade insaciavel no 
appello ás emissões : quanto mais papel se lança na circulação mais falta ha 
de papel-moeda. 

E' o concento de Inguy, no seu curso de Economia Política: "Entre los 
males de! papel moneda debe contar-se su incontinencia, que !e hace tanto 
n1ás escaso, quanto más abundante . . . ". 

Ainda agora observa-se o que occorre. Pede-se mais papel-moeda por-
q ue se considera que os bancos restringiram suas operações. E ' o mesmo 
reclamo do anno passado e por foraç do q ual creou-se a Carteira de Redes-
contos. ,Entretanto, a caixa dos Bancos, segu ndo o quadro relativo ao pri-
meiro trimestre deste anuo, accusa a alta somma de 956.000 contos, contra 
611.000 em período igual do anno passado. O que ha, senhores, é falta de 
confiança, é o quasi depr·eciamen to do cretido, facto que é infallivel no cor-
tejo das emissões de curso forçado. O Sr. Presidente da Republica, que a 
todo o tempo terá de invocar, como um dos seus maiores serviços ao Brasil, 
a energia que tem opposto ao avanço das emissões, bem diz em sua men-
sagem, al!u dindo aos contínuos pedidos de novas emissões como correctivo 
das crises que ellas mesmas aggravam: 

"Quanto á emissão, é a panacéa milagrosa. Embalde se ponde-
ra que não ha falta de numeraria, pois os bancos regorgitam de pa-
pel-moeda; que este é uma mercadoria como qualquer outra, e nã.o 
se comprehende que, havendo escassez da mercadoria, o seu valor 
decresça em vez de subir; que a emissão concorre para a u gmentar 
a impor tação e elevar o preço das cousas; que na ultima Confe-
rencia de Bruxellas, onde se reuniram financistas de verdade e os 
mais autorizados do mundo, não houve sinão dois pontos em que 
todos os delegados estiveram de accôrdo, e um deses pontos foi pre-
cisamente a necessidade de reduzir a circulação do papel , como meio 
de melhorar a situação dos cambias; que a enorme massa de papel-
moeda em circulação ent re nós não influiu sobre o cambio nos annos 
da guerra e no immediato, porque, além de outros factores de me-
nor importancia, a nossa exportação se elevou ao dobro e a nossa im-
portação desceu ao terço do que era, mas, agora, Invertida a incli-
nação da balança, actúa como elemento permanente de depressão; 
que o receio ele novas emissões, apregoadas todos os dias e em to -

dos os tons por alguns orgãos da imprensa, como o unico meio clé 
salvação possível, é tambem agente moral , importante de depr'ecia-
çã.o da moeda . 

Não ha meio de convencer a obsessão . " 
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Em vão se diz que, em face da receita e da despeza publica, o papel-
moeda opera um circulo vicioso: encarece a vida, e encarecendo a vida, 
exige mais papel para a compra de material e pagamento do pessoal cujos 
vencimentos e salarios precisam crescer. Em consequencia do encarecimento 
do material e do pessoal, mais papel-moeda se emitte, que, de novo ainda 
mais tarde terá de encarecer a vida. E' o circulo vicioso ..• 

o s'R. MARIO BRANT: - E' a espiral viciosa. 
o SR. ANTONIO CARLOS: E' espiral viciosa, que i!· á ao infinito se ..• 
o Sn. RAUL ALVES: - Mas o papel-moeda não é moeda, é credito. 

0 SR. AllMANDO BURLAMAQUI: - Isso é uma these absurda . 
O SR. ANTONIO CARLOS: - E' em vão, Sr. Presidente, que se invoca a 

autoridade dos nossos maiores estadistas, no Imperio e na Republica, e se 
rememora dentre os seus conceitos o do grande Salles Torres Homem, trium-
phante no juizo elos economistas modernos: 

"Uma das leis de circulação é que quando o numeraria diminue em 
quantidade, comparativamente á massa dos productos ou das transacções, o 
seu valor augmenta, assim como diminuirá se a quantidade é excessiva"; 
ou, procurando destruir uma confusão em que muitos ainda agora mesmo 
incidem, qual a de considerar que instrumento de circulação é capital: 
"confundindo-se capital com o instrumento da circulação imaginou-se que, 
por isso que o papel fiduciario preenche até certo ponto as funcções de 
moeda, era t ambem capital, e qu e as emissões teriam assim a virtude ma-
ravilhosa de a ugmentar os recursos da industria até onde elles fossem pre-
cisos".. . exclamando com absoluta verdade: "os capitaes são os fructos 
exclusivos do trabalho e da economia, que os accumulam para empregai-os 
na creação de novos valores. Tiras de papel não possuem a qualidade ma-
gica de improvisar riquezas; na sciencia do credito não h a lampada de 
Aladino" ... 

Ainda Sa lles Torres Homem, quasi ditando para a actualidade, reaffirma 
outro principio que a sciencia economica nunca cessou de consagrar como 
uma das suas verda des: "A multiplicação dos signaes representativos da 
moeda a ugmenta as a.rterias da circulação sem augmentar ao mesmo tempo 
a quantidade elos valores circulares: e, neste caso, o refluxo é igual á 
emissã:o. Os que pretendem, por semelhante meio, prover ã escassez de 
capital assemelham-se áquelles que na deficiencia real de artigos e de ge-
neros de producçã o propuzessen1 como remedio o duplicar-se o numero dos 
carros para tra nsportal-os ao n1ercado." 

O SR. AR;'.iANDO BURLAMAQUI: - Desde que guarde a proporcionalidade 
com o volume dos productos. 

O SR. AN'rONIO CARLOS: - Os capitaes, diz esse grande estadista, con-
testando o nobre Deputado pelo Piauhy, "são os fructos exclusivos do tra-
balho e da economia, que os accumulam para empregai-os na creação de 
novos valores. 
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O SR. MARIO BRANT: - Quando não é excessivo, é capital. 
O SR, ANTONIO CARLos: - "Tiras de papel, dizia o famoso estadista, 

não possuem a qua lidade magica de improvisar riquezas. Na sciencia do 
credito não ha lampada de Ala dino. " Em vão se invoca ttido isso porqu~ >t 

allucinação nada deixa ver, m enos comprehender. 
O SR. ARMANDO BURLAMAQUI : - Mas sem o papel -moeda essas rique-

zas não vêem ao mercado. 
O SR. GILBERTo AMADO: - Mas se compram com as notas as fazendas 

de café. 

O SR . ANTONio CARLos: - Eis ahi p ersistindo a confusão entre capita l 
e meio cir culante; não se compram fazenda s de café sinão com o capital 
de que o papel-moeda não ê mais que o peior dos vehiculos .. . 

0 SR . ARMANDO BURLAMAQUI: - V. Ex. está fallando muito bem. 
O SR. ANTONIO CARLos: - Qua ntos se colloquem nesse ponto de vista 

que propugno, são considerados inimigos elo commercio, inimigos da lavoura, 
inimigos da industria. 

O SR. NAPOLEÃo GoMES: Não apoiado. São verdadeiros amigos. 
O SR . ANTONIO CARLos: - Diz bem o nobre Deputado: somos os verda-

deiros amigos. Se nos collocamos nesse ponto de vista é porque somos 
realmente os veradeiros amigos do commercio, da lavoura, da industria; e 
quando os r epresentantes dessas classes reclamam perante o Parlamento 
medidas consistentes em emissões de papel-moeda, não t enh amos duvidas, 
elles desservem aos interesses dessas classes. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - . Seria um a bsuedo si tivessemo's de con-
servar a mesma emissão do Imperio, com o volume da produ cção a ctual . 

O SR. ANTONIO CARLos: - Sr. Presidente, o papel-moeda é nocivo i't 
· lavoura, ao commercio e á industria . São apparentes e illusorias as vanta -

gens que a lguns erradamente invocam . 
0 SR. ARMANDO ' BURLAMAQUI: - Mas nos E stados Unidos com a ple-

thora do ouro, está-se da ndo o phenomeno da congestão monetaria . H >t 
excesso de dinheiro. 

O SR. ANTONIO CARLos: - A situação é diversa : outras causas, outros 
effeitos . Mas, não desejo a longar-me n o exam e desses princípios, que só 
não triumpham completamente, talvez pelo motivo a que, em seu livro sobre 
os bancos do Brasil, a llude, em 1848, o estadista que foi o Visconde ele Souza 
Franco : 

" .. . as difficuldades do melhoramento do meio circulante provém, a lém 
de outros motivos, da facilidade de espírito com que se menospreza a opi -
nião dos pr.ofissionaes para attender somente á propria. Acontece, a res-
peito das finanças, com o da medicina, talvez pela influencia que teem, ambas 
sobre os dois princípios attributos do homem, a vida e a propriedade 
que ainda os m enos imbuídos em seu s triviaes princípios se julgam habilita .. 
dos para decidir suas questões. E não é novo ouvir pla nos financeiros a 
quem não possue a menor tintura de sciencia, desconhece os factos ante-
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riores e presentes do Imperio, e a relação em que estão uns pa ra com os 
<>utros. 

Desde Vasconcel'los, em 1832, até. Leopoldo de Bulhões em 1Gl0, os bons 
principios quasi que nortearam a administração publica . . . 

O Sn. JoAQUIM DE SALLES: - Mas até 1899 ficamos como es k'l.vamos 
-em 1832. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Applico as n1esma s palavra s ao otu·o 
.americano e tiro as mesmas conclusões. 

O SH. JoAQUIM DE SA!.LES: - Foram os psycopathas da Republica que 
fizeram o progresso do Bra sil em 20 annos, e não em 70 ou 80, no 
I·mperio. 

O Sn. ANToNio CM1Los: - Sr. Presidente, é outra confusão l ::unentavel; 
não foi papel -moeda que fez a riqueza do Imperio, n e1n concorreu para a 
.da Republica. Foi o trabalho nacional. 

O SR. JoAQUIM DE SALLES: - Não se trabalhou dura nte a guerra? E foi 
,papel-moeda que acabou com a guerra? 

O SR. ANTONIO CARLos: - .. . accumulando economias, porque só o ca-
pital dá fructos, só elle é capaz de p1·oduzir. 

( T1·oca1n-se cliveTsos atJartes.) 

Sr. Presidente, pediria a V. Ex., · meia h01·a ele prol·ogaç;fw pa ra con-
-tinuar o meu discurso. 

0 SR . PRESID<:NTE: O Si- . Deputado Antonio Carlos p ede-me que con-
-sulte á Camara sobre se lhe concede uma prorogação por meia h ora , afin1 
õe que possa concluir o seu díscurso. 

Os senhores que approvam essa prorogação quei ram se levantar . 
. ( Pausa.) 

Está approvada. 
Quando, Sr. Presidente, Salles Torres Homem ·p,·oclamava que na 

sciencia elo credito não havia lampada de Aladino - é que á sua concepção 
escapava o mecanismo engenhoso, admiravel , dessa Carteira de R odescon--
tos, déstinada a realizar a nossa felicidade monetaria, e certo t!unbem a ile 
todo o Jnundo, pois seu funccionamento só depende de factores f a.ceis, como 
sejam notas promissorias e machinas de estampar papel. A emissão quasi 
livre ~obre letras e not..'ls promissorias, crea a prosperidade '"conomic='t, 
forma o capital , estimula o commercio, a lavoura, a industria ! Esse o prin-
cipio triumphante, para a -rnentalidacle inflaccionista. 

Sr. Presidente, ninguem se illuda - só se comprehende, só se tolera 
apparelho emissor de notas quando essas são conversíveis en1 ouro e á vista. 
De out1·o modo é o abuso, a infla.cção, o reinado . puro e simples do papel-
litogc·a]Jhado. 

Quereis saber, senhores, quaes os effeitos que a Carteira t erá de pro-
duzir? Eil-os na historia dos nossos bancos emissores. 
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Em 1853, o Visconde de Itaborahy, animado diante do excellente estadQ. 
economico da occasião, expresso em cambio desde 1849 acima da paridad,;,. 
lançou as bases do novo Banco do Brasil emissor, o qual, apenas creado, 
à tirou-se á faina das emissões continuas. O limite inicial, fixa.do no duplo· 
do fundo disponível, foi depressa transposto; a elevação ao triplo alterou-
se, pouco tempo depois para o quadruplo, vigorando, por fim, em toda sua 
plenitude, o curso forçado. Concomitantemente com esses. feitos experimen-
tava o Visconde de Souza Franco a pluralidade de bancos emissores. O 
papel-moeda destes , cmn o Banco do Brasil, inundando ss pr·aças que por 
elle embora as proporções crescentes, cada vez mais sequiosas se mostra·· 
va.m, afim de oper·arem tambem sobre o que na época foi denominado "let-
tras de alfinete", c:'oncorreu poderosamente para as graves crises commer-
ciaes de 1857 e de 1864, que consumiram avultadas fortunas, occasionaram, 
formidaveis prejuízos entorpecendo por alguns annos o desenvolviment<J>. 
economico e fina.ncei.ro do paiz. 

Em 1866 as emissões tivera m ponto final, com a lei votacl:t desse :n.no1. 

para cmja approvação influil·am decisivamente, com attitudes claras o él efe-
nidas, Itabora.h.y e Souza Praneo, que haviam sido os prineipaes faotores• 
elas ~~missões bancarias r1esE:a phase. Em parecer que assígn•1ra1n, e que 
consta dos Annaes do P a rlamento, esses famosos estadistas disseram que· 
o Banco do Brasil havia degenerado em "pura fabrica de papel.-1noecla ." 

Depois dessa tenta tiva infeliz, executada de 1853 a 1855, s6 em 1838· 
nova experiencia se fez, já então olvid>:das as más consequencia.s das ante-
riores, Mas, as nova s emissões bancarias não iriam alcançar suecesso-
melhor . 

Em 18R9, o Visconde de Ouro Preto concedeu a faculdade emissora ao· 
Banco do Commercio, a o Ba•co Nacional, ao Banco de S. Paulo. A Repu.-
blica, insistindo nessa mesma rota, ampliou-a a outros btcncos, orientando-s e. 
mas tarde, na clirecção da unidade bancaria. emissora . 

O n1eio circulante em c onsequeneia dessa. política transbordou de Ílllp.ei · 
moeda dos bancos o qua l , embora a linha ascensional das emissões , semp!·O' 
foi ceputado deficiente pela s pra ças que, em plena ebulição <le negocios, sli-
menta.dos pela facilidade e abuso elo credito cresciam ar-bitrariamente o· 
vulto das transacções. As especulações, a jogatina., o ensilh.a.mento, tudo Vl-
ven•lo c1o papel-moeda, lançado aos borbotões assignalara.m eR~a phase de 
nnissões bancarias, c1Jjo epilogo, como o das outras foi caracterizado por· 
inesquecíveis desastres , dos qua es participou uma gera ção que, sobrevivcn t " 
[·inda. poderá depôr quanto aos prejuízos de toda a ordem por essa época. 
verificados . 

Sem 0 correctivo de conversabilicla.de obrigatoria d a s nota s , os ba.ncos, 
por esse tempo, emittiam continuadamente, embora em linlites prefixados, e 
emittia m ta,nto a cima das necessidades reaes que, ao en.vez de numerario· 
rara os negocios , procuravam-se negocios para o numera rio. 
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Nãa ha obice possível, sinão em theoria, para as emissões bancarias sem 
o cont·rôle da conversabilidade. Em 1896 · a lei de 9 de dezembro extinguiu 
:>. :!aeuldaele emissora dos bancos, depois de constatados e lamentados os m:los 
effeitos que ella causou. O Thesouro teve de chamar a si a responsabilidade 
das emissões, cujo alto algarismo excedeu de 300.000 contos. 

Com o Governo Campos SaHes-Murtinho a reacção contra as emissões 
culminou, e, em consequencia, o cambio subiu, a infracção cessou, a situação 
financeira deixou ele ser sombria, e a política do equilíbrio elos or çamentos e 
do saneamento elo meio-circulante assegurou-nos os dias prosperas do qua-
triennio que se lhe seguiram, no cm·so do qual Rodrigues Alves e Leopoldo 
de Bulhões fi caram fieis aos princípios que aquelles lhes transmittiram. 

Estou certo que se nova reacção não se operar de prompto, nem por 
lsso a victor ia final deixará ele competir aos que, como eu, combatem as 
m a chinas -emissoras. Ella terá de provir do excesso dos mais. A Carteira 
com um limite inicial de 100. 000 contos, tem já suas emissões beirando üS 
~00.000, e o tempo mostrará que esse limite é pequeno ... 

UM SH . DEPUTADO: - Attribue-se tambem o insuccesso dos Bancos 
Emissores á coexistencia de sua circulação e da do Thesouro. 

O SR. ANTONIO CARLos: - O papel-moeda é sempre o papel-moeda . E 
essa coinciclencia nem sempre !'!e verificou. Na vigencia dos Bancos Emis -
sores, só elles, em regra, emittiram. 

Observo, com pezar e a pprehensão, que, nesta a ttitucle sou quasi mn 
isolado. (1!11ütos não apoiados .. 

O Src RAUL ALVES: - Sob o ponto de vista geral, V. Ex. não está iso-
lado, mas em um paiz que ni'io tem moeda sinão o papel, desprezal-o, unico 
meio circulante para as nossas transacções, é o que não ê cabível. Todo 
mundo está com V. Ex., quanto a fazer sentil' que o nosso papel-moeda tem 
sido applicado desgraçadamente, tem sido atirado pela janella. 

O Srt. ANTONIO CAHLOS: - Nunca percamos de vista, Sr. Presidente, que 
o proceso bolchevista na Russia, para a destruição do capital, tem sido o 
da s emissões continuas e que a lli um queijo de dois kilos, já está custando 
dois contos de réis da nossa n10eda. Lembremo-nos ainda que a Colombia , 
devido as emissões, desvalorizou por tal forma a sua moeda, que a viu 
cahir, do seu valor nominal de cinéo francos, a dois centimos e m"eio, com 
um desagio, portanto, de 20.000 o/o. 

Sei bem, Sr. Presidente, que aos propugna dores desse meu ponto de 
vista , como a min1 mesmo, se appellicla, frequentemente, para se nos dimi -
nuir a autoridade, de theoricos ... 

O SR. NAPOLEÃo GoMES: - Mas como V. Ex. está toda a historia eco-
nomica e financeil·a da Naçao ... 

o_ SR. ANTONIO CARLos: - Que é a theoria, s:·. Presidente, senão a sys-
thematizaçã.o dos factos ela pratica? E' a observação systematica dos factos 
ela pratica que inspil·a e dita os sãos principias propugna dos pelos doutri-
narias ela Economia Politica. Inquinar de suspeição os theo1·icos equivale 
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â condemnação dos livros, substituídos pelas inspirações do charlata nismo . 
Em a celebre Conferencia Financeira de Bruxellas tomaram pa rte banquei-
ros, commerciantes, industriaes e nella se representaram as mais cultas 
nações, inclus ive o Brasil. Dentre as poucas conclusões unanimemente ven-
cedoras figura a de que "é preciso pô1· cobro, sem dmnora, ás emissões 
fiducia.rias, agindo-se no sentido de deflacção do credit o e do m e io cir-
culante . ". 

Ma is recentemente, na Conferencia Parlamentar Internaciona l ele Lisboa, 
1guaes conclusões foram vota das e muitos dos que nella tomaram parte 
vivem no mundo dos neg ocios. Raphael George Levy, r elata ndo uma these 
sobre o a ssumpt o, disse, entre outl-os suggestivos conceitos: "E' inutil fe-
cha r os olhos a este facto: o mundo corr e a uma loucura financeira ·e ao 
desastre, s e não renunciar á política ele imprimir bilhetes, ao envez de traba-
lhar, economizar e taxar " . 

N a ções praticaco como a França , a Italia, a Inglaterra , os Esta dos Uni-
dos, estão já no caminho na deflacção. Em o parecer que li á Commissão ele 
Finanças, ci tando t ambem um espírito pratico, o Presidente da Liga do Com-
mercio, expuz a s ituação ela cir culação n esses pa izes, conforme os dados d>1 
"The Stock Excha nge Gazette ", de 19 de n1aio do corrente anno, confirn>a-
clos, quanto á Inglaterra, })elo numerp ele 23 de junho ultimo. 

Sr. Preeidente , o terceiro factor do es tado d e cousas de que o cambio 
é :1. expressã o, é o ba lanço ele debitos e cr editos inter nacionaes , em o qual 
o elementu preponderan te é a bahtnça commercial. 

Para ef<se bala nço o concurso decis ivo é o do tra balho nacional, desse 
traba lho que, a peza r <lo pa pel-moeda , pre parou-nos o B1·asil de hoje, d.: 
cujo grande pr·og res,co elevemos nos orgulhar. Fiquemos certos, porém, de que 
esse traba lho naciona l r·esulta rá inefficaz, prejudicado e até contl·aproclu-
cente, s e. o:< nosos homens de Estado, persiRitirem em cultivar a política 
do defliquilibl·io fina nceir o e em det u rpar, corromper e aviltar, pelas emissões 
de pa pel-moeda, o r egimen ·moneta rio elo p aiz . (.!l-hd.to bem.; mu:ito bem. ! Pal-
mas . O O?"arl o1· é m.u.i to c·umprim cntada.) 

O S:l'. Ayres da SiJYa-: - Não tenciona va , Sr. Presidente, intervir nos 
cteba t <'S a ber tos . n E'ste P nrla m e nto, em t orno ela formida v el crise econoinica, 
por q ue passa o pniz e que a gita nossa s gra n des G"-Pitaes. O evolver desse•-l 
d eba t Ps, a qui e f6 r a d o P a rlamento, fez leva nta r cen suras que alcançam 
o Esta do que t;~nho a honra de rep resenta r e f' Ó por isso interrompo o s i-
lenci o a que me t enho propositadmnente impost o. Disse cr ise formlda vel, 
Sr. P l\?~ i r1 ente, p orque não e ncaro, ne~ te ins tante , simplesm ente a ba :i:o.:a 
·àaa ta.xas cambiaes. D e outras occa siõeR temos tido baixas ex cess ivas dessas 
t a xa>' e n em por isso o paiz se resentiu tão for t em ente de tal a viltamento . 
l!J' que entà o , S r. P resiclente , ·si o can1hio esta va ba~xo , a inda , ass ln1. o~ 

p r·oductos oriundos. do traba lho nativo, a lc:u•qavam altas e fa rta s compen-
sações : a bot·racha cheg ou ao maior auge de ~eus m ais comp ensadores , n1ah; 
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retnunerativos e melhores preços; os productos das industrias agrícolas o 
creadoras recebia m fartas remunerações . De modo que, Sr. Pres idente, sem 
embargo de taxas mesquinhas por pa1·te do inte1·can1bio 1nonetario com ou-
tros pab:es, ainda assim as trocas commerciaes se fariam, a n1ovimentaçã·> 
da fortuna mercantil em giro jümais se paralysou, fossem embora de mais 
custo;~a acquisição os productos do trabalho a lieni.gena, re]Jl·esentado pelas 
dive1·sas e m.ultiplas mel'C<Hlorias que somos fm·çaclos a import9.r. Neste mo-
mentr., Sr. Presidente, que se observa'? De um lado, baixa excessiva elas ta-
xas carnbias, consequentemente a lta desmesurada dos productos estrangei-
ros ou ditos e;;trangeiros, e do outro lado depreciação fantastica dos pro-
duetos nacionaes, salvando-se neste maremagnilm apenas o café, isto por 
que ~>.O seu amparo foi o Gover·no da Nação, intervinÚo dil·ectamente no 
mercado, qual um comprador, um commerciante vulgar, afim d e valorizar-
1.\J.e a acquisiçií.o. 

Dir-se-ha, Sr. Presidente, que um dos motivos da grande baixa de preço· 
de nossos procluctos está. entre outras ra;,:ões, na excessiva tributação in-
terna )?Or pal"te dos Estados e municip~os. E' m.:traordina1·io, supponha-se, 
que o bovi!10 que parta de Goyá~ e Matto Grosso pague impostos de exporta-
ção naquelles Est:tdos e ainda seja onerado em Minas e Rio de Jalieiro; aca-
be-se <'Om tanto imposto ele exportação e te1·-se-ha o primeiro- passo dado 
para o resurgimento economico brasileiro. Não sei , S1·. Presidente, como po-
deriam viver os Estados ela Republica sem a cobrança do imposto de ex .. 
porta.ção - S. Paulo o Estado modelar , o padrão de gloria, diga mos, deste 
paiz, tem a sua m a ior fonte de renda nos impostos de exportaç;ilo; não se 
compre11ende, pois, como stigmatizar-se esse imposto tax:'ltiva mente autori-
zado na nossa Cart-"1 Constitucional. 

Dir-se-ha que uma vez pago o imposto em um Estado, a outro qualquer 
deveria se1· defesa a cobra nça. Mas, Sr. Presidente, como não ser assim, :;-i 
no presente n1omento a deficientíssima engrenagem de nossos m eios de trans·· 
porte não. pode evitar que os bovinos, supponha-se, exportados de Goyaz ou 
Matto Grosso, se encorporem, pela estadia dura nte mezes prolongados, a 
massa do patrimonio de bens, mineiros ou bahia.nos, digamos; beneficie-se :'le 
tu.do quanto alli se faz ao favor dos interesses ela colleetividade e se vejam 
por isso sujeitos ~>.s tax<~s mineiras ou bah.ia nas de exportação?! V. Ex . 
e a Camara sabem, Sr. Presidente, que os bovinos exportação de Goyaz, 
especialmente, pe.k-t a bsoluta falta de transporte sahem desse Estado e a pós 
prolongada viagen1 exhaustiva e fatigante chegam aos mercados mineiro~, 

b'lhianos ou maranhenses e ahi quedarn-se m ezes a fio á e>;pera de engorda. 
e só depois, de quatro a seis mezes, siio nov,unente movimen ta dos para ""' 
pontos ahatedores ou sejam xarqueadas ou sejam para o consumo im-
mediato. I :;:;o se daria, Sr. Presidente, si já houveramos eogitado mais séria-
mente dos noss os meim1 de t>:·ansporte pa.;:·a o Interior de nosso p>tiz? Si h.>., 
Sr. P1·esid.e nte, uma co usa. extranhavcl e aliii.s a coope1·ado1·a n1ais directa 
de no:;~o desequilíbrios economicos, é que apôR trinta e dois a nnos de gastos 
e emprehendimentos sumputuarios ainda. nào houveramos inscripto e levado 
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;por diante, nesse lapso · de tempo, a ideia firme e resoluta de dotal" o paiz 
de uma estrada de penetração ao mesmo tempo estrategica e cornmercia1 
pondo em juncção todos os Estados da Republica, conjugando-se para o 
mesmo surto de se auxiliarern nos bons e mãos momentos. 

Duplicam-se os meios de transporte para capitaes de beira mar, du-
plicam-se as linhas de ferro para algumas capitaes centraes e, no emtanto, 
deixa-se no mais completo abandono, as regiões centraes do Beasil, onde 
permanecem quasi intactas as grandes reservas patl·ias, donde dimanarao 
mais hoje ou mais amanhã, queiram ou não, elementos para nosso equili-
brio economico, ou seja haurindo no reino vegetal ás riquezas ilnmensat; 
com que elle poderá contribuir para nosso surto econom1co, ou indo desen-
tranhar dese solo uberrlmo as reservas mineraes que elle esconde, inclusive 
o proprio ouro, o ouro de que tanto necessitamos para nosso auspicü1do 
equilíbrio financeiro. 

Tal vez seja esse o maior cancro de nossa economia. 
Ainda ha poucos dias, Sr. Presidente, o illustre e conceituado Deputado 

Sr . A. Burlamaqui, nome que eu declino com venia, merecidamente acatad..., 
pelo seu talento, desvendava aos olhos da Camara a enorme riqueza latente 
que faz soterrada nas mattas uberrimas de seu Estado natal, o Piauh.1·, 
que com tanto brilho representa no Parlamento, queremos nos referir á 
paln1eira que fornece a amendoa chamada côco ba-bCLSS1Í. Segundo os dadt>::; 
do illustre e acatado parlamentar, dados aliás fornecidos por pessoas ex-
tl·anhas ao nosso paiz, uma commissão americana, as reservas de utilização 
dessas a mendoas, si aproveitadas, poderiam contribuir para a riqueza· patr!a, 
com, pelo meqos, cerca de seiscentos mil contos, somente no Pia uhy! 

Pois bem, St·. Presi('lente, quem, como · o humilde Depuh'tdo que occupa 
a attenção da Camara, tem- percorrido o centro do paiz e1n diversas dire-
cções, h u de testificar que a palmeira alludida está derramada, digamos 
assim, em uma immeri.sa á r ea que vae do norte ele lVIinas, estende-se pelo 
centro de Goyaz, a lcança Bahia, Piauhy e Maranhão e vae extinguir-se 
nas mattas altas elo Pará e de Matto Grosso, e que a riqueza nativa per-
dida nas regiões centraes de nossa terra, somente na amencloa babassú , a 
aquilatar-se pelos dados tão patrioticamente fornecidos pelo illustre Sr. 
Deputado A . Burlamaqui a lcançam não mais a seiscentos mil contos, m as 
a algumas dezenas ela referida importancia. 

Mas, Sr . Presidente, não somente é o babassú a palmeira oleaginea 
existente no centro do paiz; outras ha e de igual importancia, umas rastei-
das, outras arborescentes e que fornecem precioso oleo de côco tão u sado não 
somente nas industrias como até na alimentação. 

E, si das palmeiras passarmos a outros vegetaes, entre elles o piqui qu~ 
meclra em uma extraordinaria abundancia no centt·o do Brasil, terá a Ca-
mara dos Srs. Deputados uma pallida idéa do quanto de productos oleagino-
sos com q ue poderiamos contribuir para cooperar no resulgilnento de nosso 
auspiciado equilíbrio econom ico, ou seja aproveitando o oleo e os sub-produ-
ctos das amendoas que, digamos, é um excellente combustível, ou ainda 
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:util~anclo ns palmas dos referidos vegetaes, hoje excellentemente empre-
:gados em in numeras · industrias . 

Não .seria desopportuno lembrar e insistir, Sr . P1·es ide nte, que as in-
<lustrias acaso oriundas .do emprego dos productos de nossas vastíssimas pa l-
meiras ficariam exclusivamente nossas, pois que, como sabe V. Ex., taes 
palmeiras levam annos, muito annos mesmo, para fructificar e poderem ser 
-utilizadas. 

Diz-se, Sr . Presidente, que não possuímos mattas; aqui mesmo na Ca-
Inara, de uma vez por outra, repete-se o erroneo asserto e até legisla -se 
prohibindo a derriba das m a ttas. Sei bem, Sr. Presidente, o alto valor do 
reglmen floresta l sobre a r egularidade da estação das chuvas. Mas como 
vedar-se, como prohibir-se ao homem a derriba das mattas, quando elle se 
·e ncontra em regiões e felizmente para nós não são poucas , onde a matta 
·é o seu inimigo, é o elemento que lhe é contrario ao desenvolvimento? Pois 
bem, essas densas e espessas florestas lá estão, do centro pa ra o norte do 
r>aiz, hoje apenas conhecida s pelos indígenas e só pelos civilizados _quando !hei!! 
vão ao encalço para despojai-os de seus haveres e trucidal-os. 

Taes reservas· florestaes são outras tantas riquezas latentes, á espera 
de tl'ansportes, a nós outros que pejamos nossa importação com a introdu-
_-cção de madeiras de construcção, quando temol-as das m elhores em nosso. 
p aiz. 

A falta de transporte, Sr . Presidente, vae arrefecendo no nascedouro d'f-
versas industrias extractiva:.: , entre ellas, eu poderia citar a da amendoa, 
-chamada castanha do Pará, ainda ha ·pouco tempo em tão alta cotaçàt; 
no mercado de Bzlém, do importante Estado do norte . A outras, si não 
<:oopera para o arrefecimento, contribue grandemente para a baixa em preço 
de tal ordem que não sei como teem podido resistir; haja vista, Sr. Presl-
dente, o que se está passando com a borracha. 

Si, Sr. Presidente, para o lado elas reservas vegetaes nativas descortt~ 

nam~se para n ós outras possibilidades economicas, fantasticamente promis-
soras, só a~uardando os meios de facil communicação, no que depende o· 
centr o e norte brasileiros, sob o ponto de vista das reservas mineraes é real-
mente· doloroso que estejamos dando ao estr a ngeiros , que nos conhece ma13 
a nós elo que nós conhecemos a nós mesmos, a constante demonstração de 
uma quasi incapacidade, atarefa dos inclefinida 1nente com os protlerúas ec .. -
nomicos porque não sabemos utilizar o que é nosso, não queremos ir apa-
nhar com as mãos aqulllo que a natureza tão farta e prodigamente nos 
dotou. Ainda ha poucos dias, Sr . Presidente, o illustrado m estre Sr. AugustG 
de Lima, cujo nome é justamente acatado nes te Parlamento e ::::.;:;i; meio,_ 
intellectuaes do paiz, em excellente · discm·so, nesta Casa, assim se rererta 
á industria aurífera: 

"Agora, si apezar da antiguidade de quasi um seculo dessM 
duas minas, ellas dão 300 arrobas de metal para as arêas da Uniao 
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que se não deve esperar das eobert:-ts apenas, por uma p equena ca-
m ada, e en1 que os estrangeiros verão a imagem do nosso «Oanctont-r 
do nosso descuido, do nosso desrnaselo?. . (Apoia.ao. J 

São pequenas explorações, a penas, arranhando a t·ocha, e na.,. 
quaes o encontro da Rgw:t. faz recurar os proprietal'ios, porque nãv· 
dispõem ele ca pital. 

Si os nobres Deputados consultarem os ann:tes da n1inernçu.o Ú<•· 
E stado de Minas, especia lmen te "L'or á MinÇLs Ger aes", elo Pnut 
Ferra nd, encontrm:ão revelações de pasmar, quanto á incuria do,., 
governos que se t ê1n su ccediclo no Imperio e na R epu blica , com u.·· 
desprezo ele uma opu!en cia qu e os faiscadores, ainda com os proces· 

. sos primitivos de lavagem e batêa, conseguem aproveitar todos O» 

àias a m argem dos rios, corregos e ribeiros. " 

Poderia, Sr. Presidente, accrescenta r e testificar sob o dito ac testf' .. 
rnunhas de vista, que percorreram o centro do paiz, rios e ribeirões, tão ri -
cos ou m a is ricos em minereo a urifero do que eis rios da Australia as1;ir."" 
m'o referiram diversos exploradores mnericanos que nos t êm visitado. Rios 
ha., Sr. Presidente, Srs. Deputados , em que os habitantes ribeirinhos, se 11-
rnitam, em determinadas épocas ela estiagem a ir colher ao fundo, em ·arro· 
ja dos m ergulhos , as areias jácentes no leito, e depois subrnette-as a o pro ·~ 

cesso de faiscagem, e bateamento e a hi encontram reservas auríferas suffl-
eientes para a a cquisição de objectos que lhes bastem ao viver despreoccupa_ 
do , como soe ser a vida no interiot· do paiz. 

Poderia citar innurneros rios consider a dos mais ricos do que os da Am•--
tralla . Poderia citar o Tocant ins, apezar de ter lido a opiniã o do actual SL 
Ministro da Viação, em um r ela torio que é do conhecimento da Carnara e· 
no qual S . Ex. que percorreu pouco mais de 300 kilornetros do referid'<-
rio contesta e contradiz as asserções ele J a mes Orton. Mas, Sr, President", 
entre o dito do illustre Sr. Ministro da Viação e o dito do Sr. J a rnes Orton , 
prefiro ficar com toda opinião de Orton , porque elle percorreu não 300 kilo-
m etros a penas, mas á extensão ele quasi todo rio Tocantins, 

O Sn. NA'POLEÃo GoMEs: - E com observações muito p reciosas, porque 
el!e conhece todos os affluentes e a s suas riquezas. 

O SR . AYRES DA SILvA: - Poderia citar o rio Taquaru ssú, lembntdo pel•~ 

Sr , Castelnau, o de Balsas, affluente do rio do Somno, explorado por urna 
commissão americana . Poderia ainda cit a r o rio Pedras, onde uma cornmis-
são belga, em um insta nte da refeição, em um prato que servia para a al:-
m enta,çiio e ncontrou mostras de minere os de ouro e diamantino. 

Mas, Sr. Presidente, não ficam a hi nossas reservas m ineraes, todos sa-
h.emos que somos o pa iz m ais rico ele ferro, de mans-anez, cobre, crystaes 
de roeha , de varias modalidades, dia m a ntes, carvão, petroleo, etc.. etc., e 
tudo isso jaz la tente a espern d e meios de tra nsporte. Iniciemos , Sr. Pre. 
sid0nte um traçado ferro-via rio que conjugue em primeiro Jogar os interes 
ses do Brasil , que nos torne um paiz uno e capaz de nos satisfazermos uns 
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aos outl·os nos momentos de emergencias difficeis, e somente depois di ~so le 
vemos por· diante as outras grandes reformas de que tanto necessitamos par:t 
nos ·collocarmos na vanguarda. das grandes potencias do mundo. De que ser· 
veria incentivar o credito, facilitar a prqducção, cultivar a inte!ligencia , m 
depois os beneficios, que podessem originar de tão bellos melhoramentos come> 
nptimas e fartas colheitas intelligente e laboriosa mente obtidas res ultariam 
improdúctivas á falta dos meios faceis de permuta o deslocamento? 

Neste momento, Sr. Presidente, elementos do grande Estado sulino, Sã,.. 
Paulo, o Estado modelar, como ha pouco eu o disse empregam suas ene rgias 
para mais uma estrada de ferro que os ligue ás Republicas do P1·ata, f... 
cat:,t, sen~ duvida, de grandes consumidores para as suas merca dorias, pm·a 
os seus mercados productores. Dessas Republicas, o grande Estado jà re· · 
cebe, entre outros elementos de materia prima, o~ fornecidos pela industri:>. 
dos trape!ro~ . óóóõó 

1\l[as, Sr . Presidente, por que esqueceren~-se o~ magníficos merca dos do 
norte e cenü:o do paiz, - consumidores obrigados das industrias paulistas "' 
naturaes fornecedores das n~elhores e mais abundantes materias primas de 
melhor especie. Não se1·á, por ventura, ao centro do paiz que S. Paulo e 
Rio de Janeiro. vão pedir um dos elementos nobres da alimentação a earn"' 
bovina? Como esqueceren1-se essas regiões, quando se tra ta da da diva dos· 
meios conducentes a o progresso"? 

Si ha, Sr. Presidelite, factores que devessem a.ctuar detidamente par•.• 
a resoluç:io que ora se encontra em 16co - a approximaçiio poe vias-ferreas 
das Republicas do Prata., nenhum de mais efficiente valla deveria sobre-
pujar que este outro - somente o realizai-a a.pôs nossa completa e ab:;olut>.. 
ligação pela viação pelo centro com os Estados ·do Noete do paiz. A li-
gação para o Prata abriria aos mercados de S. Paulo um consumidor cal-
culado em cerca de oito milhões e novecentas mil almas, pois que tanto 
orça a população conhecida das Republicas do P a raguay, Uruguay e Argen-
tina. Os mercftdos do norte e centro do paiz, offerecem aos productoref'.l 
paulistas uma população de treze milhões e trezentas mil a lmas. Além disso,. 
Sr. Presidente, essa ligação abriria pa1·a as grandes industria.s ele S . Paul6. 
e Minas a maior e mais abundante fonte de materia prima que possa existir 
no mundo, não fallando nos productos alilnentares, a carne de bovinos, sul·· 
nos. etc. 

Não ê só; essa ligação, sobre ·todas as outras vantagens, tr·azer-nos-ia 
unidos, conjugadoR efficientemente par.a os nossos melhores e peiores mo-
Inentos. 

Admittida. á m édia de exportação annual em 80.000 bois, em 32 annos· 
de Republica, Goyaz tem cooperado para a fortuna dos Estados visinhO!>· 
com, PE'lo menos, uma média de 52. 800:000$000 entendido que os bovinos e· 
sub-productos deixem aos Estados uma média de 10$ por cabeça. 

O Sn. AMI'lliiCANO Do BRASIL: - O sul de Goyaz exporta annualmente 
cerca de cem mil cabeças para os Estados de Minas e S. P a ul ;:;. 
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0 SR. AYP.ES DA SILVA: -Pelo que se lê no Jornal elo G'011t1lW?'Ci.Q de hoje, 
o Estado de S. Paulo aufere de impostos sobre cada cabeça de bovino, cerca 
<1e 33~000, ao passo que o dü·eito de exportação goyana não alcança 10$000. 

Neste instante, de crise, Sr. Presidente, crise formidavel , devido ao não 
poderem ser aproveitadas as grandes e innumeras reservas que possuímo~. 
crisf.l m·eada em especial pela imprevidencia conectiva, eu não regatearia 
meu voto ás medidas lembradas no projecto ora em discussão. 

Não posso, Sr. Presidente, de modo algum deixar p assar com minha 
:acquiescencia a idéa de se pararem as obras em construcção, ou sejam es · 
tradas ou sejam telegraphos. Darei, sim, pleno e inteiro consenso ãquillo 
.que condiz com a paralysação e adiamento dos gastos para festas, festas 
meram~n.te sumptuarias e improductivas . Um Estado da R epublica, Estado 
abandonado, inexistente, quasi como expressão beneficiada, ha pouco fes-
teja v a uma de suas é tapas centenal'ias ; pois bem, o fez tendo como primeir·a. 
·mira, em especial, resgatar todas as suas dividas acaso existentes; e nesse 
dia, Sr. Presidente, quando o dirigente de então, o illustre Presidente pa-
t~·icio, o conceituada desembargador João Alves de Castro, dirigiu sua pa-
lavra austera e ouvida com acatamento por todos seüs conterreanos, entre 
<:mtras novas promissoras, annunciava que naquelle dia o Estado de Goya.z 
·deixava de ter dividas contra si, de quaesquer especies, ou fosse nos mercados 
nacionaes ou estrangeiros, pois que as havia resgatado todas, absolutamente 
·todas. 

E no emtanto, Sr. Presidente, Goyaz é o Estado aba.ndonados que to<!los 
vós conheceis, a quem os governos da Republica tudo regateiam ou quasi 
nada concedem. Dois municípios a penas estão cortados por vias-ferreas e 
todo o sul, graças á iniciativa particula r, vae sendo sulcado por linhas ele 
-autornoveis. 

Goyaz, já produz e exporta em escala mais e mais crescente, como bem 
·O defxa evidenciar a ultima mensagem do Sr. Desembargador Alves de Cas-
tro leva da ao conhecimento do legislativo goyano, em 13 de m a io proximo 
·passado: 

"A nossa agricultura e a nossa indus tria continuam em desenvolvimenl.o 
tendo s ido r egular a nossa producção no anno findo, pois o seu va lor global 

.f, representado pela somma de 12.121:568$200. 

A cultura do arroz ainda é a maior, tendo sido exportado no anno !Incto 
·2 .158. 89~ , kilogrammas, no valor official de 772:269$360. 

A sua exportação produziu o seguinte nos quatro _ultimas exercícios: 

1917. 
1918. 
1919. 
'1920 . 

. . .. ... .... . ..... ... ... • '••• . ...... ......... . ........ . 

78:455$640 
137: 771$2~1> 
142:936$920 
129:503$52~ 
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A banha e os productos suinos foram exportados com o valor official ae 
162: 033~; 125 em 1917; de 454:224$875 em 1918; de 199:652$125 em 1910; e d<o: 
~2:329$000 en1 1920. 

A exportação f oi a seguinte nos quatro u ltimos exerclclo,. 

1917 . 
1918. 
1919. 
1920. 

13:412$650 
34:280$1611 
15 :973$2Hy 

5:986$3211 

O xarque foi exportado com o valo1· offlcial de 207 :533$250 em 1917; ""' 
362:427$000 em 1918; de 348:981$000 e111 1919; e de 515:756$875 e1n 1920, 

O rendimento de sua expor tação foi o seguinte: 

1917. 
1918. 
1919. 
1920 . 

1G :602$66~ 
36 :242$70v 
27 : 918$481J 
3:~ : 008$44r. 

O fumo teve a sua exportação aug111entada, p r oduzindo 27:585$386 llt> 
1111posto. 

A sola ta111be111 teve grande procura, rendendo a s ua exp01·tação 16_:115S, 
sendo o seu valor officia l de 511:150$000 . 

A industria pastoril contlnúa t a mbe111 >t ter grande imp ulso , estand" 
be111 cotado o nosso gado. 

Füram exportados: 

Em 1917. 
Em 191 8. 
Em 1919. 
Em 1920. 

Cabeça., 

117 .3n 
83. 9~··· 

118.7b 
79.182 

O total, do impo:sto arrecadado nos quatro ultimos exercícios :Co! " 
seguinte: 

1917. 
1918. 
1919 . 
1920. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708: 229j>OOo 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 :230SOO;: 
• ... . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959: 908$00<:; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 724 : 641$896 

A cifra officia l da exportação do gado está 111uito a que111 d a rea lidadt>, 
·pois confor111e :iá vos tenho feito scientes, não é segredo para ninguem qu., 
ainda nfto foi possível tornar uma verdade a arrecadação das renaas 11<> · 
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Norte, 1~or onde, devido as su3s largas fronteiras, passam em contrabando 
mais ela metade ela exportação do gado e ele outros productos . 

.Espero que a m edida que puz em pratica remettendo para essa regiã(} 
uma compa.nhia do Batalhão de Policüt a presente logo e logo um remedio a 
esse n1:...tl". 

Pctri pas.~n com o a ugme nto das rendas nã.o se fi7.eram esperar melhora-
mentos de ordem diven;a. 

Si ao sul o trafego ele a.utomovei.~ incrementou extraordinariamente ao 
ponto de abrir -se CI'escido numero de estl·adas carroçaveis, auxiliadas todas 
pelos cofres estaduaes, ao norte inicia-se, já, o serviço fluvial no .Tocantins 
e Araguaya, até ha pouco quasi inexistente, graças a um privilegio federal 
recentemente rescindido. Si, Sr. Presidente, o desenvolvimento material, 
vae-Ee fazendo a passos rapi.dos, nào menos devia de ser lembrada, n este in-
stante, é a. parte •·eferente á instnicção em Goya.z: (lê) 

ENSINO PH.lMA!·!lO 

"l'\üo poupou o meu governo esforços pa1:a disseminar o ensino, especl-
ficadalne nte o primaria. 

Prova esta. asserção o seguinte qlmdro, que bem demonstra o carinho· 
·espec;a l que tenho dedicado a respeito <.1e tão relevante assumpto . 

. Al~tmnos· 

1f!l7 Possuiit o E'ltltclo 21 eseolas com. ... . .. . ..... . ........... . 918 
JD18 Possuia o J~st.ado 35 escolas com .... . . . .. . ......... . .... .. 1.934 
:t919 Possuía o E st.:ulo 87 esc-o1as com ... ...... ........ . . . . .. . . . 3.422 
J920 Possuía o Estado 114 esco~as com ... . ..... .... . . . . .. .. ..... 4.681 

Sommando a frequencia das escolas elo E stado com a das custeadas pelos·, 
diversos muni cípios, inclusive a.s pal·ticula.res, as aulas pl'imarias annexas 
aos Coll<egios ele Sa nt'Anna, Pyrepopolis, Formosa e Porto Nacional, observa-
"" uma t:requencia superior a 7. 000 alumnos . 

Tern a presentado esplenclido resultado na pratica o regulamento b njxado· 
pelo Decreto n. 5 . !l30 ele 24 de outubro de 1918. 

ENSIN·o SECUNDARIO 

Luce1t de Goyaz 

Jc~ste importante esta.belecimento rle en sino secundado,. já equiparado ao· 
Collegi.o Pedro li, vem prestando relevantes serviços á causa da instrucçã., .. 

O numero de alumnos cresce de anno para anno. 
De conformidade com o Decreto n. 11 .530, de 18 de março de 1915, têm 

siclo abertas inscl"ipções de concurso pa1·a diversas cadeiras, 'sendo nomeado~· 
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professores ca.thedraticos depois de exhibidas a s respectiva s provas, os so --
guintes Srs. : Luiz Gonzaga Cardoso Rangel , . de inglez; Alcides Celso Ramos 
Jubé, de geographia; e Benedicto Gomes Barbo de Siqueira , de Historia 
Upiversal e do Brasil. 

Annexa ao Lyceu funcciona a Escola Normal, com pequena ' frequencia. 

AULAS AVULSAS 

As aulas avulsas funcciona m nos municípios e foram creada s pela lei 
606 de 23 de julho de 1918 e r egulamentadas pelo Decreto 5980 de 12 d.•i 
dezembro do mesmo anno. 

Nestas aulas são leccionadas as seguintes m aterias: - Portuguez, geo-
g r a phia, arithmetica e Historia do Brasil. 

E NISINO SUPERIOR 

O ensino superior é mi;nistrado na Academia L ivre de Direi to, que 
actualmente é s u bvenciona da pelo Estado e pela União. 

O ensino ahi é regularmente feito , t endo em o anno findo recebido o 
gráo a primeira turma de bacharelandos. 

Estão matriculados tres alumnos no 5° anno e 30 no primeiro." 
Ao mesmo passo, Sr. Presidente, que eram cuidadosa mente n1elhorado., 

os serviços de viaçfto, de instrucção publica em todo o E stado, tambem u. 
segm·ança e garantia inclividuaes r ecebiam g ra nde amparo do il!ustre ex-
govenrctnte do Estado Central. 

Uma das pragas, Sr. Presidente, que perseguem o centr o do paiz e 
exactamente a praga do cangaceiro, do jagunço. De quando em quando as 
capitaes dos Estados são sobresaltadas e a turdidas pela noticia de gra nde" 
attentados nas reg iões centraes dos Esta dos ; infelizmente m a is E> mais fr"-
quentes vão se tornando os factos e se tra n sforma ndo quasÍ em aconteclmeJi·· 
t os <::ommuns. Por outl·o lado, nos sertões, a industria do cangaceiro e ub 

·jagunço vae se fazendo uma industria r endosa e alimentando alguns m a lva · 
dos . F actores diversos têm cooper a do grandemente para a nova industria --· 
em primeiro Joga r a falta absoluta quasi ele policiamento nas regiões centrae, 
do pai?., coisa, aliás, que jámais deixou de existir nos remotos tempos lle 
colonia e do Imperio; depois a falta de "entente" entre os E st a dos que se 
extremam, no sentido de se co-auxiliarem mut ua m ente no objectivo de ga-
rantirem as populações laboriosas, e, finalmente, a fa lta de fiscalização ua 
venda de armas prohibidas e munições r espectivas nas capitaes dos E stados , 
especialmente no norte do paiz. 

E' , Sr. Presidente, rea lmente digna de censura a m a n eira facil corno 
os commerciantes elo interior do B1·asil a dquirem arm as e munições nas 
ca pitaes dos seu s Estados, e é nessa rela tiva facilida de que estâ. o m a ior 
damno que · se póde causar aos habitantes pacíficos do interior. 
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Diz-se que hoje as armas de calibre 44 estão prohibidas em todo paiz, 
e:xcepção feita do Parã e Amazonas, não sei, Sr. Presidente, porque a ex-
cepção. Comprehendo que um individuo conduza uma arma para sua defesa 
contra animaes bravios, não comprehendo, porém, que g1·upos de dezenas de 
indivíduos possam se armar e municiar facilmente como si fõra para um 
combate. 

Neste particular, S1·. Presidente, tem sido Goyaz um dos Estados mais. 
prejudicados. Tendo, ao tempo da Monarchla, diversos contingentes de força 
de linha a velar as zonas fronteiriças e zelar pela paz interna, viu-se de· 
momento com quasi toda sua zona norte entregue a mercê de todas as 
eventualidades. 

Desde annos os ataques pelos forasteiros e malfeitores de outras · zomts 
se fizeram sentir, e diversos municípios foram saqueados, seguindo-se gran-
des morticínios, incendios e destruição de cresCido numero de propriedades. 
Foi nesta situação que o inclyto Desembargador Alves de Castro resolveu 
arnparar a zona norte goyana, lá creando uma companhia policial que vae 
prestando os mais relevantes serviços. 

Si o mesmo fizessem os grandes Estados convisinhos, cujos interesses são 
ldenticos aos nossos, estaria definitivamente resolvido o problema de paz e 
tranquilidade no centro do paiz. 

Penso, Sr. Presidente, que é o momento de cogitar-se de todas as defi-
<:iencias que entorpecem a marcha de nosso progresso interno e que coopP.-
ram em definitivo para o effeito das crises. Si pt·ecisamos de medidas rJ.e 
en1ergencia, não devemos esquecer aquellas que importen1 ·en1 resu:~anos pet·-
manentes e definitivos. Dê-se transportes faceis a nossos patrícios para o 
producto do seu trabalho; p1·oteja-se ·lhes a propriedade e a vida com garantias 
efficientes, e ter-se-1m cooperado efficazmente para a prosperidade do no~"o 
progresso economico. Em taes condições, Sr. Presidente, não era possível 
emprestar meu assentimento a paralysação das ohras referentes :1. V1açiio e 
telegriwhos. De v?, sim, e aquJ. o faço com a alma e o coração é(., todos os 
goyanos um voto de agradecimento e applauso a S. Ex . o Sr. P1·esidentc• 
da Republica, pela maneira justiceira e firme com que S. Ex. tem levad•> 
sua attenção, procurando extendee os beneficios elo seu patrioticc governo a 
todos os Estados da Repuhlica. Ha longos a11nos, Sr. Presidente, os serviços 
de estrada de ferro e teleg1·aphos para Goyaz estavam completamente para-
lysaclos; pois hem, S. Ex . , o Sr. Dr. Ep!tacio Pessõa fel-os iniciar e com o 
mais cuidado interesse fal -os proseguir ininterruptamente; paralysal-0s 
agora seria. entorpecer a m archa elo progresso goyano tão auspiciosam ente 
desejado e tão brilhantemente iniciado, seria ainda mais prolongar por alguns 
annos a continuação de um afastamento que já se vae fazendo senti1· no 
proprio mercado da Ca.pital Feder·al, sabido que o E stado Central é um dos 
grandes abastecedores deste mercado, no que concerne em especial a o gado 
bovino. 

Si, Sr. Presidente, nossas crises periodicas nada mais representa m do 
.que a repercussão de um desequilíbrio da permuta com baixa da sahida de 
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nossa possibilidades e a l ta e excesso ele nossa importação, nada. mais temo-:> 
a fazer elo que procurar incrementar aquelle factor por todos os meios 
que estejam a nosso alcance, ainda que para t rtnto se faça necessario lançlu· 
mão da moeda potencial tã.o estig-ma tisacla quanto creaclora elos meii.ores pro-
g-ressos que presentemente desfructamos. 

Era o que tinha a dizer . (M·uito bem; m,u,ito . beíro. O ora.do1· é '11Mt.i.tol 
fel-icitado pelos colle[!a s p1·esentes.) 

Encerrada a discussão unica elo parecer da Commissão de Finanças so-
bre as emendas offerecidas na 2• discussão do projecto n. 141, de 1921 , do 
Senado, decreta ndo medidas ele emergencia sob1·e a taxa cambial , é adiada 
a vota tão. 

SESSÃO DE 30 DE JULHO .. 
Votaqão do projecto n. 141, de 1921, do Senado, decreta ndo · medidas de 

emergencia sobre a taxa cambial, (vide projecto n. 141 A, de 19 21 ) e·111. ·~,;·ir

t ·ude de U?"[!Cncia a.ppro·ua.da pela C011na1'a) 2" discussão); 

.· O St•, :Pres-idente : - Vou submetter a votos o peojecto, salvo as emen-
c1as. 

Approvados successiva mente em 2' discussào, salvo as eme ndas, os se-
guintes artigos elo projecto. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° Ficam decretadas as seguintes medidas de emergencia : 
I. Para as mercadorias entradas por importação no Brasil, até 30 de 

Abril do corrente anno, ficam dispe nsadas a t é 31 ele Dezembro proximo 
futuro, a.~ taxas ele armazenagem, pertencentes á União, excedentes a dous 
1nezes . 

li. Fica suspensa até 31. de Dezembro do· corrente anno, em toda.~ as 
.A!fanc1egas da Republica, a venda em leilão elas me1·ca dorias cabidas em 
cmnrnisso, exceptuadas as de facil deterioração. 

III. P ara as mercadorias entradas por importa.ção até 30 de Abril do. 
corrente anno, a cobrança de 55 %, ouro, do impo,;to de importação para 
ccnsumo, será feita até 30 de Set embro futuro, á taxa de 2$250, papel, po1· 
1$ om·o. 

Art. 2.0 Revoga m-se as disposições em cont rario . 

O Sr. Presidente: ·- A Mesa começará a votação d>ts emendas constan -
tef· do zo avulso n. 141 A, porque a Com missão de Finanças, apt"esen tn.n clo-· 
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:nova.~ emendas, supprimiu, corrigiu e substituiu algumas - das formuladas, 
primitivamente no avulso n. 141. Depois de votadas as emendas do avulso 
n _ 141, que têm preferencia, pelo Regimento, por sere1n da Commissfw, a 
l\f;.sa porá em votação as outras, não prejudicadas e tambem as da COJú-
wissào, - constantes do avulso n. 141, votando, depois, as emendas do ple-
nario. (Mtdto bem,· ni~tito bem . ) 

Votaçã.o da seguinte emenda da Commissão, constante do avuls(;j nu-
mero 141 A, ele 1921: 

SEbstitutiva da emenda 1", apresentada em consequencia ao parecer 
n. 141: 

Ao art. 1", n. 1", do projecto - onde está 30 de Abril, diga-se até a 
cata desta lei , e onde está 31 de· Dezembro, diga-se 30 de Outubro. 

Ao mec;mo artigo n. 11, onde está 31 ele Dezembro, diga -se 30 de Ou-
t ubro; 

Ao mesmo artigo, n. III, onde está até iJO de Abl'il , diga-se, até a data 
(esta lei, e onà.e está 30 ele Setembro, d-iga-se 30 de Outubro . 

O SI'. Azevedo Sodl·e (*) (lJMa enca.·n&inha1· a. vota.çâo): - Sr. Presi-
cl.ente, desejo justificar, em poucas palavras, o voto que vou dar sobre a 

· -emenda mandando adiar a exposição elo Centenario. 

Creio não serem desconhecidas as icléas que ha muito s ustento e ainda 
recentemente sustentei, em uma reunião ele Deputados, sobr<a essa ex-
posição. 

F'ui o primeiro que, nesta Casa, cogitou do a.ssumpto. 
Em Maio elo anno passado, trouxe rediglclo para a presentar á Ca~nara 

um minucioso projecto de lei, providenciando sobre a realização ele um 
g:rande certamen nacional, no qual, com a representação de todas as unida-
des ela Federação pudésO'emos ajuizar elo grão de adeantamento ele cada 
·Gma dellas, nos multiplos ramos da activiclade humana . 

Conhecendo meu projecto, p r omptificou-se desde logo a sub[:crevel-o o 
r osso eminente collega, Sr. Paulo de Frontin. Ambos, porém, . julgámos, 
(lepoi8, ma.is opportuno snbstituir esse projecto por uma emenda autorizando 

0 Governo a tomar aquella providencia, emenda que pas>:ou a pr·evalecer, 
:.tssignada por S. Ex. e por min1. 

Não considero que a exposição, em si, seja um festa, com a qual no 
momento ele apert uras, em que nos achamos, vão se clispenclet oco dinheiros 
publicos. 

(*) Não f oi revisto pelo orador. 
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E' natm·al, é certo mesmo que ao par de outros divertimentos se reá-
lizem no seu recinto varias festas-, estas, porém, hão de trazer 1·ecelta e 
t.'l.lvez 1;eceita bastante para custear toda a despeza. (Muito bem .) 

Houvessemos mesmo de despender uma certa quantia para a realização 
daquelle certamen, ainda assim acredito seria ella nimiamente compensada 
:r,:elas indiscutíveis vantagens e beneficios resulta ntes. 

• De tudo qua.nto se tem projectado para commemorar a passagem .do 
primeiro Centenario da n ossa Independencia politica, ·nada me parece mais 
racional, m ais adequado, mais significat iv-o, ma is efficiente do que a expo-
sição (1nuito bem) que reflectirá seguramente o gráo de adeantamento attin" 
gido pelo trabalho manual e intellectual no Brasil, e qUe poderá reunir em 
um espaço limitado provas, documentos e mostras d.o pro-gresso e adeanta-
ment o de todas as unidades brasileiras, em um seculo de vida independente. 
(A.poiacl.os.) 

Tenho, pois, pa ra mim qu,e a exposição será a melhor fórrria de comme-
morarmo-s o primeiro Centenario, e a confiança que deposito na grande ca--
rw.cidade do actual Presidente da Republica dá ao meu espirito garantiaa 
uo seu completo exito . Sem embargo, voto a favor da emenda que manda 
adiar a exposição e voto ass-im porque consider-o •O primeiro dever de um 
polít ico, filiado a um partido, obedecer ás determinações desse partido-; 
Essa noção clara e evidente, acatada em toda a parte onde existe vida par-
'lidaria, parece nã o ter entrado ainda em nossos usos, · tanto que, não raro·, a 
vamos esquecida nas· censuras e· remoques de que sômos alvo. 

Verdade é que, no caso vertente, a questã o foi declara d?. aberta pelo!; 
chefes do partido, mas elles se manifes-taram a respeito e de pleno accôrdo 
com a opiniã:o da ma ioria dos actuaes dissidentes . 

Nestas condições, cumpre -me acompanhai-os e o faço de boa vontade, 
'lãCJ só porque a minha presumpção não é t ã o arraigRda que me inhiba e . 
duvide esteja a o meu lado a r azão, mas, e sobretudo, p-orque penso que sem 
<.ohesão e discipl-ina não ha aggremiação partidaria capaz de se manter e 
muito menos de triumphar. 

Reseryo-me o direito de pleitear sempre minhas idéas junto ao partido, 
como ainda ha pouco fiz, mas disposto, porém, a me conformar com as 
dr.-cisões da maioria. Só assim poderei trazer o meu modesto concurso a essa 
nova aggremiaçi?.o politica, que fórma em torno de um bello programma, a 
Psse pujante grupo de amigos que só visam um ideal e cert"o conseguirão 
:;llcanç:tl-o, se se conservarem sempre unidos, sodidarios, cohesos e discipli-
nuclos. Tenho di to. (Muito bmn; muito bem . ) 

O Sr. Octavio Rocha (*) (ptM·a encam;inha-1· a votação): - . Sr. P resi-
dente, tencionava fa llar apenas para encaminhar a emenda n. 30, lettra f , 
como, porém, o Regimento n ão permitte mais que esse encaminhamento de 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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vt~tação seja feito parcelladamente, tenho que encaxninhar, desde já, a vo-
tn..cão relativa a essa emenda.. Em torno della, Sr. Presidente, surgir-4 m 
fa~tos e commentarios que me obrigam a vir á tribuna no caractm' de leatle-r 
d2. àissidencia. 

Antes de entrar, proprian1ente, no assumpto, desejo explicar á Cama;-a 
..-, que se passou na Commissão de Finanças, quanto <L esta emenda. 

O Sr. Cincinato Braga apresentou emenda em plena rio que tornou o 
i1. 30 .· 

O nobre Relator, o meu digno amig-o Sr . Antonio Carlos, a quem semp;·e 
nós todos ouvimos com o maximo respeito e acatamento, dado o ~eu valo;· 
e dado o seu :'!.!to preparo nessa materia, opinou contrariamente á emenda .. 
O Sr. Cindna.to Braga, porém, não se conformou com as razões a.presentadas 
p <" lo Sr. Antonio Carlos e aclduziu outras no sentido de demonstt·ar que um; c 
Exposição, neste momento, ser:ia um verdadeiro insuccesso. O Sr. Rourigue~ ' 

AJ.ves Filho, acompanhou , no mesmo ponto de vista, o nobt·e e eminente 
Deputado paulista. O Sr. Octavio Ma.uga beira pt·opoz, entào, que déssemos 
p1·eferencia, ao envés do substitutiv-o Luiz B.-':t.rtholomeu - art. a•, a emend:t 
Cincina to Braga, melhor redigida ~ob o ponto de vista de fazer depender :1 

n.alização da Exposição de uma lei que porventura q1üzesse1.nos votar. 
Ora, posta a questão nestes termos e l'equerida a. preferencia pelo St·. 

Cctavio Mangabeira, nós outros, Carlos Penafiel, Corrêa. de Britto. Raul 
Fernandes e eu proprio, démos o~ nossos votos á emenda. Cincinato Bra~a 
.~ que passou a ser da maioria da Co1nmissão de l!"'inanças. 

Sr. Presidente, quando estudavamos o assumpto de que trat:R a emend<J. 
Ci.ncinato Braga, e tinhmnos toma.do de conjuncto e o nosso ponto de vista., 
não era propriamente a Expos i.ção ou qualquer outl·o detalhe relativo aos 
festejos do Centenario: o nosso ponto de vista. era '" reducção de despeza.s . E . 
r. ó~ desejamos não só votar a emenda Cincinato Bntga, como a outra parte 
do art. 3° do substitutivo Luiz Bartholomeu, que limita va em cinco mil 
contos os gastos da Exposição. 

Fez-se, porém, uma observação judiciosa: a el e que não podíamos limi-
t ,J.r os gastos da Exposição sem sabermos quanto o Governo tem dispen-
dido a.té o pre'sente, o que seria uma indelicadeza ao Chefe de Estado. 
Adiámos o estudo desse limite para <t 3" discussão, quando retomassemos o 
assumpto. 

Quando tomámos esta delibm:ação, tínhamos presente a situação finan-
C!lira do pa.iz. Sabemos que essa situação financeira. é ;·ea.lmente a pre-
miante, O nobre Relator da Receita, com a. responsabilidade de um estadista 
<'OJsummado e assim <O · considera ndo, não faço favor algum, tem chamado 
" attenção da Camara, reiteradamente, e ainda hontem, no notabilíssimo 
discurso, que a qui proferiu, Bolicitou novamente nossa attenção para a 
situação fina nceira elo paiz. 
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El!a é tle facto premente. Em materia de gastos, temos vind'D de todos 
os Governos despendendo desordenadamente; em nw.ter:ia de ordem geral, 

· temos a situação commereial, em crise gravissima, sob todos os p~ntos 1 de 
vista que se considere, e por . outro lado a situação cambial tam.b em a. , nos 
aJ'f!igit• e a nos empobrecer. 

H ét , Sr. Presidente, verdadeira penuria no Brasil. As fot·tunas estão 
geralmente reduzidas á metade pela ba.ixa cambial. Existe a fome em nossa 
terra; os vestuarios, os generos de pt·imeira necessidade, os remedios, e ·o· 
!>roprio tecto, tomam pnoporções de carestia insupportavel , e fazem que, 
já não os pobres, mas os proprios remediados tenham de t·edu zir as s u as 
~~espezas em face da desvalorização do momento da moeda que lhes chega 
á~ mãos. (lllu;lto b&>n. ) 

N;>,;tas conc1.ições, nós, da dissidencia, tomamos conw ponto de pro-' 
gra_mma, a restricção dos gastos, ainda que isso nos · custe, como ao nobre 
lw.der financeiro do Governo, Sr. Antonio Carlos ás vezes , até a impopn -
1ar·idade. Não faz mal; será en\. beneficio do paiz! (Mwlto bem •. ) 

Foi assim, Sr. Presidente, que julgamos que a commemoração do Cen-
tenario devia fiear dentro de certa. quantia, de importancia determinada e 
modesta, não se fazendo feRtas sumptuarias q u e determina.ssem grandes 
f!ispi"ndios. 

Estavamo..~ nesta corrente de idéas votanclo com lealdade e sineeridade, 
H:m absoluta. preoccupação politica, tanto que acceitavamos a emenda do• 
t.rilhante espírito de Cincinato Br-aga., que na.da tinha de política, e apenas 
obe<lecia a um ponto de vista de S. Ex. , quando sm·giu o boato, aliás, com-
V~<"tamente infundado, de que o Sr. Presidente da Republica se mt>lindraria. 
com o voto de nó;; outros contra 't EJxposiçfw. 

R epito, bo>Lto completamente infundado, pOt·que S. J<Jx. , só sabia uma 
p;u-te da a.ttitude dos que vota.ram 1)eJa emenda Cincinato .Braga . 

O Sr. Presidente da Republica extrnnhou a emenda Cincinato Braga, 
'gnorando essas minucias , que acabo de trazer á Ca.mar a , porque dizia S . Ex: 
n;, roda de seus ami"gos que a, emenda supprimi:1 dos fes tejos do Centenario, 
j11stamente a obra reproductiva, deixa ndo de lado a. limita ção de credito 
o._ue não havia feito . 

Assim vistos os facto~. S. ·Ex. tinha in teira r azào. 
Para nós da clissidencia., porém, melindrar o S1·. P!'es ident e da Rep-ublica., 

r-or que? 
S . Ex., ao que nos conste, não é nen} ben1ardista. nem nilist<L; 

S. :h1x. é inclifi'erente qualquer uma das' ·candidatura s presidenciaes . 
bmn.) 

\ 
O SR. GoNÇALVES 1VIAIA: - T tm dado H . . prova . 

p~ra 

(Muito 

O Sn. OCTAVIo RocHA: - Nem siqu er o meu venerando e nobr e runigo, 
cujo nome se1npre declino com o acatamento que merece, Sr. Bueno Bran-
dão, nem si quer S. Ex . interpr·eta. nesta Casa o pen~a:rnento político do 
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Governo. S. Ex. é aqui apenas o Zeruic r de urna das duas correntes parlct·· 
mentares em que se dividiu a Cama.ra. 

O SR. BUEJNo BRANDÃo: - E' juizo de. V. Ex. 
O SR. OCTAVIO RocHA: - Direi a V. Ex. que não ser:ia tão crêtino que 

viésse para a tribuna da Camara avançar uma affil'mação desta ordem, s·e 
não o pudésse fazer. (Muito ben-o. Apoiados.) 

to 
O SR. BUENO BRANDÃo: - Quando eu não representar aqui o pensameu .. 

do Sr. Presidente da Republica, deixarei de ser hea.der. político 
o SR. Gc.NÇALVES MAIA: - Então são os passaportes. 
o SR. RAUI. ALVES: - Está feita a affirmação. 
o SR. GoNçÚ.vrus MAIA: - Affirmação positiva e de frente. 

OcTAVlo ROCHA: - Ao illustre Deputado por Minas, direi que 
essa circumstancia a que acabo de alludir é com S. Ex. e não commigo. 
Sabe quanto o estimo e venero. 

o SR. 

0 SR. RAUL ALVES: - Todos nós. (M~Lito bem. Apoiados.) 
O SR. OcTAVIO -RoCHA: - O assumpto de que estou tratando é simples-

mente politico; nfLo visa a pessoa de S. Ex,, sob cujas ordens eu poderia. 
servir, julgando-me honrado em ser orientado por S. Ex., mas sob cuja 
direcçã o política não posso formar nes te momento, porque pertenço a outra 
corrente da Camara. 

0 SR. ARMANDO BURf,AMAQUI: Não ha qualquer questão política em 
jogo. 

O SR . OCTAYIO RoCHA: - E' o que estou asseverando; nfLo ha questão 
poHtica , e neste caso a (rientação é dada pelo leaã.er financeiro- do Governo, 
Sr. Ant·onio Carlos, ao qual estamos apoiando em linhas geraes nesta. 
ma teria. 

Disse eu que, no assumpto das candidaturas, estavamos nesta situação . 
Não havia, portanto, absolutamente, razão para que n ós outros, rompessemos 
ccntra o Sr. Presidente da Republiea, ou procurassem os um pretexto para 
que S. Ex., f6sse melindrado em su as altas funcções de Chefe de Estado, 

Nã.o havia razão, Sr. Presidente, porque até agora. o Sr. Presidente da 
r,P.publíca tem-se mantido completamente neutro na questfw das candida-
taras presidenciaes ... 

O SR. Ar.MANDO BURLAMAQTH: - Como é do seu dever de Chefe de 
~r:tado. 

O SR. OCTAVIO Roer-IA: - ... e se algumas nomeações sahiram para. o 
'Sstado do Rio, umas duas ou t res , a exploração feita em torno della.s não 
tem importancia, porque S. Ex. logo depois tirou da bancada do mesmo 
Estado, para sm- Embaixador, o nobre l.eade1· Sr. Raul Fernandes, que é 
realmente uma das maiores capacidades da nossa. dissidencia . (Apoiados.) 

O SR. ARMANDo BURLA:r;rAQUI: - V. Ex. p6de accrescenta r que nunca 
o Sr. Presidente da Republica fez uma nomeação com caracter político, 
mesmo antes da dissidencia. 
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O Sn. ,OCTAVIO RocHA: -- N a s proprias nomeações que se seguiram no 
.ô!'tado do Rio, S. Ex. não terá duvida nenhum em. attender ás solicita-
ções dos Deputados da maioria da bancada fluminense. 

O Sn. ARMANDo BuRLAMAQUI: - Mesmo porque essa maioria o apoia . 
O SR. OCTAVIO RoCHA: - ... porque no Congresso S. Ex. não conhece, 

l"Cpito, nem nilistas, nem bernardistas, e S. Ex.' aqui dentro, tem amigos em 
"todas as bancadas. (Apo·iados; 1nuMo bem.) 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - E seus amigos não podem recusar uma 
medida que S. Ex. julga necessaria . 

O SR. OcTA VIO RoCHA: - O Sr. Presidente da Republica, como Chefe 
<!s Estado, paira mais a.! to; s·. Ex . terá de ser, e tem sido, realmente, um 
ctigno Chefe de Estado, e em torno de sua personalidade, aqui formamos 
1odos dando apoio ás medidas que S. Ex. entender que são necessarias «o 
illeu governo. (Muit.o bem •. ) .S. Ex. não tem, absolutamente, idéas precon-
cebidas, nem consente· que com o seu nome os politiqueiros que só podem 
viver á sombra do poder queiram aqui, alli, acolá, explorar, para fortalecer 
-,tualcj_uer candidatura presidencial. 

O St~. GoNÇALVr>s MAIA: - V. Ex. está sendo o verdadeiro leadm· do 
Governo. Esta é que é a conscienc-ia governamenüü. 

0 SR. BUENO BRANDÃO : Não 110& serve a carapuça. 
O SR. GoNÇALVES MAIA: Verá que ha de servir, daqui a pouco. 
O Sn. OCTAVIO Homu: Nós, Sr. Presidente, ap·o·iámos, nas emendas 

ratrocinaclas pelo leade1· financeiro do Governo, St'. Antonio Carlos, {tS idéas 
geraes da administração que aqui S. Ex. r epresenta , neste momento. 

M:a.ntemos o nosso voto-, mas sem, absolutament e, 
•1nestões políticas e sem siquer considerarmos a questão 
de nós poderá votar ele accôrdo co-m a sua cowociencia . 

preoccupações de 
fechada. Cada um 

O Sn. Lurz GUARANA: -Esperava isso da tolerancia de V. Ex. 
0 SR. PESSOA DE QUEIROZ: - 'J'a m bem eu . 
O SR. OCTAVIO ROCHA: - Não ha razã:o, absolutamente, para fechar 

auestfw em torno de m:i.t.eria opinativa. 

As quatro bancadas que aqui dentro representam uma. força ... 
O SR. GoNÇALVES MAIA: -·- E hoje mais do que nunca, depois da decla-

1"l.çflo de V. Ex. 
O SR. OCTAVIO RocHA: - ... n:fo pJ:etendem fechar essa questão. 
•remos outra funcção mais alta: llavemos de, nos comicios, nas praças 

11ublicas, em toda a parte, combater pelo no:;,;o direito nas urna.s, com as 
w•.rantias que nos ha ele dar o Chefe de Estado ... 

O SR. ARMANDO Bum..AMAQUI : - E com qs applausos de nós outros. 
0 SR. OCTAVÍO RocHA: - ... de mo(!o que tenha.mos sempre livre a ma-

plfestf!:?ão do voto. 
Q SR. BUENO BMNDf-o: - Ninguem quer putra causa . 
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O SR. OCT.\VIo RoCHA: - Na questã.o politica. do bernar·dismo, p orém, 
tlÓB ouü"''s, da, dissidencia, aqui dentro, não seretnos, a.bsolubunente . tol€1-

.t.'.; Tttes. 
o SR. _BuENo BMNDÃo: - ~ada pedimos a este respeito. 
O Sf\. OCTAVIO RocHA: - Iremos até á .obstrucção parlamentar, arma da 

, ((!cal usaremos quando nos quizerem comprimir não contra o Govel·no, mas 

idm contra a corrente politica. que nos é opposta. 
O SR. FRANCISCo Pru:xo'l'O: - Nef> te caso, V. Ex. ha. de permittir· que 

tambem sejamos intoler antes . . . 
O Sn. GoNÇALn:s :MAIA: - Já o fm·am mais de uma. vez. 
O SR. lfRANCISco PE!xo•.ro : - .. . quando VV. lDxa~. atacarem o Sr . . !\.L'-

Ui.ur Bernardes . 
O SR. OcT.WIO RocHA : - V. Ex. sabe o ap1·eço que me merece, e p·or 

i .. so vou re~ponder ao apa.rtc, esclarecendo o ineu pensamento. 
Quiz di~cernir entre a. obstrucção parlamentar em medidas da adminls-

't raçáo e a obstr ucção parhtmentar em materia politica. 
l!,eúa o1;ta resalva., e;·eio que satisfáz o nobre Deputado. 
0 SR. FRANCISCO PEIXOTO: - Perfeitamente. 
O Srt. OCTAVIo H ocHA: - Quanto [!. politica, clm·emns combate ao benmr-

dís mo, não a Minas G·eraes, te1-ra generosa, povo nobre e digno, ao qual 
r endemos nossas ·homenagens, "designando até, para q u e p r esida os noss~ 

~rabalhos , ·a figura ·venet·anda ' ·desse mineiro tradicional, que vem desde os 
tempos - da n1'onarchia, o Sr. Franc.isco Salles. (Apoiados .: ntuito beon·.) 

. Ni'ío temos qualquer dissídio com a bancada 1nineira, no que diz . com a 
cc·rdialidade de relações. 

Nas luta s politicas, não; vós fica reis do lado ele lá e nós fica.J-emos do 
l::;do . ele cá, enft•entando-vos cmn toda a galhardia, respeitando, natu ralnlente, 
a illustre pessoa do Presidente 'de Minas (1lt'll·'i.to 1Jem), candidato neste mo-
JfJento. Sr.. Arthur Bernardes, ·para p r oclamar bem alto oo estadist a.s repu-
blicanos, Nilo Peçanha e Seal)l'll, como nosS'Os candidatos, na reacção em 
prol da verda de do regimen. (Pa.l?n a.s. }I•Iui.to bmn; mu.ito be·rn. O orado1· é 
••i •>mnente cu.m,p·r i.menta<w.) 

O 81', Bueno Brand .. 'l~ (pe/.a ontem.): - T enho necessiclade de ju~tlfiear 
:1 m eu voto, sómente, em r ela çã!o á em enda n. 30, lettra f, apresentada pelo 
meu illustre e dilecto a.migo , Deputado por S. Paulo, Sr. Cincinato Bra ga.. 

Quanto ás dem::ús emendas, declaro estar de pleno e absoluto ac.<.~ôt•do 

cem o que resolveu a m ajoria da Comm.is.'lão de Finanç.as, e, por isso, meu 
,,_oto o;erá em todas e n as de accõrdo cmn ' esse pat·ecer. 

Como, porém , na reuniã o da Commissão de Finanças quando s e discuti-
nnn as eme ndas offerecidas ao projecro n. 141 , tive de man.ifestar-1ne con-
t•·ario á emenda Cincinato Bra ga. como c ontrario s eria á emenda do illustr e 
Deput ado pelo P a raná, Sr. Luiz Bartholomeu, sinto-me na ob1"igaçã.o de 
Yir, nes te m01nento, perante V. Ex. e a Cama r a , adduzir a s razões que in-
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~luiram em meu espírito para assim proceder, dissentindo da maioria da 
Commissã.o, naquelle momento. 

Não é privilegio de quem quer que seja, Sr . Presidente, a6 encarar 
todas as · questões submettidas ao nosso julgamento n esta. Camara, faze l-o 
<'om elevaçã.o de animo, com inteire?.a de espírito e pe rfei ta liberdade de 
consciencia. 

0 SR. OCTAVIO Roc1-a: -E V. Ex. sempre o fez, com essa inteireza. de 
espírito. (.i1.1}0iados,) 

O SR, BuEmo BRANDÃO: - Muito agradeço a V. Ex. o aparte , que. 
Vf'JJ:J justificar o conceito, que fórmo do a lto espírito de justiça e tolerancia 
do meu i!lustre e prezado a migo . 

Sr . P r esidente, como toda a vez que se pretende collocar, a qui, nesta 
Casa, um Deputado em face de outro e uma bancada em face de outra 
bancada, procura-s e reivindica1· para os Deputa.dos da dissidencia o privi.legio 
dE independencia de caracter . .. 

O Sf:. OCTAVIo RocHA: - N ão a poia do. a ba ncada mineira é um exemplo. 
de independencia de car acter. F açamos justiça . (Apoiados.) 

O SR. BuENO BP-4NDÃ'O: - ... de coragem p ara defender s uas opiniões, 
oreciso di?.er· ta.mbem, que do la do da m a ioria, esses sentimentos· são com-
m u ns; e.lle:;; exist em em todos os espíritos, todos nós os a fagamos tambem. 

·O S.,, OcTAVIo l::.ocHA: - Isso, nós tambem o a ffirma mos. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA: - São da Camara, são de todas as banca.das . 

. 0 SR. BUENO BRANDÃO: - POl' isso, Sr. Pt·esidente, não vejo por que, 
"' proposito de qualquer p1·ojecto o u emenda, se procurem lev a ntar, neste 
rPcinto, questões políticas, sobre candidaturas presidenciaes, ( o.poi.aà.os) p ela 
dissiden.eia ou pela maioria. 

0 Sn. ÜC'i'AVIO ROCHA: - E' ponto ele vista ele V. Ex . 
O SR. GoNÇALVES MAIA: - O que se disse foi que V. Ex . neste ponto 

Jtào representava o Govenw. 
·o Sn . BuEINo BRANDÃo: Assu mimos as nossas posições ; ellas estão 

definidas perante a Nação, q u e compreh ende a integridade do nosso cara.-
cter e a inteireza d:..s nossas consciencias . 

N/'.s da maior ia esposamos uma causa com o nwsmo direito com q u e 
VV. Exas . da nünoria esposaram a outr a; portanto , m antemo-nos nos n.os-
,.o~ princípios e posições. 

Sr. Presidente, não temoS receio a lg u m de d iscutir a qui pei-an te a 
Camara e a Nação os merüos ou os defeitos dos nossos candidatos, quer 
~ejam elles encara dos lla su a viela publica, quer n a particular. 

O &<. OCTAVIO ROCHA: - Aliás , n ão discuti isso: Y. Ex. fará est>l 
justiga. 

O ·Sn. Btll!.~'O BR&-.DÃo : - V . Ex . nf1.0 discutiu. mas eu quero dizoc 
:>penas q u e o nosso afastamento da tribuna, toda a vez que directa ou indi-
rPctamente se fazem referencias a essas candidaturas, com.o que procura ndo 
dPsr.ner ecel -as , não ;justifica ou nJio indica qu.e tenhamos receio de discuti r 
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;fqo!i ampiamente com elevação . de vistas as personalidades .políticas, ho1lra.-
é1issimas, dos Srs. Arthur Bernardes e Urbano dos Santos; (apoiados) <,LSsim 
como consideramos e respeitamos tambem do mesmo modo a attitude da 
dissidencia, na defesa dos seus princípios ·e dos seus candidatos ... 

O SR. OCTAVIO RocHA: - E' digna de V. Ex., essa declaração . 
O S1~. BmJNo BRANDÃo: - Essa declaração julguei no dever de fazel-a., 

T•<~ra que não procuremos perturbar os trabalhos desta Casa em revides e 
~ossiveis allusões menos jus tas ou menos opportunas, aos candidal:'os que 
acceitamos. 

Colloeamos a discussão no terreno elevado, no terreno dos princípios, e 
no terreno das idêas ... 

O SR. OCTAVIo ROCHA: . - Nunca as collocamos em outro terreno-. 
O Sn. Bunmo BRANDÃO: - .. . fazendo o exame ma.is completo, quer ua. 

1 ,'-'ida publica ou privada desse candidato . 
O SR. 0CTAVIO RocHA: - Isso t a mbem é republicano. 
O SR. BuENO BRANDÃo: - Podemos abrir as folhas dos seus livros; e 

·-.!ncontraremos nas suas paginas factos que devem abona.r estes candidatos, 
nm face da Nação . Um é o Sr. Urbano dos Sant•os, velho republicano, esta.-
·<1ist.a , parlamentar que tem uma longa série de serviços ao paiz; outro esta--
cUsta moço e proclamado benemerito da Patria, tem tambem, no brilhante 
decurso da suP. vida, pagina s impressionantes de ·relevantes serviços á causa 
publica, paginas que devem honrar e enno·brecer a qualquer brasileiro 
illustre. 

Ditas csta'l ligeiras pala vras em resposta e homenagem ao meu -prezad·u 
e illustre amigo, Sr . O c ta. vi o Rocha ... 

O SR. OCTAVIo RocHA: - Agradecido a V. Ex. 
O SR. BUEJNO BRANDÃO: ...:_ ... passarei a expôr os motivos que me leva·· 

r-'1m a dissentil· da maioria da Commissão de F'inanças, em relação á emenda 
n . 30, lettra f do Sr. Cincinato Braga. 

Sr. Presidente, predomina na Camara, como tambem no seio da Com-
missão de Finanças, a. preoccupação de se reduzirem o mais possível a.r; 
nossas despezas publicas. A nenhum de nós escapa a premencia da situação 
<>r-onomi-ca. e financeira do paiz; e todos nós concorremos com os nossos 
esforços e trabalhos, para. que as despezas necessarias á manutenção- do 
Estado sejam tanto quanto possível comprimidas dentro das suas fontes de 
Teceita, sem que sejamos forçados a pedir a o cont.ribuinte novos enca.rgos· 
?u aggravaçõe~ das taxas e contribuições que hoje pezam sobre o povo. 

Isto posto, Sr. Presidente, sômos obrigados a estudar particularmente 
cada uma das questões submettidas ao nosso criterio e decisão. Dentre as 
(Jmendas que vão ser votadas destacam-se - uma, do Sr. Luiz Bartholomeu. 
tt~ando a Exposição que se deve realizar em commemoração do Centenario-
!Ja nossa Independencia, e reduzindo a cinco mil contos o credito anterior 
d~ 15 mil, concedido ao Poder Executivo para as despezas geraes com essa 
f,(·~ta, ~ outra., a do meu .nobre amigo, representante de S . Paul o, Sr. Cin-
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cinato Brag,L, adiando a Expo·sição para quan:d.o o Congresso, por lei espe-
cial, determinar. 

Os argumentos apresenta(!os para que essas emendas fôssem acceitas 
1:ela Conur.issão e ora pela Camara, são de duas ordens: prifneira, a impos-
tJi!li~ida.de em que se encontra o Governo de fazer uma Exposiçã o digna da 
commemoração do Centenario. da nossa Independencüi, pela prem~ncia do 
t~mpo, pela falta de materiaes e de opera rias necessarios ás construcções 
dos ·edificios indispensa veis. Segundo, porque esse ·certamen deve trazer 
l)a.ra o E stado uma despeza extraordinaria, que não comportam os minguados 
Jçecursos do nosso. Thesouro. 

Em relaqão ás primeira.s observações, creio poder dizer que o Governo 
!;em elementos para julgar da possibilidade ou da impossibilidade de prose-
·guir na execução do projecto de exposição nacional, contando com os re-
C'tlrsos que, naturalmen te, já conhece, quer de operarias, quer de mate-
.riaes. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, a observa~ão, aliás muito ponderavel , 
Cll'! que esse certa.men virá pesar extraordinariamente sobre o Thesouro, 
úeixa de existir, se considerarmos que se trata de um serviço excepcional , 
.s<·rviço da nR.tureza daquelles que nem sempre deixam clejiaits e que muitas 
~~~·zes accusam saldos apreciaveis. 

Diver~as nações têm celebrado as suas fes tas nacionaes, por meio de 
P.xposiçces internacionae~. ou universaes, e muitas dellas têm obtido vul-
tuosos saldos; com esses certamens, pela grande concurrencia de pessoas, 
:w exame de tudo quanto se expõe nessas festas de traba lho e de outras 
fontes de rendas porventura especia lmente consideradas para o custeio 
.~~ssas despezas. 

Sr. Presidente, o Congresso ,em sua sessão do anno passado, votou um 
~.redito de 15 mil contos para as despezas preliminares da · commemoração 
df nosso Centenario. E, ainda, por iniciativa da Camara dos Deputados, em 
virtude de uma emenda apresentada pelo então Deputado, Sr . Paulo de 
F:r.ontin, ficou o Governo autorizado a promover uma exposição nacional. 

Note a Camara que era tão vehemente o desejo do Congresso, para que 
o nosso Centenario tivesse uma commemoração condigna, que a unica me-
dida especialmente consignada nessa lei foi a r eferente á exposição na -
(·:onal. 

A emenda Frontin foi appr·ovada pela Camara e pelo Senado, consti-
tuindo hoje uma lei do p:üz. Em "onsequencia dessa a utorização do Con-
~resso , .. 

O SR. OoNÇALVlllS l'IIAIA: - Uma exposição nacional ou inter nacional? 
O SR. BUENO BRANDÃO: - O prôjecto diz nacional; mas, como o Go-

verno, pela lei geral, está autorizado a promover festas· e commemorações 
•1 r qualquer gen ero, poderá transformar em universal ou intex·nacional a 
exposição concedida pelo Congresso. 

O Su. GoNÇALVES MAIA: - Bem. 
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O Sn. PRESlDSNTE: - Previno ao orador que a hora está terminada. 
O SR . BuENo BRAI'<"DÃO: - Vou terminar, Sr . Presidente. Creio que o 

r•obre Deput::tdo pelo Rio Grande do S ul demorou-se mais tempo na tribuna; 
'. ou, entretanto, abreviar minhas observações . 

Dizia, Sr. Presidente, que , em consequencia da autorização legislativa 
e da insistencia do Congresso em determinar ·que o Governo promovesse a 
<'ommemoração do Centenario, tambem por meio de uma Exposição Nacio-
:-.al, o Poder Executivo deu-se pressa em começar a executar essa a.utoriza-
çiio. Entrou em relação com os pa.izes estrangeiros .. . 

0 SR. ARMANDO Bum,AMAQUJ: . - Solicitados, a liás . 
O S!l. BUEN'O ,BRAl\'DÃo: - ... e mais de uma dezena de nações amigas, 

ror intcrmedio de seus r epresentantes diplomaticos, nesta Capital, tem se 
dirigido a o Governo, pedindo espaço nos terrenos da Exposição, para os 
rnostruarios dos produ ctos dos seu s paizes . Tem havido. Sr. Pl:esiden te, da 

p ·trte do GoverBo acquiescencia . . . 
O SR. GoNÇALVES MAIA: - Esta n ão é a opinião do Governo, e V. Ex:., 

•.orno o Sr . Octavio Rocha declarou, não representa o pensamento do Go-
Yerno nesta questão . 

O SR. OCT.'-VIO ROCHA: - Em rnateria política. disse eu . 
O SR. B u ENo BRANDXo: - A política do Governo, a política financeir a 

e a politka administrativa estão fa.ilando pela minha bocca .. 
0 SR. GoNÇAINES MAIA: - A politica do Govet•no, não. 
O .SR. BuENo BRANDÃO: - A política de candiélatura , esta é outra cousa., 

~. sobre este assumpto já respondi ao nobre Deputado pelo Rio Grande do 
Sul. 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - O que o Sr. Octavio Rocha. categoricamente 
declarou, e a utorizado, foi que V. Ex. não representa a qui o pensamento do 
Pres!dente da Republica. 

Ó SR. BUENO BRANDÃO: - P erdão, na questão ·POiiUca. partidaria .. 
(Lipoiarios .• ã,a ba-ncada •min.ei1·a .. ) 

O SR. GONÇALVES MAIA: - O Sr. Oeta.vio Rocha affirmou estar autori-
>-:\ do a dizer que V. Ex. não representa. o p en samento do Governo. 

0 SR. CARLOS DE CAMPOS: - Não apoiado. 
o SR . 
o SR. 

GONÇALVES MAIA: - Não a poiado a o Sr . Octavio Roch>l. 
OCTAVIO ROCHA: - Na. campanha presidencia l. 

o SR. C~!lLO..'I DE CAMPOS: - O Sr. Octavio R ocha acaba de contestar· a. 

"· Ex. 
o S!t. BTJEINO BK~NDÃO: 

Deputado . . . 
0 SR. GONÇALVES MAIA: 

:r,!l do a fazel-o. 

Sr. Presidente, ouvi s ilencioso o nobre 

Elle não declaral'ia, ge não ·estivesse autorí-

O SR. BuRNo BRA.;'<D-~o: - Acredito que a Camara devia conhecer o 
::<'nsamento do honrado Depu tado pelo R io Grande do Sul , e, nós outros nos 
eonservamos s ilencioso>', nã.o interrompemos. Por que razão agor a não ha 
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:1. mesma. justiça e a mesma 'tttenção para. com o humilde orador, que repre·-
sent<t " maioria, de facto; desta Casa? 

O Sn. MOREIRA DA RocHA: - V . Ex. nunca affirmou que e>·a represen--
tante da política partida do Governo. 

O SR. BuENO BRANDÃO: - Sr. Presidente, estou premido pela cie-
cunu;t,;.ncia de tempo e devo terminar. 

O StL Go:NÇALVES 1\'I:AIA: - Foi uma simples pergunta, que pensei ni:W-
í:izt=sse rnal. 

O SP.. BuENo BRANDÃo: - Sr. Presidente, acabei de dize.e que a politica 
ad!ninistrativa e a política financeira <lo Governo estav~m. n.e~te momento, 
fa llando pela minha bocca. Quero élizet·, Sr. Presidente, que os argument{)!l 
impressionantes addu zidos pelo honrado Deputado por S. Paulo, relati.va-
mE>nte ao augmento de despezas, ou as enormes de.spezas que a Exposição 
acarretaria ao · Estado, podiam ser respondidos de fôrma ft tranquillizar os 
patrioticos escrupulos de S. Ex. Vinha dizendo que, ent virtude de um<t 
a utorização legislativa, o Governo estava em e ntendimento com diversas 
nações amigas, relativamente á cessão de terrenos no recinto da Exposição 
Nacional, p m -d. que essas nações construa m alli os mostruarios de seus 
productos. 

Sr. Presidente, estas cousas devem ser fe itas com certa. celerichcde, n ã.o 
nodem ser dEmot·a das. O Governo, tendo a utOlização para isso, iniciou, 
r; e-sde logo, os entendimento~ necessa rios para esse fim. Comprometteu-se 
com essas nações para ceder-lhes t errenos; entrou mesmo em negociações 
-le natureZiL commercial, financeira, a tal ponto que está em caminho uma. 
"oluçã.o, que é das mais favoraveis aos nossos interesses nacionaes, isto é, 
os Governos amigos, que pt·etendem expô1· os seus productos na Exposição 
Naciona l, se comp_romettem a construir edi~ieios de caracter permanente,. 
obedecendG a um plano préviam.ente estabelecido pelo Governo, e servirão 
I)ara most.ruario de seus productos. Encer;rada a Exposição, esses edifie'l.os 
serão incorpor ados ao . patrhnonio n[J,cion_al. 

0 Sn . GONÇALVES MAIA: - Só ó q_ue não volta é o dinheiro. 
O SR. BuENo BRANDÃO: - Ainda . mais; alérn dessa. grande vantagem 

para o Thesouro N acional, as despezas esp eciaes da Exposição vão ser cus-
teadas por um processo estabelecido já pe~o Congre.."So, isto é, com a emis -
sã.o de bonus, e o produeto da venda desses bonus ... 

P ura loteria! 
O SR. BuF.No BRANDÃO: - .. . será ma.is do que sufficiente para cus-

t·ear as despezas extraordinarias da. _EXPOl?ição, de modo que os receios, 
muito f undados, do honrado Deputado por S. Paulo, de~'Lpparecem dea.nte 
dessa affirmaçiio. 

A Exposição dará provavelmente um saldo apreciavel e o patrimonio 
naci·onal será poderosamente enriquecido por edifícios de constr·ueção . solid>.t 
e permanente, que reverterão para o nosso patrimouio. 



Tenho ainda alguma cousa a dizer; mas, obedecendo a V. Ex. e ao 
Regimento, dou por terminadas as minhas observações, dizendo que o Go-
verno já está com sua palavra, de certo modo. empenhada junto aos gover-
nos estrang·eiros; tem mesmo lançado mão de creditos, de importancias, 
para· a desapropriação dE> terrenos e propriedades para desafogar o r~into. 

onde terá de ser realizada a Exposição. 

Nestes termos, parece-me que a Camara nãCJ a ndará mal , mantendo ae< 
m~torizaç;ões que tem dado ao Governo, dentro das quaes o Poder Executivo 
t;cderá examinar até onde vae a extensão de seus compromissos, poderá da.:: 
ti. Exposição u ma extensao mais ou menos ampla; poderá restringil-a, como 
poderá supprimil -a, visto como teremos de votar emendas, da.ndo fil.culda.dc 
~o Governo pa ra proseguir nas obras inadiaveis e para supprimir as que 
:cã.o forem absolutamente necessarias. Para concluir, direi que a approva-
ção da emenda collocará o Governo em situação de verdadeiro constrangi-
mento em face de governos amigos, com os quaes está em negociações m uito 
arliantadns . Rejeitada · emenda, continuarão em vigor todas as a utoriza-
çC.es a nteriormente votadas pelo Congresso, que constituem medidas ele 
Lnnfiança na administração que cada vez mais se impõe a o nosso apreço e 
decidido apoio. (ll:fu'ito bem; 1nu-ito be'Y!1 •. ) 

O S1·. Cincinato Braga (*): - Sr. Pre~idente, como autor da .emenda, e 
nominalmente chamado a. debate, rnais de uma vez, sinto-me no cl.eve.t· de 
tiizer alguma c·ousa á. Camara dos Srs. Deputados a respeito deste a~;·

su:npto. 
Pens o que a Camara deve considerar-me insuspeito em materia de tudo 

:tuanto importe em política economica do paiz, porque, se h a alg-uma cousa 
por que me bata nesta. Casa, essa 0ccupa o primeiro lugar _ (Apoia.aos.) 

E como da política economica são as exposições uma. das expressões cul·-
minantes, bem se vê que devo ser por ellas, sempre que fôr possível. 

Pela exposição projectada para o a nno proximo fu t uro, já me declarei 
máis de uma vez nesta. Camara, e em acto publico do meu officio de 
Deputado, na Commissão ?e Finanças, fui Relator do pa1·ecer a respeito 
;'b . operação financeira de emissão de bonus para custeio da. Exposição, o 
qut= significa, bem claro, que o meu apoio a essa obra era completo. 

· Pois bem, Sr. Presidente, impresisonado com as c1ifficulda des da s itua-
.;ão financeira, caracterizadas nos ultimos mezes, occorreu-me que talvffii 
<'onviésse ao proprio Governo do paiz, que a iniciativa de có1·tes na despeza 
ch:Jmaàa "Exposição Nacional" partisse -do Congresso e não do proprio 
r1·esidente da RepubHca, quiçá constrangido em conversações com represen--

( *) N &o foi z·evis to pelo m·ador. 
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ta.nte~ das nações amigas a esse respeito, e talvez tendo animaàamimte 
caminha do mais do que S . Ex. pudésse desejar neste assumpto. 

0 SR. ARMA.>mo BURLAMAQUI: - 0 que é verdade. 
O SR. CINCINATO BRAGA : - P areceu-me que a iniciativa, vinda do Con-

gresso seria , ·como se diz na gyria vulgar , um "guarda-chuva" pa ra S. Ex., 
e, que, nessas condições, pudéssemos votar a n1edida sem g rande inconve-
niente pru:a o paiz. 

Debaixo deste ponto de vista, vê-se que minha preoccupação pr incipal 
a ouillo que mais me impressionava era a despeza com a r ealização do cet'-
tamen. 

Informado, porém, desse escrupulo da parte da Commissão de Finanças, 
na discussão que aqui se travou , S. Ex. o S1·. Presidente da Republica, 
uc1a palavra do n osso distinctissimo leader, meu presa do amigo, Sr. Bu eno 
Brandão ... 

O SR. BuElNO BRANDÃO: - Affirmo que o Sr. Presidente da Republica ê 
!)ela E::rposição, embora se diga que não represento o pensamento de S. Ex . 

0 SR. CINCINATO BRAGA: - de que as despezas, algumas das quaes 
j á. estão feitas com desapropriações, e outras ainda por fazer, p odem ser 
cobertas exclus ivamente com a emissão que patrocinei, perco o receio de que 
possamos ter um deficit tão volumoso, que venha dperturbar as finanças da 
Patria. 

A principio inu'l.ginei que, t endo a ultima Exposição realizada custado 
cerca de 15 m il contos de r éis , segundo me informaram, podería mos defron-
ta r com algarismos como 45 ou 50 mil contos, evidentemente pesados de-
mais para o Thesouro, neste momento. 

O SP.. Bu:rnNo BRANDÃo : - A experiencia do passado nos h a de aconse-
lhar melhor agora . 

O SR. CrNCINATO BRAGA: - Cogitei do a u gmento dos preços de tod .m 0 3 

:utigos, da quella época até agora, e levei tambem em conta a urgencia com 
que têm de ser feitas as obras. Mas não tenho em mãos, ou diante dos 
<•lhos, os dados do problema; tem-nos o Governo, com muito maior capaci-
d:lde do que eu, porque já os têm estu dado, examinado e dirigido. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - E tem OS seus orçament os . 
O SR. CINCINATO BRAGA: - Nestas condições, tenho confiança em que o 

Governo fará tanto quanto possivel por gicstar o menos e por brilhar o 
tnais. 

Prefiro requerer a V. E x., Sr. Presidente, a retirada de minha emenda. 
(Mui to bcnn; apoiados.) Não sou teimoso, não tenho pa?·ti-pris em a.s-
sumptos que interessam ao paiz. (Muito ben~; mui,to bem. O orad,or é CU?>~· 

prinumtaào . ) 
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O Sr. Gouçaves lUa.ia ('') (pela O'rdern) : - Sr. Presidente, o tempo que 
o Regimento concede para o encaminhament~ de votação ·da s emendas, não 
~ompox·ta, nenhuma discussã.o politica. Isso estou vendo eu, e , principal-
mente, ago1·a., que os noss os adv er:sarios . se fecharam complet:~mente. 

Sempre pensei que os homen s politicos estivessem sujeitos a esses 
debates. Do lado de Já, vm·ifico que nã o estão; do lado de cá, of.ferecemos 
este debate. 

O SR. EPHIGENio DE SALLES: - Esta mos toelos de peito descoberto. 
O Sn . VICI<lNTE PmAGIBE: - Quem discute isso ag·ora.? 
O Sn. GoNÇALVES 1\'r.uA: - Acabamos el e ouvir a. opinião pessoal do hon-

rado leade·r da bancada mineira . 

O Sn. ARMANDo BunLAMAQUI: Não a poiado. Neste ponto, S. Ex. E'X -
}l!imiu o pensamento pessoa l do SL'. Presiden te ela Republica. 

Peço a p a lavra. 
O SI<. GONÇALVES· MAIA: - O nobre leaàer ela b a nca.(la. mineira .. . 
VoZES: - Da maioria. 
O S!L GONÇALVES MAIA: - ... acaba de · manifestar a sua opinião pes-

soal , po.r·qu e eu , como toda a Camara., como toda a imprensa, como t odo ·O 

j.)~iz . .. 

0 SH. B UENO BRANDÃO: - Corno todo o mundo. 
O SR. GoNÇALVElS :MAIA: ... eomo todo o mundo, di z b em V . Ex., 

t11t:tvamos convencidos de qu e o l ea.de>· elo Governo , na CommisRão de Fi-
nanças, era o 81·. Anton io Car!oR. 

O SR. B uEN O BRANDÃo: - E s tou de inteiro a.ccôrdo com o Sr. Antoni·o 
Ca rlos e S . Ex. commigo. 

O SI~ . GoNÇALVES MAIA : . - Entretanto, S. l<Jx. se m a nifestou contr.:;, a 
:Jpinião elo S1·. Antonio Ca rlos, em um pont o em qUP. 'l opinião do .Re)ato~ 

·~fn·a emittida, de n1odo clal .. o , na Con1n1issão de Fina.nças . SS. JTI:xas. estã.o 
•'ITI di'Terg·encia, r az.ão porque digo que S. Ex. o l ea.de1· da banca da mineira 
ni'ír:. repl"E'Senta o pen samento do. Governo, neste caso , porque não ':leria capaz 
:l e vir assegm:al-o, aqui, desta tribuna, se nã o estivésse a.utori7.ado a 
f<•zel-o. 

Nã.o fo i pa r a isso, entretanto, que pedi a paiavra, Sr. Presidente, e 
entro no assumpto, antes que V. Ex. execute o pmymmento que está nos 
:!'eUs olhos. . . (Riso.) Peeli a pala.vra para ch amar a attenção dos Srs . 
Deputados para aH emendas q u e, porve ntura , possam gr·a.va1· a exportação 
c]Of< nossos produetos. 

}<J' exacto que essE- mal vae ser r emediado com duas emendas, uma do 
Sr. Bart holomeu e outra do Sr. Cincinato Braga.; mas a do Sr. Bartholo-
:meu , como V. E x . e a Camara podem. ver, é. emenda inocua, eu diria, a.té 

(•) N ã.<J fo i 1:evisto P<>.lo ora<lor. 
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qui' é mais uma en1enda que provoca, se não extranheza, e observaçõe8 de 
<'Utra ordem ,porque é simplesmente curioso e interessante, symptomatico 
mc.smo, que se faça urna lei pm·a. dizer ao Presidente de Republica que S. Ex. 
n:lo póde fazer aquillo que a Constituição lhe prohibe tet·rninantemente. E' 
fl.o;sa a, emenda Bartholomeu: prohibe a União de taxar a exportação do~ :EJ.>-
tados qnando, - vós todos sabeis que a. Constituição da R<?publica não diz 
<JUtr::t causa., - quando os impostos de exportaçü.o pert•mcem aos Estados e "' 
União não pôde taxal-os. 

l'v1as, nessa emenda, é preciso ver que ha uma fot·te dóse de ve1'1:lade; 
gue se tem um pouco de bom senso eom as causas que, á primeira vista, 
parecem insensatas; se se faz isto, se isso se estabelece é porque não se 
''stá fazendo outra cousa. mais , neste paiz, do que taxar a. exportação ern 
··,orne da Uniiio. 

FJ V. Ex. está vendo, por· exemplo, ag-ora., o euphemismo de um;.c tax,.L 
sanitaria, tr·aduzindo flagrantemente um imposto de exportação . V. Ex. 
sabe o que essa taxa sanitaria sobre os productos decorrentes da industria 
;wcuaria é uma. taxa sanitaria que recahe sobre a banha elo Rio G1·ande, 
~obre a manteiga de Santa Catharina, sobre o queijo de Minas, ~obre todos 
os productos da Bahia, a pecuaria especialmente, sobre a. venda de penes, 
i!<' eourinhos, que são hoje ·o u.nico recurso de todo o Not·déste do pa.iz, de 
tC'C~o o sertão do not·te brasileiro. (M1tito bem . . ) 

0 Sf:. ARMANDO BURLAMAQlll: - Só púde ter sido por en~rano de im-
]Hessão, tal o di.spancte que h a. 

O SR. GoNÇALVES l\1ArA: - FJmfim, isto vae sm· co1-rig-ido com a emenda 
Cincinato, e espero que essa emen,da seja mantida pela Comm.issão, porque 
t:>asta dize1· que a injustiça é tão grande e tão 
generos de producc;ão nacional que. quando 

flagrante 
todos os 

contnt esseR 
productos são 

la:xados mais ou menos benignament e, esse.'l clH. industria, pecuaria do 
norte são taxadOJ3 da seg-uinte Iórma. 

E' pr·eciso que os Srs. D ep utados desse;; Estados tomem cuidado , por-
que essa emenda. pórle cahir na, 3' discussão, e mesmo na Cornmissão de 
J<'inanç.as, porque ·quando se discutiu isso, ainda ha, dias, foi dado um 
-'.parte dizendo que o Governo, ou que o Ministro da Agricultura fazia q ues-
tãc dessa. taxa porque ella a limentava a grande lmrocJ:acia que é hoje o 
Serviço Pastoril do Brasil. 

O SR. :MAumcro DE M:moED·Ros:_ - A reforma dos serviço-s foi articulada 
··em esta emenda. 

O SR . GoNÇALVES lYIAIA: - l!J' interessante, e basta mostrar o seguinte: 
e.rnquanto a carne bovina paga dous réis, às carnes frescas cinco réis , a,; 
carnes de porco dous réis, as lãs, 50 réis por kilo, os adubos, ossos, sang-ue, 
(:te., cinco réis, a banha cinco réis, as tripas grossas, bexigas limpas, etc . , 
cirwo réis, os sêbos dous réis, o couro de boi pa,ga 6/10 rle real por kilo e o 
couro de bóde 200 réiB por kilo. 

UM SR. Dl!ll'U'l'A.Do: - Só pócle ter sc~do por um enga.no. 
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O Sn. GoNÇA!iVES MAIÁ: - Só pôde ser um engano, dizem de toda parte; 
entretanto, foi al!egado, perante o Ministro da Agricultura e o proprio Pre-
Aidente da Republica, que se escandalizaram por essa exorbitancia . Infor-
!nou, porém, um dos funccionarios de maior categoria daquelle Ministerio; 
-que não havia engano nenhum, que. era assim mesmo. 

O Sn . ARMANDo BURLAMAQUI: - Foi um crime. 
O Sn. GoNÇALVES MAIA: - Ou foi um crime, como diz o nobre Deputado. 

8' preciso, entretanto, muito cuidado coin isso que vae prejudicar aos Srs . 
r~presentantes dos E stados do ,norte. Basta ver que o Piauhy, que foi o 
que menos exportou em 1920, segundo o ultimo relatorio qlle temos, exportou 
22.000 kilos de pelles, na importancia de 275:000$000 . O Ceará exportou 
699.000 kilos, na importartbia de 8.000:000$00. O Rio Grande do Norte, 
numa importancia em kilos de 7. 018:000$000. A Parahyba, 2': 587$000 . Chamo 
a attençii.o da Parahyba. 

O Sn. OscAR SOARES:- Ella está aqui ao lado de V. Ex. - (Riso·s .) 
O Sn . GoNÇALVES MAIA: - Ainda bem. Pernambuco exportou 2.587 con-

~os. Alagõas, 4.085:000$000. A Bahia, então, chegou a. exportar 14.000 con-
tos sô de pelles de cabra. E' preciso tomar cuidado. 

Assim, Sr . Presidente, acredito que a emenda do Sr. Cincinato removerá 
ne algum modo agora esse grande mal, essa grande desgraça que pesa sobre 
oi'! sertõe~ do norte do paiz. 

Mas eu chamarei a attenção do Governo para esses artigos como para 
outros que estão excluidos dessas t axas. 

Aproveitando a occasião, Sr . Presidente, e ante os horizontes novos qu~ 
apparecem diante dos meus olhos, eu tomaria a liberdade de perguntar .a 
V. Ex. se poderia retirar em globo todas as rninhas emendas, aquellas que 
não f oram acceitas pela Commissão, para mostrar assim que não quero 
'[lerde'l· tempo. 

Toda vez que V. Ex. verificar que ha emenda com o meu nome, com 
·excepção desta ultima, pó de retirar da votação. 

Com relação á Exposição·, eu votaria contra, se não fôsse retirada a 
«'·spectiva emenda. E isso por uma razão muito simples. Nós mostrámos 
que sõmos muito brasileiros - e quem sae aos seus não degenera. Nós que--
remos ser aqui no Brasil o mesmo que lá f6ra, mas nós somos da mesma 
situação daquelles que empenham as joias da familia para ir ao theatro ou 
!Jaile, sômos uma miseria que vae dar uma festa., um individuo que tem 
fome e t~ansa. Nós não queremos esconder as nossas miserias; eis a razão 
·•JOr que queremos a inda assim dansar e divertir. 

Sr. Presidente, em uma situação desgraçada, porém, melhor · que a 
nrssa, que foi a situação da França. e da Allemanha depois da guerra, o 
povo não fez outra cousa senão iiansar; a França, porque se regosijava com 
?. victoria, e a Allemanha, porque queria esquecer as suas proprias miserias. 
Penso quP essa Exposição é um andrajo sobre um corpo carcomido por toda 
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a miseria. E, Sr. President e, o meu · pessimismo é o m esmo que determinou 
a reunião dos competentes no · gabinete presidimcial , para tratarem· de medi• 
da.<> de· emergencia. O · meu pessimismo é provocado pela discussão das medi-
das de emergencia, mostrando que a nossa situação não é normal. Amanhã.·, 
ouando o Sr. Presidente da R ·epublica tiver de construir palacios ·para· hos-
pitalidade estrangeira, quando tiver de chamar cincoenta m.il operarios 
p?.ra a construcção dos seus palacios, tirando esses operarios das construc-
ções civis, vos pergunto: onde vae buscar casa p ara esa gente morar? 

St>i que tem confiança no "bicho" e na loteria . 
Mas sei, Sr. Presidente, se a lot"eria não der? Se o jogo do "bicho" não 

der? Deixo ahi estas interrogações. O jogador que perde o ultimo vintem 
levanta-se do jogo ás pressas, vae á sua casa buscar as ultimas jo!as e as 
ultimas economias para ver se pôde recuperar ou resarcir o prejuízo. 

Dizem que o jogo pôde dar! Mas, se elle não der? ... 
Tenho dito . (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Mauricio de Medeiros (*) (para encamvinhar a votação): - Sr. 
Presidente, V . Ex. annunciou ha pouco uma nova norma de se discutir para: 
f; encaminhamento das votações. 

O nobre Deputado Sr. Cincinato Braga, já me deu o exemplo do que 
tenho de fazer com respeito á minha emenda, a qual destino o mesmo fim 
que a de S. E x., de fôrma que peço licença á Camara, interrompendo por 
<>1guns minutos, esta votação .. . 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - V . Ex. nunca interrompe. 
O SR . MAURICIO DE -MEIDEIRos: - ... para encaminhar o meu voto que 

consiste em um requerimento a V . Ex . para que consulte a Casa sobre a 
!'etirada da minha emenda, respeito á dilatação de pagamentos. 

Ouvi, hontem, nesta Casa, de começo a fim, e com religiosa attenção o 
admir;:~vel discurso do nobre leader Sr. Antonio Carlos, oração que consi-
dero uma palpitante lição de economia politica pratica. . . Se outras fôssem 
:~~ nossas normas de vida política e parlamentar, eu me deixaria levar pelo 
desejo de pedir a V . Ex. que mandasse tirar desse discurso milhares de 
exemplares, e prégal-os, como se fazem em outros paizes , por ·meios _de car-
tazes, pelas praças de todo o Brasil, afim, de que se aproveitassem os gran-
:.ies ensinamentq.9 alli contidos. 

Tal providencia se torna.ria aconselhavel, primeil-o porque aquelle dis-
·curso encerra uma defesa perfeita da orientação financeira do Governo. 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - V. Ex. ha de permittir que me aproprie ele 
Eoua iclêa. 

O SP. . MAURICI.o DE MEDEIRos: - Pôde-se discordar dessa orientação, ma s 
como: é 8 primeira vez que uma exposição clara e documentada, appareceu a 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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-publico, rnistér seria, que apr.oveitassernos a ·Úção, para que déssemos· ao 
'P(IVO brasileiro a impressão de que não ha desordem nem. a,narchia . na. ·di-
reccão financeira do paiz: ao centraria, ha uma directriz susceptível de . uma 
e::. posição cabal, como a fez o honrado Deputade por Min;l.s. (Apoiados.) 

Em segundo lugar pediria a publicaçãe desse di11curso, porquanto•, neHc 
se encerram conceitos admiraveis quanto á política de restricções nas des-
p·tzas. 

Neste par~icular tomarei a liberdarle de recordar que aqui defendendo· 
uma emenda, que submetti á consideração da Camara, a proposito desse 
projecto, prég uei a doutrina de que é a Camara a quem cabe tomar a inicia -
\iva ~as restrJcções de despezas, sem pensar, absolutamente, em melindra•· 
o Poder Executivo; que, na iniciativa destas medidas de restricção, como· 
que damos a.rmaB de resistencia para q ue persista o Governo na poli.tic:·\ 
~ria, que deve seguir, da restricção severa das despezas. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Política que S . Ex. o Sr. Pt·esidente 
àa Repub!ica, está seguindo. 

0 SR. MAURICIO Dlil MlilDI!liROS: - Vi fia pouco o nobre Deputada, Sr. 
Ci'nclnato Braga perfilhar, tomando sob seu alto patrocínio o mesmo pensa-
mento. As idéas enunciadas pelo nobre Deputado Antonio Carlos sào, 
neste particular, urna adrniravel lição que, espero, não cahirão em terreno 
l'S teril . 4inda mais, consideraria de grande utilidade a divulgação dos con-
ceitos do nobre Deputado Sr. Antonio Carlos no que respeita a politi.ca· 
l'missionista, combatendo de frente com energia e com denodo a illu5ão 
papelista. Em todo o absolutismo de sua doutrina, ha uma ·verdade pro-
tunda em todos os conceitos emittidos por S. Ex. Pot· fim, e um out ro mo-
tivo que me levaria a solicitar a publicação deste discurso: é que clelle ~'e 

11rprehende uma nota de optimismo quanto á nossa situação commercial. 
Dahi divirjo eu. Acredito que a nossa situação commercial, no Brasil, 

;, das mais lastimaveis, e creio que, a t é hoje não tivemos ocC.<tsião de ·pre-
sencial: uma crise semelhante. T em havido crises do Thesouro, criseo · de 
Bancos, mas crise commercial com caracter ela actu a l, esta é a primeira . 

Ahi está p orque, Sr. Presidente, tenho submettido á consideração d<> 
Ca.sa s minha emenda, fornecendo ao commercio, comprimido pela exi;,>ibi-
lidade de g randes sommas de compromissos, a possibilidade de uma dilRçã.o 
com paga mento parcial. 

No seio da Commissão, porém, venceu o criterio de que esta medida 
iwportava em moratoria., e como tal deveria set· fulminada de conjun<lltu com 
todas as demais moratorias propostas . 

Peço a V. Ex. consulte a Casa, sobre se consente na retirada desta 
emenda, porque espero que, da segunda para a terceit·a discussão, ha de 
melhor se comprehender o a lcance destas mesmas medidas e que ha de di-
minuir um pouco aqueiJe optimismo do nobre Deputado , sobre as condiçõe~ 
·C<'mrnerciaes. do Brasil. (Jfuf.to bem ; m.1tito bem.) 
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O Sr. Presidente: -O requel'imento de V. Elx. sérá tomado ém consi-
der·a,ção opportunamente. 

O Sr. Alval"O B:~ptista (pa.ra enocuninhUJr a votação): - Sr. Presidente, 
fi'v~ ense:io também de apresentar emenda a este projecto, emenda que 
foi classificada sob n. 9. Venho agora. submetter a V. Ex. o requerimento 
ue retirada, dessa emenda, convencido embora de que a Pl' ovidencia nella 
contida <>Orresponde a algum serviço á população do paiz. Mando suppri-
!nir, nesRa emenda o imposto sobre viação, imposto cújo nome não tem· 
mesmo expli<'-ação, visto que não vae se1· empregado em favor da viação e 
com ella nada tem. E' um imposto que recae sobre a mercadoria transpor-
·•u.c'!a. 

Nessa conformidade, desde o titulo, esse imposto está errado, como ainda 
tHTado anda a Camara que, no mesmo instante em que se propõe diminuir 
~'' obstaculos á. producção nacional, grava essa mesma producção, fazendo 
incidir sobre cada kilo de mercadoria uma taxa. 

E' de estranhar, Sr. Presidente, que quando o Governo promette dimi-
'l'Jir em suas estradas de ferro a taxa de transporte de mercadorias, con-
~erve ess_e imposto que recae, não já sobre mercadorias trasportadas por 
~uas estradas, mas sobre mercadorias que transitam: por todas as vias terres-
tres, fluviaes e marltimas. 

E1 uma c·ontradicção, da q-ual e Governo nenhum poderá sahir-se bem. 
Outra emenda, á qual alludiu o nobre Deputada por Perha mbu·co, é " 

referente á execução de uma lei, que estabelece que mercadoria alguma será 
transportada de um porto para outro da Republica, quer se trate de por-
tos· seccos, fluviaes e maritlmos, senão livremente; e esta deliberaçã<f vem . 
~o mo V. Ex. sabe, desde 1831, ·mais tarde transformada em' lei:, eril" virtude 
cl'G um projecto apresentado e discutido· durante muito tempo· ne·sta Ca sa. 
do qua l foi V. Ex . insigne rela tor, conseguindo uma ôrilhante 
firmando principio já estabelecido desde o primeiro imperio. 

victoria , 

Ora, parece, Sr. Presidente, que cobrar o Governo um imposto agora 
sobre essas mercadorias, é deroga r a propria lei, o que não póde ser feito 
l'le não por" uma outra . 

Sr. Presidente, terei occasião de voltar a analysar todas e-stas· e:ri:len.das, 
f• que a;presentei e todas que visava m a protecção, não· do coinmerbio, mas 
fio productor, onde o commercio vae· ouscar as mercado·rias para fa<~:el-a s 

':.ircular e onde, por consequ.encia, haure todos os seus beneficios. 
As8im, pensava que, de preferencia, auxiliando o productor, auxiliarin 

tambem o -commercio, e, portanto, concorrer ia para, de modo indirecto, 
diminuir os effeitos da crise, Q•Ue no Brasil, vem desde 1913 embora se· diga 
QUf' foi posterior á guerra . (Jlfuito bem; muito be-m.) 

O SJ•. Presidente: - · Opportunam·ente será tomado em consideráçfto 0 

rE'(}.Uí'l'imento do nob1•e Deputa.de>·. 

.. 
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O Sr. Arthnr Collares Moreira (pe~a or!Um•) faz breves considet·ações 
e conclue pedindo a retirada da emenda q\le a presentou e que tomou o 
n. 1. 

O Sr. &·lindo Le~>ne (pe~a ordem): - Requeiro a retirada da emenda 
n. 7 que apresentei e que tem parecer contrario da Commissão, afim de 
rcnoval-a na 3• discussão, com melhore3 esclarecimentos. 

O Sr. Presidente.: - O requedmento será toma do em consideração na 
devida. opportunidade . 

Vou submettet· a votos a P emenda da Commissão, constante do avulso 
n. 141 A, de 1921. 

Approvada a seguinte 

ElMiilNDA DA COMMISSÃO 

1" 

Substitutiva da emenda 1' a presentada em consequencia ao parecer 
n. 141: 

Ao .'l.rt. 1 •, n . 1, do projecto onde está 30 de Abril, diga-se até á da La 

·JP.sta lei , e onde está 31 de Dezembro, diga-se 30 de Outubro. 
Ao mesmo artigo n. 11, onde está 31 de Dezembro, diga-se 30 de 

Outubro; 
A'O m esmo artigo, n. III, onde está a t é 30 de Abril, diga-se até a data 

desta lei e onde está 30 de Setembro, diga-se 30 de Outubro. 
Approvadas successivamente as seguintes emendas da Conunissào, 

constantes do avulso n. 141 A, de 1921: 

Accrescente-se ao art. 1• do projecto: 
IV - Para as mercadorias despachadas até 30 de Setembro, os dll·eitos 

de importaçãJo serão cobrados na base de 40 .o/o, ouro, e 60 o/o , ·papel, e 
tnra as que o houver no correr de Outubro, na base de 45 o/o , ouro, e 55 %, 
p01pel. 

3" 

Emenda substitutiva á de n. 4, constante do impre!'lso relativo ao pare-
cel· n. 141: 

Substitua -se a r eferida disposição pela seguinte: 
Art. O Governo deixará de iniciar todas as obras que, a seu jui22!', 

11lio forem de grande ou urgente vantagem para o paiz, e ·nca auto1izado 
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a i!Uspender aquellas que já estiverem em execução e cuja suspensão n5o 
aearrete prejuízo maior para o Thesouro. 

A' emenda de n. 6. constante db impresso relativo ao parecer n. 141 . 
Supprima-se. 

O Sr. Presidente: Passa-se á votação das emendas da Commissão . 
t'onstantf' do avulso n. 141, de 1921. · 

E' considerada prejudicada a 1• emenda da Commissão pela approvação 
da . 1 • .emenda da Commissão, constante do avulso n. 141 A, de 1921. 

E' oonsideradlo prejudicado o seguinte 

REQUERIMENTO AO PROJECTO N. 141 , DE 1921 

Reqmüro que a emenda. n. 1, da Commissão de Finanças, ao projecto 
do Senado n. 141, de 1921, seja votado por pa rtes, sendo a primeira até as 
palavras - 30 de Junho. 

Sala das Sessões, em 15 de Julho de 1921. - Costa Ribeiro. 
Approvadas successivamente as seguintes emenda.s da Commissi:'w 

t:>cnstante do avulso n. 141, de 1921 : 

2' 

Ao mesmo artigo e numero - Accrescente-se: " devendo o Governo 
!n1ervir, pelos meios ao seu alcance, junto ás emprezas arrendatarias ou 
~oncessionarios de portos, afim de ·que consigna igual favor, sem onus para 
a Thesouro, nos portos respectivos. 

Ao art. 1°, n. 3 - Onde se lê "2~250 ", diga-se: "3$850" . 
"E' considerada prejudicada a 4• emenda da Commissão pela approva-

çi'iv da. 3" emenda da Commissão constante do avulso n. 141 A, de 1921. 
Approvada a seguinte emenda da Commissão constante do avulso n. 141 , 

de 1921: 
6• 

Accrescente-se onde convier: . 
E' autorizado o Presidente da Republica a promover e realizar nas 

c•o!·tdições que julgar convenientes, a warrantagem em moeda-ouro do cafê 
adquirido pelo Thesouro Nacional e a vender partidas do mesmo café de 
accõrdo com as conveniencias do mercado "interno. 

E' oonsiderada prejudicada a 6' emenda da Commissão pela approvação 
da 4' emenda da Commissão constante do avulso · n. 141 A, de 1921. 
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Approvadas succe13siy(!,mente ~s segu,intes emenl!as da QQmlllÍ~~o <1Qna-
tar:tes do avulso n. 141, de 1921: 

Accrel'ceni:e-se onde convier: 
Art. Até 30 de Abril de 1922 ficam diminuídos de ate vinte p01· centoc 

nas estradas de ferro exploradas pela União, os fretes de producl:.«! agr\-
·~ulas (com excepção de café e adubos), despachados do interior . do pa.iz 
tHlra seus portos de mar, comtanto que não estejam sujeitos a imJ.Josto 
"!,;tadual de exportação ou que haja sido feito pelos · Governos dos EStados 
i:J1.ere~sados abatimento igual nos seus implostos de exportação, cobrados rn 
d~!.ta desta lei. 

s• 

Accrescente-se onde convier: 
Art . As guias, certificados ou attestados referentes a productos qe 

exportação, de origem animal (n. 5 do art. 216 do decreto n. 14.711, dfl 
5 de Março de 1921), pagarão apenas sello federal por folha, sendo isentos 
jr, outro:" emolumentos. 

O Sr. Pt-esidente: - Passa-se á votação das emendas offerecid.as pelos 
Srs. Deputa dos (emendas do Plena rio). 

A Mesa concede a retirada ela emenda n . 1, a pedido do Sr. A.rthur• 
Collares. 

Votação da seguinte 

ElMElNDA 

N. 2 

Art. 1.0 O Gove1·no Federal su spenderá i.mmediatamente todas as dea-
p:.za.s no exterior, com pessoal ou com a compra de m a teriaes , que se não 
refiram :;>, serviços normaes, consignados da Lei Orçamentaria. 

Art. 2. 0 O Governo Federal, emquantlo a taxa cambial estiver abaixo de 
12 dinheiros , não iniciará obras novas, nem proseguirá nas obras em anda-
m ento que importem em despeza ouro, limita ndo-se á conservação daS que 
e~tiverem iniciadas, resguardando ·o trabalho feito e os materiaes adquiridos, 
modificando os contractos existentes sem onus para o erario publico, tendo 
em vista a prorogação dos· prazos para as !obras contractadas. 

Art . 3.• Fica adiada a realização da exposição que deve ter lugar no 
a nno de 1922, não podendo o Governo Federal, despender quantia superior 
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.a !' . 01)0 :000$, moeda corrente nacilonal, com a organizaçã.o · dru> festas com-
~nemorativas do · Centenario da nossa Independencia . 

Art .. 4.° Ficam augmentados de 100 o/o os direitos de ·impot·tação para 
CO!lsumo sobre as mercadorias que, a juizo do Governo, nfuo sejam de 
primeira necessidade, de .luxo, e sobre aquellas que tenham similares na 
rn:oducção nacional, entradas em portos nacionaes até 31 de Dezembro de 
1922, exceptuadas a.quelles que já tenham entrado ou estejam ·embarcada'! 
nem~ destino aos nossos portos, devidamente comprovadas pelos certifica.dos 
con~ulares, na i!ata da promulgação desta. lei. 

Paragra pho unico. Se antes de 31 ele Dezembro de 1922 a situaç;ão 
financeira do paiz se normalizar, elt"vando-se a taxa cambial a cima de 12 
dbbeiros, deverá o Governo .Federal immediatamente deeret11r a suppres-
são do a ugment0 de 100 o/o sobre os direitJos de importação para consumo, 
d., que trata o art. 4•, cuja cobrança. cessará para ru; mercadorias entradas 
·em portos nacionaes noventa dias depoi s da publicação do respectivo 
decreto. 

Art. 5. 0 As met·cadorias entradas por importação no período de 1" de 
SderribTo ·de 1920 a t é 30 de Junho de 1921, e que não tiverem sido r etiradas 
da Alfandega até a data da presente lei, fica rão dispensadas, até 31 de 
Dezembro proximo futuro, do pagamento de armazenag·em pertencente á 
União 

Art. G. • P ant as mercadorias entradas por ·importaçào no periodo ·de 1 
dt' Setembro de 1B20 . até 30 de Junho de 1921 , a cobrança da quota de 55 o/Ó, 
o11~ro, do imposto de importação, para c onsumo, será feita até 31 de De-
zembro PI'cxximo futuro á taxa de 3$ por 1$ ouro. 

Ari. 7.• Aos importadores de ntet·cadorias entradas em por tos nacionaes 
r..o p<niodo de 1 ele Setembr o de 1920 até 30 de Junho de 1921, que já houve-
rem pago a quota ·ouro do impos to de importação para consumo, á taxa 
superior a 3; ·por 1$ ouro, será restituído pelo Governo Federal o excesso 
p:;.go, restituição esta que deverá se1· feita de 1 de Abril até 30 de Setembro 
de 1!)32. 

Para.grapho uniClo. Par a o fim especial de fazer face á restituição de · 
qt~e trata o ar t. 7° e compensar o Thesouro da renda que deixa d e a rre-
cadar, fica creada uma taxa addicional de 10 o/o sobre os direitos de impor-
tãção e .demais taxas aduaneiras das merca dorias que entrarem por impor-
todi.o nC' paiz até 31 d e Dezembro de- 1922. A cobrança desta taxa , ex:-
ceptuadas a.quellas que já tenham entradlo ou esteja.m embarcadas· com 
destino aos nossos portos na data da promulgação desta lei, media nte com-
_) J:ovantes por certificados consu.lares, poderá ser prorogada por dect·eto do 
Governo F edera l para o 1" ou para os dous semestres do anno de 1923 , caso 
"- ::tl'recaàaQâo do de 1921 não · corresponda a o fim para que foi creada a 
taxa. 

A!·t. 8.0 Fica facultado aos devedores por títulos, pagaveis em moeda. 
Bst;-angeira em datas · fixas, \)Stabelecidas a nterionnente á. data desta lei. 
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Heiam saql1es, pt'Omissorias, penhores mercantis ou conta de vencimentos 
fixos, fazerem as suas liquidações em duas prestações, a primeira a 120 dias 
e a segunda a 240 dias, contados da data desta lei para os títulos anterior-
mente vencidos e contados da data de seu vencimento para os titulos a 
·v"lncer, desde que os devedores entreguem aos credores em moeda corrente 
· n.~.ciona.J., p'Or conta do seu debito ouro, a importancia dos titulos vencidos, 
-:,a.lculada ao cambio de 12 dinheiros, dentro de oito dias, contados da data 
ciosta lei para os titulos já vencidos ou na data de seus vencimentos para 
Oi; titulos a vencer. Os debitos dos devedores que se utilizarem desta facul-
-.lade, vencerã'o o juro de 8 o/o ao anno a favor do credor, salvo outra com-
binação resultante de mutuo accôrdo entre credor e devedor. 

Paragrapho unico. Nesta disposição não estão comprehendidas as obri-
bsções pecuniarias provenientes de concordatas judicialmente homologadas. 

Art. 9.• Ficam abolidas por parte da União todas e quaesquer 
lestricções á exportação de productos na.cionaes, exceptuados o ouro e a 
p:·ata, amoedados ou não, de accôrdo com a.s disposições vigentes. 

Art. 10 . O Governo Federal providenciará, sem onus para o srario 
.l)ublico, sobre a warrantagem, no exterior, dos productos nacionaes quQ não 
sejam de fa.cil. deterioração, por intermedio de firmas ou de bancos de pri-
meira ordem, dando sempre preferencia para os . transportes aos va po1·es 
naci.onaes. 

Art. 11. O Governo Federal providenciará como julgar mais conveniente 
sobre o fomento do consumo interno e exportação dos productos da indus-
lx-i~ nacional , entrando para esse fim em accõrdo com os Estados e Districto 
F6c1eral. 

Art. 12. O Governo promoverá accõrdo immediato com os Estados que 
tenham sido beneficiados por meio de operações financeiras , realizada..<; pela 
Ünião, inclusive ·o Districto Federal, afim de levantarem, directamente, em-
preEtimos no exterior, desde que possam offerecer garantias que sejam jul-
ga,das ~ufficientes pelos. emprestadores, facilitando quanto ao Districto Fe-
deral o reforço da garantia fedPral de que possa. necesRitar, de accôrdo com 
a lei n. 4.230, de 31 de Dezembro de 1920, art. 42. 

Em 15 de Junho de 1921. - Luiz Bal·tholomeu. 

O Sr. Presidente: A esta emenda a Commissão deu o seguinte pa-
re.::er: 

Esta emenda contém identicas suggestões que .a Commissão, embora 
!lO!' outros termos, adoptou sem as emendas que propoz. Em parte está 
pür isso prejudicada, como o está tambem quando lembra a moratoria, á 
vista do parecer fL anterior. A Commissão opina pela rejeição, menos q uanto· 
au dispo<>to S'ob os arts. 9, 10 e 11. Qua nto ao n. 9, opina pela approvação; 
e quanto aO!' numeros 10 e 11 a approvação é recommendavel, mas em fórma 
autorlzativa. Apresenta-se, assim, aos ns. 10 e 11 a seguinte sub-emenda:· 
cnde está prov·idenoiará, diga-se é autorizado a provULenciar. 
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Rejeitada a 1" parte da referida emenda n. 2, relativa aos ar.ts. 1" a. 8·'· 
P. 12. 

Approvada a 2• parte da referida · emenda n. 2, relativa ao ari:. -9°. 
Approvadas, successivamente, as 3• e 4" partes da referida emenda n. 2. 

relativas aos arts. 10 e 11, com a sub-emenda da Commissão. 
Rejeitada a emenda n. 3, do Sr. Mauricio de Medeiros. 

O Ek. 1;'1-esidente: - Defiro o requerimento do Sr. Mauricio de Medei-
T C'~ pedindo a retirada da emenda n . 4. 

E' considerada prejudicada a lettra a, da emenda n. 5, do Sr. Ribeiro· 
JUnqueira . 

Rejeitadas successivamente as lettras b e c: da emenda_ n. 5 do· Sr. 
Ribeiro Junqueira. 

Rejeitada a emenda n. 6, cl'o Sr. Arlindo Leone. 

O Sr. Presidente: - Defiro o requerimento do Sr. Arlindo Leone,. 
veclindo a retirada da emenda n . 7 . 

Rejeitada a emenda n. 8 elo Sr. Joaquim Osorio . 

O Sr. Presidente: - Defiro o requerimento do Sr .' Alvaro B..'l.ptista, 
IJedindo a retirada da emenda n. 9. 

Rejeitada a emenda n. 10 , do Sr. Ribeiro Junqueira. 

VQtaçâo da seguinte 

Ji!M.ErND.~ 

N.ll 

Accrescente-se onde convier: 

Art. E' o Presidente da Republica autorizado, no cor rer do presente 
exerdcio, e no seguinte, de 1922, a dispõr em todo ou em parte, do fundo 
Je go.rantia rio papel-moeda, vendendo o ouro amoedado alli em deposito , 

ft ou dando-o e'm gara.ntia de operação de credito, com o fim de evjtar 
quêda do cambio, não podendo, p-orém, a venda ser feita a preço inferior a 
40$ por libra esterlina-ouro, ou a taxa superior a 7 dinheiros por mil réis, 
Vl.ra a venda de cambiaes . 

Paragrapho unico. As quantias provenientes dessas operações serão 
recolhidas em deposito do Thesouro, e dellas não poderá dispõr o Governo, 
sob as mesmas penas relativas ao fundo de garantia, senão para compra 
de ouro em condições mais vantajosas, e que será reintegra do a o mesm o 
fundo. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1921. - João aa.bral. 
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O Sr. João Cabral (pela. orcle7Y&): - Sr. Presidente , requeil"o a V. Ex. 
consulte a Casa sobre se coru;ente na retirada das emendas ns. 11, 12, 13 a 
14. visto como, tendo a Commissão de Finanç;as aproveitado o . pensam.ents 
('i(. uma. dellas e opinado pela rejeição dH.s 011tras, em virtude de jl,llgar im-
p~rtinerite o assumptQ, neste momento, minhR. intençii.o ê apresent::tl-as co!)l;o 
projecto em separado. 

O ~k. Pl-esident{}: - Tendo a emenda pfi.recer contrario, a Mesa defere 
o ·requerimento. 

Rejeitadas , successiva mente, as lettt·as a e b d a emenda n. 15, do Sr. 
Lniz Guaraná. 

N. 16 

N. I - Redija.- se assim o n. I do art . 1" : "Fica o Governo autorizadiJ 
a dis pensar no decur~o do anno corrente de 1921 a cobra.nça d.'UI taxas de 
armazenagem pertencentes á União nas alfandegas f' mesas de renda.~ 

fcdP. raes, a todas as mercadorias que não demorarem nos annazens,. trapi-
~hcs e depositoo diversos mais de 90 dias, a contar do dia da entrada. 

N. TI - Supp.rima-se o n . II do art. 1 •. 

N. III - Quanto ao n. III do mesmo artigo, diga-se: " Emqua.nto n. 
tc•~;:ct de cambio fôr inferior a 7 dinheiros, o valor do mil réis ouro para o 
;.:o.gamento do imposto de importação para consumo será de 3$850. " 

N. IV - Supprima-se o n. 4. 
Accrescente-se ao n. 5: 
N. V - Accrescente-se ao n. 5 : "inciner""<~.ndo metade do lucro decor-

,., .-,~.e das operações da valorização do café, proveniente da utilização do 
r~:nn.o de garantia, empregando a outra metade em a uxílios aos diversos 
uatros productos agricolas, da fôrma que julgar conveniente". 

N . VI - Ao n. 7, em vez de abatimento ·igua.Z, diga-se: "uma red1,1Cção 
él<• dobro da que fõr feita nos fretes, nos seus Impostos de exportação, co!:>ra-
tl.0:> na da ta desta lei, devendo o Governo intervir, P,elos meios ao seu alc.-..nce, 
JUI-;,to ás emprezas ferro-viarias em tr-afego no paiz, afim de conseguir favor 
("n id enticas condições, mas sem quaesquer onus para o Thesouro" . 

Sa.Ja dar,; Sessões, 12 de Julho de 1921. - Armando Btb.7"lCLmaqtiJi. - As-
cendino C.u.nha.. 

O Sr. Armando Burlamaqui (pela. O'l'd.ern): - Sl'. Presidente, l'eque.iro 
a V. Ex. a retirada ~as emendas ns. 16 e 17. 
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'O Sr. ;PD_esidenoo: - Tendo essas emenda!:< pare<:e1· contrario Çla Com .. 
rnissãQ., 3 Mesa defere o •·eq.uerimento. 

Votação da. seguinte 

N. 18 

O Governo entrará immediatamente em accôrdo com o Banco do Brasil 
·r:ara emprett.ar aos productores de a ssucar nos <;liversos Estac,ios a impor-
~:.Lncia de quinze mil réis por sacco de assucar de usina e oitO. mil réis Por 
~acco d<" assu car de bangué, por prazo de um anno, e sobre o P!'lnl).or d<t 

.safra, de accôrdo com a média da producção de cada estabelecimento, nos 
u!timos tres annos . A taxa de juros do emprestimo st"rá de . 7 o/o ao anno . 

Os títulos dos emprestimos acima autorizados serão redescontados com 
<l simplf"..S endosso do Banco do Brasil . 

Sala dá:s Sessões, 19 de Junho de 1921 . - Andrade Bezerra . - L .. 
·Corrêa. de Britto. ·- G1·accho Cwràoso. 

O Sr. A,ndrade Bezerra (pela. orde71t): -- Sr. Presidente, requeiro a 
V. Ex. a retirada da emenda n . 18. 

O Sr. Presidente: - Por ter tido parecer contrario, á emenda, é de-
ferido o pedido. · 

E' considl'rada prejudicada a emenda n. 19, do Sr. Mauricio de La-
·<'•;n·da 

O Sr. Presidente: - A emenda n. 29 que por engano figura depois da 
de n. 19, será votada depois da de n. 28 . 

Defit'O o requerimeni!o do Si'. Gonçalves Maia, solicitando as retiradas 
Jas emendas de ns. 20 a 25. 

Rejeitadas successivamente as Jettras a, b, c e d, da emenda n. 21i, <lo 
·sr. Miguel Calmon. 

Votação da seguinte. 

l'lMillNDA. 

N . 27 

Para as mercadorias entradas por importação até 30 de Jun-ho será feita 
"' cobrança de 45 o/o papel do imposto de importação para. consumo, c1>nce-
àe!')dp-se a.e commer.cio importador o prazo até 30 de Novembro para e pa-
·gamenfu da parte de 55 o/o, ouro, do mesmo imposto de importação. 
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a) dentro desse prazo poderá o commercia.nte realizar o pagamento do 
!mposto devido em ouro quando julgar mais c'onveniente, obrigando-se, po-
rém, a realizai-o até 30 de Novembro na base de 3$850 por rrúl réis ouro. 
se l'.ntes o não tiver feito; 

õ) o Governo adoptará a fórma que julgar mais conveniente pat·a a. 
garantia do pagamento do imposto ouro dentro do prazo convencionado. 

Sala das Sessões, 20 de .Julho de 1921 . - L. Corrêa de B 1"ito - - OctQ/I)io 

Rocha. - Mau1•icio de Medeiros. 

O Sr. Mauricio de Medeiros (pekL ordem) : - Sr . Presidente, como 
urc_ dos autores da emenda n. 27, requeiro a retirada da mesma, que teve 
parecer contrario. 

O Sr. Presidente: .- Por ter a emenda parecer contrario, o pedido do 
nobre Deputado é deferido. 

Rejeitada a emenda sob n. 28 do Sr. Souza Filho. 
Votação da seguinte 

BMI!lNDA 

N . 29 

Onde convier. 

Art. Fica suspensa, em todo o territorio da Republica pelo prazo de 
(:ento e oitenta. dias a contar da data da presente lei, a exigibilidade de toda.s 
as obrigaçõ€'s resultantes de letras de cambies, notas promisSorias ou quaes-
guir outros títulos commerciaes, vencidos ou por vencerem, bem como das 
!:restações hypothecarias e pignoratícias, suspendendo-se e prorogando-se 
igualmente 'OS protestos, os recursos em garantias e as prescripções. 

P aragra pho unico. Exceptuam-se desta disposição: 
a) os protestos de let ras de cambio e notas promissorias, quanto aos 

wobrigados não residentes no Brasil; 
b) as retiradas de depositos que não vencem juraR; 
c) as retiradá.s até 25 ·o/o mensaes nos depositas em conta corrente que 

"Vencem juros. 
Em Camara, 20 de .Julho de 1921 . - Souza Filho. 

O Sr. Souza Filho (pela ordem): - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex., 
a !'<"tirada da emenda n. 18. 

O SI•. Presidente: - Tendo a emenda parecer contrario, a Meslli defere 
" r.ed:ido. 
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Votação da seguinte 

EIMENDA 

N. 30 

A 6' supprimam-se as palavras: "E' autorizado 'o P1·esidente da Re· 
publica." 

b) accrescente-se: 
Art. E' o Presidente da Republica autorizado a. dispôr do fundo ouro 

de garantia do papel-moeda ao preço mínimo de 35$ por libra esterlina ouro 
·Qn moeda equivalente. 

§ 1.• As quantias a este titul'o recebidas em papel-moeda se1·ão no pri-
tn8iro dia util de cada mez divididas em duas metades, uma das quaes será 
irnmediata.mente incinerada e outra depositada no Banco do Brasil para ser 
app!icada exclusivamente em operações de compra de café para defesa dos 
preços-ouro desta mercadoria. 

§ 2.• Attingidos os preços ouro, pelo Governo reputados conveniente-
I.nente, será dito café vendido aos mercados estrangeiros, e o ouro que a. 
este titulo fõr apurado será de novo recolhido ao fundo de garantia do 
papel-moeda. 

c) accrescente-se: 
Aos importadores de mercadorias estrangeiras existentes á data; desta · 

lei nas alfandegas do Brasil, os quaes em c omposição amigavel com seus 
fornecedores dessas mercadorias hajam alcançado o abatimento de pelo 
mcno~;: vinte por cento em suas facturas ouro, e o prazo de um anno sem 
jctros, poderá o Banco do Brasil, autorizado especialmente em cada caso 
peb Ministro da Fazenda por conta do Thesouro Nacional, emittir promis-
sorias ouro ao dito prazo, de acceite do mesmo Banco, para saldo de taes 
facturas . 

-Em troca dessas promissorias, esses importadores acceitarão letras-
ouro em favor do Banco do Brasil, sem juros, e a prazos de tres, seis, nove 
·e onze mezes, accrescidos de 5 o/o em favor do dito banco, destinados a 
repôr ao Thesouro algum prejuízo de taes operações e a remunerar a inter-
venção do Banco. 

As letras acceitas pelos imvortadores serão garantidas, por endosso 
iàoneo a juizo do Banco do Brasil e do Ministro da Fazenda, ou por penhor 
me.rcantil que cubra seguramente o valor das letras. 

à) E' absolutamente prohibido vender-se como estrangeira rnercado·ria 
produzida, fabricada ou transformada no Brasil, pena de multa de dous a 
cinco contos de- réis, além das penas de estellionato, a rt. 338, § 5° do Codigo 
Fenal. 
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Paragrapho unk'O. A pena pecuniaria caberá inteira ao agente do fisco 
q01c haja constatado a transgressão, ou ao particular enganado, que haja 
.proposto acção, que lh e cabe para pedir em juizo a punição do culpado. 

e) na hypothese de não serem approvada.s as emendas, proponho 
es ta: 

Supprlma-se a emenda 6" ao projecto do Senado; 
1). fica addiada a projectalda Exposição a reaJiza.r-se na Capital Federal 

em 1922, para quand'o lei especial determinar; 
g) a emenda P onde se diz: "30 de Junho", diga-se: "30 de Julho"; e 

onde se cli7.: " 30 de Setembro", diga-se: "30 de Novembro"; 
h) durante um anno cont ado da data desta. lei, fica facultada á Carteinl 

de Redescontos do Banco do Brasil a reforma de redescontos sem juros, 
para 'Operações provadamente applicadas á defesa da producção nacional 
D(\.5 mercados. 

Sala das Sessões, 19 de Julbo de 1921. -- mn.ci.na.to Braga.. 

O Sr. Presidente : - O Sr. Deputado Cincinato Bra ga fez um requeri-
mento a respeito da emenda n. 30. 

Consulto a S. Ex., se o requerimento visa a. retirada de toda a ·emenda 
·ou simplesmente da parte que tem par ecer contrario da Commissão de J<,i-
r.:,ças, isto ,é, da lettra f. 

O SR. CINCINATo BRAGA: - Só da parte relativa á exposição, lettra f. 
E' considerada prejudicada a l ettra - a - da r eferida emenda n. 30. 
São su ccessivamente rejeitadas as Jettras a e c da referida emenda 

n·. 30. 
E' approvada a Jettra - d - da referida emenda n. 30. 
E' considerada prejudicada a Jettra - e - da refericb emenda. 
Consultada, a Camara. concede a retirada da lettra - f -- da referida . 

f;menda n. 30, do Sr. Cin cinate· Braga, que tem pa1·ecer favoravel da Com-
missão. 

E' considerada prejudicad~ a lettra - g - da referida emenda n. 30. 
Rejeita.da a lE'ttra - h - da referida emenda n. 30. 

O Sr. Presidente: o projecto passa' á s· discussão, indo a.nte...q as 
~menda.s á Commissão de Fina nças para serem redigidas. 

Vem {l. Mesa, e é lida a seguinte 

DECLARA:ÇÃ'o DEJ vo•ro 

Votei contra o projecto sobre medidas de emergenda por não conter, a 
meu· Yer, a.s providencias que deveriam ser adaptadas pelo Congresso para 
qt:c ficassem attendidn.s as reclamações que surgem de t0da. a parte, na h'n- · 
.Prensa. e nas associações commerciaes, no sentido de se modificar a actuel 
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~ituà.ção ecnnmniCa e financeira <'lo paiz, inteiramente compromettida pel él 
llaixa cambial. 

O qm·· dominou ne seio du. Commissão de Finanças, quando alli forarn 
tli:;-cufidas as emendas apresentaclàs ao pr'ojecto, foi a preoccupação do que 
~e póde dizer de nós - lá fóra - e, que impediU que fossem adoptada.,s 
llrnvldeneiaa que produzissem effeitos beneficos - aqui dentt·o - amparaT1do 
o commercio, a lavoura, as· ind·ustrias, a taxa cambial, os interesses 
gcraes do paiz. 

A ExpDBlção não devia ser adiada., declarou o i!lustre· Relator do pro-
;ledo, porque existiam convites, feitos a Governos de diversos pai?.es, para 
1 omarem parte neste certatnen, 

A dilação· de prazos para paga-mento de titulos em moeda estrangeira 
f-::>i· dengà-da porque ist'O iria affectar o nosso credito no exterior, diffi.cultar 
a cperação financeira que o Governo iniciou nos Estados Unidos. 

O augmento de taxas para restringir a importação iria causar máo 
e:ffeito no ext erior, proV'Ocando quiçá represa!ias. 

Ora, toda.s essas medidas, em conjugação cóm outras, relativas a dimi-
nuição dE' despezas no .interior e no exterior, visavam o amparo da taxa 
cambie.!, que é um caso de salvação publica. Tod'os os paizes na Amer!ca e 
na Europa adaptaram ou estão adaptando providencias como essas, ás vezec; 
mais ra.dicaes ainda. . Os Estados Unodos, como todos -os povos organizados, 
kmaram precauções pm·a diminuição das importações, procurando a todo 
tJ·anse intensificar as exportações, comprar o menos possível, vender o 
m:lximo possível , e ainda agora adaptaram tarifas prohibitivas em defesa 
da producção nacional. A França para amparar seu commercio adoptou a 
lei de 2 de Julho . de 1919 (Reglement transactionnel) regulando relaçõe:o; 
entre credores e devedores. muito mais ampla que a providencia que alvi-
tt·ei para amparar o commercio brasileiro, beneficiando ao mes·mo tempo " 
t·1xa. cambial. 

Nenhum paiz, nas condições do nosso, quando julga conveniente ae"' 
in:eresse,q nacionaes. tomar determinadas providencias, deixa.-as na depen-
Jencia do que sobre ellas se possa pensar ou di:r.er no exterior. Foran1 sem-
pre os respectivos interesses nacionaes que orientaram a acção dos GoVCl' -
no~. conforme as cü·cumstancia.s reclamavam ._ 

Aqui o que regula, o que prevalece, mesmo na hora desesperadc-ra que 
atravessamos, é a preoccupação do que se poderá dizer de nós - Já fóra. 
No~m ao menos podemos proteger a nossa navegação. Se pensamos em dar 
preferenc-ia :1os vapores nacionaes para o transporte dos nosso~ pt·oductos 
es pecialmente o café, os Embaixadores junto ao nosso Governo se movimen-
tam, ::o.dvogam os interesses das suas bandeiras e vêm á baila os sussurros 
da repre10alias. 

As festas, as obras s.umptuarias, os gastos excessivos, a preoccupação 
de mostrarmos ao mundo que sômos um grande paiz, absorvem o nosso espl-
rito; desde muito não seguimos qualquer orientação que com continuidade 
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vudésse determinat· a solução de muitos problemas riacionaes, libertando-nos 
do jugo estrangeiro, como nos casos do carvão, do trigo, do feno; sômos 
in<capazes de qualquer sacrifício temporario para evitar que o ouro que en-
Vi!'lmos para o exterior, na importação de mercadorias que não são de absoluta 
'1ecessidade, deixe de servir para a defesa da nossa taxa cambial, que é 
par onde os paizes estrangeiros aferem o credito de que . podemo~ gosar; 
].~vamos a · nossa ünprevidencia até os ultimos extremos cavando por nossas 
;n;ios a ~ossa proprla ruina, resultando de tudo isso que o povo já vae em 
·<-,aminho de desespero, perdida a esperança na vinda de dias melhores, e a 
nação já está saturada de promessas, de discursos, de explanij.Ções sobre 
finanças, de planos financeiros que nunca são executados. 

· O que a nação deseja, neste momento, ·O que está esperando agora do 
Congress·o, são remedios efficazes ·e promptos que ao menos alliviem os · seus 
suffrimentos presentes. 

E o que o projecto sobre medidas de emergencia consigna é a medica-
ção da agua fria e pannos quentes. Não era. isso que o paiz esperava do 
·Cf'ngresso como medida de salvação. - L1~iz Ba1-thcil01neu. 

SESSÃO DE 1 o DE AGOSTO 

N. 141 - 1921 

Decretei 
sobre a ta.xa cambi al 

·(Com parecer da Commissão de 
Finanças) 

CDo Senado) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Ficam decretadas as se-
·guintes medidas de emergencia: 

I. Para as mercadorias entradas 
por importação no Brasil, até 30 
Oll Abril do corrente anno, ficam 

·dispensadas até 31 de Dezembro 

N. 141 B - 1921 

Reda.cção pwra 3" d48CUolisdo das 
e-mendas da CarruLra ao projecto 
n. 141 .A, de 1921, ào· Senado, 
que decreta medidas àe emerge-n-
cia sobre a ta.xa cambial. 

O Congresso Nacional resolviP: 

Redija-se assim o art. 1•: 
Art. 1.0 São decretadas as se-

guintes medidas de emergencia: 
I. As mercadorias en.tradas por. 

importação no Brasil, até a data 
desta lei, 11icam dispensadas, até 
30 de Outubro proximo futuro, das 
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.uecn~t <t ,n,ed·ídas de emergencia 
sob?'e a taxa cam.bia.l 

proxhno futu1·o, as taxas de ar-
n::azenagem, pertencentes á União, 
excedentes a dous mezes. 

II. Fica suspensa até 31 de 
Dezembro do corrente anuo, en1 
todas as Alfandegas da Republica, 
a venda em leilão das mercadorias 
:ahidas em commisso, exceptnadas 
a.s de facil deterioração. 

III. Para as mercadorias en-
tradas por importação até 30 de 
abril do corrente anno, a cobrança 
de 55 o/o, ouro, do imposto de im-
portação para consumo, será feita 
até 30 ele Setembro futuro; á taxa 
flxa de 2$250, papel, por 1$ ouro. 

R,edacção para 3". di.sc~~ssão fla,s 
emendas da Ca1na1·a ao p1·ojecto 
n. 141 A, de 1921, do Senado, 
.que àem·eta medidas de mne?·gen-
cia. so 7n·e a. taxa cam.bial. 

taxas de armazenagem, pertencen-
tes á ·união, excedentes a dous 
mezes, devendo o Governo inter-
vir, pelos meios ao seu alcance, 
junto ás emprezas ardentarias, ou 
concessionarias de portos, afim de 
nelles conseguir igual favor, sem 
onus para o Thesouro. 

II. :F'ica suspensa., em todas as 
Alfandegas da Republica., até 31 de 
Outubro do corr.ente anno, a vendR 
em leilão das mercadorias cahidas 
em commisso, exceptuadas as de 
•::tcil deterioração. 

UI. A cobrança de 55 %, ouro, 
do imposto . de importação para 
consumo, será feita, até 30 de Ou-
tubro futuro, para as mercadorias 
entradas por importação até a data 
da presente lei, á taxa fixa de 
3$850, papel, por 1$, ouro. 

Accrescente-se ao art. 1": 
IV, Os direitos de importação 

serão cobrados na base de 40 o/o, 
ouro, e 60 o/o, papel, para as mer-
cadorias despachadas até 30 de 
Setembro, e na base de 45 o/o, ouro, 
"' 55 %, papel, para as que o hajam 
sido no correr de Outubro. 

Acrescente-se ao art. 1": 

Art. 2.° Ficam abolidas por parte 
na União todas: e quaesquer re-
,;lricções á exportação de produ-
ctos nacionaes, exceptuados o ouro 
e a prata, amoedados, ou não, de 
accôrdo com as disposições vlgen-
tM. 
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Redacção para 3" disCUIISáo dru 
emendas da Oamara ao projecto 
n. 141 A, de 1921, do Senado, 
que deC?·eta medidas de emergen-
cia sobre a taa:a camtbial. 

Accrescente-se onde convier: 
Paragrapho unico. As guias, cer-

tificados, ou attestados, referentes 
&. productos de exportação, de ori-
;;em animal (n. 5 do art. 216 do 
decreto n. 14.711, de 5 de Marco 
de 1921), pagarão apenas sello fe-
deral por folha, sendo isentos d~ 

outros emolumento;'!. 
Accrescente-se onde convier: 
Art. 3.0 E' autorizaclo o Presiden-

te da Republlca a promover e rea-
lizar, nas condições que julgar 
conveniente, a warrantagem em 
moeda-ouro do café adquirido pelo 
'r.hesouro Nacional e a vender par-
tldas do mesmo café de accõrdo 
com as conveniencias do mercado 
interno. 

Accrescente-se onde convier: 
Paragrapho unico. O Governo 

li'ederal é autorizado a providen-
ciar, sem onus para o erario pu-
blico, sobre a warrantagem no ex-
terior dos productos nacionaes que 
não sejam de facil deterioração por 
intermedlo de firmas, ou bancos, 
de primeira ordem, dando sempre 
p1·eferencla para transportes aos 
vapores nacionaes. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. 4.0 Até 30 de Abril de 1922, 

ficam dimlnuidos de até 20 o/ó, nas 
estradas de ferro explol:"adas . pela 
União, os fretes de productos agri-
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colas (com excepção de café e 
adubos), despachados do interior 
do paiz para os seus portos de mar, 
contanto que não estejam sujeitos 
a imposto estadual de exportação, 
ou que haja sido feito, pelos Gover-
nos dos Estados interessados, aba-
timento · igual nos seus impostos de, 

·exportaÇão, cobrados na data desta 
lei. 

Acc1~escente-se onde convier: 
Art. 5.0 O Governo Federal é au-

tol"i:,:ado a providenciar, como jul-
gar mais conveniente, sobre o to-
mento do consumo interno e a ex-
portação dos productos da indus -
tria nacional, entran do para es8e 
fim em accõrdo com os Jflsta.dos e 
o Districto :J!'ecteral . 

Accrescente-se onde convier: 
Pa.ragrapho unico. E' absoluta-

mente prohibido vender·-se como 
estrangeira 
fabricada, 

mercadoria. produzida, 
ou transformada, no 

. Brasil, so·b pena de m ulta de dous 
a --cinco contos de réis, além das 
penas de estellionato do art. 388, 

5° do Codigo Penal. 
Accrescente-se onde convier : 
Art. 6.0 O Governo deixará de 

iniciar todas as obras que, a seu 
juizo, não forem de grande vanta-
gem ou de urgente necessidade, 
para o paiz. 

Accrescente-se onde convier: 
Paragrapho uni co. Fica o Go-

verno autorizado a suspender todas 
as -obras que já estiverem em exe-
cução e cuja. su spensão não acar-
rete prejuizo maior para o The-
souro . 



Art. 2.' Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Senado Federal, 23 de Junho de 
1921. - Francisco Alves Bueno de 
Paiva, Presidente. - Peà1·o àa 
Cunha Peà1·osa, 1' Secretario. 
Mendonça Ma1·tins, 2' Secretariç; 
interino . 

Tranaiorme-se em 7' o artigo ·Q · . 

Art. 7.' Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Sala das Commissõeõs de Finan-
ças, em 1 de Agosto de 1921. -
Bueno B1·andão, Presidente. - An-
to·nío Carlos, Relator. - OZegario 
Pinto . - Bento Miranda- - Pa-
checo Mendes. - Rodrigues Alves 
Filho . - Octavio Rocha.- - L. Cor-
rêa de B1·-i.to. - Oscar Soa1·es. 

Na sessão de 3 de Agosto são offerecidas varias emendas ao projecto . 
A discussão ê encerrada sem debate. 

SESSÃO DE 6 DE AGOSTO 

lll<CHlllTA MEDIDAS DE !illi-IERGEJNCIA SOBRE A TAXA CAMBIAL. (PARECiilR DA COiv!MIBSÃC 

DE FINANÇAS SOBR!il AS E:\HlNDAS, Ell\i 3" DISCUSSÃO, AO PROJECTO DO Slll.>{ADO) 

N. 1 

Accr<>seente-se onde convier: 

Art. 1.' Fica o Governo autorizado a liquidar as dividas contrah!das 
p~;los funccionarios publicas civis e militares, e diaristas da União com e~tta
belecim!.'ntos bancarias e associações di" classe ou particulares e para paga-
mento das quaes tenham sido feitas consignações, reembolsando-se o The-
souro Nacional das sommas que houver adeantado, em 60 prestações que 
serão descontadas nas folhas de -pagamento accrescldas de juros de 8 o/o 
::mnuaes sobre o saldo devedor . 

Pa.ragrapho unico. Para os fins do presente at·tigo o Governo emittirá. 
at•olices da Divida Publica, até 50 mil contos, juros de 5 o/o, resgataveis den-
t l·o de cinco annos. 

Art.. Não serão mais admittidas no Thesouro Nacional, para recebi-
mento de vencimentos, as procurações em causa propria, e as consignacõe~ 
Bm folha só o serão quando se tratar: 
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1•, de conjuge, pae, mãe, f!lho ou lnnáo; 
:11•, de instituto de credito garantide> pelo Governo, desde que não cobr~ 

juro superior a 12 o/o ao anno e a amortização mensa l não seja superior a 
um terço do vencirnento; 

3•, ce credo1· por obrigação contractual, devidamente comprovada, para 
3.cquisiçã.o ou construcção de predio, unica hypothese em que a consignação 
poderâ comprehender até dous terços do vencimento mensal; 

4°, de associação de classe, registrada na fórma da _lei, quando a con-
~igpação tiver por fim: 

a) pagamento de mensalidade ou de aluguel de casa de que seja fiadora 
:, associação; 

b) liquidação de adeantamento sobre ·o vencimento de um rnez, não po-
dendo a somma adeantada exceder de um terço ; 

c) amortização de emprestirno contrahido pa ra funeral e luto, não po-
r'lendo a parcella desconta da exceder de um quinto do vencimento mensal. 

Art. O dinheiro recolhido ao Thesouro Nacional em pa gamento das 
prestações a que se refere o artigo, será· applicado exclusivamente ao resgate 
d"!" apo!ices de que trata o pa.ragrapho unico do mesmo artigo. 

Sala das Sessões , 3 de Agosto de 1912 . - Vicente Pi1·agi be. - Azevedo 
T.A.ma. - Raul Barroso . 

Esta emenda trata de assumpto constante de projectos em estudos na 
Commissão d e Finanças e pelos quaes se procura attender aos compromissos 
õos funcciona rios por intermedio da Caixa Economica Federal,, o que parece 
mais conveniente, melhor, e, portanto, deixa r para conhecer das innovaçõe~ 
constantes da emenda a.o se deliberar sobre aquelle projecto, que vae ter 
parecO?r sem mais dernóra. 

Assim, opina a Commissão contra a emenda. 

N . 3 

Supprlma-se do art. 4• a parte final, desde .as palavras · "·comtanto que" 
a.t~ "desta lei". ficando assim redigido: 

Art. 4.• Até 30 de Abril de 1922 ficam d!minuidos de até 20 % (vinte 
por cento). nas estradas de ferro exploradas pela União, os fretes agrlcolltll 
(com excepção de café e adubos). despachados do interior do paiz para seU!!! 
portos de mar. 

.J mti!icaçfío 

A douta Commissáo de Finanças entende que a reducção de tarifas deve 
ficar dependendo da. reducçi'!.o pelos Estados do imposto da exportação. 

Mas; se o intuito da. reducção das tarifas visa beneficiar o productor, 
esse ,beneficio não póde ficar á mercê de uma condic:ão Qlle não derive ex-
c~usivamente da vontade do productor , 
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Evidentemente, a condição preestabelecida, reducção do imposto de 
(-:X:portação, não depende do productor nem . dos governos estaduaes e em 
varias Estados não depende mesmo dos . respectivos Congressos, porque 
nesses Estados a acção legislativa de seus Congressos está, nesta parte, 
·delimitada ·temporariamente .pelo onus dos compromissos· a que se acha 
sujeito 'O imposto de exportação, dado em garantia de emprestimos extremos, 
e ao devedor não ê licito abolir ou diminuir o valor das- garantias empenha-
.las. Assim, tal condição seria material e juridicamente impossível e a con-
dição, que se resente desse vicio, ê inexistente. 

Além disso, os Congressos reunem-se periodicamente uma vez por anno 
<> nos Estados em que fôsse possível aos congressos eliminar dos seus orça-
mentos ou a penas reduzir o imposto de exportação, talvez, nesses Estados 
o período das sessões legislativas não mais alcance opportunidade para satis-
fazer a condição exigida. 

De resto, a referida condição aggravaria a . situação do prodilctor one-
I'ario de maior imposto, visto conceder favores aos que menos delles preci-
sam e recusal-os aos notoriamente necessitados, que por esse processo de 

. be'(l.ejicencia ficariam impedidos de levar os seus productos aos mercados. 

Não p arece, pois, que se:ia a alludida condição mais idonea para inten-
sificar a producção e protegex: o productor. 

Sala das Sessões, de Agosto de 1921. - Arli?ido Leoni. 

O intuito da Commissão tornando a reducção de tarifas dependente da 
reducção de imposto de exportação ê forçar os Estados a, quando a · taes 
impostos, declararem-se tambem a favor da producção alliviando-os, em 
pa:rte, dos encargos que esses tributos representam. Não ê possível que s6 
a União abra mão de receitas, e, no caso, o desfalque não será pequeno desde 
que se tenha em vista o a lto' preço do material e combustível para as estra-
das de ferro. Por isso, a Commissão opina de novo pela rejeição da emenda. 

.. : ~ ~ ., ;· ' .-. ' . . . . . :~; ~. , . ,· r , .. · .. ~ , _- ;·· · -,: .... , 
N. 8 

Onde convier: 

Art. Sempre que em um mez o valor das importações de mercado-
rla.s excede1· o das exportações pára o estrangeiro, os direitos de importa ção 
de mercadorias para consumo serão a partir do quarto mez depois do tri-
mestre de que se tiver verificado o excesso, augmentados globalmente tantas 
vezes 50 o/o quantas vezes esse excesso de importação sobre a exportação 
tiver sido de 10 o/o ou fracção dessa percentagem. 

Paragrapho uni co . Para execução deste artigo, publicar-se-ha até o 
dia 10 de cada mez o valor exacto das importações e exportações do. estran-
g!'iro e para o estrangeiro no mez immediatamente a nterior , 
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Art. ·. O Governo farâ publicar até o dia 10 de Janeiro de cada anno a 
lista geral, mez por mez, de todos os pagamentos e remessas de valoree 
para amortizações de emprestimos ou outras quaesquer despezas no Exte-
rior a · serem feitas pelo Governo Federal, pelos Governos estaduaes ou pelos 
municipios. Essas remessas serão incluidas nos mezes repectivo para os 
fins do artigo precedente, na cifra geral das importações, não se compre-
h~nde neste dispositivo quaesquer remessas extraordinarias não previstas 
na lista geral do começo do anno. 

Paragrapho unico. Para immediata execução da presente lei, o Governo 
Efl entenderâ com os Governos estaduaes e municipaes afim de obter as in-
formações necessarias á organização da lista a que se refere este artigo, 
devendo, outrosim, dar-se ampla divulgação a esta lei durante os 30 dias 
que se seguirem â sua sancção. 

Art. Seja qual fôr a data de seu despacho, as mercadorias importa-
d:J.fl pagarão os direitos de accôrdo com a tabella em vigor no mez em que 
tiverem dado entrada no respectivo porto . 

Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1921. 

Justificação 

Qualquer medida de augmento de impostos aduaneiros para o fim de 
restringir a importação, quando tomada visando determinados artigos, p6d~ 
sempre resultar em injustiças. A tomar qualquer Iniciativa nesse genero a 
que melhor se afigurá ê a que importe e·m augmento total sobre a tarifa de 
todos os artigos. 

Os augmentos, sendo para tres mezes depois de annunciados, permit-
. tem que o commercio não tenha surprezas e possa sustar, por carta ou 
por .telegramma, qualquer encommenda. 

A publicação antecipada dos mezes em que o Governo tem de por 
-força \ie seus compromissos fazer remessas para <> exterior, em nada podera. 
influir para baixar as taxas das operações cambiaes, visto que taes infor-
mações ·são conhecidas. perfeitamente dos bancos. A vantagem de seu 
conhecimento pelo commercio ê intuitiva: este fica sabendo de antemão 
quaes os mezes em que taes remessas podem influir sobre a taxação da. 
importação. 

O que se visa com o presente conjuncto de medidas ê um systema auto-
l'cgulador do cambio, por acção ind!recta, talvez insufflciente, mas, certa-
monte, mais segura do que a do equilibrlo da balança commercial entregue 
exclusivamente âs necessidades de consumo nas mesmas condições normaes . 
de preço. 

Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1921, Ma1tricio- ~e :/lfB4eirOit. 
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• A Commissão, após haver examinado detidamente, varias alvitres ten-
dentes a regular a importação, fixou-se no criterio de que não convém op-
p."ir-lhe restricção alguma, deixando sem a ugmento ou diminuição â. mercê 
dos factores naturaes, empregados com a actuação sobre ella exercida pelas 
·aci:uaes - tarifas aduaneiras . 

Deante da emenda e parecer da. Commissão persiste ·o mesmo já. ven-
cedor, isto é, contrario . 

Art. As letras de cambio ou notas promissorias, pagayeis no Brasil, 
o~. saldos devedores de contas commerciaes simples ou de contas correntes, 
a~ dividas resultantes de liquidações de contra.ctos de cambio ou da com-
pra e venda de cambiaes, as importancias devidas de facturas commerciaes, 
pagaveis á vista -ou a prazo, todas a s obrigações mercantis· em summa, que 
podem ser executadas no paiz mediante pagamento em moeda nacional ou 
estrangeira, con~ ou sem prazo determinado, mas que sejam subsistentes na 
<lata da sancçã.o da presente lei, gosarão da dilação de doze mezes para sua 
i.ntegral liquidação, se outra mais longa não tive1· sido· convencionada entre 
as partes contractantes, observadas as regras seguintes: 

a) dentro de 30 dia s da da tá em que <o:ürar em vigor ·a presente lei. 
ele accôrdo com o art . 2" do Codigo Civil , deverá o devedor notificar o credor 
ela intenção de utilizar-se da faculda de do pagamento com as dilações outor-
gadas nesta lei. A notifica ção deverá. ser feita ao credor ou a seu represen-
~ante na praça em que o paga,mento tenha de ser effectuado, ou . ao por-
tr.dor do titulo, mesmo para s imples· cobrança. A notificação poderá ser 
feita judicial -em extrajudicialmente, mas sempre por escrip to, e a que fôr 
feita por carta se provará pela cópia do copiador sellado e recibo postal, 
recibo da dita notificação, carta accusando racebimento desta ou declara-
çií,o subscripta por duas testemunhas da entrega da mesma notificação, cujo 
eonteudo constará da mesma declaração ; 

b) os pagamentos se farão em doze prestações iguaes , com interva1lo de 
trinta dias uma -da outra, sendo a primeira devida 60' dias da data da notifi -
ca ção ao credor, accrescida cada uma do juro de 8 o/o ao anno sobre a quan-
tia da paga; 

c) durante a dilação coneedida para a solução das obrigações pecunia.-
' rhs, não poderá o devedor que houver feito a notificação, ser accionado ou 

exeeutado para pagamento do debito em dilação, ou declarado fallido por 
falta desse pagamento, ficando suspenso o protesto dos títulos de que fôr 
ilevedor ou co-obrig<tdo. ·salvo na hypothese da alínea e; 

d) no caso de recusa do credor de receber as prestações parciaes, ficarâ 
n devedor liberado pela consignação, nos te1·mos do capitulo III, titulo II, 
livro III, do Càdigo Civil; 

e) o devedor que deixar de effectuar o pagamento das prestações par-
c'aes, nos termos desta lei , ou deixar de consigna)-as, no -caso de recusa do 
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credor, perderá os beneficios da presente lei· e :l'lcará sujeito ás acçOes 41 

execuções a que dér lagar o titulo da divida que houver contrahido; 
f) em relação aos pagamentos cuja solução deva, segundo o contracto, 

effectuar-se em prestações, applicam-se as disposições da presente lei ll.s 
p~estações que se vencerem dentro do prazo de um anno da data da publi-
cação desta lei, que é tambem âpplicavel a qualquer obrigação contrahida 
atl\ á data ~a publicação da presente lei e vencida no decurso de um anno 
dessa mesma data; 

g) esta lei não comprehende obrigações pecunlarias ou mercantis de 
qualquer natureza contrahidas posteriormente á data da sua sancção, nem 
?. ,. prestações provenientes de concordatas judicialmente homologa.das. 
]!f auricio de M edei1·os . 

A emenda reproduz a emenda na 2" discussão, e o seu objecto é a mora-
toria. Pelos motivos já expostos, a Commissão opina em contrario . 

N. 5 
Onde convier: 

Art. O s ubsidio dos Srs. Deputados e Senadores Federaes ser-lhes-ha 
crpditado diariamente, de accõrdo com o necessario comparecimento á 
Camara e Senado federaes , comparecimento que as Mesas dessas Casas do 
Congresso verificarão pelas respectivas listas de presença. · 

Paragrapho uni co . Nenhum desconto em seus subsídios soffrerão os 
Srs. Deputados e Senadores federaes que justificarem s uas ausenclas com 
motivos de ordem superior, a criterio das respectivas Mesas da Camara e 
rio Senado. 

Sala das Sessões, 2 de Agosto de 1921. - Luiz Guaraná. 

A Commissão opina em contrario á emenda, que altera a lei votada, 
nos termos do ar_t . 22 da Constituição ; para regular, quanto ao trienn!o, o 
subsidio dos membros do Congresso Nacional. 

N. 6 
Onde convier: 

Art. Na determinação da quota ouro para pagamento dos direitos dli 
importação para consumo, o valor do mil réis ouro será calculado sobre a. 
cotação média do ouro em Londres na semana immediatamente anterior. 

Art. Serão mantidas as autorizações legislativas que importem em 
reformas, remodelações ou reorga.nizações de serviços desde que com estas 
nfoo se crêem cargos novos nem se elevem a..'! despezas actualmente con-
signadas para taes serviços . 



3alll. das Sess!5es, 3 de Agosto de 1921. - Mauricio de Meàe(ros. 
O Sr. Ministro da Fazenda, em o seu ultimo. relatorio, escreveu o se-

guinte capitulo sobre a cobrança do imposto em ouro: 

Vales-ouro 

O art. 2•, n . 3, da lei n. 3. 644, de 31 de Dezembro de 1918, que regulava 
a arrecadação da receita concernente ao exercício de 191!1, dispunha: 

" E' o Presidente da Republica a utorizado a cobrar do imposto de im-
portação pa ra consumo 55 %, ouro, e 45 o/o, papel, sobre quaesquer merca-
dorias, abolidas as distincçõeSI do art. 2°, n. 3, lettras a e b da lei n. 1.45:!, 
de 30 de Dezembro de 1905. " 

Como se vê, o Congresso, no exercício de attribuição que lhe é priva-
tlva, determinou expressamente que do imposto de importação fôsse uma 
:m.rte cobrada em ouro. 

Ao Ministerio da Fazenda. orgão do Poder Executivo, a que estâ. com-
rrtettldo o serviço de arrecadação das rendas federaes, outra cousa não cum-
pr!a que não fôsse a fiel observação da lei. 

Nestas condições, tal imposto só deveria ser arrecadado ou em moeda-
('Uro, ou em papel-moeda na sua exacta equivalencia com aquella especie. 

Verificado, pois, que a taxa de cambio sobre Londres já não exprimia 
a relação entre a moeda ingleza-ouro e o papel-moeda nacional, fez-se pre-
ciso procurar um novo estalão para converter o nosso mil réis-ouro em mll 
l"êis-papel. 

Dabi o ter officiado, em 4 de Dezembro de 1919, ao Banco. do Brasil 
p~ra que na conversão dos referidos vales fõsse tomada a média, na semana 
anterior, do valor do dollar americano . 

A escolha dessa moeda para a base de conversão não exige que me 
alongue em explicações, tão notorio é o facto de se ter deslocado de outrllB 
J'!"aças, para centralizar-se em Nova York, o grande mercado monetario do 
rr.nndo, o que contribuiu para erigir o dollar em estalão universal. 

Não ll.a livro, r evista· ou chron!ca financeira. que trate do assumpto, 
sem proclamar essa evidencia. 

"Actuellement, !e gJ,"and marchê monétaire et financer n'est plus Lon-
dres ni Paris, mais New York ." (Bergês et Besson - Le probleme m.oné-
ta;re et fiducíaire. Pag. 5 . ) 

• 
e • 
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"Comme naus I'avlons fait observer, il existe un seul pays ou, depuil!l 
un~> année environ, le commerce ·de l'or est redevenu entiêrement .et effe-
ctivement libre . Il s'agit des États-Unis . Leur monnaie est saine. Contre 
un dollar-papier on peut obtenir la quantitê de metal précieux qu'il repré-
sente nominalement. Par consêquent, il est clair que celui qui achête du 
change sur l'Amêrique, c'est-à -dire des dollars - se procure en réalité 

<I 
de l'or , 

Aussi, dans la pratique, la valeur compa ra tive des · di verses monnaies 
c'est-à-dire - .le change d'un pays sur l'autre se mesure-t'elle non plus par 
Ia quanÜtê d'or, mais par la quantitê de dollars que I'on peut obtenir avec 
c-hacune d'elles. Il est dane inexact de dire que l'étalon d'or n'est plus 
qu'une fiction, car si le dollar est devenu, en fait, l'êtalon universel, c'est 
uni.quement parce qu'il est aujourd'hui la seule monnaie qui représente la 
mê'me quantitê d'or qu'avant la guerre." 

(Le Temp·s, le 12 Aoüt 1920 - Change et exportation.) 

"Asi Inglaterra y Francia han vinculado a!H (Estados Unidos) los ti-
tn1os de que eran tenedoras, entre los cuales están casi todos los nuestros 
(Argentina), PRESElNTÁNDOSEl HOY NUElVA YORK COMO EL MERCADO MUNDIAL Dlll 

TlTULOS, CAMBIOS Y VALORES QUE ANTES ESTABA EN LONDRES - RafaeÉ P. Emi-
liano "Reorganizaciõn Econômica, Política y Social." 

"Es interesante hacer notar que durante la guerra los principales cam-
l:los extranjeros seguian de cerca las fluctuaciones de la libra esterlina; 
Ilero luego, en ]os ultimas dos o tres afias , el dólar de Estados Unidos se 
convertió en el mejor cambio y puede decirse actualmente que todos los 
demás cambias hajan o suben en. cuanto el dólar se abarata o se hace mâ.s 
earo." Declaração de George Wéston em entrevista "La. Prensa", de Buenos 
.\ires." 

"Les États-Unls, ayant, repris leurs paiements en or, le dollar peut 
'àéf'ormais être pris comme représentant l'or" (Conferencia Financeira ·de 
Ilruxellas. - Rapport n. XIII ---" Memorandum sur les problêmes monêc 
tnires· du monde, par Gusta ve Cassei. Pag. · 36) . 

Esta situação privilegiada de que gosam ultimamente os Estados Unidos 
da America do Norte é consequencia logica de factos que estão no conheci-
mento de todos, occorridos durante e depois da conflagração mundial. 

Com effeito, esse paiz alargou de muito, durante a guerra, a sua expor-
tação, o que lhe proporcionou em troca grande ql.lantidade de ouro, que 



consdiue hoje, no mundo, a reserva mais importante desse metal; e, ap6!!1 
a guerra, melhorou o seu systema de bancos, com attribuir á moeda e ao 
eedito bancarlo elasticidade que não tinham anteriormente. 

Os Estados Unidos, desde Julho dE' 1919, que decretaram a exportação 
JhTe do om·o, e todas as suas notas em circulação são conversíveis nesse 
metal, não só legalmente, como praticamente; até mesmq,. os g1·een1Jack.'<, 
q11.e outr'ora constituíam apenas "promessa de pagamento" podem ser 
actualmente trocados por especie, no Thesouro da Nação, onde existe um 
'astro de 100 a 150 milhões de dollars pat·a uma circulação de 346 milhões de 
t.aes bilhetes. 

Este ministerio, portanto, não podia deixar de adoptar o dollar como 
base de conversão na cobrança de um imposto votado em ouro, sob pena de 
o• u sa r graves prejuízos aos cofres publicos, com infringir uma disposição 
orcamentaria clara, expressa, taxativa . 

Dest'arte, a medida tomada foi perfeitamente correcta e legal. Não 
obstante, alguns importadores reclamaram contra ella, não só do Governo, 
que não pôde attendel-o, como do Congresso Nacional que homologou a 
decisão do Ministerio da Fazenda. 

Assim foi que á emenda, que consubstancia a reclamação feita no anno 
passado por alguns commerciantes, no sentido de ser o imposto de que se 
:rata cobrado pela média da cotação do dollar em relação á libra esterlina, 
nr mercado de Nova York, deu o Deputado Antonio Carlos, illustre .Relator 
da Receita, o seguinte parecer: 

"A arrecadação dos impostos aduaneiros em ouro é reallzada presente-
m•mte, por uma das duas seguintes fôrmas: em moeda de ouro, ao cambio 
1-'ll-r, ou em cheques ouro, emittidos pelo Banco do Brasil, ao cambio mêdio 
dP. nossa moeda. em face do dollar, apurado na semana anterior. 

Atti Dezembro do anno passado, 1919, o cambio levado em conta era o 
vigorante para a nossa moeda em face da libra esterlina . 

A alteração foi determinada pelo facto de que a libra papel ingleza dei-
xou de exprimir o valor ouro nella inscripto desde que ficou inconversivel, 
RO passo que o dollar, precisamente porque a conversibilidade se opera, 
mantém o valor inscripto, circulando, quando fiduciario, como se fõra o seu 
~qulvalente em ouro, pelo qual é prompta e facilmente permutado. 

Convém lembrar, sobre tal assumpto, que o principio dominante na 
3"recadação desses impostos, em o ponto de vista monetario, ê o de que 
se tenha por base o "mil réis ouro", e não o seu signo em papel-moeda, 
situação creada pela depreciação da nossa moeda circulante em face do seu 
naàrão em ouro. 

O nosso mil réis, tal como o instituiu o systema monetario vigente, é 
,;usceptivel de representação material em ouro, pois, nos termos do decreto 
de 11 de Setembro de 1846, ê elle constituído por uma quantidade de ouro 
de 22 quilates, correspondente â, quarta. parte da oitava, ou grammas 0,8965. 
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sendo esse mil réis ouro o que deve vigorar na arrecadação, cabe ao 
Governo, fóra uo caso do pagamento em metaes, fixar o seu valor, o que 
consegue apurando a cotação do metal nos principaes mercados do mundo. 

Na actua1iclade, o principal mercado de ouro é o de Nova York, porque 
é nos Estados Unidos que está o maior deposito desse metal e ê esse pa!z 
clP.ntre os que têm grandes stoclcs de ouro, aquelle que conserva livre a 
exportação do metal e nunca cessou de o remetter para todas as pracas 
diante das quaes, por força de desequilibrio na balança de pagamentos, 
accidentalmente se haja collocado em situação de desag!o. 

Assim sendo, conclue-se que, em summa, o progresso ora vigente toma 
por base, co1no deve e é de lei, não "o esterlino ou o dollar, mas, a nossa 
unidade monetaria - o mil réis - ouro, levando em conta no acto da arre-
matação e para facilidade desta, o agio delle sobre o mil réis circulante, só 
invocando outras moedas para o fim de apurar a exacta cotação do metal. 

Em taes termos, parece á commissão que não convêm a approvação da 
emenda, sendo, ao contrario, preferivel que se mantenha o regimeh vi-
gente". \ ' 

'~-· '.! -·~ · -.!. t1 =~ ..... : 
E a emenda, no plenario, foi rejeitada. 
Comtudo, ainda ha . quem pretenda inquina.r de exorbitante a resolução, 

CiJja legalidade ê tão seguramente demonstravel; e po1·que já não podem 
negar o direito ao Estado de cobrar em ouro tributo que o Congresso, em 
ouro, votou, appeÚarn para ouro e a libra-papel. Ora, a libra-ouro não 
circula actualmente, e se, na Inglaterra, fõsse mistêr verificar o agio de tal 
moeda sobre a libra-papel, a base do calculo seria ainda o dollar, pois, este, 
l:Orno ficou dito, é o estalão universal para taes conversões. 

O preço po1· que se vende o soberano no Rio de Janeiro ê um valor 
a.rbitl·ario, dependente da offerta ou procura, feita pelos que especulam na 
c~ompra e venda de um reduzido stock dessa moeda aqui existente. 

Não pôde, por conseguinte, servir de base á conversão do nosso m!l 
;·tis-ouro em mil réis-papel. 

Ademais, nada jmpede que os importadores adquiram soberanos e com 
<>lles satisfaçam, se isto lhes dá vantagem, o pagamento do imposto, que não 
Jo6de deixar de ser cobrado, por força da lei, senão en'l moeda-ouro, ou seu 
equivalente real. 

Se o Thesouro, portanto, ao receber uma quantidade de papel-moeda, 
nã.o pôde com ella adquirir a mesma somma em ouro, está claro que essa 
equivalencia não existe. 

Ruy Barbosa, em brilhante parecer publicado ha annos, sobre paga-
mento de dividas en1. moeda estra.ngeira, que fõra convertida em papel-
moeda, expendeu argumentos que são d(' todo applicaveis á questão que aqul 
"'e discute. 

Provou o eminente jurisconsulto - e provou á saciedade - que no 
r..agamento de uma obrigação expressa. em moeda · metaUica, mediana . . a 



conversão desta em moeda corrente, deve a operação ser effectuada de 
modo tal que se guarde sempre a relação exacta entre as duas moedas. 

"Alterada essa correspondencia, o que se paga não é o que se deve, e 
por ·consequencia não é o que a lei exige. O preceito desta impõe que o 
pagamento se realize ou na moeda convencionada ou noutro genero de melo 
·.:irculante a e/la igual e1n vaZo1·." 

" 'l'he payment must be made either in the pcwticuZar coin, or in other 
ieqal tender eg1wZ in value to such coin" (Clark A. Nichol.~: Payment, Ov-
clopeãia o f Law and Procedure, vol. 30, pag . 1.112)." 

Já. estava no prélo este trabalho, quando tivemos conhecimento de que 
a Liga das Nações, tendo escolhido o franco-ouro para moeda das suas 
transacções, resolvera, nos casos de conversão em outras moedas, tomar 
como termo de comparação o dollar americano. 

"The inter national unit in use in the calculations of the .League of 
Nations is -the gold franc, but as the export of gold is prohibited in most 
lOl!ntries, the Secretariat of the League has evolved the simple formula ·of 
comparison American dollars. The amount to be expressed is first . conver-
ted into dollars at pre-war parity of 5,1826, which therefore represents the 
present value in gold francs, and the result is then taken a.t the :rate of 
·the day. For example if Spain has to contribute 259 .130 gold francs and 

259.130 
the Spanish rate .on New York is 5,5, it worlrs out as follows: 

5,1826 
$50.000, which multiplied by 5,5, = 275.000 pesetas in paper. 
Or, in the case of Switzerland, if the amount involved were, say, 

313.800 
313.000 gold fr::incs, then should get the following equation: 

5,1826 

= $ 60548,75, which multiplied by 6,40 = 387 .0"12 frs.; in paper" . (The 
Stcck Exchange Gazette- London - December 23, 1920. Pag. 2.816. 

Dest'arte, se a Liga das Nações tiver de pagar, ou receber, na França, 
certa somma em francos-ouro, convertel-a-ha na moeda que corre actual-· 
mente nesse paiz (franco-papel) , e tomará por base o dollar americano . 

E' o mesmo processo de que usa o Ministerio dq. Fazenda para conver-
ter mil réis-ouro em mil réis-papel, na cobrança dos vales ouro. 

De pleno accõrdo com as considerações expostas pelo Sr. Ministro da 
Fazenda, a commissão opina contrariamente á emenda. 

N. 7 
dnde convier : 

Art. Fica abolida a taxa de fiscalização sanitaria dos productos e 
. . JIIUb-productos da pecuaria (n. 5, do art. 216 do decreto ri . 14 .711, de· lí de 
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l\1arço de 1921), sendo passados os respectivos attestados, guias ou certU:i-
cac'los mediante o pagamento de .sello federal por folha na fórma da lei 
de seno. 

§ 1." Para occorrer ás despezas com o desenvolvimento dos · serviço>:~ 
da industria pastoril na fôrma do mencionado decreto, fica creado um im -
posto de 5 o/o cobrado em sello adhesivo sobre o valor dos bilhetes das lote-
I las estadua es, expostos á venda, afim de terem livre circulação em todo o 
territorio da Republica. 

§ 2.• A presente disposição só se applica áquellas loterias cujos con-
cessionarios, por meio habil e perante quem de direito, abram mão para este 
tim, do privilegio de circulação exclusiva dentro do Estado de que tiverem 
concessão. 

J·u,.~tificativa 

A tendencia de nossa legislação está sendo de retirar do jogo, cuja pro-
hibição se tem tornado praticamente impossível, proveitos para a collecti-
\'ldade, sob a fôrma de impostos . Foi assim que se poude dar desenvolvi-
mento aos serviços ·da Saude Publica, compensando as despezas dahi decor-
rentes com a receita oriunda das quotas fornecidas pelos clubs de jogo, 
muitos dos quaes agora é que se estão fundando á sombra da lei. 

A Commissão de Finanças estuc'lando as emendas apresentadas em 
segunda discussão do presente projecto, reconheceu que a renda creada 
recentemente sobre a exportação de productos e sub-productos da pecuaria 
afim de cobrir as despezas de fiscalização sanitaria dos referidos productos, 
era, até certo ponto, inconstitucional e principalmente ante-economica. 

Ficou então deliberado que da 2" para a 3' discussão, procurar-se-hia 
corrigir esse erro da nossa legislação, deixando provisoriamente como appro-
1'9.da a P.menda contida no substitutivo Bartholomeu, que determinava serem 
revogadas as restricções ás exportações . 

Como, porém, os .serviços de· industria pastoril tendem a grande desenvol-
-..imento· e como as rendas oriundas da taxa de fiscalização sanitaria dos 
!Jroductos e sub-productos da pecuaria, já vão sendo notaveis, a abolição 
pura e simples dessa taxa traria um desequilíbrio para o Thesouro. Não 
b!lsta, pois, abolil-a. Cumpre achar-se um substitutivo que assegure para 
o Thesouro da Uni~o os 9lndi~entos . compensadores da falta dessa re~eita. 

Ora, a tendenCia, có'mo aCima fiCou relembrado, é aproveitarmos de 
qualquer maneira em beneficio da con ectividade as enormes sommas que 
õSe dispersam lmproductlvamente no jogo. E a isso fômos levados pela im-
PO!lsibil!dade pratica de uma prohibição formal e absoluta. 

Nesses casos estão as loterias estaduaes . Difficilmente se poderia man-
ter qualquer medida de restricção á sua circulação em todo 0 territorlo da 
Republica. A pratica ahi está demonstrando que ·não ha providencias eU1-· 
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c a zes nesse sentido. Melhor e mais proveitosa á União seria r etirar dessa 
~ituação um beneficio de ~·endimento que compensasse aquellas rendas que 
(·vPntualmente lhe venham a diminuir. E ste imposto proposto na presente 
emenda pôde assegurar á União uma renda annual de cinco a seis mil 
t ontos. Basta considerar o valor total das emissões das loterias estaduaes 
a<otualmente em execução de contractos para verificar a exactidão .do 
calculo . 

Rit G1:ande . . ........... . . ...... . . ........ . . ...... .. ... . 
S. Paulo . . .... .. ................ . . . .... . . . .. . ........ · .. . 
SA.nta Catharina . . ....... .. ... . ....... . . . ....... . ........ . 
Pernambu co . . . .. · . . ......... . . . .. . ..... . ................ . 
Espírito Santo (Esperança) ...... . ......... .. .... . . ...... . . 
F s tado do Rio .................................... . ...... . . 
~ahia 

'l'otal ........ . .............. . . . ......... · ..... . 

Emissão· annual 

25 .000:000$000 
12 .000:000$000 
12.000:000$000 
12.000:000$000 
30.000:000$000 
20. 000:000$000 
10.000:000$000 

121.000:000$000 

•.ral é o valor actual das emissões annu a es de bilhetes de loterias esta.-
duaes. Sobre esse total 5 o/o de imposto f ederal provocariam uma renda 
c€ 6.050 :000 para os cofres da União. A possibilidade de ampliação da 
<:!rculação pelo t erritorio da União elevaria certamente esse total, com van-
(tagens para os E st a dos de qu e são ellas concessionarias, visto que jâ pa~ 

gam sello estadual proporcional ás emissões, e com augmento da cifra acima 
mencionada e ca lculada sobr e a a.ctual circulacão. 

Sala daR Sessões, 3 de Agosto de 1921. - A.ãolpho K~mrler. - Mauricio 
de llfedei?"os . 

A t ax H de que trata a emenda f oi c1·eada em virtude da lei da Receita 
para o corrente a nno, art . 44. Com ella se tem em vista a conservação do 
serviço de inspecção e fiscalização a que se refere o decreto n. 14 . 711, do 
corrente anuo . Convêm seja mant ida, em bem da propria industria, devendo, 
!'Or ém, ser reduzida, para o qu e estâ autorizado o Governo. A tributação 
de !oterias estadoaes, pela União, tem sido repellida por varias decisões do 
.S1~premo Tribunal Federal. Por taes motivos a emenda não merece appro-
vação; e, em consequencla das considerações acima addu zidas, a Commlssão 
apr esenta a. seguinte emenda: 

Supprima-se o art. 2• e seu para.grapho unlco, no projecto, tal como 
f'8tá redigido com as emendas app1·ovadas em 2'. 
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N. 8 

Emenàa de redacção· á 3• discussão 

Redijam-se assim as emendas da Camara ao projecto do Senado: 

O Congresso Nacional decreta:. 

Art. 1.• As me1·cadorias entradas por importação no Brasil, até a data 
desta lei, ficam dispensadas, até 30 de Outubro proximo futuro, das taxas 
de armazenagem, pertencentes á União, excedentes a dous 1nezes, devendo 
c Governo intervir pelos meios ao seu alca.nce, junto ás emprezas arrendata-
ri.as ou concessionarias de portos, afim: de conseguir igual favor. 

§ 1.• A venda em leilão das mercadorias cabidas em commisso, salvo as 
de facil deterioração, fica suspensa, em todas as Alfandegas da Republica, 
até 31 de Outubro do corrente anno. 

§ 2.• A cobrança de 55 o/o, ouro, do imposto de importação para con-
sumo, será feita, até 30 de Outubro futuro, para as mercadorias entradàs 
até a data da presente lei, á taxa fixa de 3$850 papel, por 1$ ouro. 

§ 3.0 Os direitos de importagão serão cobrados na base de 40 o/o ouro, 
c' 60 o/o papel, para as mercadorias despachadas até 30 de Setembro do cor-
rente anuo e na base de 45 o/o ouro, e 55 o/o papel, para as que o hajam 
sino no correr do proximo mez de Outubro. 

Art. 2.• O Governo Federal providenciará como julgar mais conveniente, 
sobre o fomento do consumo interno e a exportação dos productos ela · indus-
tria nacional, entrando para esse fim em accôrdo com os Estados e o Dis-
tricto l!~ederal. 

§ 1.0 E' absolutamente prohibido vender-se como estrangeira mercadoria 
1,1roduzida, fabricada, ou transformada, no Brasil, sob pena de multa de 
2.:000$ a 5:000$, além das penas de estellionato do art. 338, § 5" do Codigo 
Penal. 

§ ·2.• Ficam abolidas por parte da União todas e quaesquer restricções 
ú exportação de productos nacionaes, exceptuados o ouro e a prata, amoeda-
dos ou não, mantida, a esse respeito a legislação vigente. 

'§ 3." As guias, certificados ou attestados, referentes a productos de ex-
portação, de origem animal (n. 5 do art. 216, do decreto n. 14.711, de 5 
de Março de 1921), pagarão apenas sello federal por folha, sendo isentos de 
outros emolumentos. 

§ 4.• Ficam diminuídos de até 20 o/o nas estradas de ferro exploradas 
pela União, da data desta lei a 30 de Abril de 1922, os fretes· de productos 
agrícolas (com excepção de café e adubos), despachados do interior do paiz 
para os seus portos de mar, contanto que não estejam sujeitos a imposto 
fs-.tadual de exportação; ou que haja sido feito pelos Governos do11 Estados 



Mô-
interessados, abatimento igual nos seus impostos de exportação, a serem 
cobrados na vigencia desta lei. 

§ 5." ü Presidente da Republica fica autorizado a promover e realizar, 
nas -condições que julgar conveniente, a warrantagem em moeda-ouro do 
café adquirido pelo Thesouro Nacional e a vender partidas do mesmo café, 
de accôrdo com as conveniencias do mercado interno. 

§ 6.• O Governo Federal é autorizado a providenciar, sem onus pa ra o 
"rario publico, sobre a wan·antagem no exterior, dos productos nacionaes 
que não sejam de fac!l deterioração, por intermed!o de firmas ou bancos 
ne primeira ordem, dando sempre preferencia para transportes aos vapores 
nacionaes. 

Art. 3." O Governo deix ará de iniciar todas as obras que, a seu juizo, 
não forem ele grande vantagem, ou de urgente necessidade, para. o paiz. 

Paragra pho uni co. Fica o Governo autorizado a suspender todas as 
obras que já estiverem em execução e cuja suspensão não aca.rrete p r ejuízo 
maior para ao Thesouro. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 3 · de Agosto de 1921. - N. Cambuim. 

A emenda merece ser approvacla com as seguintes modificações: 
Ao art. 1", a ccrescente-se, após a palavra lei: "e ainda em deposito noe 

armazens das Alfandegas". 
Ao m esmo a rtigo, § 2•, onde está 55 o/o, diga-se "quota". 
Ao mesmo artigo, ~ 2". Accrescente-se após a palavra lei: "e ainda não 

despachadas" . 
A o mesmo artigo, § 3" , a ccrescente-se depois: "depois de despachados 

-- "a partir desta data". 

N. 9 

Ao a rt. 1• - Suppl"ima-se por inutil. 

O n . 1 passe a ser art. 1". - Gonçalves Maia. 

A emenda está prejudicada. 

N. 10 

Accrescente-se onde convier: 

Art. Ficam proroga d os por prazo de um anno, a contar dos respecti-
vos vencimentos, os títulos redescontados na Carteit·a de R eclesconto reJa -
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t;vos a operações de defesa da producção nacional, e a juizo da directoria 
do Banco do Brasil. 

Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1921. - dincinato B1·aga. - Rodrigues 
.Alves Filho. 

A essa emenda a Commissão, ouvido o Governo, apresenta o seguinte 
snhstitutivo, que o mesmo Governo considera necessario: 

Art. As l€tras ou notas 1promissorias a que se rerere o n . 4 do art. 50 

.h lei n. 4.230, de 31 de Dezembro de 1920, poderão ter prazo até 12 mezes, 
a o serem emittidas ou r enovadas, desde que, com endosso do Banco do 
Brasil, tenham por objecto operações, que visem a execução de plano off~

eiJ1 relativo á defesa da producção nacional, ouvido em cada caso o fiscal 
do Governo e o director do Banco do Brasil. 

Paragrapho unico. Serão admittidas a redescontos as letras de cambio 
em moeda estrangeira, sacadas por exportadores contra credito confirmado 
por banco de reconhecida idoneidade, estabelecido fóra do paiz. 

A Commissão, tendo em vista a situação financeira da Prefeitura, e no 
intuito de regularizar e uniformizar os seus compromissos, opina, de accõrdo 
com o Governo, que seja rup,provada a seguinte emenda: 

Art. E' autorizado o Presidente da Republica a conceder a garantia 
da Uni1Lo ao emprestimo de que trata o artigo 42 da lei n. 4.230, de 31 de 
Dezembro de 1920, uma vez que o seu producto se destine a resgate dt. 
emprestimos internos ou externos da Prefeitura. 

Sala das Commissões, 5 de Agosto de 1921. - Pach(i!CO Mendes, Presi-
dente interino. - Antonio Carlos, Relator. - Oscar Soa1·es. - Octavio 
Mangabe'i?·a._ - Gados Penwfiel· - Bento Mimnd.a. - Olega!'io Pinto. -
Celso Baynw .. 

N. 141 - 1921 

DECRETA MEDIDAS DE EMEROENCIA SO-

BRE A TAXA CAMBIA.L 

(Com parecer da Commissão de 
Finanças) 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° Ficam decretadas as 
·seguintes medidas de emergenci"a: 

I. Para as mercadorias entradas 
nor importa çii o no Brasil, até 30 

N. 141 B - 1921 

REDACÇÃO PARA 3" DISCUSSÃO DAS 

ElMiil.'WAS DA CAMji.HA AO PROJECTO 

N . 141 A, DE 1921, DO SElN.WO, QUEI 

I?ECRlilTA MEDIDÀS DE EMERGENCIA 

SOBRlll A TAXA CAMBIAL 

O Congresso Nacional resolve; 
Redija-se assim o art. 1°: 
Art. 1.0 São decretadas as se-

guintes medidas de emergencia: 
I. As mercadorias entradas pol' 

. !mportação no Bra~n. até a. data 
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N. 141 - 1921 

Dec1·eta medidas de e?nergencia 
sob1·e a taxa cambial 

de Abril do corrente anno, ficam 
dispensadas até 31 de Dezembro 
proximo futuro, as taxas de ar-
mazenagem, pertencentes á União. 
excedentes a dous mezes . 

II. Fica suspensa a.té 31 de De-
zembro do corrente anno, em todas 
os Alfandega s da Republica, a ven-
da em leilão das mercadorias cahi-
das em comisso, exceptuadas as 
de facil deterioração. 

III. Para as mercadorias entra-
das por importação até 30 ele Abril 
do corrente anno, a cobrança de 
55 9'o , ouro, do imposto de impor-
tação para consumo, será feita até 
30 de Setembro futuro, á taxa fixa 
de 2$250, papel, por 1$, ouro. 

N. 141 B - 1921 

Bedacção para 3" d·iscussão àas 
mnendas da Oama1·a ao p1·ojecto 
n. 141 A, de 1921, ao Senado, 
qu6J dec?·eta medidas de emer-
gencia sob1·e a taxa cam.bial 

desta lei, fi cam dispensadas, até 
30 de Outubro proximo futuro, elas 
taxas de armazenagem, p ertencen-
tes á União, excedentes a dous 
mezes, devendo o Governo inter-
vir, pelos meios a o seu alcance, 
junto ás emprezas ardenta:·ias, ou 
concessionarias de portos, afim de 
nel!es conseguir igual 
o nus para o Thesouro. 

favor, sem 

II. Fica s uspensa, em todas 
as Alfandegas da Republica, até 
31 de Outubro elo corrente anno, a 
venda em . leilão elas mercadorias 
cahidas em comisso, excep.tuadas 
c.s ele fa cil elete1·ioração. 

III. A cobrança ele 55 % ouro 
elo imposto de importação' par~ 
consumo, será fei ta, até 30 de Ou-
tubro futuro, para as mercadorias 
entradas por importação até a data 
da presnte lei , á t a.xa fixa de 3$850 , 
papel, por 1$, ouro . 

Accrescente-se ao art. lo: 
IV. Os direitos de importação 

serão cobrados na base de 40 o/o 
ouro, e 60 9ó, papel, para as 1nee~ 
cadorias despachadas a.té 30 de 
Setembro, e na base ele 45 %, ouro, 
e 55 %, pa pel , pa ra as que o hajam 
sido no correr de Outubro. 

Accr escente-se onde convier: 

Accrescente-se 
Art. 2. o Ficam 

da União todas 

ao art. 1": 
abolidas por . parte 
e quaesquer re-
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N. 141 - 1921 

JJccr.__ia med-idas de ernergenc-ia 
sobre a taxa cambial 

; \ 

t ., ._ . 

' . 

N. 141 B - 1921 

Rcdacção pcvra 3" cl'iscussão das 
emendas da Ca?na1·a ao p1·ojecto 
n. 141 A, de 1921, do Senado, 
q1w decreta •JneéUdas d-e eme1·-· 
gen-eia sobre a taxa cambial 

stricções á expot·tação de productos 
~; .• _,, uacionaes, exceptuado.s o ouro e a 

prata, amoedados, ou não, de ac-
côrdo com as disposições vigentes. 

,:.• Accrescente-se onde convier: 

Paragrapho uni co. As guias, cer-
tificados, ou attestados, referentes 
u productos de exportação, de ori-
gem animal Cn. 5 do art. 216 do 
decreto n. 14 _ 711, de 5 de Março 
de 19 21), paga t·ão apenas sello fe-
deral por folh a, sendo isentos de 
outros emolumentos. 

Accrescente-se onde convier: 

Art. 3.' E' autorizado o Presi-
dente da Republica a promover e 
realizar, nas condições que julgar 
<_onvenientes, a warrantagmn em 
moeda-ouro elo eafé adquirido pelo 
Thesouro Nacional e a vender par-
tidas do mesmo café de accôrdo 
com as conveniencias do mercado 
interno. 

Accrescente-se onde convier: 

'Paragrapho uni co. O Governo 
Federal é autorizado a providen-
ci.ar, sem onus para o erario pu-
blico, sobre a warrantagem no 
extet·ior dos productos nacionaes 
Que não sejam de facil detetiora-
ção, por intermedio de firmas, ou 
bancos, de primeira ordem, dand() 
sempre preferencia para trans_p()ll'i' 
tes aos vapores nacionaes. 
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N. 141 - 1921 

Dee~·eta medidas de eme1·gencia 
sobre a ta:ca camõia~ 

N. 141 B - 1921 

Redacção pa1·a 3" (J,is c·1~ssão das 
emendas da Camara ao p1·ojecto 
n . 141 A> de 1921, do Senado, 
que decreta medidas àe emer-
gencia sobre a taxa cam.bial 

Accrescente-se onde convier: 
Art. 4.• Até 30 de Abril de 1922 

ficam diminuldos de até 20 o/o, nas 
estradas de ferro exploradas pela 
União, os fretes de productos agri-
colas (com excepção de café e 
e.dubos), despachados do interior 
do paiz para os seus portos de 
mar, contanto que não estejam 
sujeitos a imposto estadual de ex-
portação, ou que haja sido feito, 
r•elos Governos dos Estados inte-
ressados, abatimento igual nos seus 
impostos de exportação, cobrados 
na data desta lei . 

Accrescente-se onde convier: 
Art. 5.• O Governo Federal é au-

torizado a providenciar, como jul-
gar mais conveniente, sobre. o fo-
mento do consumo interno e a 
exportação dos productos da in-
c1ustria nacional , entrando para 
esse fim em accôrdo com os Esta-
elos e o Districto Federal. 

Accrescente-se onde convier: 
Paragrapho unico . E' absoluta-

mente prohibido vender-se como 
estrangeira mercadoria produzida, 
fabricada, ou transformada, no 
Brasil, sob pena de multa de dous 
a cinco contos de réis, além das 
penas de estellionato do art. 338, 

5° do Co digo Penal. 
Accrescente-se onde convier: 
Art. 6. • O Governo deixarâ de 

iniciar todas as obras que, a seu 
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N. 141 - 1921 

D ec1·et:a medidas de mne~·gencia 

sob·re a ta::ca can~biaZ 

Art. 2.0 Revogam-se as disposi-
ções em contrario. 

Senado Federal, 23 de Junho de 
1921. - F1·ancisco Alva1·o Bueno 
d.e Paiva, Presidente. - Perko dn 
Cunha. PedTosa, 1 • Secretario. -
Mendonça Ma1·tins, 2• Secretario, 
interino. 

N. 141 B- 1921 

Redacção pm·a 3" discussão das 
emendas da Canwra ao projecto 
n. 141 A, de 1921, do Senado, 

que dec1·eta medidas de emer-
gencia sob1·e a taa;a ca?nbia-Z 

juizo, não forem de grande vanta-
gem ou de urgente necessidade, 
1.1a.ra o paiz. 

Accrescente-se onde convier: 
Pa.ragrapho unico . Fica o Gover'-' 

no autorizado a suspender todas 
a~ obras que já estiverem em exe-
r,ução e cuja suspensão não acar-
rete prejuízo maior para o 'fhe-
souro. 

Transform.Co'-se em 7° o artigo 2•. 
Art. 7.• Revogam-se as disposi-

ções em contrario. 

Sala das Commissões de Finan-
ças, em 1 de Agosto de 1921. -
Bueno B1·andão, Presidente.- An-
ton-io Cm·Zos, Relator. - Olegm·io 
Pinto. - Bento -~fi.romda. - Pa-
r-heco ui e-ndes. Rod1·igues Alves. 
- L. Om-rêa de B1'ito. - Oscar 
Soares. 

SESSÃO DE 8 DE AGOSTO 

O Sr. Presidente: - Acha-se sobre a mesa o ieguinte 

Jl.EjQU!!lRIMElNTO DE URGElNCIA 

Requeiro urgencia para immediata discussão e votação do projecto 
n. 141 B, de 1921. 

Sala das Sessões, 8 de Agosto de _ 1921. - Bu.eno Brandão . 
. Approvado. 

..•-
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O Sr. Presidente: - Em consequencia do voto da Camara, vou sub-
metter á discussão o projecto n. 141, de 1921: 

3" discussão do projecto n. 141, de 1921, do Senado, decretando medidas 
de emerge:ncias sobre a taxa cambial (parecer da Commissão de Finança!l 
:;;obre as emendas offerecidas na 3" discussão e emendas da Camara appro-
vadas em 2" discussão (vide projecto n. 141 C, de 1921). 

Encerrada e annunciada a votação. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos as emendas em primeiro 
logar. 

V~>t;ação da seguinte 

EMENDA 

.N. 1 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica o Governo a utorizado a liquidar as dividas contrahidas pelos 

funccionarios publicos civis e militares, e diaristas da União com estabele-
eimentos bancarias e associações d e classe ou particulares e para pàgamento 
das quaes tenham sido feitas consignações, reembolsa ndo-se o Thesouro 
Nacional das sommas que houver adeantado, em 60 pres tações que serão 
descontadas nas folhas de pagamento accrescidas dos juros de 8 o/o· annuaes 
sobre o saldo devedor . 

Paragrapho unico. P a ra os fins do presente artigo o Governo emittirâ 
apolices da Divida Publica, até 50 mil contos, juros de 5 o/o, resgataveis 
dentro de cinco annos. 

Art. Não serão mais admittidas no Thesouro Nacional, para recebi-
mento de vencimentos, as procurações em causa propria, e as consignações 
em folha só o serão quando se tratar: 

1•, de conjuge, pae, mãe, filho ou irmão; 
2•, de instituto de credito garantido pelo Governo, desde que. não cobre 

juro superior a 12 o/o ao anno e a amortização mensal não seja superior a 
um terço do vencimento; 

3°, de credor por obrigação contractual, devidamente comprovada, para 
acquisição ou construcção de predio, unica hypothese em que a consignação 
pcderâ comprehender até dous terços do vencimento mensal; 

4•, de associação de classe, registrada na fórma ela lei, quando a con-
signação tiver por fim: 

a) pagamento de m ensalida de ou de aluguel de casa de que seja fia dora 
a associação ; 

b) liquidação de adeantamento sobre o vencimento de um m ez, não po-
<lcndo a somma a deantada exceder de um. terço; 
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c) amortização de emprestimo contrahido para funeral e. luto, não po-
dendo a parcella descontada exceder de um quinto do vencimento 
mensal. 

Art. O dinheiro recolhido ao Thesouro Nacional em pagamento das 
prestações a que se refere o artigo, será applicado exclusivamente ao resgate 
das apolices de que trata o paragrapho uniéo do mesmo artigo. 

Salà das Sessões, 3 de Agosto de 1921. - Vicente Piragr!Je. - Azeveclo 
.lAma. - Raul Barroso. 

Rejeitada. 
Votação da seguinte 

EMENDA 

\, :_. ... 
N. 2 

Supprima-se do art. 4• a parte final, desde as palavra!! "comtanto que'' 
a t.S "desta lei", ficando assim redigido: 

Art. 4.• Até 30 de Abril de 1922, ficam diminuidos de até 20 % (vinte 
por cento), nas estradas de ferro exploradas pela União, os fretes de pro-
ductoR agricolas (com excepção de café e adubos), despachados do interior 
do paiz para seus portos de mar. 

O Sr. Gonçalves Maia (pela ordem): - Sr. Presidente, vejo .que se 
está votando o projecto de emergencia. E' justo; màs tambem seria justo 
soubessemos o que estamos fazendo e, se não foi distribuido o avulso respe-
ctivo, ao menos o Dia1·io do Congresso desejaria que V . Ex. me mandasse 
fornecer, para ficar ao corrente do que se vota. 

O Sr. Presidente: - A Mesa attenderá ao pedido do nobre Deputado. 
Rejeita6a a referida emenda n. 2. 
Rejeitadas fUCcessivamente as· emendas ns. 3, 4, 5 e 6. 
Vctação üa seguinte 

EMENDA 

N. 7 
Onde convier: 

At·t. Fica abolida a taxa de fiscalização sanitaria dos productos e 
sub-productos da pecuaria (n. 5, do art. 216 do decreto n. 14.711, de 5 de 
Março de 1921), sendo passados os respectivos attestados, guias ou certifi-
cados mediante o pagamento de sello por folha, na fórma da lei de sello. 

§ 1.0 Para occorrer ás despezas com o desenvolvimento dos serviços da 
industria pastoril na fórma do mencionado decreto, fica creado um imposto 
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d(; 5 o/o cobrado e sello adhesivo sobre o valor dos bilhetes das· loterias esta-
dn!'.-es, expostos á venda, afim de terem livre circulação em todo o territorio 
da Republica. 

§ 2.• A presente disposição só se applica áquellas loterias cujos conces-
~lonarios, por meio ha bil e perante quem de direito, abram mão para este 
fi:n, do privilegio de circulação exclusiva dentro do Estado de que tiverem 
concessão. - Adolpho Konde?·· - Mauricio de Medei?·os. 

O Sr. Presidente: - A esta emenda a Commissão offereceu a seguin"te 

EMElNDA SUBSTITlJTIV A 

Supprima-se o art . 2• e seu pa1·agrapho uni co, no projecto, tal como 
~stá redigido com as emendas approvadas em 2", 

Approvada a referida emenda substitutiva da Commissão, ficando pre-
judicada a emenda n. 7. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 8 

Emenda de ?"6(/.acçcío á a• diSC1tssão 

Redijam-se assim as emendas da Camara ao projecto do Senado: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 As mercadorias entradas por importação no Brasil, até a · data 
desta l ei, ficam dispensadas, até 30 de Outubro proximo futuro, das taxas 
de armazenagem, pertencentes á União, excedentes a dous mezes, devendo 
o Governo intervir pelos meios ao seu alcance, junto ás emprezas a.rrenda-
b~ias ou concessionaria.s de portos, afim de conseguir igual favor, sem onus 
p:ua o Thesouro. 

§ 1.• A venda em leilão das mercadorias sa11idas em comn1.isso, salvo as 
df, facil deterioração, fica suspensa, em todas as alfandegas da Republica, 
até 31 de Outubro do corrente anno. 

§ 2.• A cobrança de 55 %, ouro, do imposto de importação para con-
:cumo. será feita, até 30 de Outubro, para as mercadorias 'entradas até a data 
da presente lei , á taxa fixa de 3$850, papel, por 1$ ouro. 

3.0 Os direitos de importação serão cobrados na base de 40 o/o, ouro, e 
60 ·o/o papel, para as mercadorias despachadas até 30 de Setembro do cOlTente 
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anno e na base de 45 o/o, ouro, e 55 %, papel, para as que o hajam sido no 
correr do proximo mez de Outubro. 

Art. 2.• O Governo Federal providenciará como julgar mais conveniente, 
~-obre o fomento do consumo interno e a exportação dos productos da indus-
tria nacional, entrando para esse fim em accôrdo com os Esta dos e o Dis-
tricto Federal . 

1.• .E' absolutamente prohibido vender-se como estrangeira mercado-
ria produzida, fabricada, ou transformada ,· no Brasil, sob pena de multa de 
2:000$ a. 5:000$, além das penas de estellionato do art. 338, § 5° do Codigo 
Penal. 

§ 2.• Ficam abolidas por parte da União todas e quaesquer restrlcções 
1). e~portação de productos nacionaes, exceptuados o ouro e a prata, amoeda-
dG~ ou não, mantida, a esse respeito, a legislação vigente. 

§ 3.• As gulas, certificados ou attestados, referentes a productos de ex-
portação, de origem animal (n . 5 do art. 216, do decreto n. 14.711, de 5 
dP Março de 1921), pagarão apenas seiio federal po1· folha, sendo isentos de 
outros emolumentos. 

§ 4.• Ficam diminuídos· de até 20 % n as estradas de ferro exploradas 
rrela. União, da data desta lei a 30 de Abril de 1922, os fretes de productos 
~gricolas (com excepção de café e adubos), despachados do Interior do palz 
para os seus portos de mar, contanto que não estejam sujeitos a imposto 
esta.dual de exportação, ou que haja sido feito pelos Governos dos Estados 
interessados, abatimento igual nos seus impostos de exportação, a serem 
cobrados na vigencia desta lei. 

~ 5.• O Presidente da Republica fica autorizado a promover e realizar, 
nas condições que julgar conveniente, a warrantagem em moeda-ouro de 
café adquirido pelo Thesouro Nacional e a vender pa rtidas do mesmo café, 
de accôrdo com as conveniencias do mercado interno. 

§ 6.• O Governo Federal é autorizado a providenciar, sem onus para o 
ers.rio publico, sobre a wa?'?'antagem no exterior, dos productos nacionaes 
que niio sejam de facil deterioração, por intermedio de firmas ou bancos de 
primeira ordem, dando sempre preferencia para tra-nsportes aos vapores 
na.cionaes. 

Art . 3.• O Governo deixará de iniciar todas as obras que, a seu juizo, 
Pão forem de grande vantagem, ou de urgente necessidade para o paiz. 

Paragrapho uni co. Fica o Governo autorizado a suspender todas as 
obras que já estiverem em execução e , cuja suspensão não acarrete prejuízo 
maior pa ra o Thesouro. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1921. - N. C'amboi?n. 

O Sr. Presidente: - A esta emenda a Commissão otfereceu as se-
!Zllintes 
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MODIFICAÇÕES 

Ao :1rt. 1•, accrescente-se, após a palavra lei: "e ainda em deposito nos 
o.nnazens das Alfandegas: '·' . 

Ao mesmo artigo, i§ 2•, onde está 55 o/o diga-se "quota". 
Ao mesmo artigo, 2•. accrescente-se após a palavra lei: "e ainda não 

Clespachadas". 
Ao m esmo artigo, § 3°, accrescente-se depois: "depois de despachadas 

"partir desta data". 
Approvada com as modificações da Commissão. 
E' considerada prejudicada a emenda n. 9. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 10 

Accrescente-se onde con.vier: 

Art. Ficam prorogados por p razo de um anno, a contar dos respecti-
vos vencimentos, os titulas redescontados na Carteira de Redescontos rela-
tivos a operações de defesa da producção nacional. e a juizo da directoria 
dv Banco do Brasil. 

Sala das Sessões, 6 de Agosto ele 1921. - Cincinato B1·a.ga. - Rodrigues 
Alves Filho,. 

O Sr. President0: - A esta emenda. a Commissão offereceu a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

Art. - As letras ou notas promissoria s a que se refere o n. ·4 -do art. 50 
<h lei n. 4.230, de 31 de Dezembro de 1920, poderão ter o prazo até 12 mezes, 
"·c serem emittidas ou renovadas, desde que, com endosso do Banco do Brasil , 
te.nham por objecto operações, que visem a execução de plano official rela-
tivo á defesa da produeção nacional, ouvido em cada caso o fiscal do Governo 
e o director do Banco do Bra sil. 

Paragrapho unico. Serão admittida s a · rec1escontos as letras de eambio 
em moeda estrangeira, sacadas por exportadores contra credito confirmado 
f;or banco de reconhecida idoneidade, estabelecido fóra do paiz. 

Approvada a referida emenda substitutiva da Commissão, ficando pre-
judicada a emenda n. 10. 
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O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos a emenda cra Commissão. 
Approvada a seguinte 

EMENDA DA COMMISSÃO 

Unica 

Art. E' autorizado o Presidente da Republica a conceder a garantia 
ela União ao emprestimo de que trata o artigo 42 da lei n. 4.280, de 31 de 
Dezembro de 1920, uma vez que o seu producto se ·destine a resgate ele em-
prestimos internos ou externos da Prefeitura. 

O Sr. Presidente: - Vou submetter a votos o p1·ojecto. 
Approvaclo em 3• discussão, com as emendas da Camara., o seguinte 

PROJ:EJarO 

N. 141 - 1921 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• Ficam decretadas as seguintes medidas de emergencia: 
I. Para as mercadorias ~ntradas por importação no Brasil, até 30 de 

Abril do corrente anno, ficam dispensadas até 31 de Dezembro proximo 
futuro, as taxas de armazenagem, pertencentes á União, excedentes a dous 
mezes. 

II. Fica suspensa até 31 de Dezembro do corrente anno, em todas as 
.A.lfandegas da Republica, a venda em leilão das mercadorias cabidas em 
commisso, exce,ptuadas as de facil deterioração. 

III. Para as mercadorias entradas por importação até 30 de Abril do 
<.orrente anno, a cobrança de 55 o/o, ouro, do imposto de importação para 
censumo, será feita até 30 de Setembro futuro, á taxa fixa de 2$250, papel, 
por 1$ ouro. 

Art. 2.• Revoga.m-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente: - As emendas approvadll,S pela Camotra vão á. 
. Commissão de Redacção. 
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SESSÃO DE 10 DE AGOSTO 

REDACÇÃO 

N. 141 D 1921 

A Co?nmissão abClixo assignada 1Jropoe, para a.s emendas ao 1J1'0jecto- n. 141 a, 
de 1921, do Senado Federal, q·ne decreta ~1".-edi-à(~S de e?1W1·genci.a- sob1·e a 
taxa cMnbial, a seg1dnte r edacção fvnal 

Art. 1°. '.roda a merca doria importada , em deposito nos armazens das 
n.lfandegas, á data desta leL é dispensada, a té 30 de Outubro do corrente 
anno, da t ax-a de armazenagem. 

§ 1 o. O Governo intervirá junto ás emprezRs arrenda ta rias, ou conces-
sionarias, de portos, afim de n elles conseguir esta dispensa, sem onus para 
o Thesouro. 

2°. A venda, em leilão, de me1·cadorias cabidas em commisso, salvo· 
n.:; de facil deterioração, é suspensa, a té 31 de Outubro do corrente anno, em 
todas as a lfandegas da Republica . 

§ 3°. A cobrança da quota ouro do imposto de importação para consumo 
sobre as mercadorias, a inda não despachadas, entradas até á data da pre-
r;ente lei, será feita,· até 30 de Outubro futuro, á taxa fixa de 3$850, papel. por 
1:~ ouro . 

§ 4° . Os direitos sobre mercadorias importadas serão cobrados, a partir 
da data desta lei n as bases de 40 olo pa,pel, para as despachadas até 30 de 
Setembro proximo, e de 45 olo om·o, e 55 °1°, papel, para as que o venham 
a ser no decorrer d.o mez de Outubro do corrente anno . 

Art . 2°. O Governo Federal providencia rá, como julgar m ais conveniente 
para o fomento do consumo interno e a exportação dos productos da in-
C:ustria nacional, entrando para esse fim em accõrdo com os E stados e o 
Districto Federal. 

·§ 1 o. E' absolutamente prohibiclo vender-se como extrangeira mercado· 
ria produzida, fabricada, ou transformada, no Brasil, ;sob as penas de multa, 
dü 2: ooo ~: ooo a 5:000$, e de estellionato do art. 338, § 5° do Cocligo Penal. 

§ 2°. São diminuídos de até 20 o lo nas estradas de ferro explordaas pela 
União, da data desta lei a 30 de Abril de 1922, os fretes de productos agri-
colas (com excepção de café e adubos); despachados elo interior do paiz 
para os seus portos de mar, comtanto que não estejam sujeitos a imposto es-
tadoal de exportação, ou que haja sido feito, pelos Governos dos Estado~ 

Interessados, abatimento igua l nos seus impostos de exportação, a serem co-
brados na vigencia desta lei. 

§ 3°. O Presidente da Republica é autorizado a promover e realizar, nas 
eonclições que julgar convenientes, wan·antage?n, em moeda ouro do café ad-
quirido pelo Thesour9 Nacional e a vendei-o em partidas, de accôrdo com as 
~.onveniencias do mercado interno . 



·§ 4° . . O Governo Federal é a utorizado a providenciar, sem onus para · o 
erario publico, sobre a warra-ntagem, no exterior, de productos nacionaes, 
que não sejam de facil deterioração, por intermedio de firmas, ou bancos, 
de primeira ordem, dando sempre preferencia para transporte a os vapores 
nacionaes. 

Art. s•. O Governo deixará de iniciar todas as obras que, a seu juizo. 
não forem de grande vantagem, ou de urgente necessidade para o paiz. 

Paragrapho uni co. Fica o Governo autorizado a su spender todas as 
obras que já estiverem em execução e cuja suspensão não aca rrete prejlJ !zo 
lllJlior para o Thesouro. 

Art. 4°. As letras ou notas promissorias a que se refere o n. 4 do 
ztrt. 50, da lei n. 4 .230, de 31 de Dezembro de 1920, poderão ter prazo at6 12 
mezes, ao serem emittidas, ou renovadas, clescle que, com endosso do Bane<; 
ac Brasil, tenham por objecto operações, que v isem a execução do plano offi-
cial relativo á defesa da producção nacionaL ouvido em cada caso o fiscal do 
Governo e o director do Banco do Brasil. 

Paragrapho unico. Serão aclmittidas a redescontos as letras de cambio 
em moeda, extrangeira, sacadas por exportadores contra credito confirmado 
por banco de reconhecida icloneiclacle, estabelecimento fóra do paiz. 

Art. 5°. E' a utorizado o Presidente ela Republica a conceder a garantia. 
da União ao emprestimo de que trata o a!'tigo 42 ela lei n. 4. 230 , de 31 de 
Dezembro de 1920, uma vez que o seu producto se destine a resg a ce de em-
prestimos, internos ou externos, da Prefeitura. 

Sala da Commissão de Redacção, 9 ele Agosto de 1921. - Leoncio Galnío . 
-- João Cabral. - José A. Cova .. 

E' approvada. 

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO 

. O Sr. Gonçalves Maia (') (pela 01·àem,): - Sr. Presidente, a questão 
de ordem que vou levantar diz respeito justamente á Mesa da Camara. 

A esta hora, deve a Commissão de Finanças do Senado estar discutindo 
o projecto de emergencia, remettido pela Carnara elos Deputados. Antes que 
esse trabalho passe da Commissã.o de Finanças para o plenario daquella. casa, 
~olic::ttaria de V. Ex. a providencia de officiar ao Senado, dizendo que a re· 
ferida lei foi mutilada e não contém um artigo aqui votado em 3' discussão. 

V. Ex . vai ouvir, e como eu sei mesmo qual vai ser a resposta da Mesa, 
já aqui está o Dia1·io do Congresso, para offerecel-o a V. Ex. e assim pre· 
parar os meios de providenciar. 

Disse eu, que . no projecto aqui votado e enviado ao Senado falta justa-
mente um dispostiivo, o art. 2•, paragrapho unico, que foi approvado pela 
Camara. Se assim mutilado chegasse ao Senado e viesse a ser sanccionado 

·pelo Presidente da Republica, o projecto de lei, essa lei se tornaria nulla, 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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porque na elaboração se deveriam respeitar os tramites legaes e constitu-
cionalmente traçados. Desde que a lei não passe por elles, é nulla. Se ama-
nhã, por qualquer circumstancia, fosse ao Presidente da Republica um pro-
jecto de lei que por aqui não tivesse transitado, ou se porventura, fosse ao 
Presidente um projecto da Camara que não houvesse ido no Senado, ou · pas-
sado em ambas as Casas do Parlamento, pergunto a todos vós, se não seria 
uma lei nulla e se poderia ser sanccionada. 

Assim, Sr. Presidente, é uma questão de facto. Tudo quanto se fez na 
sessão de S de Agosto deve estar na acta respectiva e no Diar·io ela Oong1·esso. 

E' exacto, Sr. Presidente, que V. Ex. poderia reBponder que houve 
um engano, um erro da Ca1nara, mas, enganos e erros desta natureza estão 
consummados: desde que se verificam, o 1neio de remedial-os, não é passar 
o lapis s obre a lei, mas propôr um projecto novo e fazei-o soffrer todos os 
tur.nos regimentaes, porque a verdade é que, nas votações, a votação pos-
terior é a unica que pó de annu!lar a anterior . O que então realmente se 
verificou foi isto: quanto a uma emenda passada, aqui, no meio do tumul-
to, originado talvez dos p edidos de urgencia e dos de publicação da r ed!a,.cção, 
para que se votasse immediatamente, naquelle tumulto em que se delibe-
rou sem numero, desappareceu um artigo do projecto. 

V. Ex. vai vêr pelo Diario do Congresso o que oc,correu. Diz este: 
"Redacção para a 3" discussão das emendas da Camara ao projecto nume-
ro 141 A, de 1921, do Senado, que decreta medidas de l'mergencia sobre a 
taxa cambial. 

Na em,enda da Camara lá está o art. 2• . com o seu paragrapho unico. 
O Diario 0/ficia:J, reproduz ainda esse artigo em taes termos. 
Na sessão de 6 de Agosto, presidencia de V. Ex., se diz: 
"São successivamente lidos e vão a imprimir -os seguintes projectos: 

Deoreta medidas ele em.ergencia sobre a taxa cambial (parecer ela Commis-
são de Finanças sobre as emendas em terceira discussão ao projecto do Se-
nado). Lá está o art. 2°, acompanhado do seu paragrapho unico. 

A esse prdjecto a Commissão apresentou emendas de pouca im;porta.nc!a, 
unicamente ao art. 1 o e nada sobre o 2•. 

Na sessão de 8 de Agosto, é este o ponto p-rincipal, tendo o Presidente 
annunciaclo que a lista de presença accusava o comparecimento de 1:!"1 
Srs. Deputados, passou-se ás votações. Submetteu V. Ex. ao· voto da Ca.-· 
mara a emenda n. 1 e, successivamente, até a emenda n. 7, do Sr. Mau-
ricio ele Medeiros .. Essa emenda mandava abolir a taxa de fiscalização sa.-
nitaria dos productos e sub-productos da pecuaria e o Sr. Presidente de-
clarou: "A esta emenda a Comm.issão offereceu a seguinfe emenda substi-
tutiva: "Supprima-se o art. 2• e o seu paragrapho unico no projecto tal como 
está redigido com as emendas approvadas em segunda discussão". "Appro·-
vada a referida emenda substitutiva da Commissão, ficando prejudicada a 

· ~;~menda do Sr. Mauricio de Medeiros". 
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Dahi a pouco, porém, a Camara dos Srs. D<eputados, tendo ele votar 
uma nova emenda do Sr. Natalicio Oamboim, emenda n. 8, emenda de 

I'IP.dacção á 3• discussã.o, a Camara approvou a emenda integ·ralmente, com 
os §§ 2• e 3•, portanto nova r edacção. O que a Oamara tinha upprovado 
.anteriormente era a emenda como se achava redigida mas, em terceira dis-
cussão, logo após, approvou a emenda Natalí cio Ca.mboim, onde esse art. 2• 
passa a ser ·§ 2• e §3° da emenda. Havia modificações insignificantes no 
art. 1• e v. Ex. annunciou "approvada a emenda com as modificações da 
Commissão"; passou-se á emenda n. 9. 

Depois de ter sido aqui supprimido, por occa.sião da votação de emenda 
n. 7.. 0 art. 2° paragrapho unico, da maneira por que estava redigido, a 
Camara approvou os §§ 2• e 3° da emenda Camboim., mantendo a emenda 
Cincinato. Está aqui no Di.a1·io Offiaial. Se V. Ex. m:e permittir pa.ssarei 
ás suas mãos para que verifique se é verdade tudo quanto estou a.ffir-
mando. 

Nestas condições, o projecto que daqui foi para o Senado está mutilado, 
faltando-lhe os §§ 2• e 3•, que são justamente os paragraphos que contêm 
uma prov'idencia - chamo a attenção dos Srs. Deputados que t•epresen-
tam a zona sertaneja dos Estados do norte, providencia relativa á taxação 
sobre a exportaçiio de pelles de ovelhas e de C<'tbras, que, como SS. EEx. 
sabem, são a unka producção p ecuaria dos sertanejos do nordeste do Brasil 
e do norte da Bahia . 

Assim, é um- erro de tal natureza que, quando citei esse fac•.o, aql.\), ,dlt 
tribuna da Camara, um dos mais distinctos dos nossos collegas, repre~e~ti'ri
te do Piauhy, Sr. Armando Burlamiaqui, chegou a exclamar. "E: ~1m 

crime!" 
Esse crime poderá consummàr-se na lei que se está presentemente pre-

parando na Commissão de Finanças do Senado, e am;tnhã será votado, 
crime contra Q norte do paiz. E ao mesmo tempo que os productos da pe-
cuaria do norte são gravados da maneira majs oppressiva, os de pecuaria 
do sul são gravados do modo mais benigno do mundo. E o sul contra 0 
norte. 

O SR. ARMANDo BuRLAMAQUr: - .A questão não tem esse aspecto. 
O SR. GoNÇALVES MAIA: - Não sei se tem . Não me cabe a divinhar 

aspectos que V. Ex. possa emprestar á questão. O que vejo, o que attinge 
a minha intelligencia, é este. 

O que é precizo, Sr. Presidente, se ha engano, se h,-; erro da Camara, 
fé que .ella na sua soberania, fique com o seu erro, o seu engano, e não 
remediar esse erro, esse engano, senão pelo meio constitucional, m eio legai, 
meio regimental. 

Não quero deíxar esta tribuna, Sr. Presidente sem dizer até onde pode 
ser prejudioial a suppressão da medida. ' 

E direi, Srs . Deputados, que, emquanto o couro do boi no Rio Grande 
do Sul, em Santa Catharina, no sul , emfim, paga menos de um real ... 
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O SI!. BENTO DE MIRANDA: - Em todo O Brasil. 
. o SR. GoNÇALVES J1.1:AIA: - Espere V. Ex. Mas, é um dos principaes pro-
~uct01·es do sul, que exporta mais couros seccos e salgados ... 
. 0 SR. BENTO DEl MIRANDA: - Porque tem mais gado. 

o SR. GoNÇALVES JI.1:AIA: - Exactamente; é ahi que está a divergencia, 
a injustiça e o desequilibrio. 

Pois, em;quanto o couro salgado de boi paga 6110 de um real, por kilo, -
do sertanejo do Piauhy, do Ceará, da Parahyba, do Rio Grande do Norte, 
peço attenção da Caomara, - o couro de bode, que é afinal, a unica industria 
de Pernambuco e de Alagôas, do norte da Bahia, o couro de bode paga 200 

réis por kilo ! 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: -V. Ex .. ahi tem toda a razão. 
o SR. BENTo DE MIRANDA: - Isso não póde deixar de ter sido engano. 
o SR. GoNÇALVES MAIA: -Diz V. Ex. que deve ter sido engano .•. 
Apontei esse engano na Oommissão de Finanças e o engano subsiste: 

apontei-o perante as repartições publicas e ~ engano pe\·maneceu ... Os in-
teressados foram por intermedio das Associações Commerciaes ao Sr. Mi-
nistro e este respondeu que não era engano, que era assim mes-mo. 

Seja como fôr, a União não póde taxar a exportação de productos dos 
Esta.dos. Eis ahi. 

A suppressão deste paragrapho unico significa que vamos aqui revogar 
um artigo da Constituição mediante lei ordinaria, significa que vamos in-
sistir na inconstitucionalidade, de modo que os sertanejos do norte possam ser 
prejudicados em beneficiol não sei de quê. 

·Sr. Presidente, o que estou a dizer é por certo a verdAde porque está 
no .Díario Official, verdade que atiro do alto desta tribuna a todo o norte do 
paiz, pedindo aos meus collegas de imprensa, e principalmente da imprensa 
sertaneja, que transcrevam as minhas palavras para conhecimento de tod;O 
o Brasil. 

Certamente, Sr. Presidente, o que estou dizendo, naturalmente nada 
vale para a Ca.m.ara. Daqui a pouco virão da tribuna declarar que foi 
enganú, um erro, que é pensamento da Camara se eliminar esse artigo e 
essa providencia, como se esta explicação pudesse de algum m'odo restabele-
cer o Regimento adulterado, restabelecer a inconstitucionalidade, manter um 
abuso innominavel. 

Mas, Sr Presidente, se isso acontecer, já ficam sabendo todos os que 
têm negocias dessa natureza, qual o ponto fraco da lei, quaJ o poder de 
que se t erão de soccorrer. 

Não estou me servindo de um argumento muito commum nesta Casa 
quando se quer prejudicar voluntariamente uma classe d<1 cidadãos. Diz-se, 
entiio, que o prejudicado póde recorrer ao Judiciario. 

Acho isso urna ignomínia . Acho que offender para o i-ndividuo se defen-
der, sem poder se defender, é uma tortura. 

\ 
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.Assim, Sr. P!residente, prevendo já esse argumento aponto daqui a 
grande inconstitucionalidade, a \g;rande escamoteação incluída neste artigo 
de lei, para o qual é precizo, já e já, o remedio legal e 'constitucional., (MuU~ 
0e111;; muito bem.) 

O Sr. Presidente: - Vou explicar á Casa as consequencias do voto 
dado pela Camara ás emendas apreciadas: pelo nobre Deputado. 

A emenda de redacção foi apresentada anteriormente ás ultimas emen-
da s da Commissão de Finanças. Essa emenda abrangia todas as demais 
approvadas na 2• discussão aqui effectuada. 

0 SR. GoNÇALVES MAIA: - A emenda setima. 
O SR. PRESIDENTE: - A emenda de redacção, n. 8. 
A Commissão de Finano;:as, apreciando as emendas propostas na 3• dis-

cussão, mandou supprimir, por um.a das suas emendas •.. 
O !:!R. GoNÇALVEs MAIA: - Antes da votação da outra.? 
O ·SR. PREsiDENTE: - . . . o artigo segundo do projecto. 
O SR. GoNÇALVES MAIA: - O artigo segundo, paragrapho unioo .. 
0 SR. PRESIDENTE; - Pa.ragr.apho unico. 

O 8~< . GoNÇALVEs MAIA: - Da fôrma por que estava redigido. E' precizo 
ver este ponto . 

O Sn. PRESIDENTE; - .Assiln, o voto da Camara sobre a emenda n. 8, que 
era uma emenda de simples redacção, não podia conter outra cousa senão a 
consagrao;:ão daquillo que foi approvado pela; Camara. 

O SR. GoNÇALVES MAIA: - E' uma votação anterior, explicando como 
se vai votar a posterior ! 

O SR. PRESIDEJNTE: - A emenda da Commissão é de data posterior á da 
emenda ele redacção; ella não precizava m;o~.ndar supprimir da em,enda de 
redacção a parte referente á disposição, porque essa suppressão seria obri-
gatoria . 

Mandou supprimir o artigo do projecto . Supprimindo esse artigo, a re-
dacção apr.esentada .para as emendas da Camara já nii.o estava completa, 
já não exprimia mais o voto dado, e as redacções só podem e só devem con .. 
ter o vencido nas deliberações da Camara. 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - E' irresopondivel. 
O SR. PRESIDENTE: - E' a expHcação que á Mesa cumpre dar, sem en-

trar no merito de que · tenha sido boa ou má a deliberaç:.ão da Camara. 
O SR. GoNÇALVES MAIA: - A Camara rejeitou uma disposição eobre a 

qual anteriormente tinha votado de outro modo, Aceitou uma emeuda de-
pois de a ter rejeitado anteriormente. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DEl 23 DE AGOSTO 1921 

o projecto approva do pelo Senado, por iniciativa do eminente membro 
desta casa, Sr. Paulo de Frontin, com o intuito de acudir ás graves diffi-
culdades .que vêm opprimindo, desde long-os mezes, o commercio das p-rin-
cipaes praças do paiz, soffreu, na Camara dos Deputados, largo e escla-
recido debate. 

A phase inicial deste foi dominada por uma impre13são mais viva 1'la 
crise e pela preoccupação de a tacal-a em as suas origens. El como estas 
fossem, mais immediatamente, o desequilíbrio elo commercio internacional 
e o desequilíbrio elas finanças do Estado, resolvera-se indicar, para cada 
um desses m ales, o remedio especifico: para o primeiro, a restricção da s 
importações; para o segundo, a suspensão das despezas de maior vulto, 

representadas pelas obras publicas. A esse pensamento obedeceu a apre-
sentação pela Commissão de Finanças daquella Casa do Congresso de uma 
emenda clê'terminando a elevação quasi prohibitiva dos direitos de entrada 
sobre_ artigos de luxo, o que traria ás importações uma diill!Ínuição do val·or 
calculado em 25 milhões esterlinos, o de outra emenda providenciando para 
não serem inicia das novas construcções e para se suspendermn as come-
çadas. 

No proseguir do debate, outras cog-itações se interpuzeram, velaram a 
primeira e intensa projecção da crise, attenuaram a decisão corajosa da in-
vestida contra esta e diluíram a energia das medicações indicadas em dis-
posições menos ·peremptorias, que valessem como affirmação da s intenções 
do legislador, com a força dei se transformarem irnmediatamente em: acção. 

Assim, o projecto pelo qual a Camara substituiu o que lhe mandara 0 
Senado pouco além foi das medidas a que ,este se limitara. . 

Estas não pretendia m mais do que levar soccorro tle urgencia a uma 
crise agudíssima. Procurando evitar que suggestões fundamentaes e gra-
ves, de ·alcance remoto, suscitando iniciativas, controversias e incertezas, 
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retardassem a solução reclamada para effe!tos im'm.ediatos, pensou-se em 
adiar para outra opportunidade providencias de caracter pennanente, e 
em decretar, de prornpto as m edidas de ernergencia inadiaveis. 

A' Carnara pareceu melhor modificar estas e accrescentar a quellas. 
Ca;be-·nos, por-tanto, examinar as questões que constituem di.s·posições do .[)ro-

jecto prirnit:Jvo f' as que a este add·icionam disposições completamente novas. 
Reduzida a nossa tarefa a acce!tar ou recusar integralme nte os alvitres 

da Camara traduzidos pelas emendas, não nos é da do s!quer suggerir soluçõe~ 
de transacção, cedendo, um pouco, das iniciativas aqui tomadas e provocandó 
igual movimento em relação ás modificações a essas propostas. A acção ;paria-. 
mentar obe<leceria, assim, a:o m esmo espírito que inspirou as medidas constan-
tes destas e daqt:.ella.s e que outro não foi si-não urna concHia.ção de intaresses: 
os do Thesouro e os do collllllercio. 

P ois que isso já não é possível, s6 nos :restaria, ou adoptar as alterações 
feitas . desde qu<l estas não contrariem, substancial·mente, .os nossos proprios 
intuitos, e acatar as novas suggestões, ainda que nos pareçam carecentes da 
precisão e vigor q_ue a n6s já não caberia imprimir-lhes: ou obstinar-nos na!i' 
nossas Indicações anteriores. 

A segu<ldia dessas attitud:e.s, mais grata ao nosso amor proprio, não seria 
a mais u tll aos fins que tiverarnos inicialmente e se arriscaria a prejurucar a 
causa que quizera rnos beneficiar. Com effeito, de todas as soluções a peor é 
1·etardar ainda "1s m edida.s que constam do projecto. Bem tarde já vêem e!las. 
p .ropostas .,.o abrir da sessão legislativa, for8Jill pelo .Senado approvadas, ape--
r..as recebidas informações que parecera necessario solicitar do Governo. 

Tres mezes e meio já são passados. E como se n ã o ouvi o ainda o estala1· 
do desmoronamento, ficaríamos a discutir, n a hora de angustias, o meio de 
~>ustentar. o edificio vacillante. O melhor dos favores que o projecto, qual a 
Carnara o approvou, concede ao commercio, a: reducção de 40 % da quota ouro 
dos impostos de importação, s6 será effectiva desde a data da lei até 30 de 
Setembro prox!mo . Tanto basta para tornar evidente a urgencia de ser 
aquella votada. 

O artigo 1° é urna em enda substituUva ao artigo correspondente d.o p ro-
jacto do Senado. 

As modificações feitas ne.ste são as seguintes: 
a) o .prazo para a importação d~ mei"Caidorias que gozaxã.o dos favores da 

lei. terminará na data desta, em ve z de terminar a 30 de abril; 
b) a diGpensa das .taxas de a rmazenagem que se estenderia. até 31 de De-

zembro, se limitará a 30 de Outubro (a:rt. 1 o do substitutivo) ; 
c) a suspensão dos leilões das Alfandegas, em vez de durar até 31 dtl 

D ezembro, irá alé 31 de Outubi'o, (a rL _1 o § 2°); 
d) o valor do mil réis ouro, para a cobro:nça nessa especie dos direitos de 

!mportação, é fixado em 3$850, papel, em vez de 2$250 r éis (§ 3° do art. 1°) . 
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e) a parte cobrada em ouro do imposto de impol'tação é reduzida, relati-
vamente á da lei vigente, a 40 •o/o até 30 de Setembro, a. 45 % no decorrer do· 
mez de Outubro . (§ 4• d•o art. 1"); 

f) man<ia -se o Governo intervir junto ás empre7..as dos portos para dellas 
comleguir d1spensa das taxas de armaZJenagem 1gua1 á que a lm ~oncede (§ 1• 
do art. 1 •) . 

A primeira modificação, sobre ser mais liber al do que o disposto no pro-
;'ecto do Senado, tornava-se necessaria pela demora da decretação da lei. 

A segunda e terceira l'eduzem d'e -dous meies o prazo em que se farão as 
concessões de que tratam. A reducção não é grande e servirá para excitar a 
pressa nos despachos das mercadorias. 

A qua.rla àiminue consideravelmente o b eneficio que se queria fazer ao 
comm·erci.o iln.Portador. {) preço do 1$ ouro que se q.uizera calcular ao· cambio 
de 12 d. (2$250), será calculado ao de 7 (3$857) arredondado para 3$850. O 
clesfavor que dahi resulta, é attenuado pela reducção da quota do imposto 
c obrada em ouro, o que faz que o onus resultante daquella medida ba ixa á 
equivalencia de 3$072, papel, para 1$ ouro, quando aquella quota for de 40 o/o, 
ou de 3$332, l)apel , quando fôr de 4!:i %·. 

A sext•.l. Lem por fim provocar uma i·nterve.nção do Governo, que a pode-
ria· exercer por inic:J.irutiva propria, a ·fim de conseguir dos concessiona rios e 
arrendatarios de portos a mesma dispensa das t axas de a rmazenagens que a 
Jei concede. E' uma s;gggestão que, pos·ta em pratica, impedirá uma situação 
de desigualdade e recommendará o espírito de justiça e o patriotismo da..'l 
emprezas. 

O a.<t. 2°, mão grado a imprecisão do seu primeiro ,período, consigna me-
c!idas que, executadas, contribuirão para o desenvolvimento da exportação, 
crearão recursos ·em ·ouro pela mobilisação dos productos exportados e as·sim 
concorrerão ·para. ·diminuir o desequilíbrio do commercio internacional. 

O art. 3•, indicando a suspensão de obras publi=s, abstem-se de deter-
minal-as por uma fórma peremptoria ou definir nitidamente quaes a s que 
nã.o sejam alcançadas pela prohibição. A Camara encontrou-se na difficul-
da de de_ adoptar um criterio que pudesse conciliar opiniões e interesses, ou 
cc>nsegu!sse pôr de accôrdo o seu proprio pensamento com o da administra-
çã.o publica. Preferiu deixa r a esta a liberda de da escolha. Dahi. a indecisão 
do-s termos em que foi r edigida a disposição. Ficara esta valendo como a 
expressão de um voto do Congresso Nacional a affirmação do sentimento 
QUe este tem, de que a lguma cousa é preciso fazer, no sentido de restrin-
gi .~ as despezas extra.orcUnarias resultantes da execução do grande numero 
ce custosos melhora mentos materiaes. 

O art. 4• amplia de quatro para 12 mezes o prazo de vencimento de 
letras ou notas · promissorias leva das ao redesconto, desde que tenha m por 
objecto operações comprehendidas no plano da defesa da producção e ainda 
permitte o redesconto de lEJtras de ·cambio sacadas por exportadores contra 
bancos do paiz. A primeira parte tem, evidentemente, por fim immediato, 
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f a,cilitar recursos para a valorização do café. Mas estes não serão creados 
pela simples emissão de papel-moeda: sim pelo supprimento deste sobre 
E)ffeitos representativos de operações commetciaes legitima,s. Nem estas 
fic::tm fõta do quadro traçado pela lei que creou a Carteira de Redesconto, 
no qual sõmente se lnclueín títulos que resultem de transacções relativas á 
agricultura, industri~ e commercio. 

As letras a que se refere . a segunda parte são tambem de igual natu-
reza e o seu redesconto facilitará ao exportador a realização dos creditos. 
resultantes dos productos vendidos. 

A ultima emenda, constante do art. 5°, autoriza a garantia da União 
a.c emprestimo de que trata o art. 42 , da lei n . 4.230, de 31 de Dezembro 
de· ·1920. A dispiosição .citada é a seguinte: 

"Fica a Prefeitura do Districto Federal autorizada a realizar no estran-
geiro as operações de credito que forem necessarias ao resgate dos empres-
timos existentes e á execução de obras de saneamento e outras convenien-
teF: e reproductivas, até a somma de $ 25.000.000, dando para isto as neces-
sarias garantias, além do imposto predial, ficando expressamente entendido 
que a presente autorização constitue a ampliação das disposições do decreto 
11. 5 . 160, de 8 de Março de 1904, art. 2•, § 76 ." 

A emenda de que se trata foi apresentada á Camara dos Deputados·, na 
3' discussão do projecto, pela Commissão de Finanças daquella Casa, que a · 
justificou com as seguintes palavras: 

''A Commissão, tendo em vista a ·situação financeira da Prefeitur·a, e 
n-:- intuito de regularizar e uniformizar os seus compromissos, opina, dé 
accôrdo com o Governo, que seja approvada a seguinte e1nenda, etc." 

A operação tem por fim o resgate de emprestimos anteriores; e este só 
poderá sl'.'r tentado e realizado, desde que tenha como resultado alliviar os 
encargos por aquelles creados. Não é licito attribuir á administração alguma 
o intuito insensato de substituir operações realizadas por outra cujos onus 
não sejam menores de que os daquellas. O pensamento do governo do Dis-
tricto Federal não é senão tornar menos penosa a situação creada para as 
finanças municipaes pela grande divida consolidada que sobre ellas pesa. 

A analyse que acaba de razer, das disposições que constituem as emen-
das da Camara dos Deputados, e principalmente as considerações prelimi-
nares feitas neste parecer, baseadas já no espírito conservador que presidiu 
sempre ás deliberações do Senado, já na convicção da. urgencia de ser o 
projecto convertido em lei, induzem a Commissão de Finanças a aconselhar 
que seja approvada toda a emenda substitutiva da Camara. 

Sala das Sessões, 16 de Agosto de 1921. - Alfredo Ellis, Presidente. -
Francisco Sá, Relator. - José Euzebio. - Feld.ppe Schmidt · - Sampaio 
Oon·êa., com restricções. - Moniz Sodré, vencido relativamente á emencta 
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eonsta.nte do art. 5•, que autoriza a garantia .da União ao emprestimo de 
que trata o art. 42 da lei n. 4.230, de 31 de Dezembro de 1920. - João 
!,yra, com restricções, de accôrdo com as declarações em separado. - Justo 
Chm·nwnt, com restricções. Soa1·es dos Santos·, vencido, de accôrdo com o 
Bcguinte voto em sepa.1·ado. 

VO'I'O EM SEPAMDO 

O projecto chamailo <le emergencia petas medidas nelle contidas e que 
1êm por fim melhorar a situação do nosso commercio, sériamente prejudi-
cado· com a baixa do cambio, senão perdeu toda a opportunidade, deixou 
d!! ser entretanto, o remedio efficaz, que se esperava, por não ter sido appli-
caoo com a brevidade exigida, resultando dahi prejuízos para o Thesouro. 
Nacional. com a retenção das mercadorias nas alfandegas, sem o pagamento 
das respectivas armazenagens e o consequente retrahimento do nosso cre-
dito pela quasi paralyzação das transacções commerciaes. Procurando pro-
Yidenciar a respeito deste momentoso assumpto, o Senado approvou, em 
23 de Junho ultimo, o projecto n. 141, contando as unicas providencias que 
foram julgadas sufficientes pa.ra dominar a crise e que ' pareciam correspon-
d<>r -no momento á.s justas aspirações do nosso commercio importador. 

Fixando em 2$210, papel, o preço de 1$, ouro, para cobrança da quota 
ct•ro a que estão sujeitos os despachos das mercadorias entradas nas nossas 
alfandegas até , 30 de Abril ultimo ao mesmo tempo que declarava. isentos do 
pagamento de armazenagens essas mercadorias até 31 de Dezembro futuro, 
o projecto do Senado teria solucionado a questão, pela relativa fa.cllidade que 
f'ncontrariam os interessados nos despachos de suas mercadorias, concor-
rendo gradativamente para o reatamento de suas transacções cmnmerciaes. 
O substitutivo da Camara teve o inconveniente de df'morar essa solução e 
veiu acompanhado de outros artigos additivos, tornando por isso mais com-
plicado o problema, de sorte que sô o art. 1• desse substitutivo encerra pro-
I,:>:iamentf' as providencias fiscaes, que, ao meu ver, precisam ser approvadas, 
, ,orno medida de emergencia reclamadas pelo nosso commercio importador. 

·Haveria motivo para allegar contra o systema de arrecadação do 
.substitutivo, pelo atropelo que elle irá tra zer no serviço de despacho, de-
~'!.do á. escassez do tempo estabelecido para a cobrança das quotas em ouro, 
~R quaes serão. de 40 o/o, para as mercadorias despachadas até 30 de Setem-
))r:) proximo, e de 45 o/o· em ouro, e · 55 o/o, em papel, para as que vier em a 
I'.Er despa chadas no decoqer do mez de Outubro do corrente anno. 

Apezar disso, a taxa fixa de 3$850, papel, para 1$, ouro, adaptada pela 
proposição da. Camara para cobrança da quota ouro, do imposto de impor-
tação sobre mercadorias não despachadas até 30 de Outubro proximo, é 
!Jreferlvel a que adoptou o projecto do Senado, por ·ser mais vantajosa aos· 
:interess es do Thesouro e melhor corresponder ás oscillações que tem tido 
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ultimamente a taxa cambial. Dahi C(}ncluo que o meu voto deve ser favora-
vel ao art. 1• da proposição da Carnara. 

O art. 2• do substitutivo encen-a, porém, outras providencias de a lcance 
partico duvidoso, que ficam dependentes d a solução que ás mesmas queira 
dar o Sr. Pres idente da Republica. Assim, por exemplo, não se pôde negar 
o caracter regional que terA o § 2• desse artigo, que dimirme de 20 o/o, a 
partir da data da lei até 30 de Abril de 1922, os fretes dos productos agrlco-
las, que transitarem nas estradas de ferro exploradas pela União,. quando é 
c<:rto que esses mesmos productos transitam tambem por via mar1tlma, sem 
que os Estados exportadores aproveitem igual favor para as suas merca-
dorias, transportadas nos vapores de companhias subvencionadas pelo Go-
verno Federal. 

Mas, o § a• do mesmo artigo, segundo, desperta naturalmente um com-
mentario, relativamente á autorização q ue nelle é dada ao Poder Executivo 
para promover e realizar a warrantagem em moeda ouro do café adquirido 
pelo Thesouro Nacional e a vendei-o em p artidas, de accôrdo com as con-
veniencias do mercado interno, isto é, de modo a ser garantido um preço 
conveniente que não desmereça a valorização do café . As operações que 
podem resultar deste dispos itivo serão importantes, incluída a compra de 
c:lfé, que se diz já foi feita pelo Governo, resultando dahi compromissos 
para o Thesouro Nacional. 

O producto wi:Lrrantado poderá servir, entretanto, como garantia para 
obtenção dos recursos de que precisará o Governo para. attender a esseil 
compromissos e dahi a lembrança da medida leg islativa, que autoriza ~ 

·warrantagem em moeda ouro, porque assim o Poder Executivo poderá. dis -
pôr das responsabilidades do Congresso Nacional, para o facil andamento 
das operações de credito que tiver de realizar . 

Não deixa de ser impressionante a differença dos propositos demonstra-
.dos ·entre o que se contém na a utorização do § 3°, com as restricções con-
tidas no § 4°, que o tornam completamente inocuo, pois nesta , a autorização 
é dada para warrantage?n no exterior para productos nacionaes que n ão 
sejam de facil deterioração, mas sem onus para o erario publico e por 1n-
termedio de firmas ou bancos de primeira ordem, sendo limita da a acção 
do Governo a dar preferencia para o ü·ansporte de navios n acionaes, o que 
não constitue novidade, porque essa autorização j á consta da legis lação em 
vigor. 

Entretanto, a borracha constitue um artigo da nossa exportação que 
E>stá precisando do auxilio directo do Governo no sentido de valorizal-a, 
ussim como ha outros iProductos nacionaes, que precisam igu almente do con -
curso official para serem victoriosos nos mercados de consumo. 

Como o café, que não tem concorrente no estra ngeiro, a borracha · e 0 
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assucar representam fontes notaveis .de nossa riqueza economica, que n1uito 
poderão contribuir para o equilibrio de nossa balança commercial. 

Além disso, o art. 2•, não envolve nenhuma providencia de caracter 
urgente, a não ser a de que trata do café, que é dispensavel no texto da 
nova lei, porque se trata de uma medida já encaminhada pelo Poder Exe-
<'Utivo. 

Sou, pois, contrario á approvação desse artigo. 

O art. 3°, indica uma providencia de nenhuma importancia legislativa 
porque se limita a lembrar um alvitre que o Governo poderá adoptar, sem 
a fórma acommodaticia do referido texto. Não ha, portanto, necessidade de 
accrescentar essa nova crosta, pois ella só serviria para demonstrar a 
tibieza de nossas resoluções. Para que o art. 3• devesse exprimir uma ·von-
~e expressa do Congresso Nacional, elle deveria ser redigido assim: 

Art. 3.• O Governo deixará de iniciar obras que não forem de grandes 
\'antagens ou de urgente necessidade para o paiz. 

Pa.ragrapho unico. O Governo suspenderá todas as obras que já esti -
''erem em execução e cuja .suspensão não acarrete prejuízo maior para o 
'l'hesouro. 

Desde que o Regimento do Senado impede que se faça qualquer altera-
ção na emenda, serâ preferível a sua eliminação. Assim tambem compre-
hendeu a maioria da Commissão de Finanças, votando contra o referido 
,Jisposi li v o. 

O art. 4° do substitutivo determina que as letras ou notas promissorias 
que foram admittidas a redescontos nos termos do n. 4, do a.rt. 50 da lei 
n. 4.230, de 31 de Dezembro de 1920, isto é, que tinham o pra zo fixo de 
120 dias, poderão ser renovadas, alargando-se o prazo do seu vencimento 
para 12 mezes, e que, nas mesmas condições, deverão ser redescontadas as 
notas emittidas <*lm esse prazo, desde que com o endosso do Banco do 
Brasil tenh;:tm por objecto operações que visem a execução de um pla.no offi-
c:-ial relativo á defesa da producção nacional , ouvidos, em cada. caso, o fiscal 
do Governo e o director c1aq1uelle banco. E' m a is uma condição de elastici-
nB.de que se procura imprimir ao apparelho de redesconto, dando-lhe capa-
c:!nade sufficiente para poder o mesmo rea lizar operações, que excederão o 
limite dentro do qual tem sido circumscripto o movimento da referida car-
teira. Mas, desde que os. titules redescontados vão t er o endosso do Banco 
do Brasil, é claro que esse instituto receberá suas compensaçõe,. 

O Governo, por seu lado, precisa garantir-se com os fundos necessarlos 
para poder r ealizar o plano de valorização, e como é provavel que e&Ses re-
carsos provenham na nova engrenagem creada pel.a Carteira de Redescon-
tos, é preciso não ter · fóra de vistas a seguinte restricção- lega l que vlgora. 
para o funcclona mento da referida carte!t'a: 
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"Só serao acceitos para redescontos títulos que não resultarem 
de negoclOs de méra especulação e cuja importancia tenha sido ou 
deva ser applicada em legitima transacção de movimento; relativo 
á agricultura, á lndustria e ao comm.ercio." 

Em taes condições, julgando que a emenda da Camara não é suffic!en-
t!lmente clara e que o art. 4• do substitutivo, como foi redigido, poderá. dar 
1oga.r . a interpretações differentes, segundo á latitude que fôr dada ao · mo-
:~.·imento da carteira de redesconto para assegurar o e:dto de operações, que 
o substitutivo não determinou na obscuridade do respectivo texto; e, consi-
deran::1a que o mesmo substitutivo não poder!\. ser emendado, pelo que o. 
art. 4° deverrl ser approvado como veiu da Cama ra ou rejeitado; conside-
rando que o r·dflr\do artigo altera a lei da Receita, quando manda adm!ttir. 
a redesconto, letras emittidas com o prazo de um anno, revogando o prazo 
fixo estabelecido naquella lei, que era de 120 dias; na a lternativa, portanto, 
de acceitar um dispositivo perigoso na sua interpretação ou rejeita,l-o, vo~ 

tarei contra o mesmo, por não se tratar de uma medida de emergencta e 
a..ttendendo a que o assumpto poderá ser sufficientemente esclarecido e 
melhor ·aproveitado em uma proposição ulterior. 

Pela mesma razão, mantenho o meu voto negativo ao paragrapho unico 
· cl;: art. 4°, que manda redescontar no Banco do Brasil as letras de cambio 

dE' moeda estrangeira, sacadas por "exportadores nossos, contra credito con-
firmado por bancos estabelecidos fóra do paiz. 

Se se tratasse de um banco emissor com a faculdade de redescontar, 
ser.iam cabíveis essas t ra.nsa.cções; não se comprehende, porém , que taes 
negocias possam ser realizados pela. Ca.rteira de Redesconto do Banco do 
Brasil, que tem um credito limitado ·pela massa de papel-moeda de que ella 
róde dispôr, sem nenhuma garantia de lastro em ouro, e a penas a.utorizada, 
p~ .ra os effeitos justificativos das suas operações restrictas. 

Quanto ao art. 5° o m eu voto é tambem contrario a elle pelos seguintes 
fundamentos: 

A autorização é no sentido de que a União dê as garantias que forem 
julgadas necessaria.s para que a Prefeitura possa realizar no · estrangeiro 
um emprestimo de $ 25.000.000 .000 para o fim especial de resgatar os em-
prcstlmos internos e externos da mesma Prefeitura. 

Não deixa de ser extranhavel que se procure realizar uma operação de 
c:rEedito difficil no momento, como a de que trata a autori7.ação, sobre -a 
pressão de uma baixa de cambio asphy;,dante, com o fim de liquidar dividas 
que, por muito onerosas que sejam, não t erão as consequencias peiores do 
que os onus que advirão com a operação projectacla. 

Dema is, nos termos do art. 42, da lei n. 4.230, de 31 de Dezembro· de 
1920, o emprestimo de que se trata seria garantido pelo imposto predial e 
por outros recursos que fôssem dados pela Prefeitura. 

O novo emprestimo se fará sómente com o endosso elo Governo da 
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·união, não estando explicados pela emenda qua.es os compromissos que de-
verão ser assumidos pelo Município para que se torne effectivo o referido 
emprestimo. Nem estas condições deveriam ser estabelecidas em uma lei 
federal, desde que o Districto dispõe de uma assemblêa, que é o poder com-
1JCtente para discriminar a applicação das rendas municipaes. 

Allega-se, entretanto, que o Conselho, por acto de 2 de Janeiro ultimo, 
j~. autorizou o Prefeito a realizar um emprestimo no exterior, mas não ha 
uma ·confirmação official de que a operação autorizada pelo Legislativo Mu-
TJ!cipal seja a mesma para a qual se pede agora o endosso da União. Esta 
j·erâ um fim especial , que ê o resgate das dividas da Prefeitura, ao passo 
Ollt; a outra teria um fim dlffe1·ente, de accôrdo com a autorização dada pelo 
CGnselho Municipal. 

Os argumentos mostram, portanto, que os emprestimos 
rne-l!!mos, havendo ainda a allegar contra aquella affirmação 
t.ura realizou o emprestimo para o serviço de arrazamento 
C9.stello, naturalmente baseada na referida autorização. 

não são os 
que a Fretei-
do morro do 

Mais ainda: pela ·emenda da Camara o emprestimo projectado destina,-
.,~e a resgatar as dividas da Prefeitm:a, desorganizando assim o o1·çamento · 
municipal no qual foram discriminadas verbas para attender os serviços· das 
mesmas dividas. 

O Prefeito precisará, portanto, de uma autorização especial para appll-
<·ar essa renda em beneficio do novo emptestimo. E, só então, o Congresso 
Nacional, tendo de confirmar a autorização para o emprestimo que deverá 
ser effectuado, de accôrdo com a resolução do Conselho Municipal, fará in-
•:luir na nova lei o endosso da União, ficando por essa fôrma melhor rel'l-
guardados os interesses do Thesouro Nacional. 

A allegação de que o Prefeito do Districto, que vae contrahir o novo 
emprestimo, ê um funccionario dependente da autoridade do Presidente da 
Republica, não invalida a autonomia do Districto, representada pelo Con-
:;elho Municipal, que é o Poder Legislativo, a quem cumpre deliberar prefe-
rencialmente sobre o assumpto, salvo a hypothese prevista na ultima parte 
co art. 5" da Constituição da Republica e que, evidentemente, não se con-
firma no presente caso. 

o Senado está impedido de collaborar livremente nas providencias vota-
das pela Cam a ra, como emendas ao proj"ecto de mnm·g-encia. Terâ de accei-
tal-as sem a mais simples alteração ou de recusal-as inteiramente. 

Não querendo contribuir para maior protellação na effectividade de 
JHP.!Jidas reclamadas por uma situação de excepcional gravidade, voto pela . 
approvação integral do art. 1• e dos § § 1• e 2" do art. 2•, opinando, entre-
tanto, pela suppressão do disposto na primeira parte desse artigo, por con-
siderar desnecessarias as suas prescl'ipções. 

Voto tambem pela suppressão do art . 3", cujos preceitos são absoluta. 
mente d!spensaveis. O art. 4• estâ em condições da ser approvado, mas não 
:h a como justificar, em um projecto semelhante, as prescripções do art . . 5°. 
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Trata-se de uma resolução em que ê attribuida importante responsabilidade 
n.o Thesouro Nacional, versando, além disto, sobre materia estranha ao tim 
do projecto. 

A meu ver, o Senado não deve dar o seu asse11timento a deliberação de 
tamanha relevancia, sem estudai-a perfeitamente. 

S.ala das Commissõel!, 16 de Agosto de 1921. - João Lyra. 
O S?·. Irineu Machado: - Sou contrario ás providencias consignada>~ 

no § 1 • do art. 2° . e nos arts. 3• e 5° do substitutivo da Camara dos 
reputados. 

As medidas ·em discussão tinham o duplo objectivo de resolver as diffl-
culdades em que se encontravam o commercio, o proprlo Governo e o 
pa.iz, em consequencla da queda do cambio. 

Do projecto do Senado a Cama1-a dos Deputados apena~ manteve a 
emenda. 

Tudo mal~ to! por ella alterado. 
Não nos permittindo a Constituição Federal que modifiquemos· o texto 

das emendas propostas pela Camara dos Deputados, resta-nos apenas o 
alvitre de recusal-as ou o de approval-as como vieram redigidas . 

.. .. .. 
A meu ver, o art. 1• do projecto concede ao commercio um prazo muito 

curto, insufficientlssimo - até 30 de Outubro - para a dispensa das taxas 
de armazenagem. 

Seremos fatalmente forçados a prorogal-o e eu mesmo proporei, em 
"9roj€cto separado, logo que o actual fôr sanccionado, essa prerogativa. 

Do mesmo modo, a suspensão dos leitos deveria ser decretada por um 
11razo. maior. O projecto ministrou em dóses mínimas a medicação recla-
mada pelo commercio e pelo paiz. 

Em todo o caso votarei em favor do art. 1• da emenda substitutiva da 
Camara, desde já assignalando a necessidade ele prorogar-se pelo menos atê 
31 de Janeiro de 1922 o prazo da dispensa da taxa de aq_naze-nagem, com a 
autorização ao Governo para conceder novas prerogativas atê Maio (desse 
mesmo . 1922), não sendo licito deixar-se o commercio completamente des-
amparado no período do encerramento dos trabalhos legislativos . 

• 
• • 

O art. 2• ê pittoresco. Aconselha-se o Governo a providenciar, oomo 
julgar mais conveniente, para (sic) o fomento do consumo interno! e a ex-
portação dos productos de industria nacional. 

Simples suggestão, simples declaração de principio, com o evidente in. 
tuito de contestar os industriaes e a agricultura nacionaes, passando-lhes 
mel nos beiços. 
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Todavia, o § 1• desse mesmo art. 2• estabelece cont1·a a industrial e o 
camme1·c·iante estabelecidos no Bra.sil, formalidades excessiva s - a de multa 
de 2:000$ a 5:000$ e a de prisão de um até quatro annos E> multa de 5 a 20 o/o 
d:l objecto sobre que recahir o crime - isto é, penalidades iníquas contra 
•l(Jnelle que vender como estrangeira merca doria p1·odv.zida, fabr·icada, 0 1y 

transfarmada na Bras·i l. Manda ainda esse paragrapho que se considere 
t.omo de es telliona to (§ 5° do art. 338 do Codigo Penal) essa nova figura de 
delicto. 

Duplo disparate! O Direito Industrial e o Direito Penai repellem esse 
· absurdo. 

* 
* • 

No art. 3°, o substitutivo da Camara dos Deputa dos a utoriza o Governe;, 
a juiza .~eu, a iniciar novas obras , quando entender que sejiJIY/1, de vantaumn 
ou ne cessidade pwra a paiz. 

Abre-se a porta a toda sorte de abusos ! 
No paragra pho. unico desse mesmo artigo autoriza-se o Governo a sus-

pender as obras que já estiverem em execução e cuja suspensão não acwr-
retar ?naior prejuízo para o Thesoura. 

Autorizações, autorizações, autorizações. . . sempre autorizações! 
Ainda longe estamos da energia do bom senso e da firmeza com que os 

Srs. Campos Salles e Murtinho, em 1898, iniciaram o programma da nossa 
restauração financeira com a absoluta cessação de todas as obras pu-
blicas! 

Nos tempos que correm, a pretexto de autorizar-nos a paralysação da:!! 
que estão em andamento, o que de facto votamos ê a mais ampla autoriza-
ç'.io ao Governo para nellas proseguir e até para iniciar outras, se o quizer, 
a jui zo sev.. exclusivamente. 

Vota.rei contra o art. a•. 
• 

• • 
O paragrapho unico do art. 4° não está redigido com a necessaria cla-

reza nem sufficientemente explicado, limitando-se o Relator a affirmar que 
"o redesconto das letras a que se refere a 2• parte desse artigo facilitará ao 
(Xportador a realização dos credito& resultantes dos productos vendidos" . 

• 
• • 

O art. 5° do substitutivo da Camar a dos Deputados autoriza a garantia 
<'! a União ao empres timo de que trata o art. 42 da lei n. 4.230, de 1920, 
"uma vez que o seu producto se destine a resga te de emprestimos, internos 
ou externos ·da Prefeitura". 

E' lamentavel que se pretenda tirar partido da situação angustiosa do 
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comrnercio para enxertar-se numa lei de salvação · publica um dispositivo 
dessa natureza .. 

Não era e não é aqui o Jogar para a inserção de uma disposição rela-
tiva a emprestimos rnunicipaes e á reforma da lei organica do Districto 
Federal (art. 12, § 7° do decreto n. 5.160, de 8 de março de 1904). 

Este artigo deve ser respeitado . 
.Subscrevo as considerações do Sr. Soares dos Santos. 
O projectado emprestimo municipal teria de ser garantido pelo imposto 

predial e por outros impostos arrecadados pela Prefeitura do Districto Fe-
deral, confessa-o o relatorio do Sr. Francisco Sá. 

Ora, toda a renda do imposto predial já está comp,·omettida. já estâ mn-
penhada. 

Para que se dessem novas rendas municipaes em garantia desse novo 
emprestimo tornar-se-ia necessaria não só a alteração da lei organica do 
Districto m as tarnbem a votação de urna lei especial por parte do poder 
legislativo municipal. 

Seria cabivel que a lei de garantia ou endosso por parte da União 
precedesse o voto do legislativo municipal ? E seria opportuna ~• inserção 
na lei de emergencia de medidas deste jaez ? 

Lei municipal que perrnitta um novo ernprestirno destinado ao proje-
ctado r .esgate e dando em garantia impostos rnunicipaes, ou outras rendas 
que não a proveniente do imposto predial, não existe. 

Não vejo, pois, opportunidade ou conveniencia em decretarmos no pro-
jecto de lei de emergencia, ao mesmo tempo, a reforma da lei organica de; 
Districto e sem condições a garantia da União para as operações financeiras 
da Municipalidade. 

Não posso, ainda urna vez, deixar de estranhar o ql.le ora s.e pretende 
fazer: aproveitando-se do momento de afflicção e de a ngustia .em que se 
debatem as classes cornrn.ercia·es, o substitutivo quer extorquir, ás pressas , 
sem maior exame, do .Senado Federal, um voto de homologação dos contra-
ctos da Nordéste e de a utorização para um novo emprestirno municipal 
"contrahido para o resga te dos ernprestimos ·externos da. Prefeitura do Dis-
tricto Federal com o endosso da União e a garantia de outros impostos que 
não o predial". 

Mas, para que · exigirm()s do Prefeito do Districto Federal maiores es-
clarecimentos ? Da indust ria ou comrnercio dos emprestimos, é S. Ex. habil 
e provecto conhecedor. 

Para que tantas interrogações e tão persistente investigação ? 
Queremos saber a quanto montará e de que typo é esse novo empresti-

mo ? quaes as suas condições ? quaes os outros impostos, dos arrecadados 
pela Pref·eitura e que, a lém do predial. tenham de ser dados em garantia 
dessa nova operação ? 

E quaes os ernprestimos a resgatar ? Os externos a penas, ou sõmente os 
internos ? ou todos elles ? 
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O novo emprestimo . será applicado no resgate ? na. consolidação ou 
unificação? 

O art. 5" do substitutivo da Camara nos falia claramente em resg·at"e. 
·Nossa curiosida de é impertinente, sinão censura.vel e criminosa. 
Valerá, realmente, a pena toda essa exigencia de informações, quando 

não pôde h aver mais bello e admiravel programma de administração do que 
-o elos em.prestimos sobre e-rnprestim.os e cmnntissõ.es sobre cmnmiSsões ? 

Sala das sessões, 22 de a gosto de 1921. - Jrinet~ Machado. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 43, DE 1921, A QUE SE REFEREM O PARECER 

E OS VOTOS SUPRA 

Emenda da Cama1·a sttbstitt~tiva ao projecto do Senado, q1te dec1·eta medidas 
de em ergencia so'bre a taxa cambial 

Art. 1.• Toda a mercadoria importa da, em deposito nos armazens das 
.alfandegas, á data desta -lei, é dispensada até 30 de Outubro do corrente anno 
oda taxa de armazenagem. 

§ 1." O Governo intervirá junto ás em prezas arrendatarias. ou conces- · 
siona rias de portos. afim de nelles conseguir esta dispensa, sem onus pa ra 
o Thesouro . 

§ 2.• A venda, em leilão, de mercadorias cahidas em commisso. salvo as 
;de facil deterioração, é suspensa, até 31 de Outubro do corrente an no. em 
todas as alfandegas da Republica. 

'§ 3.0 A cobrança da quota ouro do imposto de importação pa ra consumo 
sobre as mercadorias, ainda não despachadas, entradas a té a data da pre-
sen te lei, será feita até 30 de Outubro futuro á taxa de 3$850 papel por 1$ 
'ÜUrO. 

4. 0 Os direitos sobre mercadorias importadas serão· cobrados, a partir da 
-data desta lei nas bases de 40 %, ouro, e 60 o/Ó , papel, pa ra. as despachadas 
até 30 de Setembro proximo, e de 45 %, ouro, e 55 o/Ó papel pa r a as que o 
venham a ser no decorrer do m ez de Outubro do corrente anno.' 

Art. 2.• O Governo Federal providenciará. como j ulgar mais conveniente, 
p ara o fomento do consumo interno e a exportação dos productos da indus-
tria nacional, entra ndo para esse fim em accôrdu com os Estados e o' Distri-
cto Federal. 

·§ 1.• E' absolutamente prohibido vender-se como extrangeira mercado-
lia produzida., fabricada, ou transformada, no Brasil, sob as penas 
de multa de 2:000$ a 5:000$, e de estellionato do art . 388, § 5" do Codigo 

.Penal . 
.§ 2.• São diminuidas de a tê 20 o/o nas estradas de ferro exploradas pela 

União, da data desta lei a 30 de Abril de 1922, os fretes de productos agri -
colas (com excepção do café e adubos) , despa ch ados do interior do paiz 
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para os seus portos de mar, comtanto que não estejam sujeitos a impostv 
estadoal de exportação, ou que haja sido feito, pelos Governos dos Estados 
interessados, abatimento igua l 1 ao:s seus impostos de exportação, a serem co-
brados na vigencia des ta lei. 

§ 3.0 O Presidente da Republica é autorizado a promover e realizar, nas 
condições que julgar conveniente, a warrantagem em moeda ouro de café 
adquirido pelo Thesouro Nacional e a vendei-o em partida~, de accôrdo com 
as conveniencias do m ercado interno. 

§ 4. 0 O Governo F ederal é a u torizado a providenciar, sem onus pa ra o. 
erario publico, sobre a warrantage1n, no exterior, de productos nacionaes, 
que não sejam de facil deterioração, por intermedio de firmas, ou bancos,. 
de primeira ordem, dando sempre prefer encia pa ra transportes ac.s vapores 
nacionaes. 

Art. 3.0 O Governo deixará de iniciar todas as obras que a seu jmzu·, 
não forem de grande vantagem, ou de urgente necessidade, pa ra o paiz. 

Paragrapho unico. Fica o Governo autorizado a suspender todas as 
obras que jâ estiverem em execução e cuja suspensão nã(} acarrete prejut.-
zos maior para o Thesouro. 

Art. 4.0 As letras ou nota.s promissorias a que se refere· o n. 4 do ar-
tigo 50, da lei n. 4.230 , de 31 de Dezembro de 1920, poderão ter prazo até· 
12 m ezes, ao serem emittidas, ou renovadas, desde que, com 
Banco do Brasil, tenham por ohjecto operações que visem a 
pla no official r elativo á defesa da producção nacional. ouvido 
o f isc.al do Governo e o director do Banco do Brasil. 

endosso tio. 
execução do 

em·. cada caso 

Paragrapho unieo. Serão submettidas a redescontos as letras de cam-
bio em moeda extrangeira, sacadas por exportadores contra credtto confir~ 

ID8.c10 por banco de reconhecida idoneidade, estabelecido fóra do palz. 
Art. 5.0 E' autorizado o Presidente da Republica a conceder a garantia 

da. União ao emprestimo de que trata o artigc. 42 da lel n. 4. 230, de 31 de 
Dezembro de 1920, uma vez que o seu producto se· destine a r esgate de em·-
Pl'&stimos, internos ou externos, da Prefeitura. 

Art. 6. 0 Revoga m-se as disposições em contra.rio. 
Camara dos Deputados, 11 de Agosto de 1921. Antolpho Rodrigncs de 

Azevedo. Presidente. - José A1tgnsto Bezerra de Medeiffos, 1° Secretario.-
Costa Rego, 2° Secretario. 

PP.OJBC'TO !lO SENADO N . 2, DE 1921. A QUE SE REFERE A EMENDA SUPRA 

O Cong-resso N'~C'i onal decreta: 
Art. 1,° Ficam decretadas as seguintes m edidas ele emergencia: 
I, para as me1·ca clorias entradas por importação no Brasil até 30 d'e 

Abril do corrente anno fi.cam dispensadas até 30 de Dezembro Pl'OXimo fu-
turo as taxas de armazenagem pertencentes á União excedentes ha clou-s 
m e?.es ; 
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II, fica suspensa até 31 de Dezembro do corrente anno, em todas a~ 

altandegas da Republica, a venda. em leilão das mercadorias cahidas em 
commisso, exceptu adas as de facil deterioração; 

III, para as mercadorias entradas por importação até 30 de Abril do 
corrente anno, a cobrança de 55 o/o ouro, do imposto de importação para 
consumo, será feita até 30 de Setembro futuro, ã taxa fixa de 2$250 por 
1$ ouro. 

A.rt. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Senitdo Federal, 23 de junho de 1921. - Francisco Alvaro Bueno rJ,e 

Pa.i11n, Presidente. - Pedro ela Cunha Peàrosa. 1• Secretario. - Mendonça 
Mart·ins, 2" Secretario interino. - A imprimir. 

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO 

O Sr. Franci:;co Sá. (mO'L'imento ge1·a.l àe a.tt'enção): - Sr. Pre~idente, 
antecipo-me a. qualquer outra intervenção no debate, porque toda. impu-
gnação que pudesse ser feita ao parecer consta. dos votos em separado, já 
conhectaos, dos illustres rrrembros da Commlssfto de Finanças, Sr.s. Soares 
dos Sa.ntos, João Lyra e Irin.eu Machado. 

Grande seria o meu pezar d-e me encontrar em desaccôrdo com colle-
gas a quem tanto respeito e estimo. E'-me grato, porém, verificar que nos 
não separa dissentimento substancial. 

E' o mesmo o nosso ponto de partida, isto é, a. nossa opinião sobr e a 
maxilmt parte elas disposições qu e transformaram o projecto aqui iniciado, 
para. remediar a crise resultante do. qu éda do ca.mbio, na proposiçã.o quoi! 
ahi está. Não coin cidem, porém, as soluções que alvitrámos, para a diver-
g-encia em que, sobre o assumpto, se possam encontrar a C:Hnara uO!! 

Srs. Deputados e o Senado. 
Estamos todos accórdes no considerar as disposições accrescentadas ao 

projecto, nos arts. 2° e 3° da emenda em discussão, indecisas, inertes, quasi 
inexpressivas: falta-lhes o tom imperativo em que se exprime a vontá.de 
do legislador. 

Todavia, ao contrario d-o que propõem os que aconselham a desapprova-
ção della.s e a sua devolução á outra Casa do Congresso, penso eu pre!ert-
vel nos conformarmos com a deliberação desta não retardando a votaçã~:~ 
definitiva, cuja urgencia o Senado tem affirmado, reiteradamente. 

Com effeito, ·aquellas suggestões exprimem, ao menos, o sentimento do 
Congresso Nacional em relação aos · assumptos a que se r eferem, isto é, o 
desenvolvimento da proclucção e a suspensão de obras publicas. (Apoiados.) 
E' um conselho, um aviso, um voto que o Congresso enuncia, confia:ndo que 
c Governo encontre ahi a norma de seu procedimento. 

Eliminar essas disposições poderia signifcar que mesmo nesse voto, o 



:Sena do niio acompa nha a Camara; não nutre o mesmo desejo, por esta ma-
nifes ta do, de ser em executa das p r ovidencia s fa vora v eis a o desnvolvimento 
da produeção e de serem suspensas as obra s publicas em que seja isso 
praticavel. 

•Bem pouco é , sem ·duvida, limita rmo-nos a exprimi r esse voto. Já agora, 
porém , m ais nos nã o fôr a possível. desde que nos não é permitt ido modifi-
car o texto da emenda, a inda qua ndo fosse para lhe da r maior precisão e 
e nergia . 

Adop~em outros, e m circums ta ncias como es ta , a fórmula : "ou tudo, ou 
n a da ". A mim pa 1·ece mais eff icaz esta. ·outra : "Si n ã o tudo, a lguma causa". 

Ou tra r a zão, e esta é a principa l, aconselha , a o meu ver, a a ppr ovação 
integra l das emendas. P orque lhes falte o rigor de um pla no resolutamente 
a ssenta do, não são entret a nto, prejucliciaes ; nem resul tar á · dellas t ão gra nde 
.m a l que justifique dem.ora r-se a ::;ati sfa çã o das necessida des angu::; tiosas que 
determina ram a iniciativa do projecto. 

() que nes t e fi cou s ubsis t indo de essencia l , depois da longa discu ssão e 
d as numerosa s m odificações q u e s offreu na Ca m a ra, f oi o que o Sena do vo-
tou, e isto mesmo ainda attenua clo: foi o desafogo proporciona.do ao com-
m ercio Importa dor, até agora impeclido ele despacha r as s ua s mercadorias. 
pelo onus incompa r a.vel com que a s ituaçã o do 
r eitos de entra da. Ora, esse beneficio serâ. 
O m a ior favor concedido a o commercio ser á a 

ca mbio sobrecarregou os di-
prejudicado pela demord.. 

r educção de 40 o/o da quota 
em ouro dos impostos. Mas esta só prevalecerú. para as mercadorias d espa -
'>ha da s até 30 de Setembro, e já est a mos nos ultimas dias de Agost o. 

O tempo urge; e de todas as soluções a peior seria o adiame nto, em 
-q)le importaria a volta do projecto á outra Ca sa do Congresso. 

Entre a s elisposiçõe da emenda em deba te. insertas nos a rtig os a que m e 
venho r ef er indo, uma ha q u e não t em o defeito da impressão e de pouco a l-
-can ce pratico de que podem ser a rguida s as outràs em cujo conjuncto se 
inch1e. E ' a que, nos § § 3• e 4• do artigo 2•, autoriza a warrantagmn de pro-
·uuctos n a cionaes. 

E ssa. medicla , sobre a qua l formulou alguma. duvida o voto em sepa rado 
do m eu Hlus tre amigo Sr. Senador Soares elos Santos, é b enefica e saluta r . 
P ermit te que os stoclcs dos productos de exporta ção sejam r etidos, podendo 
ser u tiliza do o seu va lor r epresenta do pelos títulos de deposito. E assim 
evita que f iquem á m ercê da pressão dos m erca dos compra dores. 

O SR. PAULO DE F RoNTIN: - Esses títulos c.ontribuem pa r a a va lorização 
do c.afé. 

O SR. FK<~.Ncrsco SA: - E' , porta n t o, Sr. Presidente, como a ca ba de lem-
b rar o m eu h onrado collega , uma m edida de defesa da p1·oducção. 

Não h a nas emendas da Camara n em siquer o que nellas imaginou ver o 
honra do .Senador Sr . I rineu Macha do, ist o é, a h omologação das obras do 
N ordés te. 
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Si essa a pprovação fosse necessaria e estivesse incluida neste projec to, 
seria uma das suas disposições m a is uteis e mais beneficas. (Apoiados ge-
raes ). 

Mas, dessa approvação legisla tiva já não depende, nem mais precisa, fe -
Uzmente, a execução daquellas obras. Ellas fora m autorizadas por urna lel 
especial, em pleno vigor, lei digna do grande dia em que foi assignada: o 
Natal de 1919. (Apoiados.) 

:mssa lei está sendo executada com a m a ior fidelidade . E', rigorosamente, 
de accôrdo com as disposições della . que as obras estão sendo construi da~. 

·o s contratos fora m feitos de fôrma a assegurar-lhes a continuidade; e mes·· 
mo a lguns defeitos que a estes são attribuidos não são outra cousa mais: 
do que sabias precauções para impedir que ellà.s seja m interrompidas m-· 
opportunamente. 

0 SR. IRINEU MACHADO: - Mesmo com O defeito dos 1.5 o/o ? 
0 SR. BENJAMIN BARROSo: - Mesmo assim. 
O SR. F'RANCISCo SA: - Em primeiro Joga r, esses 15 o/o se reduzem, de 

facto, a i2 o/o , em virtude de cla usulas dos contratos relativas a encargo~ 
por est es creados. Demais, trata-se de trabalhos de extraordinario v ultu , 
que importam graves r esponsabilidades da quelles a quem estão incumbido~. 

Por conseguinte, ê justo que se lhes não consignasse, para lndemnizar 
as despezas de a drninisUação, porcentagem igual a. que, ha bitua lmente, 
mesmo quando muito m enor es er a m os preços de todas as cousas , se attri-
buia a obras de irnportancia somenos. 

O SR. IRINEU MACHADo: - Mas nã.o foi essa a opinião do Sr. Paulo de· 
J!'roútin, expendida n a Ca.rnar a. 

O SR. PAULo DE F'RoNTIN : Mantenho a minha opinião. Mas a questão 
de emergencia nada tem com a questão de a dia m ento desses serviços. 

0 SR. ltUNJ'D MACHADO : - Mas lá a rnetteram. 
O SR. PAULO DE F'RONTIN: - Não a metteram, como acaba de demonstrar 

o illustre Sena dor pelo Ceará. 
O SR. F'RANcrsco .SA: - Nem h a via necessidade disso. 
O SR. I arNEU MACHADO: - O artigo 3° é muito claro. Sfcc. as obras que D 

Governo julga que não podem ser suspensa s, porque dahi a dviriam maiore~ 

prejuízos para o Thesouro N a cional. 
o SR. PAULo DE F'RoNTIN: - Embõra eu divirja de algumas clausulas d& 

contrato, en tendo que as obras do Nordéste não devem ser suspensas. Sem· 
pre me manifestei a fav or de !las . 

O SR. FRANCISCo SA: - F'elicito-rne por ter o honrado Senador Sr. Irineu 
Machado invocado a autoridade do Sr. Senador P a ulo de F'rontin , que teve 
assim a opportunidade de prestar á minha opinião em favor das obras do 
Nordéste o prestigioso concurso de sua pa lavr a t ão autorizada . 

O Sn. ImNEU MACHADo: - Mas S. Ex. é contra os contratos. 
O SR. PAuLo DE F'aoNTIN: - Os contratos têm def eitos , e eu já os expuz. 



-596-

· O SR. FRANCisco SA : - O a rtigo 4" do projecto, Sr. Presidente, que man-
da · estender até 12 mezes o prazo das letras redescontadas, que se destinem á 
execução do plano official de valorização de productos nacionaes, causou 
apprehensões ao honrado Senador Sr. Soares dos Santos. 

Eu confesso, Jisamente, que tambem tive, ao ler essa disposição, uma 
!mpressã.o de receio. A referencia que ahi se faz, a urr~ plano de intervenção 
officia l, poderia parecer a porta aberta ao redesconto de letras do Thesouro, 
o que· importaria desvirtuar completamente os fins da Carteira de Redescon-
to e abrigar á sombra della as emissões perigosas solicitadas, não pelas ope-
rações pa ra que foi creada., sim por necessidades financeiras, estranhas a 
estas. Mas, felizmente, o freio para impedir essa t entativa, que insinuaria 
naquella. instituição urr" germen de desmoralização e de mor te, está na 
propria disposição, que apenas dilata o prazo para as. letras a que se refere 
•· não modifka a natureza destas, definida na lei de 1920. Com se reporta r 
'lO texto dessa lei, a em enda deixa bem cla ro que r espeita e m a ntém as con-
,Jições n esta estabelecidas para os títulos redescontaveis, is to é, que estes 
conterão, pelo menos, duas fôrmas de agricultores, industriaes e comrr.er-
ciantes de reconhecida icloneidade,e mais a do banco portador. 

Por · conseguinte, Sr . Presidente, o receio m anifestado pelo h onrado Se-
nq rlor , que divergio do obscuro Relator e o receio que pairou em meu pro-
prio espírito, encontram resposta tranquiliza dora nas precauções adaptadas 
pelas ·leis orga nicas da Carteira, não revogadas, m as expressarr.ente invoca-
dar. pela emenda. 

Não acolhi tambem com muita segura nça o adj ectivo que nesta dispo-
r.ição se . encontra, quando, referindo-se ás letras, depois de· classifica r as 
''·emittidas", r efere-se .tambem ás "renovadas". Os vencirr.entos têm prazos 
f~xados n a lei; e seria trahir aos destinos de uma ins tituição bemfazeja, · 
:,frouxar as cautelas sem as quaes ella seria Úm m al , não m ais un: bem. 
Quero, porém, acredita r que nem o Governo, que a poiou a, iniciativa, da 
creação da Carteira de Redesconto, nem a quelles a quem incumbe a adrr..i-
n istração directa desta, poderiam esqu ecer as seguranças necessarias pa ra 
aue se não a largassem os seus fins além do de facilita r operações perfeita-
m ente legitimas e ga ra ntidas, sem fraquezas, se1rc con.clescendencias e sem 
de~vios . 

A ' testa desta Carteira estfL um m oço de ra1·a competen cia e patriotis-
mo, o Sr. Daniel de Mendonça (apoi.a-dos), cuja r esponsabilidade está ligada 
àirectamente a, creação desse estabelecimento. Creio que podemos repou-
~:<r na sua vigilancia, na sua energia , no seu amor á instituição a que pre-
"ide, para resistir a todas as tentativas qu e pretendessem afastal-a dos fin~ 

uniccs para q1.1e f oi creac1a. 

O SR. A. AzEnEDO: - Elle i', realmente um moço da maior corr.petencia 
e honestidade. 

O SR. I mNEU 1\fACHt..no : - De maneit·a que, se elle morrer am a nha, a 
1ci fica para a alma delle? 
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O SR. FnANcrsco SA: - Ficará sempre a nossa confiança na honestidade 
-e no patriotismo que se devem esperar de todos os Governos. 

O SR. !RINEU ~{ACHADO: - Assim vai bem; como fórma systerr.atica de 
.apoio, serve muito bem. 

O SR. FRANCISOO .SA: - Ha. outra disposição, no pat·agrapho unico desse 
'11.-ti'\'O, da qual .. é licito esperar excellentes resultados. E' aquella que manda 
admittir ao redesconto as letras de cambio, em moeda extrangeira, sacadas 
por exportadores contra credito confirmado por banco de reconhecida ido-
nl'idade, estabal.ecido fóra do paiz. 

O SR. !RINEU ~CHAOO: - Sacadas aqui ou lá? Refere-se aos exportado-
res de lá para cá, ou de cá para lá? Este é o ponto. 

O SR. FRANCISCo SA: - O nobre Senador é um espírito bastante lucido 
r•m .a não ~:.er accessivel ao engano que procura revelar. Refere-se a emenda 
·.ás letras sacadas por exportadores do paiz contra credito no extrangeiro. 

O SR. IRINEU MACHADO: - Não está clara a redacção. 
O SR. FRANcrsoo SA: - Esta disposição corr.prehende titulas procedentes 

.de transacções relativas á producção nacional. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Perfeitamente. 0 artigo está claro. 
O SR. FRANCISCO ·sA: - São, por conseguinte, letras que estão incluídas 

no quadro traçado na lei que organizou a Carteira de Redescontos. Além 
disto, ella habilita o Banco do Brasil a adquirir as letras de exportação op-

']Jcrtunamente e a regularizar a sua offerta, de modo impedir a quéda brusca 
<lo carr.bio e a procurar, e conseguir, a estabilidade deste. 

E', assim, uma. medida de defesa do cambio. 
O SR. !RINEU MACHADO: - Acho a redacção má. Bem se vê que não foi 

~-edigida por V . Ex.; "podem ser submettidas a desconto", em vez de "se-
l'iio ou poderão ser redescontadas". 

O SR. FRANCISOO SA: - G1·ammatici certant. E em taes contendas não 
-costumo intervir . 

O SR. IRINEU MACHAOO: - Em todo ca so, está redigida em cassange 
i> muito confusa. 

O SR. FRANCISCO ·SA: - Chego á ultima das emendas da Ca.mara: a 
qu"e autoriza a gara ntia da União ao emprestimo municipal. Contra ella se 
manifesta ram os signatarios dos diversos votos em separado . Combateu-a 
com vivacidade, o honrado Senador Irineu Machado e a el.la se referio ainda 
nas restricções da assignatura com que honrou o parecer o illustre Sr. 
Moniz Sodré. 

O SR. !RINEU ~CHAOO: - Sómente €lle, não. Muitos outros; o Sr. Se-
nador Soares dos Santos e o proprio ·Senador Sampaio Corrêa declararam qua 
aceitavam a ffiedida com restricções. Foram cinco. 

-0 SR. FRANCISOO SÃ: - Eu já os mencionei. 
Assignalei no meu parecer que esta é uma medida do Governo, proposta 

':1 Camara dos Srs. Deputa.dos pela Commissão de Finanças, que o tornou 
:bem claro no seu parecer. O Governo não a solicitou, senão porque ella ·tem 
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por fim alliviar as difficulda des financeiras com que luta a Prefeitura do. 
Districto Federal. Essas difficuldades resultam principalmente ·da grande: 
massa de emprestimos que pesam sobre o orçamento do Districto. 

Quando se discutia o assumpto na Commissão do Senado, tive occasião-
de referir-me ao onus de algumas dessas operações; e as minhas palavras. 
fnr9.m mal interpretadas, vendo-se nellas uma censúra a actos praticados 
pelo Prefeito de então, que era o illustre Senador Paulo de l<,rontin. 

0 SR. lRINEU MACHADO: - V . Ex. citou O anno de 1919. 
O SR. FRANcrseo SA: -Perfeitamente, nem sou capa~ de me desdizer. 
O SR. IRINEU 1\'I:ACHADo: - Logo, não foram mal interpretadas . 
0 Sn. FRANCisco ·SA: - Vou mostrar a V . Ex. que foram mal inter--

r.•rf>tadas. 
Eu me referi a o emprestimo de 10 milhões de dollars, que pelo curto prazo .. 

cl.f' sua amortização traz avulta do onus annual á despeza do Disúicto. 
Quer isto dizer qu e o Prefeito que o r ealizou pràticou um acto preju-· 

tl:icfal a o Districto? (Pausa) Não. Elle o negociou nas condições unicas pos--
;:ivPis na occasião . l!,ez aquelle emprestimo para rea lizar as obras rnagni-
ficas e necessarias que tão brilhante e fecundo fizet·am o breve período ele sua 
•• cministt·ação. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Muito agradecido a V. Ex. 
() SR. FRANCisco SA: - Estou certo de que S. Ex. anteviu a possi-

bilidade futura de uma operação mais suave. 
Se o honrado Senador Sr. Paulo de F-rontin , Prefeito de então, hou-

vésse pennanecido na administração por mais longo t empo, certamente a 
oríeração seria resgatada por S. Ex. mesmo. 

0 SR. PAULO DE :B'RONTIN: Dependeria elas condições do mercado. Eu 
obtive a seis por cento, e hoje não o conseguiria a menos de oito;_ mas, 
crf'io que, dentro de dous annos, talvez seja possível conseguil-o em melhores 
condições. 

O SR. FHANCrsco SA: - A objecção mais séria que se levantol~J contra a 
providencia a que me estou referindo, é a ausencia allegada pelo Sr. Sena-
-.lor Irineu Machado, ele autorização do Conselho Municipal para se realiz;u·· 
" operaÇào. 

Ora., Sr. Presidente, tenho, por fortuna, nas mãos, a lei do Conselho· 
:Municipal de 12 de J a neiro de 1921, que autoriza o emprestimo. 

0 SR. lRINEJU MACHADO : - Perdão. V. Ex., dá-me licença para um· 
IJ.parte? 

E ssa operação a utorizada é a da emissão de um novo emprestimo para 
resgate do outro. Agora, o que se quer fazer é que o r esgate do empres-
timo r1utorizado nessa lei seja autorizado pela mesma lei. Quer dizer que a . 
:rn•pria lei quf' a utorizou o emprestimo autorizou, futuramente, o seu res-
g .<t1 e. E' este o absurdo a que se quer chegar. 

O SR. V.ii:.~Puno DE ABREU: - Resgate de um resgate. 
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O SR. FRANCISCo SA: - Responderei ao . honrado Senador com a leitura. 
cb lei , que, espero, dissipará qualquer equivoco que paire em seu espirüo. 

A lei diz o seguinte: 

"Para custear a reforma do se1·viço de abastecimento de carnes, .. 
bem como para outros melhoramentos e obras novas, fica. o Pre-
feito a utorizado a effectua1· emprestimo externo ou interno até á 
quantia de 60 mil conto~ dle réi s, podendo o m.esn1-o mnprest·inw se1· · 
ctu.g?nentado ele i->npo.-tancict igna~ ao val!o·r dos e1np·restinw-s actnaes 
qne [01·ent 1·esga.tados, calculada a igualdade pela equivalencia do .. 
serviço de juros, destina.ndo-se a somn}a de 10 mil contos para ser-
viços e melhoramentos nos districtos mm_:licipaes do Espírito Santo, 
S. Christovão, Engenho Velho, Anda r a hy, Tijuca, Engenho Novo, .. 
Meyer, Inha úma, Irajâ., J acarépaguá , Campo Grande, Santa Cruz e · 
Guaratiba." 

E' o art . 5" do Dec. n. 2. 392, de 12 de J a neiro de 1921. 
Está nelle bem explicita a a utorização para o emprestimo destinado ao-

reF<gate dos existentes, o mesmo ao qual agora se trata de conceder a gara n-
tia federa l . 

0 SR. lRINEU MACHADOS - Até ahi não encontrei o que V. Ex. me 
orometteu lêr; o que está ahi é a autorização para os actuaes emprestimos. 

O SR. FRANCISCo SA : - O honrado Senador sabe m elhor o que se vae 
faze1· do que nós que votamos a favor da emenda. 

Sr. Presidente, qualquer que seja a opportunidade da a utorização dada 
pelo ·conselho Municipal , ainda m esmo que essa autorização não existisse, 
nada impedia que nós .votassemos a lei concedendo a garantia, lei que fi-
earia dependendo de autorização do Conselho Municipal. (..Apoictdos.) Aliás, . 
e~sa garantia eleve preceder m esmo a toda e qualquer negociação sobre em~ 
r.restimos cujas condições .tenham de ser estabeleciclas na lei elo Conselho 
Municipal, porqua nto vae contribuir para que eJ;;sas condições possam ser 
mais vantajosas para o Districto Federal. 

E' a garantia da União que vae permittir uma operaçii.o menos onerosa, 
qual a que deve ser feita pa ra o resgate ele outra, porque só se poderia 
:t:f·il.lizar esse resga te por m eio ele uma operação feita em condições melhores · 
C'" que as elos emprestimos a resgatar. 

Tem-se dito, entretanto, que a disposição que á~toriza o emprestimo, 
t'Stá deslocada no projecto que ora. estamos discutindo. 

Senhores, a localizaÇão de disposições que nos pareçam necessarias aos 
s.;,rviços publicas, me é, em regra, indifferente . E nem por outro motivo 
mwca me oppuz á inclusão mesmo em o1·çam entos , de disposições que cor-
respondam a necessidades urgentes da administração. 

Aqui tt·a ta -se de medida m·gente. A estação propria para emissões de 
~mprestimos nos E stados Unidos da America do Norte, está imminente .. 
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!'ortanto, a a utorização necessaria deveria ser votada na primeira opportu-
:;!dade que se offerecesse, qualquer que fôsse o projE'cto qUE' deparasse ess'.t 
opportunidade. 

O SR. A. AZERFJDO: - Eis o unico ponto em que discordo do m eu hon-
l'a.do col!E'ga. 

O Sn. FIL<~Ncrsco SA: - Aliãs tem sido essa a pratica adoptada nesta 
:>lesma Casa . 

O HH. MONI!'I SoDm': : - Aliãs. contraria ã Constitu!ção e aos proprios 
r.-g imentos da Camara e ão Sen:1 do. 

O Sa . PAuLo DE FRONTIN: - O que não impede que o f a.cto se tenha 
'iaclo, por mais de uma vez . 

O SR. FRANCISCO SA: - E' muito f acil conseguir que medidas accrescen-
tndas a um project o qualquer tenha, com este, affinidades que faça m de::;-
:.ppa recer o que n ellas houvésse de h eterogenio, em relação ao conjunto no 
r1 ual se inserem. 

A m edida é, ou não, reclam a da pelo serviço publico '! (Pa~tsa) Tem, ou 
.-~::lo. por fim solver difficuldades onerosissimas que pesam sobre o Districto 
:ih dera!? (Pa~tsa) A medida é, ou não urgente? (Pausa) . 

. A 1 esposta a ffirma tiva a estas interrogações basta para afas~ar todas 
as objE'' ·ções deduzidas de puro formalismo. 

0 S R. PAULO DE FRONTIN: - V. Ex . me p ermitte um aparte? (Signal 
ajjirmativo do orador) . A medida é de emergencia e utilidade, porque affe-
ctarâ a taxa cambial . 

O SR. FRANCISCO SA: - Perfeitamente; es~a mesma observação eu tive 
o en sejo de fazer pera nte a Commissão de Finanças. 

O SR. MoNIZ SoDRÉ: - O empres timo vae a ugmentar o onus do paiz e 
por isso augmenta tambem a taxa cambial. 

O SR. PAULO DEl FRONTIN: - Façamos um emprestimo de 100 milhões de 
J.ollars, e, amanhã teremos o cambio sobre Nova York, a 4$000. 

O SR. FRANCISco SA: - Dada esta breve r esposta ás objecções oppostas 
a.o parecer, p eço permissão a o Sena do pa ra a busar a inda algum t empo de 
sua paciencia . .. 

0 SR ; VElSPUCIO DEl ABREU E OUTROS : - Não apoiado; nos dá muito 
p!"azer. 

O SR. FRANCISco SA: - . . . e s ubmetter ao seu julgamento conceitos que 
a p r oposito des t e projecto e do problema financeiro que com elle se entrelaça, 
f o!'am formulados, n ão aqui, mas a lhures, notadamente na Camara dos Sr~. 
Deputados. 

Era natura l que diante, de uma crise commercial, ou economica, como 
'' Cle agora e a do a nno passado , a apreciação de suas causas, d e seus effei-
tCI"' o de seus r emedios, abrisse t erreno á renovação do velho conflicto entre 
~<s duas escolas que disputam o direito de dirigir a acção politica recla mada 
por taes crises. 

A primPira dellas, que se condecora com o titulo, um tanto pretencioso, 
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,d:\. escola classica, oppõe aos factos concretos a rigidez dos pt·incipios; julga 
a:s soluções propostas não pelo criterio das necessidades e que as solicitem 
·OU da efficacia que se lhes attribua, senão pela conformidade dellas, com as 
tbeorias consagradas; e se na situação que lhe passa diante dos olhos, de-
~Jara a violação das leis economicas, cruza. os braços e espera que estas, por 
l:W!1 força intrínseca, reivindiquem o seu imperio e castiguem o erro que as 
transgrediu. E' a escola da paciencia, da impassibilidade, da negação; é, 
·llCrdôe-se-me dizel-o, a escola da inercia. doutrinaria. 

0 SR. SAMPAlO CoRR:I!:A: - Do negativismo. 
O SR. FRANCISco SA: - A outra , que se poderia denominar escola rea-

lista, a lheia - se do fardo das formulas theoricas, de~preoccupa-se das regras 
s::ientificas, pleiteia as realizações immediatas, não hesita em applicar aos 
.m<t.les produzidos pe!a.s crises a medicina empirica. 

Felizmente para o paiz, o antagonismo que separa essas duas .corren-
.tes, por seu proprio vigor e intransigencia, tem impedido que cada uma 
de!las alcance uma victoria integral e tem determinado as soluções inter-
.mediarias, inspiradas por prudente opportunismo que, sem repudiar as dou-
trinas fundamentaes, procura a daptai-as ao meio no qual têm de ser ap-

"Plicadas. 

Por mais certas, effectivamente que fossem as lei~, - e nas sciencias 
sociaes essa certeza está bem longe de attingi!-a, não conseguiriam jámais 
·<:ommunicar a sua fixidez aos aspectos multiplos e á successão fugitiva dos 
factos, dos quaes seja parte maxima o elemento humano, a vontade mobil, 
·inconstante, caprichosa do homem, o influxo de sua~ fraquezas, de suas 
P"iixões e de seus interesses . 

A ninguem é licito, sem duvida, recusar a autoridade incontrastavel 
<lL>' princípios deduzidos da experiencia dos povos e da lição dos sabios. Mas 
.não faz senão desacredital-os e convertel-os em fontes de scepticismo e de 
ck•salento quem os oppõe, como formula intransigente de negação, ás duvi-
c1as, ás inquietações, aos a nceios de cada momento social, quem os isola do 
mmulto da vida, quem os mutila de toda energia creadora, e os petrifica á 
margem dos acontecimentos, e os transforma em tristes monumentos 
.;,gypcios, erguidos á entrada do deserto, guardas immoveis da esterilidade, 
,la desolação e da morte. (Mu.ito bem .. ) 

A influencia perniciosa do papel-moeda não podia deixar de sar uma 
these grata á escola classica . E' difficil, aliás , sobre Psse ponto, encontrar 
·quem com eBa esteja em desaccôrdo. Eu mesmo peço licença para que me 
.eonsider<>m um dos seus discípulos mais obscuros e menos· apt·oveitados. 
(lNio apoi.aclos gemes.) 

Mas ha dous meios de combater o papel-moeda. Limitam-se uns a ful-
mina!-o com o anathema da sciencia: e não sabendo encontrar outro meio 
·de Qecorrer ás n ecessidades que lhe servem de justificação ou de pretexto, 
nem querendo destruir as causas das quaes é eonsequencia inevitavel, dei-

.xa~-t>-iam subsistir indefinidamente. Outros prefm·em atacai-o de flanco. 
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.fJjminuir-lhe a nocividade e, se possível, crear a.pparelhos capazes de disci-· 

.plinal-o, de contei-o, de refrea i-o . 
Do _-,egundo desses methodos nasceu a Carteira ele Redescontos, creada 

ao Banco do Brasil p ela lei de 13 de Novembro do a nno passado e modiíi-
cBda, com m enos felicidade , pela lei de Dezembro immé'diato. 

0 SR. VESPUCIO DE AilRElU: - Neste ponto discordamm;.. 
O SR. SAMPAIO CoR!lf:A : - U m gra nde p asso para outra. 
O SR. FRANCISCo SA: - Poder-se-hia acreditar que a experiencia f eliz. 

,,ks~a instituição já houvésse reconciliado com ella aquelles que se empe-
nh~ra,m em impedir-lhe o nascimento. Mas a t enacidade é uma virtude da.s 
<:scol8s. Não é, portanto, de estranhar que a campanha contra a Carteira 
de Redes contos se tenha renovado agora. a p roposito deste projecto. 

O Sn. SAMPAio ComrflA: - Aliás, a campanh ?. no Senado não foi contra 
a Carteira de Redescontos; foi contra o Banco d e Redescontos. 

O SR. FRANCISCo SA : - Seria muito melhor esse que a Carteira d e· 
Rcdescontos. 

O SR. IRINEU :MACHADO: - Votou-se uma miscellane", porque, em toda 
a parte, o Banco de Redescon tos é o . Banco de Emissão e, aqui o Governo· 
bz a emissão e o Ba n co o redesconto. 

O SR. FRANCisco SA: - Esse esfor ço, Sr . Presidente, é t a.nto m ais-
pr(>stigi.oso e t a nto m a is p erigoso, quanto á frente delle, n a Camara dos Srs . 
Deputados , se encontra o espírito subtil e brilhante que está r evivendo em 
no~sa época a ida de de ouro da histor.ia parlamenta r do Brasil, · quando as· 
3.~<cembléas leg islativas er a m o campo a berto a o exercício das ·mais a ltas fa--
.:;; ldades da intelligencia. R efiro-me , está- se vPndo bem , ao eminente dire-
c tor dos t rabalhos fina n ceiros na outra Casa do Congresso Nacional, meu 
;1rezado a migo, Sr . Deputado Antonio Carlos. 

Esse projecto prop orcion ou-lhe mai s de uma oppo1·tunida de para reno-· 
var a .~ua campanha do a nno passado <?O ntra a Carteir·a de Reclescontos . 

.'\.fim de prevenir o Sen ad o . . . 
O Sn. IRINErr MACH.ADO : - Mas como é muito logico, acabou anjpliando. 

dilatando os casos de r edescontos. 
O SR. FRANCisco SA: - ... contr a. essa tentativa a que me. par·ece n e-· 

cessario oppor, desde logo, combate irredu c t ivel, p eço iilcença para lêr OS' 
termos em que a formulou o illustre Relator da Receita da Cam ara . 

Em seu p arec:e1· de 8 de Julho deste anno disse S . Ex. : 

"A persistencia na política emissora será de effeitos tão vio-
lentos contr a a valorização do meio circulante, que, por s i "ó, redu-
zirá de muito a influencia salutar de outras medidas tenchmtes a 
esse v<~l orização. E a persistencia a hi está com as emissõe3-
em ascensão ela Carteira de Redesconto, la n çn.ndo na circulação· 
puro papel-moeda de curso f orça.do e aCJ qual n ã o imprime· 
virtu de alguma o lastro ele letr as commerciaes, lastro que ~-6 vale-
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quando subsidiario do constituído pelo om·o em pleno regimen de 
conversibilidade. A revogação da lei que instituiu essa carteira, e, 
quanto á grande massa do meio circulante, o restabelecimento, dil 
verdade. dos fundos de garantia e do resgate, teriam de operar, e 

0 que se nos afigura, com a. mesma effica.cia. e rapidez d-as provi-
dencias adoptadas em 1898, quando se revogaram as leis autorizan· 
do emissões e se instituíram aquelles fundos". 

Vós vêdes, senhores, quanto vai longe a tenacidade do esforço. Já 
.se faz da destruição do apparelho creado e que está produzindo os melhores 
resultados , um pr-ogTan1ma. 

O SR. SAMPAIO CoRRJ1lA: - Ainda é a alchimiaj_ <'!a paciencia. 
O Sil.. F'RAN<:!rsco SÁ: - · E eu direi mesmo, tratando--se de um homem 

.cujo va lor inclica para as mais altas situações da administração publica, um 
programma de go.verno, do qual sinto o dever e tenho o pezar de manifestar, 
·desde ag-ora, minha profunda divergencia. 

Em seu notavel discurso de 29 do mesmo mez, S. Ex. accrescentou: 

"Quando o Sr. Sa lles Torres Homem proclamava que na scien-
cia do credito não havia lampada de Aladino é que :1 sua concepção 
escapava o machinismo engenhoso, admiravel dessa Carteira de Re-
desconto destinada a realizar a nossa feUcida.de monetaria, de certo 
tambem a. de todo o mundo, pois seu funccionamento só depende de 
.factores faceis , .como sejam notas prom•issorias e machinas de estam-
p a r papel. A emissão quasi 
cria prosperida.cle economica, 
a lavoura, a industria ! ... 
mentalida de financista." 

livre sobre letras e notas promissorias, 
forma o ca.pital, estimula o commercio, 
Esse o principio trium:phante pa.ra a 

Mas vêde, senhores, quanta é a repugnancia que o erro causa a esp;. 
ritos bem organizados. 

No curs o desse mesmo debate poucos dias depois, o Sr. Deputado An-
tonio Carlos, que la nçára sobre a Carteira de Redescontos a responsa.bilidada 
de inflar o meio circula.nte, que fazia da extincção della u= neces sidade , 
uma condição indispensavel para o saneamento da moeda, poucos d.ias de-
·pois, em 25 de Julho, em parecer contra a emenda que pl!'etendia facilitar 0 

redesconto a letra1s endossada s por bancos de capital inferior a cinco mil 
contos. disse: 

"A Carteira. nã.o foi creada para alargar o meio circulante, mas 
para operar como balança de segura.nça em casos ele crise", 

l!Jssa Carteira porta.nto, .i á não é, no proprio juizo de S. Ex., uma. crea-
·ção elo espirito inflacionista. 
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Eu não assignalo essa incoherencia como prova de deslise da since?da-· 
de ou de insegurança da convicção. 

Em certos casos, - e este é seguramente um delles -, a contradicção. 
resulta de uma inclinação honesta do espírito. Tanta é, tão na tural, tão es-

·pontanea, tão irresistivel a sua tendencia! para . a verdade que, mesmo quan-
do desta se tenha afastado um momento, por uma paixão de doutrina ou de· 
seita, volta-lhe presto ao abrigo e renova-lhe sua adhE':;:iio em manifesta-
tações incoercíveis. Mas terá razão o receio de se tornar a Carteira de Redes-
conto um instrumento da expansão desme<lida do meio circulante ? (Pa1tsa.) 

Não senhores. E não é diffici! demonstrai-o, com o apoio dos princípiOS· 
e dos factos . 

Em primeiro lugar, " inflação não depende directa e exclusivamente 
da natureza do meio circulante. Qualquer que este seja. 

O SR. SAMPAIO CoRR1!:A: - Muito bem; o proprio ouro . 
O SR. FRANcisco SA: - . .. ainda mesmo constituído pelo p1·opri<J ouro,. 

se não corresponde ás necessidades economicas do mom.cnto, gera aquella. 
mesma perturbação, que se denu!11Ciará . . . 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - E' O càso actual dos Estados Unidos. 

0 S!!. FRANCISCO SA: - . . . pela elevação dos p1•eços. 

Ainda ma;is: a propria expansão demasiada do credito e de seus instru-
-mentos, póde deterrhinar igual phenomeno, com as mesroas funestas conse-
quencias. E foi por isso que o concilio financeiro reunido em Bruxellas, 
cuja autoridade nunca é demais invocar, aconselhou os povos e os Governos 
a se precatarem contra a exagerada expansão do credito. 

Em segundo lugar, inflação não é um termo absoluto. Não basja pa1..,t 
caracterizai-a o grande vulto do meio circula-nte. Ella é uma relação: entre 
a somma deste e as necess_idades commerciaes a que têm de attender. 

0 Sn: A. AZEREIDO: -Apoiado. 
O Srr. SAMPAio CoRRfllA: - Muito bem. 

O SP. FRANCISCo SÁ: - E' o que, em termos n1ais precizos, embont en~

nregando expressão que nfLo corres ponderia ao significado que a nossa lin-
guagem, corrente nos meios financeiros lhe costuma attribuir, explicou o 
Sr . Me. Kenna, que foi , ha poucos annos, Chanceller do Thesouro da In-
g laterra e que é, actualmente, presidente de um dos principaes bancos de 
Londres: 

"Inflaçiio é o aug1nento do poder de •compra, (àig·amos a ntes, 
dos meios de compra ) , em relação á somma das me>'ca,clorias dispo-
níveis e deflação é a diminuição do poder de compra. em rebção á 
somma das mercadorias disponíveis. O augmento do poder de com-
pras, sem o augrr1ento con:espondente das mercadorias, ou mna di-
minuição das m ereadorias sem reducção alguma do poder de com·· 
pra, provocação uma e outraf a inflação, a qilal, se as despezas 
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para 0 (',OJ1!'; lll11Q permanecer·em inalteradas, será seguida de um.a a lta 
dos p-t·eços . " 

o crÍterio para se medir até onde o meiO' circulante poderá ou não de· 
t.ernunar a ·in11açiio, é a massa das n ecessidades commerciaes. Nem outra 
eousa foi 0 que affirmou a Conferencia Parlamentar e Internacional do Com-
mercio, r..eunida em Maio deste anno, em. Lisboa, que , entre a s conclusões 
a pprovadas em sessão plena i"ia, inseriu esta, em pr·imeiro. lugar: 

"Os Governos e os P a rla.m ent os , inspira ndo -se par a a dir ecção 
dos negocios publicos, na s resoluções rla ConfeL·encia de Bruxellas, 
abstenham-se de toda a emissão de bilhetes nã o garantidos por n t>· 
cessidades comrnerciaes. " 

Não dissimulo qu_e ao conceito de necessidades comm~rciaes poderia dar-
. s e comprehensáo mais ou m-enos a~rbitraria. Elll as são a m edida do meio 
.circulante. Mas a ellas propria, como medil-as ? 

Diversas formulas, todas enfraquecidas pela incerteza do se u fundamen-
to, se tê m suggerido, sob, a inspiraçfto de c ri t erios pessoa es ou occasionaes. 

Para alguns, a medida é o quociente da, ma .ssa circulante pela 
população . 

O SR. SAMPAio CoRRÊA: Esquecem um elemento importa nte: a veloci-
dade da circulação. 

O SR. FRANCISCO SA: - Exactamente . Out L'OS fa zem-n-a depender do 
va lor da exportaçã.o. Foi, s e m e nio e ngano , a formul a a daptada. entre nó~ 

por Joaquim M:urtinho. 
Outros ainda ligaJm-n·a á massa g·erai do commereio, representa da pela s 

·somma.s da importação e da. exportação. 
Um notavel econom.ista. italiano, o Profes!'lor Jannacone, pa rte do eon-

ceito de que "a eirculação annual effectiva de um. paiz deve decon1por-S<! 
em dirCiltlat;ILo suftic!/ú11L~·e c ci ,·cu.ba.çiLo e;wessiva. Os faclor'es que d eterm.L-
nam as necessidades do meio circulante em um E stado, são os seguintes : 

a.) a somma da popula ção; 
b) a somma das permutas inclividua.es ; 
c) o nivel gera l dos preços interna cionaes. 
Ahi se tem, no fundo, uma applicaçã.o e uma integ-ração do principio 

quantitativo da moeda e uma confirmação da theoria g era l do equilibrlo eco-
'n.ormco. 

"Ora, se a somma da circulação em cada momento de ve ser funcção 
dos tres elementos indica dos, os qua es siio va ria veis, t e ndencialmente cres-
•Centes, ou tendencialmente decrescentes, da hi resulta que a circulação, até 
um certo nivel, corresponde a uma exigencia r eal do c0mmercio e da po-
pulação, e além desse nivel não corresponde a necess idade alguma : da hi 
a i~a.ção . " 
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Poder-se-hia, entretanto, encontrar aind~. na a pplicação desta formula, 
.• uma certa inconsistencia. 

Nós temos a felicidade de h aver adoptado o apparelho capaz de medir , 
.a cada momento, rig-orosamente, as necessidades com1nerciaes, q ue r eclamam 
snpplemento de meio circu lante . 

Esse apparelho medidor é o redesconto. 
os effeitos q u e vão procurar, ao mesmo tempo que exprimem solicita-

·A;;Ões de n u merar ia, traduzem a actividade commercial , qUL', por sua vez, re-
flecte o desenvolv imento da. producção . 

.A emissão reclamada por elle n unca Póde exceder ás necessidades eco-
-nomicas e nunca deixará de rer)l·esentar valores q ue foram · o · 'ob]ectb das 
tl·ansa.cções de que os ti t u los resultarem. 

Essa emissão se dilata ou se con trahe á medida do redescon t o e s ua 
liquidação . Não permanece nos canaes da circulação se?Jão o breve tempo 

.q u e decorre entre o resdesconto e o resgate. 
Esse foi o remedio, felizmente, encontr~do pa ra evlta r a emissão in-

..:onsiderada. do papel-moeda, que tivesse por f im occorrer a necessidades 
commerciaes apreciadas apenas pelo criterio do Poder Publico . 

O SR. IRIKFU MACIHDo: - E ' um meio tech nico de corrigir o em-
~pirislno. 

O SR. FRANCISCo SÃ: - Se, ·porém, a emissão do papel-moeda é u m 
recu rso financeiro , se se destina a allivia r as apertu ras do Thesouro, que, 
frequentemente, são apenas obr a de mús administrações, u esse caso, sim, o 

·meio circulante se infla e se corrompe e a economia nacional é envenenada 
·pela molestia que Mira bea.u cha mou, com razão, "a peste circulante". 

Essa transformação profunda da or igem do papel-moeda ficar:í. sendo 
·o maior dos beneficios da carteira de redescontos, estabelecida no Banco 
elo Brasil. 

Posso mesmo affirmar qÚe f oi a p rincipal das r azões q ue determina r a m 
a. sua creação . 

Quando, no Senado, s u rgiu, remettido pela Camara dos Srs. Depu tados, 
·nos u ltimas mezes do anno passado, o projecto (tambem de emergencia) que 
tinha por fim remediar a crise q u e n aqu el!IE;· m omento affligia a produ cção 
e o commercio do café, a campanha a favor do papel-moeda estava quasi 
victoriosa; a emissão estava mesmo inclu ída em disposição do projecto, que 
ern. conhecido até pela den ominação característica de - projecto de emis-
são. E s t :1 va mos na imminencia de voltar ao regimen das emissões desor de-

·nada s do período bellico. 
Na· ling uagem . dos ·interpretes do pensamento governamenta l já não 

a ppar e.cia o tom de decisão em q ue antes se ma,nifestâra o programma de 
r esis tenc ia inflexível áquella pratica funesta. Eu . sentia: bem a torrente elas 

·emissões tumul t ua r acima da fragi! barragem que lhe era opposta .. 
F'oi e n t;:-w que, esquecendo-me da minha desautoridade (não àpoiacl.os), 
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contrariando as irnpaciencias dominantes que reclamava.P'l. a approvação irri-
mediata .do projecto, inalterado, arriscando-me mesmo, . á desapprovação, tão 
penosa. para mim, dos nreus collegas e an:Ugos da Corrunissão de Finanças; 
entendi que o momento era o m a is opportuno para se cogitar, nã.o de um 
remedio de expediente, de occasião, m as de um remedio definitivo ... 

O SR. SAMPAio CoRRÊA: - Presi<'l.ndo assim um grande serviço a o 
paiz. 

O SR. FRANCISCo SA : - ..• que não sóm~mte occorresse á crise dentro da 
qual nos encontrava.mos na.quella hora, mas prevenisse as crises pos-
teriores. 

Por isso ê que foi p roposta á Commissão e approvada pelo Senado a 
creação dessa Carteira. 

Não era, então, sómente uma Carteira de Redescontc•; era de emissao 
e redescontos . 

Essa. funcção parecia-me essencial para se fazer della a cellula do or-
g:~.o central de emissão destinado a substituir o papel-moeda pelo bilhete de 
banco, do qual aquelle é a degeneração, e a trazer, por uma evolução segura, 
o saneamento do nosso meio circulante. 

Infelizmente, dessa faculdade importante foi mutila.do o projecto primi-
t ivo, o pensamento inicial subsistiu, como expressão de uma necessidade 
organica, nos espírit os, de tal fôrma que, ainda ha poucos dias, visitando, 
no Banco do Brasil, a secção em que funcciona a Carteh-a de Redescontos, 
t ive a surpre:m agradavel de ·ler, na inscripção da entrada., estas . palav-ras: 
"Ca,rteira de Em.issão e Redesconto" . 

Embora sem essa funcção capital, que, estou certo, ha de ser restabele-
cida, a Carteira tem prestado incalculaveis beúeficios · a o commercio do 
Brasil. 

Informações segura~ levam-me a crer que a crise actual seria muito 
!n '1js grave, teria tornado fôrma muito mais perig·osa., se a. Ca rteira não exis-
tisse. (A poiados. ) 

0 SR. SAMPAIO CoRRÊA : - E' exacto. 
O SR. FRANCISCO SA: - A crise de nu merario, que, em épocas como a 

actuai, se tem feito sentir ~empre de uma maneira intensa; este anuo n ão 
sP manifestou . A taxa de desconto já baixou a 8 o/o e, possivelmente, a 
7 o/n. 

Prefiro, entretanto, Sr . Pr-esidente, invocar, pa.ra assignalar os resul-
·cados desta instituição, testemunhos dos ma is insuspeitos e valiosos. 

O ,lfYI'nal do Gonwnercio, 01·gão o mais a utorizado dos interesses conser-
vadores do paiz, na "Gazetilha" de 18 de Julho, depois de se r eferir ás con-
d:ções em que foi creada a carteira., resumiu os seus resultados n os seguintes , 
r.(~rrn os: 

"D~ .modo que, assim constituído, esse. instituto n ovo pôde pres-
tar serviços idenUcos a o Banco de ~missão, porque, dentro de suas 



' .-r · · 

608-
) 1~ ; : "§;~·· ! 

condições peculiares exerce funcção semelhante á do Banco da 
Inglaterra, do Banco ue França e dos Bancos Federaes de Reserva 
ctos Estados Unidos. A Carteira rccil.bará por dissipat· as nossas 
crises periodicas; mas a s ua influencia não pócte deixar de ser lenta .. 
E' o Ba.nco dos banqueiros e assim peeencb e os fins principa.es dos 

· Bancos de Emissão. 
O encaixe nos nossos Bancos é muito elevado, a ttingindo a sua. 

proporção a 80 o/o, 90 o/o e até 95 o/o dos depositas á vista. 
A Carteira, (t propm·ção que fô r entra ndo nós habitas dos .nossos 

bmiqueiros, irá fazendo \k'l.ixa.r es...= proporção e accelerando e regu-
larizando a situação. Activando assim o movimento bancaria, torna 
cada vez ma is dispensave1s as emissões simples, e é deste modo, com 
2.s suas emissões restricta, um a.pparelho de previdencia contra as 
grandes emissões. 

Funcciona ndo desde Fevereü·o, a ·carteira de Redesconto v:te 
regularizando a circulação e o mercado do dinheü·o, completando ;;. 
defi.ciencia das organizações bancarias e ampliando os a.uxiiios ao 
commercio, á industria e á. agricultura. 

A proporção dos enca.i.xes dos Bancos ainda não baixou, porque 
o aviltamento das taxa.s cambiaes obrigrt os depositantes a guarda-
rem o seu dinheiro, na espera nça de m elhm·e!'; cotações. Assim, a. 
regulari?.ação da circulação e do movimento ba ncario depende muito 
dR. normalização do cambio. 

A t ravés dessas difficuldades geraes, os serviços dn Carteira de 
Redesconto já. são grandes. 

O Governo foi muito feliz na escolha do seu Directnr. O Sr. 
Daniel de Mendon~;a conhece, como muito poucos, a nossa vida 
b.a.ncari:'l e a. essa longa pratica reune superiores qualidades de 
estudo e o necessario conhecimento scientifico das transacções a 
que vem presidindo. 

O joven banqueiro, familiar ao nosso meio commercial, é, ao 
demais, um investigador intelligen~e que aproveita a expe-
rie'ncia codificada pela sciencia. E por isso a Carteira de Rede!E-
conto vae descongestionando o mercado e preparando o regimen 
que di~:o;ipa.rá aR nm;sas cri ~es periodkas chamadas de nume-
raria. '~ 

E adf'.ante, com grande precisão e incontestavel a utoridade, defende a 
Ca•·teira da culpa que se lhe quer attribuit·, de ser um elemento perturbador 
da circulação: 

" }\ .o dem ais, é preciso não esquecer que ba g-rande dJfferença 
entre as emissões para a Carteira e as antigas. 



-609-

AH emisHões para. a Carteira de Redesconto são requisitadas 
qu ando ha necessidade de attender 11 praça e logo q ue as nota,<J 
vol tam como pagamento são incinenLdas . Assim não h a, na circula-
ção. mais do que o indispensavel para· o redescon to. Ora, o redes-
conto corresponde a uma necessidade real . São incineradas as notas 
referen tes aos pagamentos. E se ha. caren cia, depois, à.e igual. 
qua.ntia, ·faz-se nova requisição ; mas não cir cula.m notas além da 
imprescindível exigencia do redesconto." 

Aqui está affil·mado, com m u ito ma.ior clare7..a aquill o q u e ha pou co· eu 
d~F.=ee ao Senado. 

O Sn. PAULo DE FRONTIN: -V. Ex . d.isse per feitamente. 
O SR. FRANCISco SA : - Oufro testemunho merece especial citaçfto, pela 

i~:ençiio com qu e confessa q uanto a experiencia está mostrando o in fundado 
das apprehensões antes manifestadas. E' o do OmTeio da. Manhã., que, tendo 
ccmbatido a creação da Carteira, t·econhece agora os beneficios resultantes 
ciella. 

Ei8 o que em artigo editorial de 19 de Julho diz aquella foni,~l.\ 

"O aggravamento da cr-ise que nos assober·ba vem ul timamente 
pôr em fóco uma instituição na qual não depositámos muita espe-
rança ao tempo em que foi creada, mas que, devemos confessar 
lro.lmente, va~ exercendo um papel de cer ta ilnportancia no desenvol-
vimento dos negocios cornmerciaes : é a Carteira. ele Redesconto do 
Banco do Brasil . Em toda parte do mundo ha o redesconto como· 
factor complement:u· d;t vida bancaria . Temiam os, entretanto, que 
elle aqui se desvirtuasse, pelas facilidades que proporcionasse a 
uns redes--contadores ampat·adof< por eletnentos do Governo em det ri-
mento de outros, que só apresentassem como recommendação os ti -
tu las de effeitos commerciaes com que pretencle,;sem .levantar na 
Ca1·teira o dinh eiro de que necessitas,;;em. 

Verificanws agorn que, ao contrario das supposiqõe>'l mais do 
que provaveis a que dera lugar a creação d~t Carteira, esta se vae 
assignalando como um apparelho de funccionarnento equitativo, fa -
vorecendo por igual e dentro das s uas possibilidades a todos quan-
tos a ella recorrem sa.tisfazendo as exigencias legaes. ·• 

Mas não póde ha.ver uma demonstração mais completa elos resulta.dos 
i?::t Carteira rlo que os algarismos que eu en'contro nn balanço cot'l'espondente 
à ~mmana passada, datado de 20 do corrente, no qual se verifica q ue a 
r•omrna dos títulos redescontados j á St> elevou a 130 .489: 054$810 e que as 
notafl incineradas, retiradas, portanto, da. circulação e incapazes ele pro-
rluzir a inflaçào que se receava, sommam a quantia de 61 .420:872$, a que 



-610-

'"' dev&m accrescentar as notas a ser· entregues á Caixa de A.m.ortizaçã.o, na 
;rn!)ortancia ele 8. 334:646$885. 

Os resulta.dos, port..'l.nto, d~" CartP.il·a de Redesconto nas sua-S' relaçõ<*l 
com o commercio, não sómente desta pra ça, mas de outras do paiz, são 
evidente;;; e el!.es mesmos pr'otestam contra a campanha que agora se fa.z, 
para a sua extincção. 

Ouçarnos agora a voz do com.mercio, cujo interprete fiel e autorizado é 
:;. Associação Commercial do Rio de J a.neiro . Esta, com energia e firmeza, 
se mani!estou contraria á tentativa demolidora, pelo orgão do Sr. Dr. Car -
lo!ó' Jordão, que tem prestado ás classes representadas por aquella sociedade 
e ao paiz relevantes serviços, pela competencia e pelo patriotismo com que 
ven;a o~ assumptos economicos e financeiros. 

Disse elie, nu. sessão de 15 de Julho deste anno, com applausos de todo.~ 
ú~ seus collegas: 

"Nfw pôde passar tambem sem pi·otesto a nova idéa de querer. 
supprimir a Carteira de Redeseontos porque está fazendo emissõB:; 
d -:;~uro papel-moeda, esquecendo, porém, este provecto pa.rlamen-
tar que esse papei-moeda é extincto logo após o beneficio prestado 
á movimentaçã.o dos negocios a que deu motivo e que sem o seu 
funcciona.mento já maior numero de desastres se teria m registrado. " 

"Não é uma emissão pura e simples de pa.pel-rnoeda, mas sinJ. 
Jastreada por operações de compra e venda de mercadorias, e que 
se extingue natura.ln1.ente co1n regularidade, como a pratica está 
indicando com a publicidade que ninguem contesta. 

"A movimentaçi'í.o crescente da Carteira de Redesconto C!;'tá 
demmm:xando sema:m11mento a sua utilidade, e hoje, mais do que 
nunca, a indispensabilidade da sua creação; deste facto, apenas 
resulta á evidencia que este apparelho devel'ia estar em funcção ha 
um anno pelo menos, quando foi ardentemente solicitado pela nossa 
co!:poraçii? em nome do commercio e para corresponder ao appello 
}nstante de nun1erosas associações comn10rciq_es dos Estados; con1 
elia ter- se-hia poupado á Nação uma serie de prejuizos de toda a 
sorte que a ningue1n aproveitou e que repercutiu logo na arreca.àa-
ção das rendas publicas. 

"E' JWeciso reconhecer tambem que os homens de negocio com 
a experiencia e a prfLtica das lides diarias podern melhor avaliar o 
valor inestimavel que a Carteira tem prestado no curto pel'iodo de 
su:J- existencia e que certamente de modo infallivel pt·esül.rá ainda 
dia a dia. 

"Em que pese a opinião do illustre e acatado parla.T_entar, a 
Carteira de Redesconto8 não pôde mais ser supprimida. Não ha 
Chefe de Estado nem Mlni.stro da Fazenda capaz de tomar a res-
ponsabilidade de um acto desta natureza. Seria. decretar immediata-. 



monte o c-rack geral, con-, as consequeneias que uma calamidade 
à.esta orden:1 é capaz de produzir e que a prudeneia manda calar . " 

Jlltas, Sr . ·Presidente, a Carteira de Redeseonto não é urna pa nacéa. Ella 
niio é u m remedlo opposto a todas as tentativas de emisRão de papel-moeda: 

· fecha a torneira principa l, a q u e se destina a satisfazer ás necess idades 
con1mercia es e econornicas . 

J:?.estará ainda, entre tanto, esse r:ccurs o perigoso para satisfazer âs 
necess idades de ordem fi.nance.ira do Governo. Para is so o fr·eio é o f undo de 
gD ra.ntia. 

E ' bem fragil, entretanto, esse freio . Para que aquelie deposito f une.: 
cione, como garantia e como limitação, tem que obedecer a duas conuições: 
a primeira, ê a sua correspondencia com o valor da circula ção existente; a 
seg;unda, é a s.ua jn-f:a ngibilidude. 

Ora. a lei de 1918 destruiu a equivalencia, substituindo-a pela relação 
de um pa•·a cinco, entre o lastro metallico e o papel emittido . J<J sse fundo 
~ J:wje do valor de ce1·ca de 70 mil contos ouro. A emissão baseada s obre 
elle, isto é , a u torizada pela lei de 1918, não deve estar muit() longe de attin-
gir ao limite fixado. por a quella proporção . Quem nos dirá, entretanto, que 
G mesmo artifício ·n ã o a liere a relação estabelecida , elevando-s e de um 
p:n·a c inr;o, a ugmentrLndo o denominador, á medida das ne cessidades reaes, 
0.11 artificiaes, sadias ou pathologicas, que reclamando cada vez mais papel-
moeda, determinem a. diminuição indefinida da. proporçti.o entre a emissâ.o 
e o seu lastro metallic'o. 

O SR . SAMPAIO Comtll:A: - O Ministro da · Fazenda, 
;1pertar, fará o mesmo que fez o Sr. Antonio Carlos . 

sentindo a. corda 

O Sn. FP.t..Ncrsco SA: - A inta.ngibiiida de tambem já está profunda.-
. m ente ameaç;ada. Foi ameaçada desde a tenta tiva feita o anno passado, 
ainda pelo S1' . Antol1io Carlos, de mobilizar o f undo de garantia, a fi!I) de, 
p<.Jr meio delle, occorrer á valorização do ca.fê . 

O SR. SAMPAIO CoRR.1>JA: - Aliás, essa tentativa fol s uggerida pelo pro-
p:f.io .Deputa do Sr. Antonio Carlos, l[Ue a. justificou dizendo q u e a Caixa de 
Cr..nversâo devia adquirir ouro, por causa da. b a ixa do cambio, fic.o'l.ndo . . o 
Governo ha bilitado, com este ouro, a satisfazer os compromissos no ex-
te!'ior. 

O SR. Fn.üwrsco SA: - Não quer·o sobrecan·egar o fardo de contra-
dic.cões que pesam sobre um homem publico. porque nellas incidem, niio raro, 
todos os homens políticos. 

o SR. V!CSPUCIO DJ:g ii.BRNG: .Apoiado; são a s contingeneias. 

O S P. . :H'RANCrsco SA: - Elle ter á verificado que os princípios que in-
voc·a; não são mais poderosos do que os deuses da. mythologia grega: ·'O 
p·oprio DPus , disse Prometheu, está· sujeito á. lei da. fatalida.cle." E nenhilm 
de nêts ter-á. deixado d e encontrar-se, a lguma vez, em situações ineluctaveis, 
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·ql.'r' 0 levem a repetit· o g-rito da tragedia eschytiana: "Quem, pois , governa 
"· n ecessidade'?'' 

O SR. lRINl!}U Jl!IACHAno: - Necessi-tas-, suprmna. IR.x! 
o S R. PAULo DE FRONTIN : - Ma s a h i é sõ necessidade do Gover no. 
O SR. FRANCisco SÃ: .- Resistir ao p a p el-moeda não basta para consti-

tuir um - p;·ogramma de governo. E' preciso impecUr que surjam as causaR 
Õ:!S quaes será ella., mais cedo ou mais tarde, um resultado inevitavel ; é 
PI'Cciso, em sun:tma, uma política financeira. 

NfLO pôde haver urm~ sã politica moneta.ria, uma c;ã. política economica, 
:::em q_ue com ellas coincida uma. politica financeira . 

Essa política. nós não <L temos tido, com peZc'l.r o digo. E a balant;..'l.nd.o-
Ele, entristecido, a esta affirma.ção, estou longe, entretanto, de me associar 
fi. inju sti(,a. com que uma certa parte da opinião tem pt·octu·ado ctirninuir o 
valor e a acç;ão do honrado Ministro da Fazenda. 

Se havia homem capaz de crear e dirigi!' uma politica financeira. esRe ê 
o honrado Sr . Homero Baptista. 

0 SR. Al1.AU.TO GóES: - .Apoiado. 
O SR. FR"-NG'ISCO SA: - A sua investidura na administração do 'l'he-

~•!ro e das finanças não foi s urpreza. para quantos lhe conheciam os a n tece-
dentes . Sua carreira parlamentar se assignalára pela. grande competencia ·e 
desvelo patriotico com q u e estudou e discutiu as mais gra ves questões eco-
nomicas e financeiras. Os seus pareceres como relator da Receita são 
documentos <l€1s 1nais notaveis, que enl'Íquecem os A.nna.es do Congresso 
Nacional. 

'l't>stemunho ela :;u a capacidade foi-lhe dado pelo Goven1o F'ederJ.l, 
quando o collocou á testa elo primeiro dos ·nossos estabelecimentos bancarias . 
.!l..hi pôde elle sujeitar ás reacções de la boratorios as doutrinas que v.inha 
prégando durante a su s" carreira parlamentar . Pôde ahi estar em contacto 
com os homens de negocias, com as necessida.des do commercio e com as 
e::tigencias das classes proP.uctoras do paiz. Aliás ainda tinha podido man-
ter esse contacto na direcção de uma das nossas emprezas financeiras , a 
N"incipal companhia nacional de seguros de vida : - a Sul· l1.1ne1-ica. 

:à1inis tro, tem continuado a. propagar as mesmas idéas; tem sido fiel 
a os seus compromissos theoricos; tem propugnado a creação do banco de 
emissão e r eàescontos, o desenvolvimento ·do imposto sobt·e a renda, ;t com-
pz essão (1a de.;peza, a reforma, das tarifas aduaneiras . 

O SR. ImNEJu MACHADO: - Mas ahi a previsão não era muito "abia . 
A"grnenta.nào a importação o e<l.mbio baixava. 

O SR. I<'JtANCisco SA: - Entreta.nto, porque não tem podido realizar to-
da.s 3.S suas icléas 't 

E' porque lhe tem faltado o instrumento político necessario. 
El essP. instrlunento lhe tem falta.do porque a comprehensão que vaznos 

:lndo e a p1·atica que se está fa>:endo do reglmen presidencial acabará- por 
. :; upprimir todas as collaborações intelligentes, por extinguir todos os esti-
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rmlos . e iniciativa:'3, por destruir até o sentimento das responsabllida.dea 
m oraes. 

Entretanto, reconheço que tanto o Sr. Presidente da Republica, com.o 
C> Sr. Dr. Homero Ba.ptista. seriam homens capazes de realizar a politica 
fi"lanceira que se impõe cada ve>-4 mais. 

O SR. PAuLo DE FRONTIN: - Quem entãt'l o responsavel? Nem o Minis-
tro nem .o Presidente da. Republica. O Congresso vota o que o Governo 
qu:er. 

O SR. Ii'n:~NGISCO SA: - Se eu o tivesse dito , não tel'ia tido a opportuni-
dn.de de ouvir a respos ta que encerra a interrogação por V. Ex. feita . 

0 Sf·: . PAUL-o DE FRON'l'IN: - Estimarei ouvil-a. 
O Sr:. FHANCJSCo SA: - Ella está, na propria. interrog-ação de V . Ex. 

Não exija de mim sacrifício maior elo que estou fazendo. 
0 SR. lRI.NEU MACHADO: - Di-ff'ici l em 1'!l'tn jJOstul.asti. 

O SR. FRANCISco SA: - Uma politica financeh--d. ha de ser um systerna 
de fins e de metho<los. O fim é o resta b elecimento da. ordem e do equilíbrio 
nas fl.na.nças publicas; o methoclo é o nivelamento elos gastos com os re-
c·urs os, o que só se póàe conseg-uir pela ampliação dos recursos e pela 
rc.qtricção dos gastos. 

S eria necessario, portanto, e:;tabelecer uma organi7..ação tributaria que 
Hngmentasse as r endas do Estado sem prejudicar as fontes da producção, 
nem sobrecan-egaJ· o con sumo, e sem violar as normas da justiça fiscal. 

Para. uma reforma dessa natureza os momentos ele Ct'ise offerecem a 
melhor opportunidade. 

I sso mesmo já se verificou em nosso paiz. 
Dom~ g ra ndes Ministros da F azenda da Republica - Ruy Barbosa e 

Joo quim· Murtinho - escolheram, justamente, uma hora de ilifficuld.ades 
pa.ra realizarem grandes r eformas tributarias, que deram r emedio aos em-
baraços em que o Governo se encontra. Ruy Barbosa, estabelecendo de modo 
systematico e definitivo a cobrança elos dir eitos em ouro, para afastar a 
maior das difficuldaeles com que luta vamos então e que provinha do pa.g-<t-
mento das despezas no Exterior, clesenvolvmJdo, systematizando o que a.nnos 
atrás :se ha via t ra tado como ensaio tímido, crea.ndo um regimen fiscal que, 
a-pós breve interrupção ficou definitivo, construiu uma -elas columnas mais 
solidas sobre as quaes assenta hoje o nosso edificio orçamentario. 

O Sn. IRINEU MACHADO: - Ahi, não apoiado; a providencia é fazer en-
trar o dinheiro no paiz e não tiral-o do Thesouro . 

O SR. F RANCISCo SA: - Joaquim Murtinho alargou o campo ainda qua.si 
inexplorado, elos impostos ele consumo, cuja renda se elevou, err1 dous annos, 
de 1N93 a 1900, ele 14.500 contos a. 36.000 contos e hoje a..<;cencle a perto de 
180 mil <:ontcis. 

-0 SR. PAULO DE F'RO:N'l'l:N: - Mas, o Sr. Joaquim Murtinho tinha o seu 
duplo orçamento em ouro e em papel; era cap.a.z, porta nto, de conseguir 
.~ste resultado. 
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O SR. FRh.NClSC:o SA: - · 1\!ía.s, para estabelecermos uma orga.úização tri-
butaria, uma séria organização qua l a que a nossa a dminist ração exige, é 
necessario que abandonemos as reformas fiscaes trepidantes, incertas, mal 

·seguras, quaes as a que nos temos abalançado, nos ultimos tem.pos. 
Destas algumas têm sido decretadas para u m exercício, e todo elle de-

ce>rre sem que sejam postas em éxecução e sem que a eenda com que o 
exercício contava sêja arrecadada. Isso occorreu com os n ovos impostos de 
consumo creados para o exercício de 1920 e cuja regulamentação sõmente 
foi feita em 1921, ficando aquelle desfalcado dos recursos previstos para o 
seu equilíbrio. 

O St~. PAULo DE FRONTIN: - Deviam revigoral -o para o exercicio se-
guinte. 

O S!t. FRANCISCo SA: - Outros, de summa gravidade e importancia., 
deveriam ser precedidos de estudos acurados e traduzir um plano resolvido 
com segnrs.nça e execu tado com firmeza. Vêcle, entret?.nto, o que acaba ele 
<>Ccorrer em Te! ação ao imposto sobre lucros commerciaes: propoRto pelo 
Governo, iniciado pela Camara, parecia. uma providencia _cuidadosam ente 
e~tudada e derfsiva mente assentarta. Delle se - esperava para o actual exer-
cício uma renda de 36 mil contos. Entretanto, depois de decretado, suspen-

. de-se-lhe a execução, reenceta- se o estudo sobre elle desde o. ponto inicial e 
reconhece-se que havia faltado verificar até á sua co-nstitucionalidade, que 
está sendo, ainda a.gora, objecto de novas indagações. 

Gomo sobre tentativas assim h esita ntes sobre programmas de tal · modo 
lnconsistentes, assentar qualquer construcção orçamentaria e e::<perar para 
as finanças do paiz um regim.en de tranquilidade e de segurança'? 

·se o desenvolvimento da receita publica está á mercê dessas reformas 
fis('aes vacillantes e inefficazes, a despeza, ·expande-se sem freios;- succedem-
t>e apparatosas reformas a.clministra.tivas , menos reclama das pela& necessi-
ã ·edes do serviço publico, do que pela impaciencia ele alargar os apparelhos 
huroeraticos e de crear empregos immocleradamente; amplia-se 0 qominio 
ÍMiustrial elo Estado: ·sobrecarregando-se este com uma massa crescente de 
~crviços clefici tarios; · multiplicam-se as emissões de apolices a jacto con-
tinuo, que nos estão fazendo lembrar as emissões desordenadas. do papel-
moeda, do período bellico. 

Senhores, o problema fin.a nceiro é um vigia- implacavel. Se d.elle nos 
dcf'cuida rmos e o deixa rmos insoluto, todos os outros problemas que pro-
curarem penetrar o domínio da administração publica, encontra1-o-hã.o ve-
dado pelo guarda feroz que sobre elles se Jança1·á, e os sacrifiear ã e os; fará 
em pedaços . 

·Seja o Governo ma:is · bem intencionado, >Htimado dos mais bel! os propo-
o;ltos, dirigido pela mais a lta intelligencia e pelo ma.is a rdente patriotismo; 
tie o Dão preoccupa. a ntes d e tudo, a or dem nas finanças, ha de sosaobra r no 
mais deploravel ma llogro e na. mais triste desil.lusão. 

Todos os chefes de Republicas, responsa.veis nõ.o sómente potc uma s!-
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tua.ç!i.o passageira mas pelo destino dos povos, ao qual cada momento que 
pa~sa, póde ser bemfasejo, ou iunesto, todos deveriam ter sempre dea.nte 
dos olhos essas palavras que Gladstone dirigiu, um dia, a Jules Ferry, pri-
meiro JYlinistro da. Franç::t : "Meu caro Presidente, velai pelas fina·nças ; é pm· 
ellas que as democracias podem perecer." (M1~ito be,.m.>· ·nMúto bc1n. O ora -
dor é cum.pri1nenta.do por 1n1l'i.tos de se1ts collegas.) 

O Sr. Ixrineu MI!!Chado (''): T endo, Sr. Presidente, divergindo do hon-
raco Relator em tres pontos do pa.recer, sou f orçado a vir á tribun a .. para 
m:~:minar os fundamentos da nossn. querella e para demonstrar a o Senado e 
á N ação de qufl lado está a verdade. 

Antes, porém, de entrar longamente em màteria, per g u ntaria á Mesa do 
Senado por que motivo deixou de ser enviado á Commissão de Legislação · e 
Justiça a ernenda substitutiva da Cama r a . 

Pois não contém elln materia estranha. ao ponto ele vista financ<:Jü•o'! 
(Pa-usa.) 

Pcis a. p roposição não refm·ma o nosso Co digo Com mercial? (Plw.sa.) 
Pois a proposição não altera o nosso Cocligo P ena l? (Pausa,) 
Pois a proposição não a lte ra a lei orgrmica do Districto? (Pa1~sa .. ) 
0 S !L PAULO DE FRONTIN: - Quanto ao Districto, n ã o .alter;:t. 
O SR. ImNEU l\I[ACHADo: - Altera, como provarei. 
Sr. Presidente, penso que a proposição não podia deixar c1e ser enviada 

á f;ommissão de Justiça, á Commissão t echnica, que teria de examinar estes 
pontos de vista novos, estas innovações singulares creadas pelo projecto 
::;úbstitutivo ela Ca mara dos Deputa dos. 

Vejamos, em primeiro lagar, o dispositivo do art. 2• , § 1•. 
"E' 'l.bsoluta mente prohibido vender corno estn::tngeiras n1ercadorias 

ljrnduzidas, fabricadas ou tra nsformadas no Brasil . s ob as penas ele mulw" 
Jc dou s a cinco contos e de estellionato do art. 388, § 5° do Codigo Penal.- ' ' 

Ainda uma vez peço a attenção do honrado Itelator para o erro de im-
I res.são que ainda se encontra. n o avulso distribuído hoje na. Casa. 

No <tvul5o ainda se fali a no art. 388, § 5° do Codigo P Ema l , 
f'!"ide n_tem ente, se trata do art . 338, referente a o estelliona to. 

qua.ndo, 

Possuímos, na nossa leg islaçã o, medidas que tutelavam o in t eresse na .. 
dona! com m eclidas protectora.s ela propriedade industrial esn·angeira. . E' 
dever primordial do Estado, não s ó desenvoiver, expandir a s ua produc_ção, 
como protegei-a, tutelal-a. Do m esmo modo, assim. como é principin eor-
!(•nte n a ·sociedade de hoje o resp eito devido a o direito do trabalho, conse-
quentemente , a promessa dada por todos os g overnos, de tutelar o trabalpp, 
fui-se estendendo a. todos os povos, foi como que st- tornando um:t compro-
misso commum de todos os Governos. Da hi, a. tutela. internacional do traba:lho. 
Q\1 ' ' tambem resultava de um:L outra necessidP.de: N ã o era possivel p ennitttir 

(') Nü.o foi revisto pf'.lo orador. 



- 6Hi-

que :;õ . sobre a indu.stria de um paiz recahissem os encargos decorrentes da 
'egis!ação social, da legislação do trabalho, permanecendo em situação de 
d<B.igualdade perante a concorrencia estrangeira, desde · que o producto fôsse 
fabricado em paiz onde a producção .üu o t.J·abalho não augmentas01em en-

. cll.~go do Estado e encargo do industrial. 
Por outro lado, dac'hj. a identidade elo processo empregado por to<1os os 

.:l•~fensores das reivindicações operarias em todos os Estados e em todos os 
povos cultos, e dada a identidade de reclamações, de reivindicações da classe 
i:r~.ba,lhadorrt; ver·ificaclo, pois, em primeiro Jogar , que a identidade · das l'C· 

ei>~mações determinava, em segundo Jogar, a identidade da. solução como, em 
terceiro logar, a identidade do processo para a obtenção de soluções prote-
<)<t:.ras· do trabalho, mais ou menos a situação foi-se eorrigindo e o equilibrio 
foi-se operando. 

Mas, como desde a convenção de Pat·is de 1883 se lançou, como uma 
· n"cessidade mundial, como uma necessidade universal a protecção da pro-
priedade industrial, todos os povos seguiram o dever moral e juridico de 
tutelar, dentro das suas fronteiras, a producção estm.ngeira .. 

Ainda que se tratasse do trabalho e producção nacionaes, a imitação, 
c·:ontrafacção, toda a sorte de conconencia illicita, foram sendo reprimidas, 
pnnid~~s pela legislação interna, mesmo em desproveito do fabrico nacional, 
mesmo para a garantia da producção e do fabrico estrangeiro. 

Assim. foi-se universalizando o conceito da propriedade; assim, todos os 
~JtJVOS, inclusive nós , foram estabelecendo medidas que tutelassem a pro-
p~iedade de industria. Assim, puniu-se a falsificação, imitação, a concorren.-
-:: ia. illicita, o emprego do processo damnoso ou ruinoso da imitação de pro-
Ül!dO'> e marcas, norne's, etiquetas, etc . , de procedencia estrangeira. 

Por outro laDo, entre nós, tambem tratando-se de p1·oteger a industr·ia. 
· nl<cional procurou-se estabelecer medidas tutelares, de modo que o producto 
· p•Jdé~>se circular e chegass e ao conhecimento de todos a sua procedencia. 
Fro~urou-se , em uma lei, solver a situação, tornando-se obrigatoria, em cada 
l'Otulo, marca ou etiqueta, a exaração em lingua naeional da procedencia 
·do p!'oducto, sua ·especie, qualidade, etc., ~úncla que o producto fôsse de ori-
gflm estrangeira. 

Ma.~ do que ninguem se lembrou foi ·de estender tão longe a protecçào 
·á px·opriedade e á industl·ia estrangeira, ao ponto de dar até uma protecção, 
não reclamada, em especie, individualmente, nem pelo productor nem pelo 
syndicato do productor. 

Até hoje se punia o uso da marca, a apr·opriação do nome . estrangeiro, 
mas o que se vem crear no projecto ê essa innovação ultima inexistente, 
impossível e inadmissível em qualquer outro povo civilizado . Essa innova.• 
çã.o é a. da crt>..açfLo de uma figura de delicto para quem vender, como 
estrangejro, uma mereadoria. produzida, :fabrica da ou tt·ansforma.da llO 

Brasil. 
O SR. PAULo DEl F' t:ON'flN : - E' urna. medida absurda. 
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O S!l . lmNEu MAcHADO: - De mo.do que basta indica1· que o commer-
clante ou o productor - A - usou indevidamente do nome ou da marca, 
<:>!1 imlto1.1 indevi.damente, illicitamente, nome ou a marca. do productor es-
üangeíro, - B - para que o delicto oo dê. Basta simplesmente que elle 
ü;ga que r-1 Sl.Ja mercadoria é estrangeira, quando ella é na.ciona l, para que 
~1n·ja, logo a fig~ra do estellionato! 

Mas con1o a nossa legislação pune con1 pena..s 1nuito n1enos severas a 
eor:.currencia illicita de toda a multiplicidade de infracções, contr-a os direito.> 
qu,· a~sistem á propriedade industl'ial estrang-eira; como a nossa legislação 
não poderá punir com penas mais severas do que as que, em o1·dem geral, 
to(aS as legislações, mais ou m.enos, punem infracções dessa natureza, o 
que nós vamos ter é essa situação: as nossas marcas, as nossas industlias, 
se no estrangeiro forem imitadas. forem contrafeitas, encontt·arão penalidatles 
·~ml.is ou menos correspondentes ás que a nossa legislação consagra para a 
inírn.cção por parte do nacional, do commerciante ou de nacional que exer-
';!er a profissão no territorio nacional , ferindo direito dos possuidores de 
marcas, de invenção ou de privilegio exclu sivo, por estrangeiros, que vierem 
lançar seus p1·oductos no nosso paiz, fugindo-se , assim, ao principio de re-
dprocidade . 

A' sombra do direito ilidustrlal, do dh:eito internacional, da protecção 
á :çropriedadé, consagrada hoje em todos os povos industriaes, em todos os 
·:J(WOR civilizados, vamos estabelecer contl-a o nacional, contra o brasileiro, 
contra o commerciante ou industl·ial estrangeiro estabelecido no Brasil a 
lJenalidadP de estellionato, se venderem, como estrangeira, cmn a simplea 
ct.oclaração de que é esb·angeí.ra., uma mer{!a.doria produzida ou transformada 
"" paiz, qllando os outros povos e a" legislações outras não possuem, absolu-
tamente, um texto que puna os estrangeiros que lá, nos seus palzes, ven-
duern, como de sua nacionalidade, mercadori.as ou p1·oductos que sejam 
nf'lssos. Assim, por exemplo, quantas e quantas vezes não tem tido o Senado, 
n'Jticia de reclamos dos nossos productores, por exemplo, dos lavra dores de 
café, de proceden'cin, brasileira., vendido em toda a parte como de Java, Moca, 
e assim por deante, isto é, como de paiz que não é o nosso, lesando-se assim 
'"'' interesses nacionaes, a fa.ma do nosso pi·oducto, vendido na França como 
se fõsse das colonias francezas; na Inglaterrft, como se fôsse das colonias 
ingle?.as; na Allemanha, como das colonias allemãs, e assim por deante?! 

A Jegislaçií.o desses paizes nenhuma penalidade estabelece, para ca.sos 
· de;;>'a natureza. Entre nós, a producção nacional é punida, o trabalhador 
nlolcional ca..stigado no caso de vender producto naciona l como estrangeiro, 
não b>!ostando que nessa producção o nosso tl-abalho entre na transformação 
hr 'lSile.ir;:, para ea racterizar á sua transformação. Assiin, se a ma teria. 
prima fôr estrangeira e se a trans-formação fôr nacional, nem assim podere-· 

· mos dizer que o producto é estrangeiro . 
Flgur'e Y . J<Jx . , Sr.. Presidente, este caso . Um com.meecia.nte expõe na 
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suâ vi.tr~ne un1a gravata feita exclusivam_ente eo1n sêda~ franceza.~ cosida 
· carn. fios f;·ancezes, vendendo-a com este rotulo: "Gravata franceza " ~ 

. Pdo p1·ojceto, tra tando-se de ma.teria transformada no Brasil , manufa-
cturada. no Bt·afdl, immecliat a.mente se verifica. a figura ·de estellionato do 

5;' · do art. 338 elo nosso Codigo Penal ! 
Sr. Presidente, esüL m edida nào teria. gravidade, se se désse exclu~iva

m en te ao lesado , eorno nos casos de u so de m arca alheia, o direito àe recla-
mação, isto é , a acçã,o p enal e civil. Mas no caso, corno se trata. da figura 
d<. estellionato, qu e {) de a cção publica, que póde ser p romovida. por quem 
quer que seja, pelo Ministel'io publico, a gravidade da. medida é ex;.;epcionaí, 
vorque todo o comrnerciante, todo o productor fica á mercê de uma surpreza, 
cw ~1ma ci.lada. 

Não é só com ella que. s.e estabelece, que se estatu e como figura d e de-
li<:'to na nossa l egislaçfw penal o caso ele um da mno patrimonial, de um 
c1ireito patrimonial . 

Mas quem é lesado a.hi? (Pa-u,sa.) 
O intercissP. nacional? lD' 1nuito vago. 
'Lesado é o interesse, é o .bom 110me da industria e da producçl!.o nacio-

Ii!<l ? Isto é ta.m.bem. m uito vago . O lesado é o patrim onio economico da 
N.~.cão'? Ainda é muito vago, para qu e s e dê a figura da responsabilidade 
~! C 1Jal , que exige dan1no rnaior e rna is positivo. 

No caso de estellionato figurado pelo Codlgo Penal , no § 5", do art. 338, 
i:;to é, qmu1.do o estelliomLtario procura illuclir a boa fé e ·<a vlgi\anda da 
vietirna, s1.n ·prehendendo-a na sua innocencia e tentando obter, . para si, u m 
~ ~1c:ro ou provento, o que teve o Codigo Penal em vista foi proteg er o pa-
:r:;monio individual deste ou da.quelle cida dã o, des ta ou daquella pessoo. con-
·,J::t as manobras fraudulentas dirigidas com intuito de deslocar em favor de 
€<!ellionatarío sommas, quantias pertencentes ao patrimonio do lesado . 

Póde ser a figura de estelliona to creada p elo Sr . Cincinato Br::>_ga na 
\Tfl(HJda que a,presentou á Camara dos Deputados? 

O Sn . P .•.u w DEl FRON1'IN: - Só veiu por causa elo nome que a. subscre-
V<'U. 

O SR . IHIN'EU MACHADO: - J!Jn tretanto, o n1.eu enlinente e honrado col -
Jeg:::, Sr . Cinei.n::1,.to Braga não é advogado, militante, não P. professor nern 
:,:f:pee.ialista , de modo q u e a sua entenda foi redigida em termos de, amador, 
m :w com tanta gr:wi<lade que mandando applicar, ao mesmo tem.p o, a<; 

;n:n:l-'1 de multa de dou s a cinco cont os e as pemts de estellionato do § 5•, do 
:Jl't. 338 do Cociigo Penal, S. :Elx. mostrou desde logo que nfw conhecia. [!.s 
pr,nns CJH e !.n::mdava a pplicar, porque entre estas j á se achava a m ulta de 
dnco a 20 % do valor da cousa sobre a qua l r ecahiu o cri11}e. 

A Gsim no caso do * l 0
, do art. 2°, tendo· elle especificado que l• absolu-

tamente prohibido vendet' -se, como estrangeiras, m ercadorias produz~da.E , 

fabricadas ou transformadas no B rasil, sob pena de multa. de dous a cinco 
ecmto>J dP réis, e ele c-stelliomüo. üJ curso n<> art. 338, n. 5, elo Codlgo PenaJ, 
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.,,;quoceu-se de que o Codigo estabelece a pena de um a quatl·o annós de . 
tJrisão e mult'a de cinco a 20 ·o/o sobre o valor, mandando, sem o sàber,. 
applicar duas vezes a multa, além da pena de prisiio . 

Mais ainda, para lesões desta natu reza, as relativas á propr iedade in-
dustrial, em que se não permitte a acção, senão ao interessado, áquelle que 
G offendldo no seu direito ele propriedade, o uso de uma marca, de umfL 
etiqueta, ele um emble:rim, de um nome, de uma fôrma, e mfim, de qualquer 
dc~tes signos ou disticos com que se caracteriza ou identifica o pl·odu cto 
que 1'::>.brica ou quer proteger, não ·se admitte a acção senão em favor do 
•n oprlo lesado, certo, determinado. Como SfJ estende esse conceito de viola-
çb,o dos dire.itos inclustriaes, indeterminadamente, em favor da industria ou 
da producção nacional'? 

O seu principio p0de ser bom ... . 

O Sn. PAULO DN FRON1.'IN: - lV(as é favora.vel exclusivamente á indus - · 
~ ... ia ou á producção estrangeira. 

O Sa. IRnmu l'IIACHADO: - . . . o seu intuito é realmente louvavel ; ma~ 
a medida é odio;:ia1 está mal redigida, é iniqua, absurda e não póde ser 
.~pprovada pelo Senado; 

O SR. PAULO DE FRONTIN: Eu nfto sei se é louvavel, porque a intro-
ducção de certos industriaes . .. 

O SR. ImNETJ MACHADo: - Eu disse que o intuito é louvavel; elle visa. 
a., ·.epgurar por parte do commercio a lealdade que se quer, isto é, quem 
venda prodnctos estrangeiros, e quem venda nacionaes o faça como nacio-
nues. O seu intuito é o de fm·çar a probidade do commerciante para q u e não 
pc,r-sa enganar o comprador. 

I\1:as não podernosJ entretanto, capitular no caso desta natuí~eza, que, 
pol' emquanto, em todos os paizes é de ordem moral, dos deveres, da ethica . 
do commerciante, em uma penalidade, infracções de ordem tal , dessa gra-
vidade - estellionato, esc-r oq1W?'ie, caso em que se não concebe a figura do 

dclicto sem a manobra habil com que se desloca uma parte do patrimonio 
,~f'l um individuo determinado para outro individuo determinado t ambem . 

Trata.-!'e, pois, de uma medida de protecç1i.o á industria nacional, para 
espalha; no paiz a confiança no producto nacional , para habituar o pov·J 
a conhecer o producto nacional, etc., medida evidentemente, de in tuitos 
,protecc.ionistas, que visa desenvolver a i.ndustria nacional, a fo-mentai-a, 
mas que não pôde ir tiio longe que chegue a t r a nsformar e~se intuito em . 
gendm··l'IW, destina do a pegar o individuo que quer enganar o comprador, a 
conduz.il-o para a prisão, sob o estigma de estellionato e com as penalidades 
respectivas. 

O SR . PAur.o mJ FRoNTIN : - Nas industlias nascentes, muitas vezes ê 
nGcessario que a producção não seja .. . 

O SR. lRINiilU MACHADO: E' necessario e vou dizer porque muitas ve-
zes se tolera. Por isto: é ·que até hoje ô . direito industlial não estabeleceu 



- t)20 --

1Jena.lidad<:' senão para o caso em que o engano é positivo .. em que a les&o. 
:PHtrimonial é evidente . 

O SR. PAuLo DE }I'RoN'I'IN: - Quando ha contrafacção, imitaç;ôE-s . 
O SR. IRIN~lu MACHADO: - Mas disto temos muitos casos no Bra.si! em 

q·uc a industria nacional sü opera con1 rnaterias primas estrang;·~ir.lS. l\. in-· 
d u stria ele tecelagem da sêda, por exemplo. Chegamos a tet· fabrica.s inteiras 
.';e sedtt que imporia m os fios de seda, fabricas de renda, e as d<". a.Jg·odào 
rneStno. 

0 SR, PAULO DE FRON'l'IN : - H:-1. via tecelagem, n ã o havia fiat;âO . 
O SR. lmNl"!lU MACHADO: - Mas houve tempo en> q ue t udo era impo:dado .. 

A'> fabr-ieas de guardas-chu va ou ele chapéos de sol de seda -importa.vi.tm tud o, 
<J t é o castiio. 

O Sn. PAUL{) DE l~rtoN'ITN : - Eu vou n1ais longe . Posso eita r uxn caso 
C(H1Cl'eto . A •industria da fabricação ele chumbo de caça nào pôde ';er intro-
dnzi<la no n1ercado senão con1o n1.a1'ca estrangeilc:L. Foi un1a. fantasia qu e 
Bâo prejuãicou a ninguen1. 

O SP.. IRINEU lVIACHADo: - Assim R transformação é que era naeional. 
O ~ndividuo q u e põe na s ua vitrine guardas-chuva. de seda eom o ca,bo, 
a rmaçã o, t udo es t rnngeiro, est{t immediatanwnte su jeito á pen a de este!-
~1r.nato. 

Ha indu.stria.s, como por exemplo a da eerveja, em que torta a rn><teria 
r·tüna é ünPortada, rnachinis-Jnos, oper·arios n1.estres e tc. , só entrando neiia 
~ agua nacional . 

Hoje ainda tetnos gTande parte de Tiossas inclu :-:; trias que prec.isarn , n1ui -
tas=- veze:-;, desse recla1ne, dhr.endo seuB n1::t.nufa.cturciros nas sua.s 111~-u·ca::-:.- que 
~:...s t~eus a.r t!gos são fra..nce'kes ou. inglezcs, s,eln que is s o cause o n1enor àamno 
physico, . ou pat:·ilnonia.J, porque não se vende por mals do q,ue se <ievi~t ven-
dÇ,r .. 1nas s irllples1nente que colloca est~ dístico de n1.ercadoria e~tra.ngeira, 

;..-c:n: indicar ne.ntnnna casa, nenhun1a. fabrica, 1.1enhun1 fabricante, nenhum 
ccmmerciante estrang·eiro como o propriet<n·io da m ei·cadot'"ia ou como o seu 
exportador. 

Portanto sem f raudar· o direito de quem que r q u e se,i R, n 1ns u ;;a.ndo o 
d ·i. .~- ti~o de 1nerc~1.doria. estrangeira., fab1:~e-.ada na Ing-laterra, na l~rança, na 
A.llemanha, simplesmente o fazem para atti"<thir o naeional , que procura. OIS 
p·,-.ductos das inélustrias <lesses paizes, pm· julga i-os mais perfeitos. 

O SR. PAULO nu l"noN'nN : - Para combater os produ ctos es tm,ngcíros é 
qu.-.. teve inicio a industria nacional. 

O Sn. IRINl"!lU MACHADO : - ~l'odo m u ndo sabe que ''~s industl'ias de tece-
lagem, de t ecidos de <llgodão do Bra-sil começaram todas vendendo >< s u a 
chita como estrangeira, a té h a bituar o naciona l, que só ehegou a conven-
cer--se do valor <los nossos productos, éle que elles era.rn tão bem ou rnelhor 
f <: brieados que os produetos es trangeii·os, muito tempo depois . 

_Muitas ve?.e~ o commerciante, sem o intuito d e l eza.r o c01npraclor .. . 
O S n . PAur,o DR T!'RoNTIN : - Defenuo mais o industrial , p orque é o ne--
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gociante que m aug·rnenta o preço da. mercadoritt· de.pois de obtida do in -
dustr'ial . 

O SR. IIuNmr; MACHAJ){): -- ... sem o intuito de prejudicar o r:otTespon-
dente estrangeiro, sem o intuito de fraudar o possuidor de uma mat·ca ou 
titular de um direito estrangeiro, attrahir a COUfÜmça dO publico, pa t·a l}Ue 
r.; venha. buscar na sua loja, na sua indústria; simplesmente pat·a des p ertar 
interesse por parte do consumidor do genero. 

Sendo o Brasil u1n povo industrialmente mais rürazado do que muitos 
9u.tros; teremos de noH s ujeitar a essa preferencia sobt·e a industria mt-
ci.onal. 

Penso que nào podemos vota.r uma medid<.L dessa natut·eza. 
0 S!L PAULO DE FHONTIN: - Divirjo, nes..'3e pont o , de V. :mx. Com o as 

"'nedidas (l e e1nergencia são urg·entes, votan1ol-as e, depois, apresentemos un1 
projecto revogando-as, como se fez o anno pass ado c om refeeencia ás medi-
à:qs sobre as metades ouro e papel do &'Lldo ouro. 

O.- SR . ImNEllJ MACHADO: - .Julgo que não podemos e VOU dizer porque . 
Não por> em os resolv .• er esta questào dentro de dom; ou tres dias . 

O SR. PAUL<l DE li'rtoNTIN : - Embora eu seja contra i t m edida, votarei 
?. favor. Apresentarei , opportun amente, um projecto revogando-a . 

O SR. MoNr.z Somrf:: - Melhor s eria destacaJ-a do projec:to. 
0 SR. P .uTI.o DE FRONTIN: Não haveria tempo . 
O S!L IRINEU lVtACHADO: - Eu acho que a. medida é inconvenien te. , inoqua, 

(}(liOSH .. 

O Sn. PAVLo DK :B1WNTIN: - Até ser emprega da,, havel'á tempo de r e -
voga-l-a . 

O Sn. IRINElf ~iACHADO: - Mas, Sr. Presidente, ha. tempo suft'iciente 
l.i~tra. que o com1nercio se a proveite da lei de emergencia. 

O SR. PAuLo DE FRON~'IN: - Não a poiado; já es tamos em Agosto e :~ 

tl"!lida só poderá s er executa da até o fim de Setembro . 

O Srt. Im.NNIJ i\'fACHADo: - Aqui está , n a propo,-rição da Ca ma.ra.: 

' ' Os direitos sobrB 1~1erca.dorias importa.das serão cobrados, a: 
pm·tir &'1. data desta lei, nas bases de 40 o/o , om·o, e 60 o/o ,· papel , 
para as despachadas [tti" 30 de Setembro proximo." 

Interrogo o paiz, int errogo todos os jurisconsultos: O commercio não 
tem tempo, em um. mez e dias, para despachar as m ercadorias a exportar?! 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Nào tem tempo, porque não tem os recur-
~os. E' preciso attender: Se eu despachat- tnetade das mercadorias que tenho 
pru-a vendet·, obterei recursos para tirar outra tnetade. 

O Sn. IRINEU li1:ACHADO: - Mas não são tres ou quatro dias que emba-
1'8Ç3.m . 

O SR . PAULO DEl FnoN'.rrN: - Se a proposição voltar- á Camara, são mais 
quinze dias perdidos e nós não podemos prorogar os prazos . 
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O SH .. IRIN!lTU MACHADO: - Podemos estender es8as medidas até Outubro 
e Novembro. 

0 SR. PAULO DEl FRONTIN: - Não acredito nisso. 
O SR. IRINEU MACHADO : -Acho que nestas medidas ha grandes respon-

sabilidades por parte da Camar a . 

O SR. PAULo DE FRoNTIN: - Ha mais van tagem em q u e a medida ab-
~vrda que figura na proposição e que irá prejudicar a industria nacional e 
oue não se justifica, seja approvada agora é depois então revogada. 

O SR . IRINEU MACHADo: - Mas eu penso que o commercio tem tempo 
v:ra retirar ~'.té fins de Setembro e se os seus despachos forem de tal voe 
lume, de tal natureza que ainda precise ir buscar uma segunda e terceira 
oarcella, este commercio não pôde resolver a situação até Setembro. 

0 SR. PAUJ,o DE FRONTIN: - Tem prazo até Outubro. 
O SR . ImNEU MAC:HAPo: Então, tem tempo de pagar até Setembro, 

vender· as mercadorias ... 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Não teni tempo. 

O Sn. ImNEU MACHADO: - Então, a medida não a.p roveita. ô p1'azo é 
curto. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - :Mas que havemos de fazer? 
O SR. IRINEU MACHADO: - V. Ex. allude ás mercadorias retiradas em 

Setembro para que, com o producto da sua venda., o commerc:io retire novas 
mercadorias, aproveitando-se da segunda parte. Penso que o commercio 
t~m tempo até fins de Setembro para fazer isto. 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Mas V. Ex. se esquece que este proje.cto . 
voltanclo á Camara, demora ainda uns 15 dias. 

0 SR. IRIN!ill MACHADO: - NftO creio isso. 
O SR. PAULo DE FRON'l'IN: - Lembre-se V . Ex. do tempo que levou a 

emenda vinda da Camara . 
. Se o Senado sabia que havia necessidade do projecto voltar á Camara. 

por que não apressou essa volta e, ao contrario, retardou-a, perdendo um 
tf'mpo precioso? 

O SR. IRINEU J\iACHADo : - Para ver ·[;e chegavamos a um accôrdo. 
Mas, Sr. P residente, t emos o prazo até 30 de Setembro para se retirar 

as mercadorias. 
0 SR . PAULO DE FRONTIN: - 0 Pl'Ojecto fa.lla em Agosto e Setembro. Se 

não passar em Agosto, será um projecto absurdo, porquanto, terá a data 
''e Setembro, tornando-se, assim, uma medida con1 caracter retroactivo: 

O SR. Im:N~lu MACHADO~ - A medida que V . Ex. alludiu que é angus-
tiosa á falta de tempo, é esta: 

"Os direitos sob1·e mercadorias importadas serão cobrados, a 
partir da data ~esta lei, nas bases de 40 o/o, ouro, e 60 o/o, papel, 
para. as despachadas até 30 de Setembro p1·oximo, e de 4.5 o/o, ouro, 
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e 55 o/o, pa pel, para as . que o venham a ser no decorrer do mez d~. · · 

Outubro do corrente anno. 

P arece-me, pois, que 1:1 commercio tem um mez para resolver. 
O SR. PAuLo DE FRONTIN: - Quando a medida foi apresentada, houve ' 

uma 'modificação na redacção. 
0 SR. IRINEU MACHADO: - Mas aqui está assim. 
O SR. PAULo DE FRoN~·rN: -Portanto, está perdido o mez de Agosto. 
O SR. lRINEU MACHADO: - Naturalmente o legislador calculou que O.· 

mez de Agosto fôsse absorvido na elaboração e discussão da lei . Vê-se bem 
que o intuito da lei foi dar dous mezes de prazo: Setembro e Outubro. 

O facto é que o projecto dá ao commercio, até fins de Setembro, para 
gozar da primeira tabella, e até Outubro para gozar da segunda. 

Se o Governo, a maioria parlamentar não desejava crear difficuldades; 
niio viésse enxertar nesse projecto dispositivos contrar1os ao interesse pu-
blico . 

Não foram quatro dias que absorvi no estudo ela materia, que alterará 
a situação. 

O SR. PAULo DE FRONTIN: - V. Ex. levou mais de uma semana. 
O SR. IRINEU MACHADO: - Perdão, eu recebi em uma terça-feira., .á noite, 

e entreguei na segunda-feira seguinte; quatro dias, portanto. 
O SR. PAULO DFJ FnoNTIN: -V. Ex., recebeu em uma segunda-feira e 

a reunião foi na terça-feira da semana seguinte. V. Ex. entregou na se-
g unda-feira. 

O SR. IRINEU MACHADO: - Eu não tenho culpa que o honrado Presi-
drnte da Commissã o de Finanças estivesse no recinto occupanclo a tribuna. 

O Sn . PAULO DE FRoNTIN: - Mas o honrado Presidente da Commlssão · 
·de Finanças, esteve lá, depois. 

O SR. IRINEU MACHADo: - Eu ch eguei a tempo, e o voto foi entregue 
immediatamente, mas o Sr. Presidente da Commissão de Finanças estava 
no recinto, mandámos chamal-o, porém, S. Ex. estava discursando na 
tribuna. Podia ter sido lido na segunda-feira e eu mesmo concordei que 
fôsse dado como lido. 

Eu concordei que se désse como lido na propria segunda-feira, para 
.sE-r publicado na terça . Por consequencia só teria demorado, com o meu 
pedido de vista, quatro dias. 

O SR. PAuLo DE FRoNTIN: - Esse é um modo de contar exquisito. Se 
tf,rça-fei ra tivesse sido assignado, na quarta era lido, entrava em discus~ 

·,;!?o na 5•. Porta nto, perdeu-se uma semana. 
O SR. IRINEU MACHADO: Todos desistiram do pedido de vista para. que 

c,u exf'rcesse esse direito. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Logo, OS votos já estavam dados. 
O Sn. IRINEU MACHADo: - Todos, o Sr. Soares dos Santos, V. Ex. o Sr. 

Sem1<!or Lyra, todos concordaram em desistir para que eu pedisse vista. E 
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~~ueli~s di~ foram absorvidos no traballio de tentar um accôrdo para re-
... ir[lda do projecto dessa medida, que é uma verdadei~á exeresc~ncift. 

O Sn. PAuLo DEl FRoNnN: - O accôrdo não podia ter sido feito antes. 
Je chegar o ~rÔjectó â, Cominis~ão de FiÍ{anças? Se isto não é obstrucção, 
.et não sei a q~e se po~sa ch.;tffiar ob~trh~çã:o. 

O SR. IRINEU M.w:s;ADo: - .Escoaram-se todos os dias em t~ritátiva~ 
inuteis para se arrancarem do projectó esses cancros. 

o que não é possível ccinceber, é a maioria, ~~l endo-se da angustia do· 
~árnmercib, da ~ittiaÇão afí!icÚvà. ein ~ue está, qu~ira ürar .riútido :Para en-
te~tar ~sses cÍi~positivos . :Respondeu-se a todas as nossas interferencÚ1s qtie 
mam inedidas gove~·namént~es, que pelas quaes o Governo se interessava, e 
.cjrie, pórtanto, iJ.ão podiam sahir do projecto. A todas as nossas diligeiJ.cias , 
a todos os no~sos esforçÓs pàr~ q~e essa ~edida, que não ~abia na lei de 
~fu.~i'fê;;,cia, fõssk dell~ · ~eÜrada, r~spondeu-se ~:Ystematicam\mte que a 
~Ío~i~ insistia por ellas, que havia d~ vota!-~. Vê-se, pois, que esses dia~ 
não foram absorvidos com o intuito exclusivo de ·prejudicar o andamento 
~(; projecto. 

0 SR. PAULO DEl FRONTIN: - Se 
n J,c.dida e está proc~mnci.'o de~orar ,., ;· ~ . 
;,~•strucção . 

V. Ex. sabe que a maioria approva a 
a passagem do pro:)ecto, está fazendo 

· o. SR. IRIN~u MA~HADo: - Ora, queira v. Ex. perdoar-me. Eu peço 
a pala~'ra ãs t~es e mkia da ta;·de, quando não ha mais nÜ.mero para se 
~;~·tar na Casa, como posso obstruir? 

o SR . PAuLo DEl FnoNTIN: - Eu não ,digo que V. Ex. esteja obstrufndo 
·~k~i~. m'as ob~trÜiu quando pediu vista do projecto. 

O SR . I~NJÍJU :M:ÂcH.ADo: ·_ Nã'o era ·a inda occasÜio de se votar. To.do3 
;tiócÍa Ünh'amos a 's noss~s duvidas e pretendiam'os dar 'da trib~na a razão 
dcllas . Se qnizessemos o~struir teriam os cada um pedido .o seu prazo. 

O Sn. PAULo DEl FnoNTIN: - P~ra isso havia a urgencia. 
'ô .SR . rn:r·N~u i\ú.cHADo: P~r ~ue V . Ex . não pedira então a ur-

jienci'a 7 
o 'sn ~ P~ULO DE ThONTIN: :__ Simplesme~te po'r úma attenção pessoal 

.a V. Ex. 
O :;>n. Inr~EJu MAcruoo: - Sr. Pni~idente, revelou-se o interesse de 

~·Rnter OS disposltivos absu'rdos acima de qu'aesquer outros, porque havia 
t('mpo, meio e modo de se corrigir o projecto. ·Mas, os honrados coü,eka·~, 
~'enad·o;es 'Q.u.e . c'onstitu,em ·~ ~aioria desta ca'sa, ~olidarios com a maioria 
da outra, declaram que de nen'hum modo retiravam do projecto essas me-
didas. 

Affirma-se que se quer áttender ao commercio e, entretanto, diz-se que 
a medida . g.overnamen.tal, que por ella se bate o Gov'erno, ~ã~ aiH;ià. in.ão 
n~m. do_ art. 3" nem do art. 5", ~sto ·é, da medida que o aut~riza a fazer novas 
,~b! â~ .. se julgar necessarias e do a rtigo que autoriza a União a dar o seu 
omdosso. 
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O Sr. Homero Baptista levou cerca de 15 'dias para mandar limas in-
formações; o Sr. Antonio Carlos, tão louvado, levou mais d'e llm mez com 

· ·o projecto nas mãos. 

O Slt. PAúLo DE FR.ONTrN: - Dahi as reclamações constantes do com-
i'tffi'f<:!i'o contra 'todas 'a:s obstru·cçõ·es feitas na Camara. 

Q SR. I'!u:NEu MACHADO: - Más conü·a o ·senado ninguem reclamou. 
·O SR. PAuLo DE FR'ONriN: - Do mes'ilw modo se redamou contra V. Ex. 
O SR. lRINEu MACHADo: - Nã:o ha tal; não tem havido nem reclama-

!;o(ies do commercio. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - V. Ex. não leu ainda o que à. Liga Côin-

mercial solicitou. Ella pediu maior urgenCia para a solução da qu·estão. 
O SR. lRINEU MACHADo: - Todos os cofumerciantés éõm ·quem tenh'O 

c:onverp,ado disseram-me que é odioso que o 'Governo se ·prevaleça 'da occa-
·r;iiío para enxertar no projecto medidas dessa natureza. Elles julgam ne-
(·.e!;'sariq espungir absolutamente o projecto ·das medi'das ·odiosas 'qu·e elle 
·encerra. 

O 8R. P.I.ÜLo DE FRo:NTIN: - Não é o que está no officio dirigido ao 
· ~c,.nado pela Liga do Commercio, nem nas reclamações da Associação Com-
'fflereial. 

O SR. IRINEU MACHADo: - Eu tenho o dever pelo mandato de Senador 
d ·e •attender, nã:o ·sómente aos Interesses '<lo ·comme•rci'o, mas aos ·do 'The-
· ~ouro, aos do Districto Federal, á minha consciencia e á riünha vontade. 

·Já disse ·qüe sou se'nhor 'da minha vontade e qüe de11a uso ·como quero· · 
Cl ·com·o entendo. 

0 SR. PAULO DEl FRONTIN : Perfeitamente; ning'üem ·contesta a ·appli-
·-cação da vontade de V. Ex.; eu tambem sou senhor da minha e della uso 
·<·orno entPndo e como quero. 

O SR. IRIKEIU MACHADO: - Sou, portanto, juiz soberano. Entendo, nn 
:fórma do meu dever ... 

'O SR. 'PAULo 'DE FRONTIN: - Pois eu entendo o ·contrario 'e tambein sou 
igua:l juiz soberano da minha op'iriião. , 

O SR. lRINEU 'MACHADo: - ... combater ·a Inserção no p 'rojecto 6e ··tne-
·dida.s absurdas, disparatadas, odiosas, escandalosas. 

Não podia nem posso deixar de manter a mais absoluta affkmativa de 
·que cumpro com o meu dever, forçando a maioria, já não a desculpar-se 
c <Jm a angustia do tempo, mas a ·confessar que as medidas são governa-
numtaes. 

O ·SR. PAU:Go 'DE FRoNT!N: - Como eu não sou da maioria, não tenho 
'rtada a confes.sar. V. Ex., diz, mas isso ·não ·me ·corista. 

O SR. IRINEU MACHADO: - O honrado Relator, Sr . Francisco Sá, 'decla-· 
'rou •que ·as ·medidas são 'governa:mentaes; o no'n'rado Presidente da Com-
·missão de Finaric;ias, ;sr . ·Alfredo Ellis, fez-me ·igua1 ·declaração, no qi.Ie ·foi 
s€~unda<'!o •Ilelo ·honrado Vice-PI'e&idente desta Casa. Já enumerei tres tes-
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t.tmunhas. Poderia enumerar outras muitas, mas não ha outras mais auto-
rizadas do que essas. ··.·,. 

Sabem todos nesta Casa que a qualquer tentativa para se eliminar · do 
orojecto medidas odiosas que alli se acham, respondem-nos sempre, syste-
m3.ticamente, que as m,eàidas são governamentaes; que O G-overno por eUM 

se interessa, àellas taz questão e o Senador pelo Districto Federal, mesmo 
m'o affirmou que as medidas eram governamentaes. 

0 SR . PAULO DE. FRONTIN: -Eu, não. 
0 SR. lRINEU MACHADO: - . . . dizendo que nfto é o Sr. Prefeito do Dis'-

tricto Federal quem se interessa pelo art. 5°, mas o Governo Federal. 
0 SR. PAULO DEl FRONTIN: - Eu disse a V. Ex., que O Prefeito, · par'd. 

ré.alizar o emprestimo podia, provavelmente, dispensar a garantia da União. 
d8 que se incumbe o art. 5° do projecto. 

O SR. IRINEU MACHADO: - Recordar-se-ha V. Ex., haver ditb que não 
foi o Prefeito quem pediu, mas o Governo Federal. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Eu não di:;;se isso. 
O SR. IRINEU MACHADO: - Quando se chega á idade avançada, a me-

m~ria falha, muitas vezes ... 
O SR. PAULO DEl FrioNTIN: - E neste caso, a de V. Ex. ha de falhar 

tambem. 

O SR. IRINEU MACHADo: - Eu affirmo que V. Ex. disse que o Prefeito 
uão se interessava ... 

O SR. PAULo DE FnoNTIN: - O que eu disse foi que o Préfeito não se 
interessava pela garantia da União, porque elle esperava. o emprestimo .ex-
terno, me:;,mo sem essa garantia. 

O SR. IRINEU MACHADo: - Mas, já que tenho o depoimento dos Srs'.' 
Azeredo, Fra-ncisco Sá e Alfredo Ellis, todos ... 

o SR . PAULO Dl!l FRON'flN: - Mesmo porque não sou governamentaL 
0 SR. lRINEU MACHADO: - E' meio governamental. 
O SR. PAULo DE FRONTIN: - Sou independente, em materia de Governo. 
o SR. IRINEU MACHADO: - ... me declararam que a medida era governal" 

m~ntal. Mas tenho melhor informação : o proprio · Sr. Antonio Carlos· me 
ckclarou, quando me procurou .. 

0 SR. PAULO DE F'fWNTIN : 
temunho. 

Logo, V . Ex. não precisa do meu tes-

O SR. lRINI!lU MACHADo: - V. Ex. declarou ao humilde orador que o 
Prefeito não tinha sido o autor da idéa, que essa era do Governo Federal. 
Ali.ás, não precisava da informação do nobre collega, porque o proprio Sr. 
Antonio Ca rlos me havia explicado que a medida fôra pedida pelo Governo 
Federal. 

Tenho ainda melhor informante, o proprio Sr. Carlos Sampaio, quando 
veiu offerecer ao Senado, sem autorização do Conselho Municipal do Dis-
tricto, a casa da Avenida Rio Branco, pa ra séde deste ramo do Congresso, · 
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·•;qui . disse a varios -Srs. Senadores que não fazia questão dessa medida, 
ac;crescentando que ella não partira delle mas do Governo Fed·eral. 

O SR. PAULo DE FRONTIN: - Eu só disséra a primeira parte: Que o 
Prefeito não fizera questão dessa medida, porque pretendia fazer o empres-
timo no exteri9r, sem a garantia do Governo. Quanto á parte final, não 
affirmo, nem contesto, porque se disse não me recordo. 

O S!l. IRINEU MACHADo·: - De maneira que outros collegas a pleitearam 
no dia seg-uinte. 

Creio que o Governo, infelizmente, não terá a coragem de repudiar a 
p~t<ernidade do seu filho, do seu monstrengo. A medida é governamental; 
fc.i solicitada pelo Governo, que fez della questão. Quer dizer que o Governo 
!ó'C prevalece das angustias do commercio, para arrastar o Senado ao voto 
·favm;avel não só á medida do art. 3° como á do art. 5°. 

Qua!lto ao 1• do art. 2•, estou certo de que o Governo não faz ques-
·tão alguma do filho do Sr. Cincinato Braga; não o adaptou. 

O SR. PAULO DEl FRONTIN: - Felizmente, porque delle poderemos estar 
;i'.'res muito em breve . 

O SR . IRINEU MACHADO: - Sr. Presidente, a hora vae adeantada. Peço 
a V. Ex. que, adiando a discussão pelo adiantado da hora, consinta que, 
interTompendo o meu discur~o, que tanta irritação causa. aos meus collegas, 
mas que tanto jubilo trás á minha consciencia, pelo dever 
eanclua-o amanhã. 

que cumpro. 

O SR·. PAULO DE FRON'l'IN: - Não estou irritado. Acompanhei com muito 
,h•teregse as palavras de V. Ex. e, até, em certos pontos, apoiei a opinião 
GC V. Ex . 

. 0 SR. lRINEU MACHADO: -- Mas approva O projecto. 

Como tenho a opinião de que o commercio tem tempo para agir no de-
êurso dos mezes de Setembro e Outubro, com as duas tabellas, cumprirei o 
'ni<~~~ dever, deixando ao Governo a responsabilidade pelos males que a me-
·d~d<>. vae acarretar ao coni.mercio, á industria e á Nação . 

A~sim, Sr. Presidente, rogo V. Ex., se digne adiar a discussão, ga-
J'.:tT>tindo-me a palavra na sessão de amanhã, promettendo eu começar o 
~eu discurso na hora do expecllente, afim de ter tempo de concluil-o amanhã 
1~csmo. (Muito bem,· muito bem .) 

O Sr. Presidente: - Na fôrma dos precedentes, vou· consultar a Casa 
wbre se consente no adiamento da diSC1J.SSão do projecto, devido ao adian .. 
t.ado da hora. 

Os senhores que consentem no adiamento da discussão, queiram levan-
' t,q r,.se. ( l:'wtu;a. ) 

Foi -approvado . 
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]'ica a,(jiada a discussão, co.~tinuando com a palavra o. Sr. Se.nador Ili-
neu Macha.dQ. 

Nada mais havendo a tratar,. vou levantar a s~ão.. 

SESSÃO DE 25 DE AGOSTO 

E' anrLunciada a votação da emenda da ·camara s u:ostitutiva do projecto 
!i. 2, de 1921. 

O Sr. lrineu Machado (pela orde·m): - Sr . Presidente, tendo sido a 
questão examinada na Commissão de Finanças, artigo por artigo, e havendo 
d unanimidade dos membros da Commissão se pronunciado em favor d\) 
lirt. 1•, mas não .se verificando o mesmo, em relação aos demais, requeiro a. 
V. Ex., que consulte a Casa, se não é attribuição m esmo de V. Ex., sobre 
st· consente que a votação do substitutivo da Camara, seja feita, emenda por 
eme~da. 

I() Sr. Presidente: - O Regimento peqnitte que a Mesa o faça. 
Vou submetter a votos o art. 1 • e seus paragraphQs: 

Art. 1.• Toda a mercadoria importada, em deposito nos arroazen& dafl 
Alfandegas, á data desta lei, é dispensada até 30 de Outubro do corrente 
anno, da taxa de armaz:enagem. 

§ 1 . ~ O Governo intervirá ' junto ás emprez:as arrendatarias, ou conces-
sionarias de portos, afim de nelles conseguir esta dispensa, sem onus para o· 
Thesouro. 

§ 2.• A venda , em leilão, de mercadorias cahidas em commisso, salvo an 
do: facil deterioração, é suspensa, até 31 de Outubro do corrente anifQ, em 
todas as alfandegas da Republica. 

3.• A cobrança da quota ouro do imposto de importação pat·a consull):~ 
sobre as mercadorias. a inda não despachadas, entradas até a data d~ pre-
sente lei, será feita até 30 de Outubro futuro, á taxa fixa de 3$850, papel, 
por 1$, ouro. 

·§ 4." Os direitos sobre mercadorias importadas · serão cobrados, a partir 
<'h data desta lei, nas bases de 40 %, ouro, e 60 o/o, papel, para as despacha-
das até 30 de Setembro proximo, e de 45 o/o, ouro e 55 o/o, papel, para a3 

que o venham a ser no decorrer do mez de Outubro do corrente anno. 
Os senhores que a,pprovam o a rt. 1• e seus paragraphos queiram le-

vantar-se. (Pausa.) 
Foi approvado. 
Vou submetter a votos o seguinte art. 2•: 
Art. 2.• O Governo Federal providenciará, como julgar mais conveniente-~-

1l<.ra o fomento do consumo interno e a exportaçiio dos p,rodu.c:tos .da in-
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.1ustria nacional, entrando para esse fim em accõrdo com ·os Estados ·e. . o. 
Districto Federal. 

1§ 1.• E' absolutamente prohibido vender-se como estrangeü·a mercado-
r'il produzida, fabricada, ou transformada, no ':Brasil, 'sob as .penas de' multa. 
~·e 2:000$ a 5:000$, e de estel!ionato do .ârt .' 388: :§ 5°, .do Codigo 'Penal. 

§ 2.• São diminuídos de até 20 ~o n::s estradas de ferro exploradas pel:l. 
União da dáta. desta lei a 30 de Abril de 1922 os fretes de productos agri-
-colas (com excepção de ca~é e adubos), despachados do interior do paiz para. 
'-'"' seus portos de mar, comtanto que não estejam sujeitos a imposto esta-
dual de exportação, ou que haja si?o feito, pelos Governos dos Estados in-
n~ressados, abatimento igual nos seus Impostos de exportação, a serem cobra-
dos na vigencia desta lei. 

,§ 3.• O PreRidente da Republica é autorizado a promover, a rea.Jizar, nas 
~o.ndições que julgar conveniente, a wan·antagem em moeda ouro de café · 
adquirido pelo Thesouro Nacional e a vendei-o em partidas, de accõrdo com 
.as conveniencias do mercado interno. 

§ 4.• O Governo Federal é autorizado a providenciar, sem onus para a 
mario publico, sobre a wm-ra_ntagem, no exterior, de productos nacionaes. 
que não sejam de facil deterioraç'ão, por interineilio de firmas, ou bàncos, de 
p!imeira or<lem dando sempre preferimcia para trá.nspot'teá aos vapore's·· n:l:-
(.:.ionaes. 

O Sr. h·ineu Machado: - Peço a palavra pela ordem . 

O Sr. Presidente: - Tem a palavt·a o nobre Senador para encaminhar 
a votação. 

' · 

O Sr. lrineu Machado (pela ordem): - Sr. Presidente, requeim a 
~/. Ex., a · 'vota9~o do artigo. i>O'r p~ragraphos, porque desejo votar c'oi1tea 
ü § 1" e não contra os demais. 

O Sr. Presidente: - Farei a votação por partes. 
Os senhore~' que approvam o art. 2•, ·salvo os paragraphos, queiram Je-.. 

' Vantar-se. (Pd-usa .·) ~~ 
Foi approvado . 
(!s. semho~es que ap-?,t·ovam o I§ 1•, queiram levantar-se. (Pausa) 
Foi appr'ovado . 

O Sr. lrineu Machado (pela ordern): - Sr. Presidente, requeiro veri-
fiC'ação da votação, afim de assi!l'nalar o meu vq_to contrario. 

O Sr. Presidente: - Os senhores que a pprovam o § 1_•, do art. _2,". 
quf'iram lenvantar-se e conservar-se de pé, afim de se proceder o á verifica-
<;ào. (Pausll . ) 
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Votaram a favor 30 Srs. Senadores . 
Queiram levantar-se os que votai·am contra. (PCliUoo.) 
Votaram contra cinco Srs. Senadores. 
l<,oi a.pprovado o § 1 o do art. 2°. 

O Sr. lrineu Machado: - Lembraria a V. Ex. , Sr. Presidente, que· 
l'f'di apenas que fôsse separado o ·§ 1°. 

O SR. PAULo DE FRoNTIN: - Podia votar conjuntamente os outros pa-
Iagraphos. 

0 SR . PRESIDENTE : - Pel'feitamente . 
São approvados os §1§ 2°, 3° e 4° do art. 2°. 
Art. 3° (lê): 
"Art. 3. 0 O Governo deixará de iniciar todas as obras que, a seu juizo,. 

'não forem de grande vantagem, ou de urgente necessidade, para o paiz . 
Paragrapho unico. Fica o Governo autorizado a suspender todas as 

obras que já estiverem em execução e cuja suspensão não acarrete prejuízo· 
maior para o Thesouro. " 

O Sr. Irineu Machado (1JaTa taze1· ·uma declaraçã.o de voto): - Sr. 
Presidente, pedi a palavra para declarar que voto contra este artigo. 

O SR. PREO'!IDENTE : - V. Ex. m a ndará por escripto a sua declal-ação á 
Mc~a pa ra poder constar da acta. 

0 SR. IRINEU MACHADo: - Perfeitamente. 
São approvados o art. 3° e o seu paragrapho unico. 
São approva.dos o a.rt. 4° e seu paragrapho, que dizem: 
"Art. 4. o As letras ou notas promissorias a que se refere o n. 4 do· 

art. 50, da lei n. 4 . 230 , de 31 de Dezembro de 1920, poderão ter prazo até 
12 mezes. ao serem emittidas, ou renovadas, desde que, com endosso do 
Banco do Brasil tenham por objecto operações que visem a execução de 
plano official relativo á defesa da producção nacional, ouvido em cada caso 
o fiscal do Governo .e o director do Banco do Brasil. 

Paragrapho uni co. Serão a dmittidas a redescontos as letras de cambio· 
em moeda estr3.ngeira, sacadas por exportadores contra credito confirmado 
por banco de 1·econhecida idoneidade, estabelecido fóra do paiz. " 

E' annunciada a votação do seguinte art. 5°: 
"Art . 5.0 E' autorizado o Presidente da Republica a conceder a g-drantia 

da Uríião ao emprestimo de que trata o art. 42 da lei n. 4.230, de 31 de 
DPzembro de 1920, uma vez que o seu pr·oducto se destine a resga t e de t>m-
prrstimo, internos ou externos, da Prefeitura." 

O Sr. Irineu 1\IIa-chado (~) (pcwa ta.zer uma declM·a.ção de voto): -
Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para fazer a declaração de que voto-
contra este art!go. 

('') Não foi revisto pelo orador. 
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Primeiro, porque, de accôrdo com o § 1° do art. 12" da Lei Organica do 
Districto Federal, os emprestimos municipaes não poderão, por seus servi-
ços de juro:;. e amortizações, exceder, cada anno, o producto da renda .annual 
do imposto predial. Sendo esta renda de 24.500:000$000, e já attingindo o 
sPrviço de amortização e juros, cada anno, á quantia de 4G.600:000$000, sem 
incluir os dos dous emprestimos realizados este anno, que montam. a 
f O. 000:000$000, penso que o emprestimo será grandemente nocivo aos inte-
l esses do Districto. 

Segundo, por-que não permittindo a Lei Organica do Districto, que seja 
üada em gar·antia nenhuma renda, a approvação desta medida, que é a re-
novação ou a revalidação da lei orçamentaria em vigor, de um lei federal, 
~.'lerá altamente nociva aos interesses do Districto, á sua população, a seus 

,;cntribuintes, vem permittir que -sejam dadas em garantia de novos empres-
timos outras rendas que não sejam provenientes do pagamento do it;Iposto 
predial. 

Ora, sendo a receita do Districto Federal de 60 e tantos mil contos e 
já a.ttingindo o sm·viço de _ amortização e pagamento de juros a quantia de 
-i2.600: tl00l)OOO, sem contarmos com mais alguns· milhares talvez '4. 200 rela-
tivos ao actual emprestimo, portanto, cerca de 47 ,mil contos , não incluindo 
a amortiY-ação e pagamento de juros do emprestimo de 1919 , que importa em 
mais de um milhão de dollars, a partir do anno proximo, essa· despeza se 
<'levará a 55 mil contos, parecendo-me, em terceiro Jogar, que devemos, an-
tes de proseguir no caminho perigoso dos emprestimos, o que devemos fazer 
é reformar de fond en ccnnble as finanças municipaes de modo a livrarmos 
" contribuinte da aggravação enorme de impostos. Em quarto Jogar, con-
ftorme o eloquente aparte do Sr . Senador Frontin á notavel oração do Rela-
tor, Sr. Senador Francisco Sá, nesses dous annos, não são provaveis em-
vrestimos vantajosos; ao contrario, outros quaesquer que se realizarem serão 
m~is onerosos do que os ultimados até agora. 

Não é de vantagem para o momento fazer emprestim.os em - c~ndições 

majs onerosa'> para resgatar os anterim·es. (M1tito bem; muf.tó bem .- ) 

O Sr. Francisco Sá: - Sr. Presidente, ao contrario do q"ue , a:cabéL .de 
expender o nohre Senador pelo Districto Federal, esta disposição .n.ão' tem 
por fim augmentar os encargos com emprestimos que oneram o OrÇ~i:nento 
do Districto Federal, mas substituir um emprestimo por um óutro: ·_.e é 
claro que não se pôde substituir um emprestimo por outro que ~<' \iã:~ rea-
lize em condições mais vantajosas. ::.:.. :. 

O SR. IRINEU MACHADO: - E' claro, mas não está escripto. 

O SR. FRANCISco SA: - E' claro. Qual é a unica razão, qual é a razão 
c1o bom senso? Qual é a razão de uma administração em contrahir um em,-
.prestimo para resgatar um outro? 

E' claro que é substituilco por um outro mais vantajoso. 
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District.o Federal, es~a dispçsição só tem por fim a!liviar as diffic'!-l<J.a<).es 
fi!lanceir~s que pezam sçbre a Prefeitura do Districto Feq.eral. E' uma me-
&ida de auxilio á lY,[m;J.icipaliaa Çle do Dis tricto Fede1·a1 e me admir() de que 
<.q,ntra ella se levan(e 1,1m dos seus representantes . (lif1~ito bem.; rauitC! 
bem .) 

O Sr. Paulo de Frontin: - Sr . P1·esidente, a declaração ae vot6 ~o 

honrado representante do Districto Federal t em urna parte evidentemente 
n.sultante de um equivoco. 

A lei organica não vêda que se dêem outras garantias além do . . . 
preflial, e como esta declaração possa influir no animo dos honra dos 
pur occasião da votação, sou obrigado a mostrar· a disposição 
Organica. 

O § 7• do art. 12 diz: 
' 'Ao Conselho Municipa l, incumbe: 

imposto 
collega~ 
da Lei 

·contrahir E>mprestirno sobre o credito do Município, determinando as 
ccndições, tempo, modo e meios de pagamento, sendo que nenhum empres .. 
timo municipal poderá realizar-se no estrangeil·o sem a a u t orização do Con-
gresso Nacional. 

A Municipalidade não poderá ficar a dever quantia que não possa pagar 
.:ientro Çle 50 annos e cujos serviços de juros e amortização annual seja 
supE>rior i\ renda de um anno proveniente do imposto predial." 

Não ha , portanto, nada neste dispositivo em relação á garantia. l)io!ostra 
o limite da quantia que corresponde ao serviço de amortização e juros. 

O Su. IRINEU MACHADo: - A lei diz "nii.o podm·á ficar a dever". 
O SR . PAuLo DE FRONTIN: - Eu respondo a V. Ex. com um caso con-

c reto. 
O mais antigo emprestimo Municipal tem ·a garantia do mata.douro. 
O SR. IRINEU MACHADO: - ·Mas é anterior a essa lei. 
O SR. PAULo DEl FRoNTIN: - Posteriormente a esta lei ha emprestimoa 

com outras garantias. 
0 SR. IRINEU MACHADO: - Contra a Lei Organica. 
O SR. PAULo DEl FRONTIN: - Não, senhor. A Lei Organica refere-se a" 

yuJto dos serviços de juros e amortização, mas não ás garantias que · poderü 
e.,r dadas aos diversos emprestimos. 

O SR. IRINEJU MACHADO.: - Se os emprestimos não podem ser contrahidos . .. 
além da receita de um anno, não podem ser dadas outras garantias . 

O SR. P AULo DJiJ FRONTIN: - Não se tl;ata de um novo emprestimo, mas 
da garantia da União ao emprestimo que já foi autoriza.do pelo Congressp 
Nacional, na jei p~ Receita ~o corrente a pno . .A,hi é que seria occasião do 
..:!i;:,cutir se podia ou não. 

A autorização já está dada á Prefeitura. 
O SR. IRrNw MACHADO: - :jjr outra e~s~ autorização. 

'• , •. J ' ',,"l .t'! 
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0 SR. PAULO DE FRONTI~ : - Nii.o. s~nhor; a a utorizaçã:o jâ. ~stâ. W!:da á 
:prefeitura. A garanti~ é que está em debate. 

E' o que consta das medidas do projecto que estamos discutindo. O · 
.('rn:prestirno foi autoriza9,o, como antes demonstrou o illustre E.!llator da R e·· 
.cl)ita, :p~lo .decreto n. 2. 36~, de 2 de Janeiro de 1921. 

0 SR. lRINBIU MACHADO: - A autorização dada é de sessenta mil COI?-tOS 
e não de 25 milhões de dollars . 

O SR. PAuLo DE FRONTIN: - Sessenta mil contos . Como o novo emllre~

timo póde ser augmenta do de importancia igual ao valor dos emprestün~s 
actuaes que forem resgata dos, calculada a igualdade pela equivalencia dq{l 
,,erviços de juros e amortizações, devido á depreciação dos nossos titulos 
munic~paes em· Londres, com Baring ~rothers , onde o ultimo emprestimo 
ax'.:erno apenas está cotado a 61, poder-se-hia, a.pezar de com m aior juros, 
resgatar esse emprestimo, fazendo uma operação vantajosa, desde o mo-
mento que houvésse equivalencia dos serviços de juros, que, dando uma 
•.axa cambial muito baixa pa ra nós, teria um r esgate em melhores condições 
.para a Prefeitura . Quanto á taxa cambial, no momento justamente em qu_e 
•: :<e ser vota da a lei de emergencia é a melhor. (Mwito bem; ?nuito bem . ~ 

O Sr, Presidente: - Os senhores que appt·ovam o a rt. 5?, queiram 
levantar-se. 

Foi approvad.o. 

O Sr. lrineu M~h<~-do: - Peço verificação de votação. 
Procedida a verificação, vot<;tram a fl:!-vor 27 Srs . Senadores. e c0nt.r~ ~. 

O Sr. Pr~siden~: - Foi appro:vado o art. 5" por 27 votos co.t;ttrª' 8. 
~· approvado o art. 6". "Revogam-se as disposições em contrario." 

O Sr. Francisco Sá (pela o1·dem): - Sr. Presidente, estando sobre a 
mesa a redacção final da resolução que acaba de ser votada, requeiro urgen-
·cia para que entre immediatamente em discussão e votação do Sena do . · 

E' concedida a urgencia . 

PARECER 

N. 2Q3 1921 

Reàacção f inal do '!wojecto do Senado n. 2, de 1921, ep~o pei!a q.amç,rg, 
dos Deputados, decretando medidas de emergencla sobre a ta:z;a ~
bial 

O Congr.ess,o Nacional d.ecret<L: 

Art. 1.• Toda a mercadoria importada, em deposito ·nos armazf'ns d{ts 
-a1fandegas, â data desta ·lei, é dispensada, até 30 de Outubro do con·ente 
.anno, da taxa de armazenagem. 
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§ 1.• O Governo intervirá junto ás emprezas arrendatariás, ou conces-
sionarias, de portos, afim de nelles conseguir esta dispensa, sem onus para 

' o Thesouro. 
§ 2.• A venda, em leilão, de mercadorias cabidas em commisso, salvo as 

ãe facil deterioração, é suspensa até 31 de Outubro do corrente anno, em 
todas as a lfa ndegas da Republica. 

3.• A cobrança da quota ouro do imposto de importação para consumo 
t: .. bre as mercadorias, ainda não despacha das, entradas a té a data da pre-
:ot.nte lei, será feita, até 30 de Outbro futuro, á taxa fixa de 3$850, papel, 
';lOJ" 1$ ouro . 

§ 4.• Os direitos sobre mercadorias importadas serão cobrados, a partir 
da data desta lei, nas bases de 40 o/o, ouro, e 60 o/o , papel. para as ãespacha-
das a té 30 de Setemibro proximo, e -de 45 o/o, .ouro e 55 o/o papel, p~ as qu~ 
o venham a sel· no decorrer do mez de Outubro do corrente anno. 

Art. 2.• O Governo F ederal providenciará, como julgar mais conve-
niente, para o fomento do consumo interno e a exportação dos productos da 
industr ia nacional , entrando para esse fim em accôrdo com os Estados e o 
Districto Federal . 

§ 1.• E' absolutamente prohibido vender-se como estrangeira mercadori:t 
produzida, fabricada, ou transformada, no Brasil, sob as penas de . multa, de 
2:000$ a 5:000$, e de estellionato do art. 338, § 5°, do Codigo Penal. 

§ 2.• São diminuídas de até 20 o/o nas estradas de ferro exploradas pela 
ÜIL;ão, da data desta lei a 30 de Abril de 1922, os fretes de productos agrí-
colas (com excepção de café e adubos) despachados do interior do paiz para 
os :;eus portos de mar, comtanto que não estejam sujeitos a imposto esta-
áual de exportação, ou que ha ja sido feito, pelo·s Governos dos Estados inte-
H'i>SH.dos, abatimento igual nos seus Impostos de expol·tação, a serem cobra-
de~> na vigencia desta lei. 

§ 3.• O Presidente da Republica é autorizado, a promover .e realizar , 
Tt:l.S condições que julgar conveniente, a warrantagem. em moeda ouro de 
café adquirido pe.\0 Thesouro Nacional e a vendei- o em partidas, de accôrdo 
com as conveniencias do merca do interno. 

§ 4.0 O Governo F ederal é a utoriza do a providenciar, sem onus para o 
erarin publico sobre a warrantagem., no exterior, de productos nacionaes, 
que não sejam de facil deteriora ção, por intermedio de firmas, ou bancos, de 
pr.im eira ordem, dando sempre preferencia para transportes aos vapores 
nacionaes. 

Art . 3.• O Governo deixarâ de iniciar todas as obras que, a seu juizo, 
não forem de grande vantagem, ou de urgente necessidade, para o paiz . 

Paragrapho unico . Fica o Governo autorizado a suspender todas as 
l!_b:ra~> que já estiverem em execução e cuja su spensão não acarrete prejuízo 
maior para o Thesouro 
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Art. 4.0 As letras ou notas promissorias a que se refere o n. 4 do art. 50, 
óa lei n. 4.230, de 31 de Dezembro de 1920, poderão t<:>r prazo até 12 mezes, 
a<> serem emlttidas, ou renovadas desde que, com endosso do Banco do 
BlP..sil, tenham por objecto operações, que visem a execução de pla no offi-
da.l relativo á defesa da producçi.i.o na cional, ouvidos em cada ca so o fisca : 
d:) Governo e o director dt.> Banco do Brasil. 

Parag-rapho unico . Serão admittidas a redescontos as letras de cambio 
-~m moeda estrangeira, sacadas por exportadores contra · credito confirmado 
lJOr banco de reconhecida idoneidade, estabelecido fóra do paiz. 

Art. 5.0 E' autorizado o Presidente da Republ ica a conceder a garantia 
.la União ao emprestimo de que tra ta o art. 42 da lei n. 4. 230, de 31 de 
Dezembro de 1920, uma vez que o seu producto se destine a resgate de em-
prestimos, internos ou externos , da Prefeitura . 

Art . 6.0 Revoga m -se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões de Redacção, em 25 de Agosto de 1921. - Venancio 
N f: iva., Presidente interino. - Vida.l Ramos, Relator. 

O Sr. P ·residente: - A resolução vae ser submettida á sancção. 

SESSÃO DE •10 DE MAIO 

O Sr. JeronYJmo Monteiro ( *): - Sr. Presidente, como todos os brasi-
·Je'ros qup se interessam pelo bem estar das classes conservadoras, venho 
ob<:ervando que a s ituação de apertura, a situação de difficuldades por que 
v:te passando, principalmente a classe commercial. em todo o paiz, os emba-
;::'lços crea dos, talvez, por phenomenos oriundos ainda da conflagração euro-
l;)lia, merecem um estudo particular de todos os homens publicas , não de-
vendo ser relegados para uma posição de indiferença por parte dos que 
têm a responsabilida de da direcção do nosso paiz. 

Procurei, Sr. Presidente, impressionado com os factos que venho assis-
:indo, impressionado com a situação afflictiva, principalmente das praças de 
S . Paulo e Rio de Janeiro, consubstanciar em um projecto as medidas qu s 
reputo u teis ás classes conservadoras e, de modo muito particular, â. classe 
.~ommercial, afim de trazel-o â. consideração e ao estudo dos eminentes cor-
legas para, depois das discussões, depois que as luzes dos grandes cerebro~ 
desta Casa .penetra rem no assumpto, depois de bem esclar ecidos os seus dis-
p:Jcitivos, que poderão ser ampliados, reduzidos ou modifica dos como enten-
UG' a sabedoria dos nobres Senadores, ser transformado em lei, pois, o meu 

(* ) Não foi revisto pelo orador. 
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"!inic'o objectivo ê proporcionar facilidades a essas classes, sem comproinetter, 
sem crear embaraços ao Governo do paiz, maxithé, depois de estar e-m pleno 
•·:gor e adeantada execução o actual exercício financeiro. 

O assumpto, St·. Presidente, é melindroso, é delicado sobremodo, por-
:}ii .. ·se de um lado temos de olha r o interesse dessas classes, do outro, temos 
iJe attender tambem ás difficuldades em que se encont"ra o Gov·erno, resal'van-
'do suas responsabilidadP.s, a fim de evitar que as di!l'ficuldades de uma parte 
'aggravem as de outra. 

E sse pensamento actuou muito no meu espírito ao redigir os dispositi-
·vós ·constantes do projecto, que vou ter a honra de apresentar á considera-
"ç§ o 'do 'Senado . 

Procurei, Sr . Presidente, r esalvar todos esse embaraços, deixando em 
bôa. situação o Thes ouro Naciona l e em relativa folga as cla~ses conserva-
doras, principalmente o commercio. 

Procurei, em alguns dispositivos do projecto, descPr a medidas que mais 
<:.'lberiam em uma regulamentação do que em um projecto de lei; 
mas eu precisava deixar bem claro o meu pensamento, r azão por que assim 
tlz, pedindo desde já aos meus illustres collegas que m e revelem essas minu-
ci~y, e a preoccupação que tive em descer a tão pequenos detalhes. 

Opportunamente trarei ao Senado quaesquer justificativas que me pa-
recnm necessarias ao bom entendimento do projecto, depois que elle fôr 
conhecido da Casa, e devidamente estudado pelos illustra dos, eminentes e 
conspícuos membros da Commissão de Fina nças. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que para facilitar o objectivo que tive em 
v1eta, eu me permitto a liberdade de lançar mão dos recursos da Carteira 
d '-' Emissão e Redescontos, sem comprometter, absolutamente, as bases, Os 
~u"ndamentós, ·as r azões e até as restricções com que foi creado esge ins ti-
tu to de credito. 

Tambem me permiti o di·reito de lançar mão das forças do Banco do 
Brasil para servir de uma especie de vehiculo dessas transacções que vê'm 
ileneficiar as referida,s classes . 

Espero que os meus nobres collegas rrie relevem a ousadia de entrar 
n:1 assumpto desta natureza, m aximé sendo eu o mais obscuro, humilde e 
'úic'ompetente desta Casa. (Não apenados geraes.) 

Era o que tinlia a dizer. (Muito bem; ntuito be1n .) 
Vem á Mesa, é lido, apoiado e remettido á Commis!Íão ·de Constituição, 

N. 3 - 1921 

O Congresso Nacíonal resolve: 

Art. 1.• A arrecadação do imposto ouro sobre as mercadorias, ora 
.exi~tentes nas repartições aduaneiras e que nas mesmas 'dérem entrada até 
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:~IJ de Junho deste a nno, será effectuada pela o;eguinte fôrma: o despacho da. 
merca doria se fará pela expedi.Ção de unia guia, em duplicata, na qual se 
~; 'lpecifique, com pr~cisão e separadam ente, a quota devida em moeda papel 
-l: a importancia a ser paga. em ouro, reduzida ao seu equ ivalent e em di-
r.heiro-brasileiro, pela taxa cambial do dia. Esta guia será entregue ao 
Importa dor que nella baseado, emittira tres promissorias a dous, quatro e 
~eis mezes de prazo, representando cada uma dellas a terça parte do valoc 
:·elativo a os impostos cobraveis em oul'O, e, fazendo acompanhar esses ti-
iulos da primeira guia, os apresentará ao Banco do Brasil para serem des-
-contados e com o producto ser paga á r epartiçã o aduaneira. A segunda 
guia (a duplicata) será devolvida á repartição fisca-l E> só deante da súa 
!l'presentação poderá ser entregue a mercadoria. 

'§ 1.• As guias, àssim expedidas, serão val idas pt>lo prazo de oito dias, 
Ih' maximo, findos os quaes não poderão ma is ser recebidas pelo Banco do 
B1asil. 

§ 2.• Est* promissorias constituirão divida privilegl.ada tendo, ex-vi de 
~ua propria ~rigem , preferencia sobre qualquer outr'o titulo, ainda que tam-
l ;em cercado de privilegios e preferencias por leis a nteriores. 

§ 3.• só se poderão utilizai- dos beneficios coi-tceci.id.os neste aispositivo 
as Íir~la3 inrlividtiaes ou razões sociaes de capital maior de cincóenta. contos 
d~ réis, effectivamente ~ealizado. 

§ 4.• P ara os effeitos da cobrança do imposto ouro arrec'adadó nàs Al-
1 a~degas o Governo pi-ovidenciarã. pah;~. ~ue ~ p\:lrcentagem s eja graduada 
do modo seguinte : 

35 % quando a taxa cambia l sobre Londres durante a st>mana a nterior 
o."cilar entre 8 e 9 d. 

40 o/o idem entre 9 e io d. 
45 o/o idem entre 10 e 11 d . 
50 % idem entre 11 e 12 d . 
55 o/o idem acima de 12 d. 
Art. 2.• As dividas da F azenda Na cional para com terceiros serão sem-

pre liquidadas por meio de promissorias, emittidas nominalmente e acceitas 
l'~-1~ procurador fiscal , com prazo maximo de seis .mezes. 

Art. 3.• O Governo entrará em accôrdo com o Banco do Brasil par:~. os 
fin s seguintes: 

~) pa~a serem por e1Ie descontados os títulos de que trata esta lei; 
b) pa ra que receba, em suas operações norrriaes~ promissorias acceitas e 

'endossadas por firmas indivicluaes ou razões sociaes idoneas, não ·só dest:~. 
praça como elo interior, pa ra qua lquer negocio legitimo, a juizo do conselho 
de administração; 

C) pam que sejam ampliados ·até s'eis mezes 'os prazos d~s promissorias 
levadas a 4esconto em su as carteiras. 

- --~'.Art. 4." A Carteira de Emissões e Redescon.tos 'receberá, 'ém suas ope-
rações 01--~inarias, 'os Ütulos de q'ue trata 'es'ta l ei, 'e 'os redescontará dom 'o 
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.sil,~ples endosso do Banco do Brasil. Poderá tambem · redescontar titulrn:r 
ic~e nticos com o unico endosso de outro banco, que se disponha a effectuar . 
.-ssas transa cções, respeita das, quanto a este, as disposições da lei 4 .182, de 
13 de Novembro de 1920. 

§ . Esta disposição só se refere aos títulos de que t r ata esta lei. 
Art. 5." A ta.xa para rede.sconto destes documentos não poderá exceder 

-ue 5 o/o e os prazos dos t!tulos serão até de seis m ezes . 
Art. 6." O limite da Carteira de Emissões e Redescontos será, de ora 

em deante, determinado unicamente pelo v ulto dos negocios uma. yez que 
os titulos apresentados á carteir a preencham as condições da lei de sua 
~reação e as do~ arts . 1• e 2• da presente lei. 

§ 1.• A Carteira de Emissões e R edescontos admittirá em suas opera-
c,: .:ies os titulos endossados por ba ncos de capital inferior a cinco mil contos 
•~P réis , desde que lhe mereçam credito a juizo do Conselho da Adminis-
t ração. 

§. A' proporçfto que a Carteira de Emissões e Redescontos fõr rece · 
l'endo os valores dos titulos redesconta dos , os irá inutilizando nos termos da 
lei 4.182, de 13 de Novembro de 1920, citada. 

Art. 7.• O Governo fica a u torizado a pror ogar por 60 dias o prazo para 
a retirada das merca dorias depositadas nas alfandegas, cobrando a p enas o 
vnlor dos dous · primeiros mezes e assim successivamente, até 30 de Setem-
b!'o, deste anno. 

Art. 8.• As disposições da presente lei vigorarão até que o cambio 
atttnja a taxa de 12 d . e nella permaneça por espaço de mais de sel1:1 
mezes. 

Art. 9.0 Revoga m -se as disposições em contrario . 
Sala das Sessões, 10 de Maio de 1921. - J eronymo Monteiro. 

PARECER 

N. 72 - 1921 

Em face da Constitu ição, dous são os aspectos que determinam o exame 
do presente projecto: um em torno do art. 29, outro resultante do a rt. 34 n. 1. 

A ordem numerica desses dispositivos consagra . com rigorismo logico, 
a apr eciação exacta e conclu dente, que devemos fazer, das m edidas, patrio-
ticamente, propostas pelo honra do e eminente Senador do E spírito Sa n t o, em 
momento, sempre lembra do, de difficulda.des commerciaes e de aperturas 
financeiras. 

Parte 1•) - O projecto .infringe q art. 29 àa Constituição. 

E is o texto constitucional: "Compete á Camara a iniciativa do a ddia-
mento da sessão .legislativa e de tooos as Zei8 de impostos. etc., etc. 
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Parece que ao constituinte não seria possivel, para exteriorizar uma idéa, 
estabelecer uma doutrina, distinguir uma regra juridica ou çorporificar uma 

.attribuição ou competencia. usar de palavras mais claras e expressivas, de 
. maior significação, immunes da mais leve ambiguidade ou duvida do que as 

constantes do preceito sobre a importante questão de impostos. Ahi, não se 
faz mistér esforço interpretativo, nem a invocação ou auxilio dos principias 
de h ermeneuitca. 

A disposição do art. 29 sobre impostos comprehende toda.s a.s le·is que 
lhes disserem respeito ou -incidirem sobre tão magno assumpto: as que 
crêam e as que modificam augmentando ou düninúindo as taxas ou quan-
titativo sobre esse instituto ou grave problema da vida nacional; porque a 
provisão nenhuma excepção ou restricção estabelece. 

Comecemos pelo que occorrera na Constituinte. Abrindo os seus Anna.es, 
verifica-se que o texto relativo á iniciativa de todas as leis de impostos cor-
responde ao n . 28 do projecto offerecido pelo Governo Provisorio e que era, 
sssim, concebido: 

"Compete á Camara a iniciativa ele todas as leis de imposto , a 
fixação das forças de terra e mar, a discussão dos projectos offere-
cidos pelo Poder Executivo e a declaração da proceclencia ou im-
procedencia da · accusação contra o Presidente da Republica, !lOS 

termos do art. 52." 

A esse dlspositio a Commissão dos Vinte e Um apresentou uma enienda, 
por bem dizer, de redacção, nestes termos: 

"Em vez da palavra "fixação" redigir-se "das leis de fixação" 
e em vez da palavra .. " a discussão empregar-se "da discussão". 

Essa em enda foi approvacla em 1" discussão e bem assim a do saudoso 
mestre José Hygino, que estendia aos Min·istros de Estado nos crimes cem-
nexos· com os do P1·esidente da Rep1tblica a competencia priva tiva da Ca-
mara para declarar a procedencia ou im.procedencia da accusação. 

Em 2" discussão o Deputado Arthur Rios apresentou tambem, um addi -
tivo que constitue, por ter sido approvado, a primeira parte do art. 29 - a 
iniciativa elo addiamento da sessão legislativa. 

Foi o que se passou no seio ela Constituinte, tendo ao enunciado do a!lu-
dido art. 28 do projecto sido rejeitada, ainda, uma emenda ele Bernardino de 
Campos mandando supprimi1· algumas palav1·as, e outra outorgando á Camara 
a iniciativa de autorizar o Governo a àecla1·ar a guerrra e celebrar a paz. 

Nenhum representante, nesse momento da vida nacional, procurou in-
terpretar ou esclarecer que a expressão - de todas as l eis de i 'rnpostos - só 
seria referente ou comprehenderia as leis que tivessem por objectivo crear 
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impostos e não as que dissessem respeito a qualquer modificaçã0 nesse insti-
tuto das funcçõ·es legislativas. 

Não existe uma só opinião, um só parecer, urna palavra. sfquer·, deste ou 
daquelle constituinte, affirmando que a competencia da Camara é· restricta 
á Iniciativa das leis que crearn o imposto. 

E' que se procurou guardar a fidelidade vernacula dos vocabulos,. e1n 
toda a sua amplitude, com toda força ou autoridade potencial do pensmnento, 
que os .dictou, na proposta do art. 28, por· quem conhece, a fundo, a lingua 
portugueza e naquella época e, ainda hoje, é o maior d0s constitucionalistas 
brasileiros. 

Se a Constituição empregasse o· termo iniciat·iva. àe impostos, • poderia 
surgir, com ares de pateta, algum sophisma, que só poderia tanger os guizos 
;por alguns instantes, antes que da critica lhe deitasse a:s mãos; mas, felizmen-
te, para desnortear a chicana, a magna Carta usa com muita propúedade da 
expressão - iniciativa de todas as leis ãe i'lnpos.t0s .... 

Logo é irrefuctavel, o que compete á Camara não é crear só.ntente o i-m-
posto, mas inicia1·, dar começo ou origem, a qualquer lei, a todas (tS leis, so-
bre esse magno problema,. a chave do regimen tributai·io· em qualquer paiz. 
Ora •. . l'l impl'lsto. não existe exclusivamente em Cl'lnsequencia. de sua creação 
ou dentro em seu primitiv0 nwlde, mas aetúa, t i mbem, por forca ou em 
vi·rtude de modificações, que lhe foram estabelecidas. E, assim, sevia absurdo 
sustentar que lei de impostos seja. sómente a que o creou e não a que o 
modificou, para Tnwis ou 1nenos. 

Actualmente, não só no Brasih como. em 0utras nações, será difficil crear 
impostos, porque." sem -contestação,. a, faculElade tributaria. s.e acha. esgotada, 
já chegou ao extremo e lançou, as suas antenas sobre todas as fontes de ri-
queza, producção e trabalho. 

En'tre nós; especialmente, nesse particular, a nossa, funcção legislativa 
está quasi quo reduzida a fazer rhetorica em tol'no ele impostos já creafl.os, 
augmentanclo-os ou diminuindo-os, conforn1e as necessidades da >tdministra-
ção .e os reclamos das classes conservadoras. 

O que está privativamente confiado á Camara não é a in·iciativa de i?n-
postos, forçoso é repetir. 

Suppom0s que ·iniciar uma lei não é a mesma <.lOusa que iniciar UlTl 

instituto, um pr0blerna ou um systema de tributação. 
A missão da legislatura é regular a: vida nacional por meio e através das 

leis e não pron10ver, sem o imperativo destas, o funccionamento ele qualquer 
processo para arrecadação de tributos ou rendas publicas. 

E' por isso que, dado, mesmo, o preceito constitucional, por laconismo ou 
economia de palavras. gyrasse sómente com o enunciado - iniciativa de im· 
postos - ainda assim, os que pretendem attribuir ao Senado a funcção 
cumulativa com a Camara, de iniciar a modificação das leis de impostos, 
augmentando-os ou diminuindo-os não teriam razão. 
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E não teriam r azão. porque, como já f icou dito, o legis!ado1· só póde dar 
ou imprimir obrigatoriedade aos seus actos por meio de .leis ou resoluções 
legislativas. Logo, si estivessem fóra do texto as palavras de todas as l e·is, o 
a rgumento dos chicanistas seria ridículo e .absurdo, um vm·cladeiro dispau-
terio. 

Mas, abramos a Const. do Brasil , por Aristides Milton, paginas 108 e 110. 

Eis o qu e diz o eminente jurista: 

"Quando <t Constituição falia em iniciativa quer dizer com isto 
que só na Camara dos Deputados poderão ter começo os projectos, 

que se referem aos assu mptos assim designa dos ; ficando, embora, 
livre ao Senado o direito de emendal-os,. como julgar convenien te. 

Ta l iniciativa não se pôde justificar, ê verda de, elo mesmo modo 
por que se o faz em outros paizes, onde só a Camara dos Deputados 
procede immecliatamente do povo. No Brasil ambas as Casas do Con-
gresso são constituídas pelo m esmo processo: tanto uma. como outra 
têm sua origem no voto popular. exclusivan~ente." 

Mas. a Constituição ê, conforme está se vendo, expressa na es-
pecie; e, ainda ahi, ella attendeu á maior influencia. do povo sobre 
os sobre os seus representa n tes, porqua.nto, a o passo que a Camara 
dos Deputados ê renovada t riennalmente, o Senado se compõe de 
n1embros eleitos para o prazo de nove annos." 

E ', proseguindo em suas considerações, o eminente commentador não 
consagra uma só ele suas linhas ao pretenso direito· ou abu siva faculdade de 
caber ao Senado a inidativa de qnalq·uer lei sobre ·i·mposto, cr eadora ou mo-
dificadora ci<tS· taa;as já ex{stentes, ainda, mesmo, para 11Hmas ou para redu-
zir o qua ntita tivo. O qu'e erre asignala, com clareza (de accõrda . com o arti -
go 39 da Constit.) ê a competencia geral de emendm· o Senado as proposi-
ções que. n e&Se sentido, vierem ela Cam a ra . 

E accrescenta: 

"Impostos ele sangue e de dinheiro, iclêas a presentadas pelo Pre-
sidente ela Republica e accusação contra este e seus ministros, por 
crimes definidos em Jei.s especia es - eis a hi outros tantos casos em 
que a Camara deve ter a palavra e1n primeiro Jogar, po1·que ella 
reflecte melhor a physionom:ia politic~t do paiz, cujas idêas e opi-
niões conhece mais ele perto." 

Sobretudo a questão dos orçamentos, que deve ser o m ais ar-
dente· e serio empenho dos legisladores em um regimen de governo. 
como o nosso, ê assumpto fundamentalmente constitucional." 
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João Barbalho - Com?nentaT·ios - pag. 88, doutrina: 

"Comquanto a1nbas as Casas do Congresso tenham de occupar-
se dos objectos que são attribuição de!le. todavia, alguns devem ser 
necessariamente começados na Camara dos Deputados por se enten-
der que ella é a mais immediata expressã.o da vontade e sentimentos 
do povo." 

Já no regimen monarchico, que, neste particular seguiu o direito publico 
de Inglaterra, a iniciativa soore ·impostos, qualquer que fosse seu aspecto, 
era privativa da Camara dos Deputados (art. 36, n. L da Constit. de 25 de 
março de 1824.). 

Commentando, diz Pimenta Bueno - Dir. Publ-ico BrasiLeiTo - edição de 
1857, pags. 109 a 110: 

"A Constituição, dando, em geral. a cada uma das Ca:rnara:; 
a iniciativa das leis, fez, todavia, a lgumas excepções a esse principio. 
em vista de maior segurança das liberdades publicas. 

Os impostos e o recrutamento são dous gravam.es que pesam 
muito sobre os povos, são dous graves sacrificios do trabalho ou 
propriedade, do sangue e da liberdade, são dous assumptos em que 
a Nação demanda toda poupança, meditação e gara.ntias. 

E. ainda: 

Esse privilegio da proposição, essa prioridade de exame, de dis-
cussão e de voto ·exerce gra nde influ encia. Dá aos D eputados uma 
esphera superior de actividade, uma força maior na. fiscalizaçã.o 
dfisses sacrificios e dos serviços publicos que estão com elles ligados. 
A manifesi:c'l.ção de suas opiniões a respeito actua como a manifes-
tação das idéas immediatas do paiz de suas localidades." 

E' bem de ve r que, apezar desse elemento historico, as razões, que de-
terminaram o dispositivo do a rt. 36, n. 1, da Constit. do lmperio, nüo podiam. 
em toda sua justeza, ser as mesmas que influiran~ no animo do nosso con-
stitu inte republicano. Ni'j.o ha mesmeidade, como assevera João Barbalho. 

E n ão ha, podemos affirmar, porque no regimen extincto o Senado era 
vitalicio; e. si os Senadores eram eleitos em lista triplice, dependia a esco-
lha da vontade exclusiva do im:perador, vezes muitas tendenciosas ou mal 
orientadas; ao passo que, actualmente, o .Senador, como o Deputado, é elito 
pelo voto directo, dependendo a sua investidura unicamente do suggragio 
·universal. exercendo funcções · temporarias. 

Nestas conc1ições. deviam ter dominado o espirito do constituinte: a) a 
circumstancia da maior durabilidade do cambio senatorial, e, portanto. 
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mais larg o afastamento das urna s que o m embro da outra Camara ; b) a pos-
sibilidade do Deputado representar, em face do escrutínio, uma parte do 
eleitorado do Estado, ao passo que o Sena dor, segundo esse criterio, ser a 
expressão de todos os eleitores esta doaes; c) a doutrina, embora erronea, 
verdadeira ficção, de se considerar, ainda, entre nós. o Senador como 1·epre-
~entante dos Estados e o Deputado como r epresentante elo povo nacional, 
na phrase do eminente João Barbalho. 

Mas, o melhor, acim a de tudo, a ntes de recorrern1os a os paizes, que nos 
antecederam na implantação do r egimen, Estados Unidos e Argentina, e nos 
serviram de modelo, dize1· como Aristides Milton: 

.,,A Constituição é, conforme se está vendo, expressa na especie." 

§ 2.• A OT-i.gem dessa i111iciaUva. 
E na velha Inglaterra do XV seculo que vamos encontrar a fonte ou 

fundamento desse principio, no qual reflectira m os seus es tadistas a grande 
a lma da de1nocra cia ou do povo inglez. 

Foi no reinado de Henrique IV que a questão ela pl'iorida de na votação 
dos recursos á Corôa e, portanto, das contribuições que devia m servir de 
lastro, tomou vulto e agitou as duas Casas do Parla mento. 

Convocado esse monarcha , os Co1n1nuns e os LOTds para solicitar-lhes 
subs idio, concederam-lhe este apenas em decimo. Não su.tisfeito. pediu o 
monarcha aos Con~muns que nomeassem uma commissão para conhecer dessa 
a ttitude ela Camara.Alta e fosse portadora ele uma mensagem. O r ei foi atten-
c1iclo e a Casa elos Communs nomeou uma delegação de 12 m embros, que expoz, 
em assembléa, as intenções, propositos e n ecessidades ele sua magestade. Dis-
cutindo o a ssumpto, ficou deliberado que o p ecliào ele impostos devia ser en-
caminhado em primeiro Joga r á Camara dos Communs, por ·ser directa r epre-
sentante . do' povo. 

Correra.m os tempos, quando em 1598, os LoTds pediram sobre essa im-
porta nte questão, urna conferencia con1> os Conwnuns. ·Discutida esta, por 128 
votos contra 27 foi a m esma r epellida, ficando, m ais uma vez, deliber a do: 

" que constituía privilegio dos Com1nuns o offerecünento de subsi-
dios competindo-lhes su a votação a ntes da Catnara dos Pa;res .. . 

Em 1661, tendo os Lo1·às v otado um projecto estabelecendo, taxas para 
custeio do pavimento de W estm ins ter, os Con~nt'l~ns se insurgiram, decla -
r,ando offendida a Pl~erogativa, que desfructavarn, sustentando qu e taes obri-
l:atões ou encargos estavam .sujeitos á sua prévia deliberação. do m esmo 
modo que os impostos e contribuições para os fins orclinarios da a dminis-
t ração. 

Em 1671, tendo a Camara Alta diminuído o imposto s obre o assucar, os 
C omnnuns, positivamente, resolveram (e resolvido ficou) que os Lo1·cls "não 
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podiam modificar a classe ou quantitativo de qualquer im·posto, mas, a.penas, 
acceita.r ou rejeitar a sancção que lhes fosse transrni ttida. 

Mais tarde, surgiu a Jnoção de Palmerston, nestes t ermos: 

a) o direito de conceder fundos á Corôa pertence exclusivamente 
aos Communs,· 

b) posto os Lords exerçam o direito de rejeitar bills de diverso 
genero, os Co7Mn1m8 devem sempre fiscalizar esta pratica com in-
teresse particular, porque pôde offender as s uas prerogativas sobre 
a concessão de fundos e meios de prover ás necessidades anhuaes do 
Estado; 

c) a Camara dos Communs tem o poder de estabelecer e abolir 
os impostos, como o de fixar sua fôrma legal - natureza 
de tributar e duração da medida. 

modo 

Ficou, pois, excluída da Camara dos Lo1·ds qualquer tentativa de emen-
dar os money bWs. 

RecenteJ!lente. o Pn1·Uament .Act, de l!lll, após tantos seculos de dou-
trina consolidada, estabeleceu as seguintes regras: 

"Compete aos Con~m/Ltns conhecer em primeü·o Jogar e deliberar 
sobre os bills financeiros. 

O concurso elos Lo1·ds é pedido, em seguida, para retificar o voto 
elos Co-rn1n1H~S, não lhes senclo permitticlo r ecusar assentimento." 

Dahi, o dizer Gaston Jéze - SC'icnci.a da.s I<'·inança.s, pagina 1G5 (1912): 

"O direito de concorrei' os Lords á obra financeira existe sempre : 
elles podem discutiJ-a, votar r esoluções, nomear comm.issôês de in-
querito sobre as materias financeiras. Mas, esta collaboração é me-
ramente formal , porque não pôde concluir pela rejeição do bUl. 

3") O direito wme1·ic:a.no 

Das ilhas britannicas veiu para a grande RepubEca, que Stl f undou em 
1776 com o ensinamento da liberal colonizadora, a progTessiva monarcha. in-
sular do Oriente. gravando-se no seu estatuto fundamental de 1788 o prin-
cipio de que todas as leis de i11Vposto devem ter inicio na Camara elos Depu-
tados. 

E' bem ele vêr que para adaptação dessa doutrina os americanos não po-
cli<cm invocar o mesmo argumento. defendido por Blakstone. em seus Com-
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m.enta1·ies, edição de 1S.25, T. 1 o; .porque os Estados Unidos não h a Ca.mara-
permane?~te ·e hereditaria, creada segundo a vontade de um rei e. portanto. 
legisladores m ais xpostos á influencia de uma Corôa e m ais accessiveis a ella 
que os CO?wmuns inglezes. corpo poHtico eleito por tempo determinado e pelo 
povo, sendo, assim, perigoso oonfi3r aos Lo1·t1s o direito de decreta r impostos 
e contribuições . 

Story, em seus CO?nm.entarios, v. 1" , pag. 641, 5' ed., 1891, examinando o 
caso, assim se expressa: 

"Facilmente, se comprehende que não existem com a n1esma 
amplitude, para a nossa Casa dos R epresentantes, · as razões, que 
determinaram na Inglaterra o direito exclus ivo a respeito dos m.oney 
bills. Entreta nto, é conveniente a concessã.o dessa iniciativa em tal 
assu1npto, desde que se presume que ella, a Camara dos Represen-
tantes, possue em mais alto grão o conhecimento local, represen-
tando mais directamente as opiniões e sentimentos do povo e corno 
essa Carnara depende mais particula.rmente des te, é n a tural que 
seja rna.is vigilante e cuidadosa na decretação d.as taxas que um 
corpo que ern..t.na exclusivanleilte dos Esta.dos em sua soberana ca-
pacidade politica. '' 

Randolph Tucker, em sua monumental obra - The ConstituNon of the 
ttnited Sta.tes, 1899, v. 1" pags. 446-452, faz um minucioso historico do que 
se passou na Convenção de Philadelphia, a respeito da clausula 1', ela sec-
ção 7', do artigo 1° dE~ Constituição. 

Diz elle: 

"Na Convenção, que instituiu o systema1 federal , a respeito da 
orga nização das duas Casas, "a igualda de dos Esta dos no Senado re-
sultou do peculiar poder conferido ao corpo fundamentalmente, po-
pular, qual ·q da inicia tiva dos bils conh ecidos na Ingla terra por 

m.oney bil1s. Foi allegado: podeis , sem perigo, conceder a ig·ualdade 
de voto a todos os Estados 110 Sena.do, se outorgardes a i niciativa da 
ta..'éação e sua apropriação ao corpo . mais numeroso". 

E mais a deante: 

"Será interessante traçar em detalhe co1no o 8 ystem·a inglez, que 
confere á Casa dos Contmvuns a iniciativa de' todos os nwne11 /JÚls -
de taxação e de apropriação, soffreu modificação no sentido de ser 
á Casa dos R epresentantes outorgada, sómente a iniciativa fo?· ra.isi.'Yl>g 
reven1te. E , pa,ra tanto, basta mostrai' que esta foi a intençã o da 
Convenção. Em um momento de seus trabalhos, a Convenção discu-
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··mus, com exclusão do Senado para emendai-os ou rejeital-os. Sub-
mettída a votos, foi rejeitada .. Depois da muita luta, foi nomeada 
uma commissâo, em 2 de Julho de 1787, para estudar e! dar pare<!er 
sobre o assumpto. Em 5 desse -Inez e anno a Commissão referida 
apresentou o seguinte dispositivo: - Todos os bills para. estal.Jelecm· 
e dispor de numeraria terão inicio no primeiro ramo Legislativo dos 
Estados e não serão alterados ou emendados pelo segundo ram•o. 
A proposição, interpretando, como se vê, as palavras moncy bu~s, 

empregadas na primeira proposta, foi enviada á Oomm1ssão, de De-
talhe e por esta confirmada. Entretanto, em 13 de Agosto, após largo 
debate e diversas moções, foi rejeitada. 

"0 convencional Strong propoz, então, que qualquer das Casas 
pudesse iniciar todos os bills, excepto os relativos á votação de fun-
dos por meio de imposto ou á sua applicação, que deviam caber em 
primeiro lugar á Casa dos Representantes, facultando ao Senado 
propor ou concorrer com emendas com.o nos -outros casos. Em 5 de 
Setembro o representante Breariey, relato da Cmmissão dos Onze 
(11)) apresentou o seguinte substitutivo: Alls b-ills fo<r m.íding 1"e-
venue chall o1'iginate in the IIouse of Revpresentatives and schal/J, be 
subject to a.lterations and amwndements by the Senate. Houve\ algu• 
ma demera para entrar em ordern do dia; mas em 8 de Setembro 

foi objecto de discussão, sendo adaptado com esta simples alteração: 
but the Senate rnay prop-ose or, C01WU1' with am.endmnent·s,_ as o.nother 
bil. E em 12 de Setembro esta clausula foi relatad'\ pela Comm'issão de 
Relação e incorporada á Constituição. 

"E' evidente, pois, que a Convenção comprehendeu a phrase in-
glesa money b-ills como a.braçando os bils para prómover e os bills 
para applicar a renda, tendo em sua acção definitiva discriminamdo 
entre uns e outros e, propositadamente, dado á Casa a iniciativa 
daquelles e deixando estes sujeitos á regra geral, isto é, p.odendo ser 
propsto em qualquer dos ramos - da legislatura" ., 

Nestas condições., é fóra de duvida que, interpretando a clausula pri-
meira da secção 7" do art. 1° da sua Constituição, os commecntadores não 
fazem distincção alguma entre bills que cre<l)m ou modifica-m a receita 
para firmar a prioridade ou exclusiva iniciativa da C'amara dos Represen-
tantes: alls bills !01• rising revenue é uma expressão gera.J, insuoceptivel de 
qualquer restricção. O adjectivo alls (todos) s~~uido do substantivo bills 
(leis) corresponde exactam~mte ao enunciado do art. 25 da Constituição 
brasileira. Empregando a palavre revenue (renda, receita), ao invez dos 
voeabulos específicos - ta:ves~ duties, impostos e .excises. que se encontram 
na seeção 8', do art. 1°, usou o convencional americano de um tevmo g«ne-
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rico, amplo e ele maior extensão, porque não ha ta.....:as, tributos, impostos ou 
sisas que não sejam ou não constituam receita. ou 1·enda. 

§ 4.•) O d-ireito a1·genti:no 

o art. 44 da Constituição argentina estabelece: 

"A' Calmara dos Deputados compete exclusivamente a iniciativa 
das leis sobre contribuição e recrutam.ento de trorms". 

Commentando diz Perfecto Araya - Oo1mnenta-rio cí Oonsti.tu:i-ção da 

.Republica. "'11·gent'ina, v. 2•, ed. de 1911 pags. 51-52: 

"Concedeu-nos na Republica Argentina a camara dos Depu-
tados a prerogativa de ser a iniciadora de toda alteração ou reforma 
em materia de contribuições, considerando-se que esse privilegio 

dá á Camara dos Representantes uma s01nma inca lculavel de força 
moral, com a qual! pôde contras·tar toda empreza de u surpação a li-

berdade ou direito elo poovo. 
A Cantara· dos Deputa.dos, nos paizes republicanos! é a que mais 

genuinamente representa a nação e a que tnelhor que ninguem co-
nhece das condições econolU!icas e1n que os povos se acham para con-
tribuir proporcionalmente ás necessidades do Estado e sem ·violação 
do principio fundamental de propriedade. 

E' por isso que a ella se enc·arrega, para evitar os ab:tsos da 
prodigalidade, o solic-itar as contribuições que se faça mister esta.-
belecer, de modo que, correspondendo ellas ás necessidades effecti-
vas do .Estado, desappareça ante a vista do contribuinte o sacri!icio 
e se considere a contribuição no que vale como recompensa legi-
tima, da ordem em que se vive e da segurança que se desfructa. 

Guardada a differença de instituições, a formula financeira ar-
gentina vetn a ser a m'Bsma. que a de Inglaterra· a Oo·roa pede, os 
OomnM~ns concedlem e os Lo1·d:s consentem/'. 

Como se vê, esse emerito constitucionalista entende q_ue a prerogativa 
da Camara iniciadora sobre contT·ibwVções diz respeito (palavras textuaes) a 
todo caJm.bio (mudança) só 1·etorma. Não se limita a sua interpretação ou 
exegese á üTeação ou primei1·a pTov·isão sob·rc im.postos, CO•mo errone~·mente 
se tem entendido no Brasil, mediante grosseiro attentado á linguagem crys-
tallina do art. 29 da nossa Constituição á systema.tização do regimen fe-
derativo e aos antecedentes da doutrina, fundamentalmente democratica e 
observada nos paizes que nos serviram de tnodelo. 
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Outro escriptor argentino, notavel constituciona.!.ist'l. Montes de Oca, 
Leccione àe Derecho Oonsti.t ·uoi011-àl - 1917, v. 2•, pags. 108-109, depois 

de fazer um historico dq principio inglez, adoptado nos Estados Unidoo, as-
sim se manifesta : 

"Entre nós, o prinmplo de que a Camara baixa deve iniciar as 
leis de impostos e contvibuições data da Constituição de 1.919, inspi-
rada, como se sabe, nas doutrinas dominantes e·m Inglaterra e nos 
Estados Unidos, dispondo o ar t. 8" daquella: 

"A Carnara dos Representa.ntes tem exclusivamente a iniciativa 
em materia de contribuições, t axas e impostos, ficando a o S enado a 
faculdade de admittil-as, recusal-as ou fazer objecções. 

Identico preceito, accrescenta Montes de Oca, se encontra na 
Constituição de 1826, a rt. 18". 

E, accrescenta, perguntando: 

"Advlrá alguma v antagem do direito de inicia tiva? Indubita-
velmente, sim .. Quando os dous ramos do· Parlamento estão em des-
accôrdo, deve preva}ecer n ecessaria mente uma opinião ' sobre outra · 
para impedir que o choque impossibilite á acção legisla tiva . E, as-
sim, em igualdade de circumstancla, é regra de direito univerl"al que 
a opinião manifestada pela Camara iniciadora prevaleça sobre a ma-
nifestada; pela Camara revisora; sô em igualda de de circumstancia, é 
certo, porém. mesmo assim, se concebe já a vantagem do privilegio 
d e inici.?~ção , embora nímia, porque, entre nós, não são tão funda-
mentaes as razões, que, n esse sentido, prevalecem na Inglaterra". 

Do exposto resulta que o direito publico · ou constitnciona.l inglez, con-
forme a lei de 1911, consolidando costumes, condições e. actos a nteriores, não 
pérmitte que a Cama.ra· Alta ou dos Lorcls, em.ende, siquer os mpney .bills, 
iniciados n a Ca.mara dos Oo?rurn!UI/1-8: que o texto das Constituições ameri-
canas, de 17 de Setembro de 1787 e argentina, de 25 de Set embro de 1860, 
p ermitte apenas que o Senado possa concorrer com em,c·ruJ:as ás leis s obre 
receita ou impostos, contri.bwições, em gera l , sendo-lhes vedado a inicia tiva 
das 1nesmas, quer para crear, quer para m.odifical-os. 

No Brasil. na pratica do regimen, sem embargo da clareza e general!• 
dade do art. 29 , da Constituição, que não distingue entre leis de creação ou 
votação primaria de impostos e l eis relRtivas a sua modificaçi1o, a ugm.enta-
tiva ou diminuitiva de taxas, o espírito intolerante d a .chicana tem levado "' 
s ua barra ao ponto ele restringir a. expressão gen erica desse dispositivo. 
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Se fosse licito ao SenadO\ brasileiro iniciar leis mpà·iticaiLo1·as elos imp0;5* 
tos existentes" como pretenden1 alguns interpretes, frustrada ou letra mor-
ta ficaria sendo a prerogativa iniciadora da Carriara dos Deputados; porque, 
alterando as taxa\S, para mais ou para menos, passaria este ramo da legis-
latura a ser re•t;ism' sobre o assumpto, o que, de forma alguma, admitte o 
art. 29, citado que ao mesmo confere amplamente a funcção da iniciativa. 
evitando, caber ao Senado, no caso de collisão de op:iniões, fallar, vantajo-

samente, em ultimo lugar. 
A' vista disto, sem mais considerações, modi-ficando o projecto o art. 2o 

da lei da Receita, já em execução, é, fundarn.entalmente, inconstitucional, 
em face do al!udido) artigo 29, da nossa Constituição. 

2• pa1't.e) - O p·ro,iecto collide, tambem, com o a.rt. 34, >•. 1, dn 
a onstit1t.1içã:o. 

Uma das grandes difficuldades que apresenta o orçamento dos Esta-
dos é, na phrase de Leroy-Beaulieu (SC'iencia da.s li'i.na.n.ça-3, n. 2, pag·s 90-91, 
ed. de 1912), a previsão exaata das despeza,s e da.s receitas: todo m1t'o, ~es
mo leve, sobre um destes pontos pôde cm1stituir uma causa de defidit no 
f..'im do exercicio, s-alvo a hypothese em que o orçamento firmou-se com 
excedimte eventual consideravel. 

Entre nós, os orçamentos, desde a proclamação da H.epublica (não vale a 
pena qualquer referencia ao Imperio), bem ou mal feitos. bem ou mal exe-
cutados, nunea registraram supe1·avit, por mais 'insignificante ou menos con-
sideravel que seja. 

A lei franceza de 1862 (31 de Maio) sobre contaMliclatie dieJline orçamen-
to - !o acf,o dm; que sã.o pTm?vst<~s e a-lhi"oriza.r'las as recei:tas- e a.s· <le&f!'C;Jc1~~' 

annuaes do Estado. 
As leis belga de 15 de Maio de 1846 e italiana de J 7 de Fevereiro ds 

1884 não se afastam desse criterio. 

Na Inglaterra e nos- Estados Unidos lm uma commtssão especial ~ com-
posta naquelle paiz de men1bros da Ga.ma.ra e denomina da conwnUt;ee ot ways 
nnà means. Dahi, resulta uma lei permanente, durante o exercício ou anno. 
para que foi votada, inalteravel em seus dispositivos ou p1·ovisões, ins-us .. 
ceptivel de emendas nu revogação na sua vigencia. temporaria ou annual. 
Trabalho intangivel da legislatura, nesse periodo de tempo, representa o 
manadeiro que a Nação forinou para, com honestidade, retirar os recurs:os 
indispensaveis ás suas despezas. Não se pód'e, nem se deve cortar nenhu-
ma das veias· destinadas a sua alimentação; porque, a.o lado des·sa fonte, 
está a sanguesuga das despezas, inevitaveis e necessarias, p1'evistas em con-
formidade com a sua capacidade e elementos potencia.es. 
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Acceitar, na execução da lei da· receita, alterações para. menos, é desequi-
librar 0 orçamento, produzindo anarchia nas finanças. E, assim, passaria a 
ser semelhante acto legislativo exclusivamente aquillo que, com multa pro-
priedade, desenhou o immorta l Victor Hugo: 

Le bugg.e't, nwnstre énorme, adtnirallle poissan. 
A qui, ite tO'ILtes pa.ts, on jette l'a;nwçon. 

(Vid. llené Stourn - I~e Buc~get, 18!!1.) 

Entre nós, o orçamento é materia de ordem constitucional, porque não 
é autorizada a sua confecção por lei ordina.ria. mas· pelo dispositivo do art 34 . 

. 1n. 1, da Constituição. E' como em quasi todos os paizes uma lei annua, ir-
revogavel durante a sua temporariedade. 

Isto posto, nas espheras do nosso r egimen , seria fóra de proposito le-
vantar duvida sobre a natureza jur:i.dica do orçwmento da ·receita, se é, ri-
gorosamente, uma le·i, ou aoto condicional, acompanhando a elevada dis-
~ussão e abundancia de argumentos, que, nesse sentido, desenvolve Gastão 

.Tezé em sua monumental obra Sciencia das Finanças, pags. 29-30, ed. de 
1912, em face do positivo e concludente texto da nossa magna, lei. 

E' preferível, e basta, seguir a boa e sadia orientação de Duguit, em 
sua monographia L'Etat, vol. 1•, pags. 224 e seguintes , quando dh~. entre 
outras verdades: 

"O o1·ça.mento das 1·eceitas, na·s legislações onde existe a 1·egra 
da annuidJnde do imposto, tem a natureza jurídica, de ·umw lei, pro-
priamente di·ta!' . 

Sendo assim, como, de facto, é, evidencia-se que uma lei em taes moldes 
·não póde ser, nem siquer, abrogada, emendada ou alterada durante o tem-
po fixado para sua vigenoia porque é um acto que nasceu com . a cond!Vçã.o 
de vigorar por 1tm an.no, de modo completo, integro e absoluto. 

A' vista disto, sendo annual a lei de meios, conforme preceito constitu-
cional, parece que o projecto não póde, tambem, por esse aspecto, ser toma-
do em consideração pelo Senado: 

1•, porque a; emissão de prontissorias para pagamento do imposto ou;ro, 
previsão na lei da Receita, que pa ra tal fim não estabeleceu prazos, nem tí-
tulos libera.torios, vir-á desequilibrar, ainda mais, o sempre desequilibrado 
orçamento pelo augntento de despe7.as extra-orçamentariae ou cr edites sup~ 
plenwntares; 

2•. porque a g r adação da taxa ouro, prevista no projecto, na proporção 
da depreciação do cambio ou descida da taxa cambial, fixafut na lei da Re- ' 
ceita em 55 o/o e baixando até 35 'Yo, será de perigosas consequencias para 
os recursos do paiz, que poderá chegar ou attinglr ás raias da ba;ncarôta. 
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Entende, pois, a Commissão que o projecto é ainda inconstitucional ,e:c-,;i 
do art. 34. n. 1, citados . 

Rio de Janeiro, 17 de Junho de 1921. - Rctul Soares, Presidente, de ac-
côrdo com· a primeira pa rte. -Lopes Grmçalves, Relator. - E7o·y àe Souza, 
c om restricções. - Antonio Mon·iz, com restricções. 

SESSÃO DE 29 DE JUNHO 

ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO OUP.O 

1• discussão do projecto do Sena do n. 3, de 1921, determina ndo a fôrma 
·por que deve ser a arrecadação do imposto ouro sobre as mercadorias , entrlt-
das até 30 de Junho do conente a nno. 

O Sr. Jeronymo Monteiro (''): - Sr. Presidente, tive ensejo de reunir 
•'J!l um projecto uma série de medidas que eu reputava uteis e opportunas 
no momento que a.travessam as classes conservadoras, lutando com a s terrí-
veis difficulda.des que as assoberbam e trouxe o resultado de~se meu tra-
b!llbo á consideração do Senado. Tive, porém, o desprazer de ver que o 
P!'Ojecto por mim a presenta do, levado á Commiss5.o de Constituição e Di-
plomacia, alli recebeu um impasse por ser averbado de inconstitucional , pot· 
dous motivos: por infringir os arts. 29 e 34, n. 1 da Constituição . 

Li com bastante attenção, Sr. Presidente, um longo e erudito parecer 
de.> r,ohre Relator da Commissão de Constituição e Diplomacia, e devo decla-
rar que me felicito por ter offerecido ao honrado Senador pelo Amazonas um 
hom ensejo de pôr ·em salitmcia os seus vastos conhecimentos de direito 
;;oustitucional, não só do nosso pa iz, como de varias outros dos mais adeanta-
do~ e civili7.ados do globo. 

Foi, Sr. Presidente, uma excellente prelecção trazida aos nossos A.nnaes. 
O SR . LOPES GoNÇALVES: -Bondade de V. Ex., que muito agradeço. 
O SR . JERONYM·O MoNTEliRo: - ... illustrando os deba tes desta Casa e 

pondo em realce, em destaque os altos merecimentos intellectuaes do nobre 
Senador. 

Em que pese a minha grande admiração, ao meu alto apreço por esses 
meritos intellectuaes de S. Ex., tomo a ousadia de vir declara1·, de modo 
pcremptorio que, absolutam ente não acceito a doutrina por S. Ex. susten-
o:ada e exposta neste longo e, como disse, erudito parecer. S . Ex. parece 
que prendendo-o sobremodo a uma theoria que véda ao Senado certos direi· 

(*) Não foi revisto pelo orador . 
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t•JS que a Constituição lhe reconhece, chega a transformar a acçiio desta. 
Casa do Congresso em méra secretal'ia da Camara dos Deputados. 

Occupando-me agora do assumpto, venho apenas cumprir o dever de 
sustentar o trabalho que, conscienciosamente, elaborei, no intuito unico e 
exclusivo de servir ás classes sociaes, sobre cujos hombros pôde-se dizer, 
rBpousa todo o fomento economico do pa.iz. 

Sr. Presidente, bem antes dos brados vehementes com que ora recla-
ma m urgentes providencias para alliviar o commercio da gravíssima e tre-
menda crise que o assoberba, affectando aos industriaes, aos lavradores, aos 
productores, E'nl geral, e até aos consumidores, eu pudt> observar que não 
eram boas as condições das praças brasileiras. Procurei, então, ouvir as 
"piniões de homens praticas e conhecedores dos phenmnenos economicos, 
c0m o fim de me cer tificar elas causas determinantes da anormalidade sobre-
vinda e crescente. 

Pude capacitar-me de que se providencias sabias, acertadas, energicas, 
.houvessem sido tomadas em tempo, larg-os beneficios seriam proporciona-
•lo.'l ás classes activas e productoras do paiz, pou pando-se-lhes avultados 
prejuízos e, sobretudo, va1·ios vexames e contrariedades . 

E' bem de ver-se que já e1·a u m pouco tarde para evitar- se todo o 
ffi<'l!. 

O mais que naquella quadra se poderia fazer era impedir que a situação 
se aggravasse, até ao ponto a que chegou nestes ultimas dias. Procurei, 
<!ntão. reunir em projecto as idéas que me pareceram mais uteis e opportu-
I1US e submetti o meu trabalho á critica e ao estu do de tres amigas, ver-
'Saclos nE'stas questões. Delles recebeu o projecto algumas modificações e 
ampliações que julguei acertadas e com as quaes me puz de accôrdo. Apoiado 
nestas abalizadas opiniões, pude trazer á consideração (]O Senado o resultado 
do meu esforço, a fim de servir de base para discussão e estudo de uma lei, 
qu e viésse trazer alguma folga ás praças brasileiras, em um momento de sé-
rias angustias. Isto mesmo eu tive ensejo de affirmar, quando submetti á 
consideração do Senado o projecto que ora se discute. 

Desta narração vê- se claramente, Sr. Presidente, que o meu intuito foi 
êXclusivamente remcwer difficuldacles, que ameaçavam a.ugmentar, corno, 
infelizmente, acontece. Devo declarar, Sr. Presidente, que me não anim~t a 
\•a!dade de ser acceito o meu projecto e nem me contra.ria o facto de ser 
e~l.; rejeitado. Só mente desejo demonstrar por factos que muito me esforço 
por bem cumprir ·O meu dever e me empenho por servir o paiz, pugnando 
;.P!a adopção de medidas opportunas e uteis do bem estar e ao progresso da 
1:9ciedacle brasileira . 

Nos termos d'o regimento foi o projecto, por mim apresentado, remetti.do 
â Commissão de Constituição e só agora voTta ao debate. 

Emittindo parecer sobre elle, a Commissão de Constituição taxou o ele 
mcon~titucional por dous motivos. Por infringir o art. 29 da Constituição, 
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"!egislando sobre impostos" e por ferir o a.rt. 34 da mesma leF basica do 
regimen, ''alterando disposições orçamentarias". 

RE'spefto muito, Sr. Presidente, os escrupulos do nobre Senador pelo 
Amazonas·, produzindo a argumentação constante do seu parecer e chegando 
fi;; conclusões mencionadas. E·st!iu mesmo convencido de que S. Ex. não se 
de.ixou impressionar por outros· sentimentos, que não os dos princípios supe-
riorel" dE' ·direito. N€m por isso deixo de discordar do honrado Semtdor , 
inspirando-.me tambem em princípios jurídicos. e me apoiando em opiniões 
de doutos. 

Parece-me, Sr. Presidente, que o homrado Senador, querendo se;· exi-
g ente no. respeito ao texto da Constituição, p;·endeU-SE' muito á sua Jettr a., 
Ül·' rigoroso em excesso e terminou prégando· uma doutrina · e uma regnc 
que contravem á lição elos m estres, á acção continuada do Senado e, ·o que 
é mais, á manifestação reiterada do nobre Senador nas diversas votações 
a~1ú havidas sobre a hypothese sujeita. 

Caminhando co-m vagar e encarando por pa rtes o assumpto, seja m e 
p.e.rmittido., Sr . Presidente, considerar primeiramente a impugnação do 
projecto em face elo art. 29 ela ·Carta magna da Repuhlica. 

Diz o honrad(} Senadol' que o projecto fere de frente esse dispositivo, 
porque eneerra disposições sobre imposto. Penso que S. Ex. se refere ao 
§. 4.• do art. 1° do dito projecto, ape:;~ar de seu parecer conter allusão ao 
f.!. oj,ecto em geral. Entendo, p.orém, que a. impugnação só se baseou no § 4" 
do artigo 1•, porque é o unico dispositivo que consigna alteraç.ão de impos-
tao. Os demais não têm a m ais leve ou indirecta flttinencia. a esse ponto. 
Apenas se referem á fórma de arrecadar impostos de importação cobra.vels 
em ouro. 

Assim, e.u me limita rei a considerar apenas essa pa rte do parecer. 
Sr. Presidente, abstrahindo-me da preoccupação de defender o meu 

hal>aiho e,. só com esse intuito, contrariar o douto parecer do nobre Rela-
tor· na Commissão de Constituição, devo consignar que a doutrina por 
S. .Ex. sustentada não está de accôrdo com o €spi1·ito da nossa C'onsti-
t uição e nem com a interpretação dos commentad'ores. Com effeito, a. Consti-
tuição Federal no art. 29, dispondo que: "compete á Camara a iniciativa 
de todas as leis ele impostos . .. ", instituiu uma preroga.tiva., uma especie de 
pr-ivilegio para a Camara elos Deputados iniciar as leis dessa especie. Isto 
significa claramente que o J'egislador constituinte não quiz attribuir indis-
t :nctamente ao Senado e á Ca.mara esse direito. Reservou-o apenas ao ramo 
rio Legislativo que se diz e se pensa que mais directamente representa o 
povo e com eHe tem ma is immediato contaeto . 

Essa é a r egra geral' estabeleci€1a e tem seu funda mento, sua razão ~le 

ser na supposiçã:o de que, mo regimen fe&eraüvo, o Senado representa os 
E:;:~ados e a Camara os contrrbuintes, o povo. E' uma copia, u•ma imitação 
d'o que se pratica na America elo Norte, que por· sua vez procurou seg1lir o 
exe>r:rpi0 da l'nglaterra. 
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Tra.tando-se de leis que affectam os h a veres, o patrimonio de cada. um, 
impondo onus e restricções mais ou menos pesados, entendeu_ o legislador 
constituinte que deviam ellas ser inici~das exa.ctamente por aquelles repre-
S(lntantes que mais directamente se achavam em contacto com o povo e que 
p .n·· isso melhor possam perceber e sentir as suas necessidades e possibilida-
des, colhendo dahi elementos seguros para evitar taxações exaggeradas e 
e:'i.igencias excessivas. 

Isto quer dizer que á Camara deve cabet· a iniciativa de crear impostos, 
d.? estabelecer limitações ao uso e goso que o cidadào po:ssa fazer dos seus 
n:ndimentos e dos seus haveres, entendendo-se por ereação desses onus não 
s6 a institn iGão ele ta~ações novas como o augmento das _que já existam . A 
minora.ção desses onus, porém, pôde ser decretada indistinctamente pelo 
~P.nado e Camara. 

O que o legislador constituinte quiz foi entregar s6mente ao represen-
<a nte mais directo do povo a faculdade ele retirar de suas rendas ou de seus 
haveres a parcella de que a Nação pôde carecer para a factura de melhora-
mentos, para a organização dos serviços publicos e respectivo custeio, em 
l.':=m da communhão e da sociedade. 

Conhecendo ou tendo a possibilidade de conhecer melhor a situação do 
u ·:r.tribuinte, por se achar mais em contacto com ell e o Deputado é consi-
d~l·ado em condições de ajuizar eom mais s-egurança das força:s dos mem-
l•ros componentes da sociedade e melhor a valiar do qua.nto cada classe é 
c::. paz de concorrer para o m·ario publico. Desse presupposto resulta o 
õisposWvo constante do art. 29 da Constituição. 

Mas, esse preceito se refere sômente á creação do imposto, ao primeiro 
•'Rtabelecimento da taxação, isto é, ao acto que permitte retirar do patri-
monio do individuo uma parte de seus rendimentos ou dos seus haveres 
2)ara se incorporar aos bens da Nação e nunca aos actos que têm por fim 
diminuir, a lterar , modificar ou supprimir os onus já estabelecidos. 

Este foi, não se pôde duvidar o espírito que dominou os constituintes 
de 1891 ao redigir o dispositivo do art. 29. 

E isto se póde melhor verificar, pondo-se en1 confronto esse artigo com 
os de ns. 37 e 39 da Constituição . 

A.lli, no art . 29, se dispõe que são da iniciativa da Camara todas as 
leis de imposto . Aqui, no art . 37 se prescreve que "o projecto de lei adepta-
do em uma das Camaras será subnwttido á ou.tra se o aptJrova.r, envial-o-ha 
ao Poder Executivo, que, acquiescendo, o sanccionará e promulgará", 

Estabelecendo na primeira prescripção que sO a Camara pôde iniciar 
« oalquer lei de impostos, e na segunda que o projecto de lei a doptado por 
:1m a das Cama.ras será submettido á outra e esta se o approvar.. . etc., sem 
e::~.cluir da regra os projectos sobre lei de impostos, é elaro que tambem os 
projectos desta especie, desta natureza, os projectos sobre lei de impostos, 
uma vez adoptados numa das camaras, e, no caso, na Camara elos Deputados, 
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··rcr força do art. 29, que tax at·iv amente lhe rese1·va a 1·espeoti va iniciativa, 
.d<'vem ser subtnettidos á outra Camara, que ê o Senado. 

O SR. LoPEJS ·GONÇALVES: - Quem contesta isso? Exacta mente as leis de 
impostos, inici a das pela Camara, são remettidas ao Senado, que poderá 
·•:mendal-as. E' a disposição generica do art. 39. O Senado pôde concorrer 
.com emendas, mas o que não pôde ê iniciar qualquer lei modificadora de 
:.mpostos jã existentes., 

A Constituição, no art. 29 , não estabelece excessão ou 1·es tricçãn alguma. 
·O Senado tem a faculdade ampla de emendar qualquer proposição que 
venha d:l ·Cama ra. Esta faculdade ninguem lhe contesta. Na Ca.mara dos 
}.,ords ê que não se podem apresentar emendas ás leis que vierem da ·ca-
mara dos Communs, tanto que se diz: A Cm·ôa pede; os Communs con-
-<:<!G~.m e os Lords consentem . Ora, entre nós, o Senado pôde emendar as 
leis que vierem da Camara, o que não pôde ê inicial-a.s . Peço desculpas por 
tf'l· sido longo o aparte, mas eu desejava explica r bem o m eu pensamento. 

O SR . JERONYMO MoNTEIRO: - Consinta V. Ex., que conclúa o m eu 
;J'a~.:iocinio . 

Esta se o GfJ1J1'ova.r, envia i-o-ba ao Poder Executivo ... 
Neste artigo o legislador constituinte conferiu claramente ao Senado a 

f aculdade de a pprovar, ou rejeita r, o projecto vindo da Camara. E, como 
niio faz exclusão dos projectos sobt·e lei de impostos, segue-se que tambem 

·e&tes pôde o Senado approvar ou rejeitar. 
Ma s, um Projecto da Cama ra sobre lei de impostos, submettido á ap-

·p r ovação do B<>naclo, por força desse preceito constituciona l, tanto pôde ser 
... ·rt:,.ndo, como supprimindo, a ugmentanclo , como diminuindo impos tos . O 
Sena.do tem a f aculdade de a.pprovar ou r ej eita r taes projectos, conforme SE' 
v '(; c!ftrament" do art. 37. 

Quer fl.pprova ndo, que1· rejeita ndo, está o Senado legisla ndo sobre im-
·PO>:tos, augmentando ou diminuindo, mantendo ou supp~·imindo , conforme os 
~ermos da proposição vinda da Camara. 

Dahi resulta que a inicia tiva reservada á Ca m a ra dos Deputa dos ê só <! 

,ex -::lusiva m ente pa ra a prim eira t a xação, pa r a a inst itu.i.ção do tributo. 
E de modo ma is positivo e mais claro se chega a essa mesma conclusão. 

B:!sta pôrem-se em confronto os arts. 29 e 37 , citados, com a di sposição do 
art. 39, no qual o constituinte, sem estabelecer excepção, ordenou que o 
Jl?'Ojecto de u.ma Ca?n ara, e?n enclaào na outra, volve1·á á, p·rimeira q·ue, se 
·acce.Um· , as ern enclas, en-v'ial-o·ha, nwclifi.caào . .. 

Tambem a hi o legisla dot· cons tituinte nã o fez exclusão de p r ojecto a l-
gum, rleterminou ele modo g enerico o projeoto ele unw. Cantara ... 0 que 
;>.!Jr•a nge, sem duvida, todos os projectos, inclusive os de leis de impostos . 

Nesse dispositivo, o legisla dor constituinte f a cultou á Ca m a r a, pa ra a 
·quaJ fôsse envia do o projecto , isto ê, ao Senado no caso de se tra ta r de pro-
jectos de impostos, que são de inicativa exclusiva fia Cama ra dos Deputados, 
<:onforme o a rt. 59 , facultou ao Senado de modo taxativo o direito de e-rnen-
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· dal-os, o que quer· dizer· de corrigil-os , de melhoral-os. de rnodifical-os , pore; 
quem emenda, corrige, mocUfica e altera. Logo, o Senado nos termos do. 
'.l.rt. 39, combinado com os arts. 2~ e 3'1, póde a lterar os projectos ue leis, 
"~e impostos, póde emendai-os , alte1·a!- os , corrigil-os . Logo, en1. face do pro-
pr-:o texto constitucional, o projecto n . 2 não infr-inge o a rt. :lU, como-
procura sustentar o honrado Relator da Comrnis:;ii.o de Constituição. 

diz: 
Desta mesm~L opinião se encontt·a Aristides .Mll ton (Cons t. Bn.l.sil.) , onde 

"Quando a. Constituição falla em iniciativa, quer· dizer com isto. 
que só na Ca.mara dos Deputados poderão tet· comer;o os proje-

ctos, que se referirem aos · assumptos assim designa dos . ficando, 
embora, livre a.o Senado o direito de emendal-os, corn;l entender· 
conveniente. 

'l'al inicia tiva não se póde jus tificar, é verdade, do mesmo modo· 
por que se o faz em outros paizes, onde só a Camat·a dos Depu tados 
procede immediatamente do povo. No Brasil, ambas as Casas do 
Congresso são consti t uidas pelo mesmo processo; tanto uma. come· 
outra ten1 sua origen1 no voto popular exe l usí van1ente. " 

E mais adiante : 

"Quem fónna a renda, por· meio da ::; contribuiç\ies que paga, é · 
o povo; portanto, deve set· elle mesmo que m as imponha pelo m·gam 
de seus ma.is proximos representantes. 

Concorrendo para,, justificar a inicia ti.va cons t::tnte da dispo~; i 

çii.o que nossa, h'i por sua vez adaptou, uiz Stot·y - que a verdadeic:J, 
razão della é a Camm·a dos Deputados possuir em mais· alto gráo o. 
conhecimento das localidades, e represe ntat· mais directamente as 
opiniões e os sentimentos do povo. E porque a mesma Camara se 
encontra mais pat·ti e:ulannente sob a depenclencia do povo, é cle-
pl·esumir - que ella. preste mais a.ttenção a os n egocies elo que a 
outra Assembléa que apenas emana elos E stados debaixo do ponto· 
de vista da sua capacidade politica. 

Nos Estudos Unidos , todo .Bill que tiver por objectivo levant.·:u-
a renda to-r Tasino ?'e1-·enu.e, eleve começar na Camara dos Repre-
sentantes, mas pôde ser emencla.do pelo Senado.,. 

O SR. LoPES GoNÇALVES: Mas isto eu não contesto . 

O SR. JERONYMO MoNTEIRO: - Entre nós , é ' semelhantemente licito ao· 
~t>nado emendar, mesmo com relaçã.o a impostes, os projectos envi a dos pela 
C3man1 elos Deputados; mas nunca pm·a tornar majs onerosa. a contribuição,. 
e muito menos para. crear outra qualquer: 
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Não obstante, o Senado Brasileiro introduziu na lei n. 359, de 30 de 
])(o:;:mnbro de 1895 ·um im.posto sob1·e charutos. 

Comprehende-se bem o motivo por que se permitte ao Senado t-mend:u· 
mesmo as leis orçamentarias; se assim não fôra, o Senado ficaria na tr"bte 
eontingencia de rejeitar todo um projecto de orçamento só por lhe r,~t,;·ect>r· 

o voto urna simples disposição neste contida." 
E' João Barbalho que diz: 

'".rem o Sena do o direito de emendar as leis de impo:;;tos e 
outras de iniciativa da CamaL·a dos Deputados? A Constituição norte 
americana expressamente o permitte no art. 1°, secção 7", § 1" . 
Entre nós, no regimen Imperia l assim se praticava e a Constituição 
vigente o não veda antes implicitamente o a utoriza, enumerando no 
.a.rt. 38 essas leis como objecto de competencia de ambas as Camaras 
sem restricção a lguma a este respeito e não exceptuando, no al"t. 39, 
dos projectos successiveis de emendas (as que cor.;1 elles devem ser 
remettidas por uma Camara á outra) os projectos de que se trata. 

Mas é de ver que a s emendas do Senado em taes · casos não 
dE-verão ser no sentido de a ugmentar ou trazer novos gL·avames aos 
.cidadãos, nem de cerceal·-lhes direitos de que jã estejam de passe, 
eom relação hO objecto legislado . Obsta.m a isso os intuitos e mo-
tivos fundamentaes ela iniciativa da Camara dos Deputado~. . Seria 
realmente irrisorio que o Se nado não podendo iniciar leis · de impos-
tos, tivésse entretanto o direito de aggravar as imposições pwpos-
tas pela Camara ou addicionar-lhes mais outros impostos . " 

Vem de molde aqui o que a este proposito se lê no "Direito Publico 
Bta.sileiro", ele Pimenta Bueno. 1857. pag. 110 : 

"Por consequencia, logica e rigorosa (do diJ"eito ele inichtiva), 
o Senado não póde mesmo emendai· tae;; projectos no fhn de 

a ugmentar por fórma alguma o sa.crificio do imposto ou elo recrura-
mento, ou de substituir a contribuição por outra mais onerosa, pois 
que seria exercer uma iniciativa nessa parte. Seu di. rei to limita-se a 
approvar, rejeitar ou emendar sómente no sentido de diminuir o 
peso ou duração ~esses gra van1es . 

.A lcgiea exige mesmo que todas as medicl:ls que impõem novos 
encargos sobre a Nação, que resolvem-se em impostos ou recruta-
mento. como um tratado que affectasse os direitos de importação, 
uma ~e-eção territorial que fizesse perder as contribuições do respe -
ctivo territorio, exige, dizíamos, que tenham prioridade de exame, 
discussão e voto na Camara dos Deputados . " 

DE'sta opinião se tem manifestado o . Senado brasileiro por innumeras 
V·:Jtações, entre as quaes posso citar as seguintes: 
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"São approvadRs as seg'uintes emendas: 
Ao art. 1°, n. l, periodo 23°. Dos objectos de n. 546, classe 16a. Substi-

tua-·se '{lelo seguinte: "Fica elevada até 500 gramma s o peso por metro 
qu'l.drado das casemiras de lã e algodão, que pela ta rif'l. pagam taxa m aior." 
- Gil GouJa1·t. - Leite e · Oiticica. - Rami1·o Barcellos. " 

"Em vez dE> "10 réis por charutos nacionaes" diga-se cinco réis por 
charutos nacionaes." - GiZ Goula.rt · - Ramiro Ba1·cellos. - Q. Bocayuva. 
- ,Too.quim Pe1·nambuco." 

"Ficam sujeitos ao sello fixo de duzentos réis n.s petições e requerimen-
tos, os cheques ~-obre ba.ncos, os r ecibos de entrada de dinheiro nas respect i-
vas ca dernetas f! os de qualquer qua ntia de vinte e cinco mil réis para 
cima. - A. Coelho Rodrigues." 

"Ao n. 42 - Accrescente-se, depois das palavras: "fabrica das no paiz": 
50 réis por litro as bebida:;: alcoolicas constantes do n. 127, da tarifa . 
Jl'l1·es Ferreira. " 

Desta opinião é ainda o eminente Senador pelo Amazonas, cujo nome 
peço vênia para declinar, o Sr. Lopes Gonçalves, conforme se vê nas vota-
ções, em que S. Ex. tomou pa rte e no projecto n. 30, de 1917, firmado 
J-1l•l' S . Ex.: 

" O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Fica abolido o imposto sobre subsidias e vencimentos cons tan-

. tes do n. 34 da lei n. 3 .446, de 31 de Dezembro de 1917, cuja cobra nça é 
fe:ta de accõrdo com o decreto n. 3. 343, de 26 de Setembro de 1917. 

Art. 2.0 A disposição do artigo anterior começará a vigo,ra r a contar de 
1 dro· Outubro do corrente anno. 

Art. 3. o Revogam -se a s disposições em contrario . 
Sala das Sessões, 5 de Outubro de 1918. -A. A zeredo. - Alen car Gui-

m.a·rães. - Cunha Ped?·osa. - B enjamin Barroso. - Gonzaga Jayme. - · 
Rego Monteiro. - AZ[1·edo EUi.s. - Rodolpho de Mi?·anda. - V enancio 
Neiva. - Firmo B 1·aga. - Francisco Sá . - F. M e·ndes d,p Almeida . -
B u eno de PiLiva .. - J. J. Seabra. - Pires Fe?Teira . - Pe1·eira Lobo. -
G en eroso M aTques. - Ara~~jo Góes. - João Lyra. - 11figuel de Ca?·va,lho . 
- S·iqu.d ·ra d.e M en ezes . - Adolpho Gordo . - P ed1·o Celes~\ino. - ll[odesto 
J, eal . - J~~sto Che?·m.ont. - Costa Rodrigues. --F. Sal~es. -José Euze-
bio. - Epi.t acio Pessoa .. - H ennenegildo de Mo1·a es. Lopes Gonçnlves. 

- - A . I n di o cl.o B?·asil. - Abdias Nev es . - Marcilio d e Lacenia. - Jose 
_'14 m ·tinh o. Pa.~üo d e F1·ontin. " 

Não p osso de ixa r de citar de modo especia l os votos do Sena do na ~es

sfw de 1 S~ 5 . a pprovando duas em endas que crea ra m impostos novos . 
Tudo demonstra que o meu trabalho, inquinado de incons tituc;onal , por 

fcr!r o art. 29 da Cons tit uição, em nada o offen de, quer em face dos dispo-
sitiv os da mesma Const ituição, quer em presença dos commentarios e da 
!nt erpretaç~o dos judstas, que do a ssumpto se occupm·am, quer em vista 
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<los votos do Senado nos longos annoH de pratica do regimen, quer final-
:n~;nte, em confronto com votos e m a nifestações do proprio Relator da hon-
rada Commissão de Constituição. 

Passo agora a considerar a segunda parte do · pa recer, no ponto em que 
el]e estuda o projecto em face do art. 34 da Constituição e affirma que o 
mesmo col!ide com o art. 34, n. 1 da nossa Carta. 

Em que pesem o alto valor e elevada autoridade jurídica do honrado 
Senador, a cujos conhecimentos eu r endo o maior apreço, não posso em 
atsoluto acceitar esta sua affirmação. Não vejo como S. Ex. poude desco-
ilrir a collisão apontada. 

O art. 34, n. 1, da Constituição, determina que compete privativamente 
oo Congresso Nacional: 

1.0 Orçar a receita, fixar a despeza federa l annualmente e ... 
O projecto em questão não impede, não contrada, não perturba e nem 

invalida a acção p1ivativa do Congress o Nacional, ahi estatuída.. O direito 
d!l fixar a despez..'t e orçar a receita continúa perfeitamente salv o e reset·-
~'-lilo ao Congresso Nacional. O projecto não perturba a execução da lei 
::umua, de que trata esse dispositivo constitucional. Limita-se a restrin-
"'!.r uma pequena parte dessa lei, já votada em 1920 e ora vigente, deixando-a, 
porém, intacta em sua totalidade. 

O projecto nã.o affecta os contribuintes, creando-lhes com surpreza novos 
trihutos. Diminue onus que se apresentam exaggerados por causas fortuitas 
<' inesperadas, desequilibrando os orçamentos particulares em beneficio do 
efJfre publico. O projecto, emfim, impede que ao contribuinte se imponha 
uma tributação excessiva, exaggerada, em vista da previsão feita RO tempo 
em que foi votada a lei. 

O facto de exigir a Constituição nesse art. 34, n. 1, que o Congr-ess o 
Naciona l orce a receita e fixe a despeza federa.! annualmente, não significa 
que essa receita ou essa despeza. não possa em uma ou outra parte ser alte-
l·arln no correr do exercício, desde que sobrevenha uma necessidade p re -
mente para essa modificação, E sse dispositivo constitucional tem o intuito 
n:ais de obrigar o Congresso a rever as tributações lançadas sobre ü povo, 
eom 0 fito de allivial.-as, se· possível, do que crear um cireulo de fen·o der,-
tril do qual se devam permanecer durante os 360 dias do anno os govet·na n-
:es e g·overnados, sem appello e s em recurso algum~ 

Dflsde que sob1:evenha um iutperioso motivo, como no presente mo-
rnento, que obrigue a reduzir um ou outro tributo, previsto pelo orc:a mento, 
nacla impede e menos a Constituição, que se attenda a essa p alpitante ne-
Cê' .;·~üd:tde, consignando em lei ordinaria a modificação reclamadâ. 

E st:t é a opinião de Bar!Jalho, quando nos seus cornmentarios i\. Consti-
tuiçi\.o Federal , diz, fls. 104: (lê) 

Imaginemos que por um dispositivo da lei de orçamento fique estabele-
·~'do um imposto excessivo sob1·e t a.! ou qua l mercadoria, sobre essa ou 
~lquelJH. classe de contribuintes, já por erro na votação da. lei , j á por ca l-
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culos assentados em bases falhas, fica o Governo impedido de no coner d<:> 
e.xcrcicio adoptar alteração nesse ponto do orçamento, deixando que sobre 
,es~<' mercadoria ou sobre essa classe de contribuintes pese esse onus injusto 
por excessivo, embaraçando a producção daquellas mercadorias e vexando 
aq:Jelles contribuintes alcançados por essa prescripç(i.o? Penso que ninguem 
se ::\.nimaria a responder pela affirmativa. 

Figuremos a:nda a hypothese de sobrevir· no correr do exer·cicio 
financeiro, uma profunda mudança na posição economica de uma m ercadoria · 
ou de uma especi~ de commercio, já pela desvalorização ra pida e brusca 
daquella, já pelos embaraços extraordinarios trazidos a este por accidentes, 
pvr phenomenos inesperados. Em tal caso deve o Governo cruza.r os bracos 
e assistir á referida mercadoria desapparecer do mercado e aquella modali-
dade de commercio definhar até o desapparecimento, só' porque a lei do orça-
mento é annua e, por isso, inta ngível'? 

Uma tal doutrina nos levaria fata lmente ao grosseiro absurdo de impe-
dir que o Governo exerça a sua principal e quasi exclusiva acção, que É 

assistir, com vigilancia, o desenvolvimento da sociedade cujos destinos estão 
sJh sua direcção, ampa-rando-a, auxiliando-a e servindo-a no que esteja 
d<•nt.ro da sua alçada. 

Essa theoria, verdadeira em these ge1·aJ, mas falha na pratica, oecasiona-
da graves damnos· aos pm·ticulares, com sél'ios r eflexos sobre a economia 
:política. 

Não estou, Sr. Presidente, a fazer simples a llegações sem base . 
Muito r ecentemente, em 1917, no correr do exercício financeiro, assis-

timos ao movimento que se operou entre nós em favor dos funccionarios 
pubUcos, levando o Senado a adoptar o ;projecto n. 162, reduzindo os impostos 
que sobre elles reeahiam. Em 1918, tambem na vigencia da lei de orçamento. 
novo projecto o de n. 30, a ppareceu nesta Casa, subscripto por 30 Srs .. Se na-
à ores, supprimindo os impostos que incidiam sobre o funccionalismo. 

Em 1920, estando em pleno vigor a lei de orçamento, podemos regj.s tra r 
a modificaçã o do imposto lança do sobre as louça s· es trangeiras , modificação 
constante de uma suspensão do dispositivo introduzido na lei annua, então 
''igente, suspensão feita por um simples acto do Sr . Ministro da Fazenda. 

Em nossos dias, isto é , na semana finda, permanerendo em inteiro vigor 
a lei annua, que presentemente nos r eg-e, eu vi transitar por esta Casa, 
como relampago, o projecto n . 2, contendo um dispositivo p erf eitamente 
~qui valente ao que se encontra no m eu projecto. '.rrazia a a utorida d;, da 
honrada Commissão de Finanças. 

Contra estes actos do Senado e do Governo não se levantou o protesto 
t1o eminente Senador pelo Amazonas. 

Bem a o contrario, varies delles t êm o seu apoio, o seu applauso, como 
ee pó de ver n os projectos n s . 254, de 1917 e 162, de 1918. 

E nem se diga, Sr . Presidente, que taes projectos n ã o proporcionaram 
desfalques a preciaveis no orçamento .. 
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Em primeiro Jogar, na defesa de princ1p1os, de lei e de direito não se 
.;'Jev~ coo;"itar do volume, da exten são, elo valor attingido pelos aggravos, peloH 
desrespeitos , pelas infracções. Quaesquer que estes sejam valem ser repd-
~idos. Tudo deve girar em torno do facto, no terreno moral e jurídico. 

Em segundo Jogar, quando mesmo se quizesse dar importancia. ao vo-
lume dos impostos supprimidos para dahi se deduzir a constitu cionalida de ou 
inconstitu cionalidade da proposição, ainda assim veriamo,; que mais de um 
-ô.os casos apontados mereciam a censura de . inconstitucionalidade, porque 
~rr. mais de um delles os tributos dispensados subiram a mais de oito mil 
contos de réis. E esta cifra, mesmo em orçamento vultuoso, como · o da 
União, não púde deixar ele ser considerada valiosa. 

Em taes termos. Sr. Presidente, penso que não procedem as razões do 
'!J:trecer, cahindo por terra as conclusões a que chegou. 

E' bastante estranh avel que o parpcer em -quest ã o apresentado á douta 
<::ommissão de Constituição tenha obtido apenas a assignatura do preclaro 
.Senador pelo Amazonas. 

Os demais membros dessa Commissão rejeitaram a doutrina do nobre 
Relator, tendo assignado dous com restricções e um .:l.., '"""'"·•t<; sóm~n ti!l 

·quanto á primeira parte. Isto prova ainda mais a improcedencia do referido 
·pê!recer 

Depois de haver cumprido o meu dever, expondo com lealdade as razões 
em qu e me a poiei p'ara julgar constitucional o meu projecto e n es ta con-
\"icção o submetter á consideração do Senado, eu termino reaffirmando qu"' 
n~sse esfor ço não tive outro objectivo senão o de servir ao paiz. (lt!n'ito 
'bem. ; mu.Uo bam.) 

O S•·. Lopes Gonça.h,es : - S1·. Presidente, eu de\·eria. merecer do 
·senado ft mais completa desculpa, se deixasse de usar da pala vra., . nesta 
·Ot'-c:.> sião, quando as bancada s se acham quasi inteiramente deserta s. p cl,.. 
a1.1:<encia elos Srs. representantea da Naçã.o . A sessão tem sido l o;,ga, 

·~Jxhaustiva , ouvido .. como foi, dura nte hora e meia, o brilhante discurso pt·n-
"ferido pelo nobre representa nte do Districto Federal, cujo nome peço licen .;;a 
]Jai'a declinar, Sr. Sampaio Corrêa. 

O SR. SAliiPAio CoRR'flA: - Mui to agradecido a V . Ex. 
O SR. LoPES GONÇAI,VES: - Ma.s, dever de officio, St·. Presidente. olJr; -

6<,-me a occupar a tribuna, porque esta é a phase em que se podem discutir 
os projeetos e pareceres, e expender idéas, não costumando PU abusar da 
-alt enção do Senado na occasião em que se procedem ás votações. 

Respondendo ao meu honrado amigo, Senador pelo E spirito Santo, co:ne-
c-ll'·ei por dizer a S. Ex. que nunca contestei e ;iámais contestarei tenha 0 

·senado a faculdade, o podet· constitucional, de emendar os projectos d e let, 
·<EOjam de que natu 1·eza for , que vierem ela Ca mara. E' um principit> d~ 

·ornem g eral. 
Em relação, poré m , ao assumpto que se debate , exi ~te regra de :1['. tureza 



-662-

es_pecia l, no tocante á prioridade da iniciativa : a do a.rt.. 29 da Constituição,. 
estabelecendo que todas as Leis de ·impostos devem ser iniciadas na Camar a 
(I n, Deputa dos . 

O legislador constituinte empregou nesse dispositivo o a djectivo todollr 
não abt·indo restricção ou execução, de modo que, a m enta lidade mais culta,. 
:1 intelligencia mais a primorada não t em o direito de as fazer, qua lquer q_ue 
s!'jlt o seu ponto de vista . 

No seio da Constituinte como tive occasião de demons trar; no parecer 
- · nã o se levantou duvida a lguma sobre a genera lida de desse. preceito fun-
damental. 

Recorre ndo ao elemento his t or ico, mostrei que, na Ingla terra, desde v 
sec!.!lo XV. no reinado de H enrique IV, constituiu direito publico, que todas 
as leis sobre contribuições devia m pa rtir da Camara ' das Communs, tenao a 
Cama ra dos Lords a penas a f aculdade de r ecusal-as. Pouco depois, porém, 
foi retirada da Cama ra Alta esta competencia, em virtude da natureza de· 
:;ua composição, h er editaria e perma n ente . 

Ficou, então, estabelecido que os Lords podia m Rómente exa minai-as , 
a.ponta r suas irr egula rida des e la cunas, nomear commissões de inquerito so-
l ·re a necesidade do imposto creado ou modificado, O· qua ntitativo e moda -· 
!idades das taxas decretada s , devendo, com tudo, r a tif icai-a s ou a pproval-a s 
de modo completo e abs oluto. 

E ste princiPIO passou, na tura lmente modificado, pa ra e· r egimen a meri-
<'ano, pa ra a R epublica funda da em 1776 na America do- Norte, sob os a us-
}Jicios do direito cons titucional inglez, que são a Magna Çat·ta, de 1215, a.. 
L ei de P etição, a Declaraçã-o ele Di,·eitos e a L ei de Hab ea'.'!-C01'pus .. 

E stabeleceu -se, então, por nã o ser o Sena do a m ericano uma Ca m a ra da 
mesm a essencia da dos Lords, eleitos os seus membros pot· seis. annos, dous' 
por E sta do, pela s assembléa s esta duaes até 1913 e hoje por suffra gio directo, 
que o mesmo teria a fa culdade de emenda r e corrigir as 1eis de impostos, 
c:ucr pa ra s ua creação, quer para modificai-os, que viéssem da Ca m a ra dos 
H r-presenta n tes ou Deputados, cuja iniciativa a esta per tenceria exclusiva -
mrnte, nos t ermos da clausula 7• do art. 1• da Constituição. 

Qua ndo se f undou entl·e nós, o r egimen r epublfcano; as nossas vistas se-
V(llta r a m, de pref erencia, pa ra a America do Norte e para a Confedera çã o. 
Argentina, que nos serviram de norma legal. 

Invocando o a.rt. 44 da Constituição argentina de 25 de Setembro dt' 
! 850, demonstrei que esta prescreveu e a doptou, eom fid-elida de, a r egra pro-
hibitiva de caber a o Sena do iniciar qualquei· lei sobre impostos. 

Pretendeu S . Ex. mostra r incoherencia de minha parte . Nunca a t ive . 
A pr im eira vez qu e se me offe receu opportunidade pa ra r elatar um project O> 
SIJbre impostos, comba ti a iniciativa desta Casa pa ra r eduzir a s ta.xas d'l. 
juta indiana; e esse m eu pa recer, m odesto e timido, como são as minhas· 
a t t.<tudes, foi appr ova do u nanimem ente p elo Sena do . Mezes depois, su rgiu; 
outro projec to a r espeit o da elevação da taxa de louça , assumpto que· inte·· 
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l'€ssava pr·incipalmente á industria pa ulista que, como sabe o Senado, tem 
avultados capitaes emp~·egados em fabricas desse genero. 

Oppoz-se a bancada do grande Estado ao parecer que elaborei de ac-
.;;ô~·do , não só com doutrina que sempt·e s u stentei en1 conformidade com os 
preceitos da nossa Constituição, como. ainda, .de accôrdo com o precedente 
já estabelecido•. 

Conseguintemente, posso dizer ao nobt·e Senador pelo Espírito Sa.nto 
que, em relação a os dous pareceres que relatei anteriormente, sustentei 
"empre a minha doutt·ina. Relativamente ao projecto elaborado pelo nobre 
n ·presentante do Districto Federal, peço licença para affirmar . que S. Ex. 
t:stá equivocado. Não fui, tambem, incoherente; ao contrario, opinei para 
que o projecto fô sse apenas a.cceito em relação á s uspensão, não abolição, 
nem modificação de taxa, a suspensão, repito, da cobrança de armazenagens, 
·;té 31 de Dezembro, nas Alfandegas, em cujos portos o Governo não tivésse 
( ontractos com emprezas para construcção de portos. 

O meu pensamento foi claro. 
O SR. PAULO DEl FRoNTIN: - Eu já tinha resalvado isto na reda cçfw . 

· O SR. LoPES GoNÇALVES: - O outro é uma questão de calculo · cambial, 
a conversão de mil réis, ou1·o, em dous mil réis, papel. 

Entl·etanto, dei parecer contrario, mas a Commissão de Finanças en-
tendeu que devia acceitar a operação para 2$250. 

Vê V. Ex. que não sou incoherente em cousa a lguma.. T enho comba-
tido sempre a iniciativa do Senado em questões de impostos . Creio que desta 
fôrma tenho respondido cabalmente. ao nobre Senador. 

O SR. JERONYMO MoNTI!llao: - Menos no que já tive occasifto de citar. 
O SR. LoPES GoNÇALVES : - Em tudo quanto citou, nada ficou s em re;;-

p,,sta, e supponho que o humilde parecer, una nime, da Commissão, melhor 
se não poderia firmar que na doutrina, na lettra expressa da nossa Consti-
tuição, cujo art. 29 é uma reproducção do art. 28, que foi elaborado pelo 
eminente Sr. Conselheiro Ruy Barbosa, que, com toda a justiça, neste paiz, 
E e reconhece ser o mais pm·feito conhecedor da lingua portugueza . S. Ex. 
n5 .J empregaria o adjectivo - t:oàos - em sentido diverso daquelle que d Eovc 
tp;·. 

E para reforçar a interpretação jurídica dessa expressão generlca, ab-
~oiuta e positiva, referia ainda aos elementos histot·icos do d ir eito pubiico 
:nglez e dos paizes de regimen federativo, consagrando que o Senado ni1-o 

·tem a iniciativa das leis que cream ou modifica.m os impostos, podendo, ape-
nas, ex-vi do art. 39 da nossa Constituição, emendai-as, quando ch egarem 
a seu conhecimento. Sã.o irrespondiveis os a rgumentos que citei no meu 
pobre e desprezível trabalho. Não sou a utorida de nem nunca disse !}Ue o 
fôsS>e, mas procurei, como devia e era natura l, recorrer aos comment :tdore~ 

ar:o:entinos, americanos e ao regimen tradicional de Inglaterr a , in, ;ocando a, 
obra classica de um notavel juiz, o grande Blackstone, pub! icad:.t em 1 S25 , e 
(,(Ue V. Ex . deve conhecer. 
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Entendo que não Sil pôde modificar a lei do orçamento em materia. ·de 
rt:ceita, porque certas despezas tendem sempre a augmentar e outras sur-
gem por força maior, não JJOdendo a administra.ção publica ficar, algurmt.s 
vezes, adstricta ás dotações orçamentarias . 

Desde a proclamação da Republica ou, digamos, deRde a existencia da 
rwssa nacionalidade, temos uma despeza orçamentaria e outra extra-orça; 
mPntaria . 

O SR . lRINEU MACHAiio·: - Com a doutrina de V. Ex ., não se pt'•de 
yntar nenhuma ·Ie1 ordinaria, augmentando os vencimentos dos func-
eionarios. 

O SR. LoPES GoNÇALVES: - Ao contrario, estou reconhecendo que ·as des-
pe7.as orçadas podem ser augmentadas e que, por isso mesmo, o orçamento 
d ·:t. receita, por meio de projectos inesperados, não pôde ser diminuído, .por-
que, então, chegaremos, fatalmente , á banca-rôta. 

Além disto como sabe S. Ex. (1·eter-inào-se a.o Sr. Ir-inew Macharlo), 0 

C·mgresso tem, pelo n. 25 do art. 34 da Constituiç1i.o, competencia pa1·a 
f&tipular vencimentos dos funccionarios, augmentando-os ou diminuindo-os. 
on todo e qualquer tempo, que julgue conveniente . 

Vou demonstrar, agora , que o projecto do nob.re Senador pelo Estado do 
Espírito Sa.nto, tra z profunda s modificações ao art. 2° da Lei da Receita. 

Assim é que, estipulando esta cobrança de 55 o/o em ouro, do imposto de 
importação, S. Ex. reduz essa. taxa a 35 o/o, quando o cambio oscillar· ou 
estiver entre 8 e 9 dinheiros; a 40 o/o, quando estiver ·entre 9 e 16; a 45 o/o, 
qu (mdo entre 10 e 11; a 50 o/o, quando variar entre 11 e 12, e a 55 o/o, 
~'ômente, que é a fixação orçamentaria, quando acima de 12. 

Ora, se durante o exercício, temos quasi certo,. como todos reconhecem, 
o a ugmento da despeza, pois as necessida,des e a carestia da ·rida assim o 
de~erminam, porqu e diminuir a receita prevista e calculada, já de si exigua 
e rtiminuta e atormentada, em materia de impm·tação, pelo flagello do con-
•.t·abando, que campeia em todo o paiz? 

No meu entender, .francamente, essas medidas não trazem maior vanta-
gem para o commercio, são apena s verdadeiro palliativo, nã.o curam nem 
1 f: medeiam a situação, trazendo, ao contrario, atropellos e anarchia á vida 
J>acional. 

Ci tei no parecer a opinião de varios escriptores que não concordam com 
a;, alterações arbitrarias nas leis de orçamento, notadamente da receita, as 
c(uaes devem ser respeitadas 
de calamidade ou de força 
(ilpoiaàos.) 

durante a respectiva vigencia, salvo em caso 
maior, "quia ad impossibil!ia nemo tenetur". 

Nestas condições, não eu, que fui apenas o humilde relator, a machina, 
que obedeceu á competencia d.os seus collegas, e por estas razões, a Com-
m!ssão de Constituição unanimemente deu parecer contrario ao projecto dt~ 

l1•1hre Senador. 
Senti" muito nessa occasião ter que me manifestar co"m a responsabiU.-
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.c1c.·de que advem das minhas funcç;.ões na Commissão, contra o projecto de 
S. Ex., mas entre a admiração que lhe voto e a fiel observancia da Consti-
tuição - porque eu não sou revisionista, mas liberal da velha escola con-
liL•rvadora - preferi ficar com a Constituiçiio, com os preceitos da noss<:. 
m agna lei. (1Yl1tUo bem •. ) 

Se, porventura , o S enado vem, de longa .data, admittindo modificações 
nal:: leis orçamenta rias e iniciadas por esta Casa do Congresso, isto não quer 
(!;zpr que continuemos no m esmo caminho errado e q ue não combatamos 
e!, t.a inobservancia t u1nultuaria., 
federativo. 

abusiva e desrespeltadora do r egimen 

R eservo-me :para. na occasião da votação, se fôr necessario, dar mai~ 
::tlguns esclarecimentos ao Senado. Quanto ao m a is , peço d esculpas ao m eu 
nc•bre co!lega por não ter concordado com S. Ex .. . . 

O SR. JEJRONTMO MoNTEmo: - Nada tenho que desculpa r e, só, 9-ue 
ngradecer. 

O SR . LoPES GoNÇALVI!lS: - .. . s upponho ter demonstra do cabalmente 
quP estou com a. verdadeira dou trina e que nunc~. fui incohet·ente. (Muito 
hem ! M 1tito bem!) 

SESSÃO DE 30 DE JUNHO 

O Sr. Lopes Gonç.alyes: - Sr. Presidente, hontem, depois da bri-
lha n te e exhaustiva oração, sobre finanças , do nobre r epresentante pelo 
Distr icto Federal, cujo nome peço licença para declinar, o Sr . Sampa io 
Corrêa, brilhante discurso de hora e m eia, os Srs. Senadores, como era na-
tural, foram aba ndonando as suas ca deiras, de modo que, quando se começou 

discu tir o pa r ecer da Commissfw de Constituição, em torno de um projecto 
a respeito da cobrança da taxa em ouro e pagamento dessa taxa pot· meio 
d( t ítulos liberatorios, apresentado pelo meu nobre collega p elo Estado do 
J~spirito Santo, o Sr . Jeronymo Monteiro, no r ecinto estavam apenas, com a. 
Mesa, 10 ou 1;:1 membros desta Casa . 

Ora, nã ,o ê porque eu pretenda vangloria r de ser ouvido cont s,ttençã(l 
pplo Senado, m as, simplesment e, pelo interesse de, sendo ouvido pelos Srs. 
SPnadóres, com elles aprender a proveitar e ser conduzido ao bom caminho 
da sciencia, que desejo que parece1·es de certa ordem sobre pontos de vista 
rloutrinal'io e de ordem constitu cional, sejam elucidados no centido de se 
fcrmar uma doutrina verdadeira a respeito dos m agnos assumptos que aqu1 
,;e levantam. 

A questão de que se trata é muito simples. 
O honrado r e.presentante do Estado do Espírito Santo, cujo patriotismo. 

cuja illustração e conhecimentos fina ncistas , ninguem pôde pôr em duvida, 
~ntendeu, como eL'a de seu direito, intervir, no momento, p1·ocurando dar 
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t<olução á situação premente que a travessa o paiz, a.llivia ndo o commercio das 
:>perturas em que se acha; e assim, S. Ex. redigiu o projecto n. 3, do cor-
rente anno, es t a belecendo que a arrecadação do imposto ouro sobre as mer·· 
c101dorias ora existentes na s repartições aduaneiras e que nas mesmas dére m 
ent rada. até 30 de Junho des t e anno ser á effectuada pela expedição de uma 
guia em duplicata, na qual se especifique, com precisão e sepa r a damente, a 
quota devida, em moeda·-papel, e a importancia a ser· paga em ouro, redu-
zida ao seu equivalente em dinheiro brasileiro, pela ta xa cambia l do dia, 
afim de. emittidas tres notas promissoria s sobre esta conversão, descontai-as 
o importador no Banco do Brasil e , dessa fórma, satisfazer aqueUa contribui-
ção a dous, qua tro e seis m ezes de prazo . 

Está se vendo que, o honrado representante pelo Esta do do E spirito 
Santo, estabeleceu uma emissão de titulos para o pagamento da quota cm·o. 
rPhttiva ao imposto de importação. 

A outra parte principal do projecto de S. Ex. é a que, acomp:l nhanclo 
'· ascilla ção cambia l, determina que a quota ouro, de 55 o/o, estabelecida no 
<ort. 2° da Lei da Receita vigente, seja Cõbrada na seguinte proporção : 

"35 o/o , quando a taxa cambial sobre Londres, dura lite a semana ante-
~ · inr oscillar entre 8 e 9 d. : 

40 o/o ,. idem, entre 9 e 10 d .• . 
45 </o, idem , entre 10 e 11 d.; 
50 o/o' idem, entre 11 e 12 d.; 
55 o/o , idem, acima de 12 d. " 
Já disse qüe, tratando-se de imposto, a Commissão devia invocar o pt·e -

ceito cla t·o e insophismavel do art. 29 da Constituição, que nasso a lêr ao 
Senado porque nunca é demais repetir a dis posição granítica desse dispo-
sitivo. Diz o art. 29: "Compete á Camara a iniciativa de toda s as leis d~ 
impostofl ". E ahi, não se estabelece restricç:ão ou excepção a lguma. Não é 
justo, pois, affirmar, como se tem pretendido, que a expt·essão - todas - a.s 
leis de 1mpostos _:_ é restricta, incide expressa mente sobre as leis cre<tdora s 
do imposto, como está bem entendido que a expressão ampla - todas as 
leis de imposto - refere -se quer a creação de impos to, sobre a sua modifi-
-:açã o para mais ou para menos . 

O nobre Senador pelo Espírito Santo, sa be melhor do que - eu que a lei 
da Receita tem a sua origem na Cama.ra dos Deput<tdos . e que, por meio 
de emendas, podemos alterai-a. O que não .podemos t m· é a inicia tiva cie 
qualqueJ' lei m odifieac1ora da ·tributação . 

Disse que esse art. 29 é exa ctamente a re,producção do art. 28 do pro-
jecto leva do á Constituinte, e, por consequencia, r edigido por quem conhece 
perfeitamente - m elhor do que ninguem - a lingua portugueza e que é 
o maim· dos nossos constitucionalistas, o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa . 

Ora, uma vez que a expressão do art. 29 é generica , não t e ndo o legis-
Iado t· con stit uinte esta belecido restricção a lguma, uma vez que não se en -
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contra qlialquet· opm1ao - e desafio ·a q uem quer que seja que m'a apontP. 
- que interprete essa disposição com a restricção que se pretende estabe-
lecer, eu, n a Commissão de Constituição, continuarei a s ustentar que >1. 

iniciativa de qualquer lei de impostos, se ja para creal -os, seja para modi-
ficai-os, compete exclusivamente á Camara dos Deputados . 

Mas, Sr. Presidente, não me quiz ater absolutamente a o circulo positivo 
da nossa Constituição. Fui pt·ocurar elementos historicos e demonstrei qno_, 
esse principio é do direito publico inglez, muito embora o systema de p;o-
verno daquelle paiz seja inteira m ente differente do nosso. Em todo o caso. 
as razões que a lli se deram para que a iniciativa dos " 1noney bills" fo..<>se 
da Camara dos Cornrnuns resultam ela natureza essencialmente popular 
desse ramo do Poder LegislatiYo , eleito pelo suffragio directo. 

Mas argumentarão: o systema do governo inglez é rnona rchico. 
Sim, é; mas ninguem contestará que é tambem, o systema de u ma 

'nonar chia liberal que deu ensinamentos a todos os povos; é uma monat·-
chia que, não tendo constituição escripta nem leis constit ucionaes codifica-
das, foi. sem duvida , a patria do constitucionalismo, a inspiradora do regimen 
federativo. 

Todos sabem que os inglezes possuem a Magna Carta de 1215. a lei 
de petição ou b-ill ot 1Jetition,· todos sabem que tambern po,;suern a decla-
raçã o de direitos ou bill ot rights e a lei de habeas- c01·pus, de onde emanou 
o principio para todos os paizes. 

Essas qua tro leis fundarnentaes formam, na phrase de um gt·ande es-
tadista ing lez, Lord Chatharn, a Bíblia do constitucionalismo inglez . Foi 
nesses padrões que se inspiraram os povos das 13 colonias a m ericanas do 
Norte. quando estabeleceram, em 1737, na cidade de Philadelphia. a Consti-
tuição que h a mais de um seculo dirige os destinos da quelle grande paiz . 

Na poderosa septentriona l R epublica, ·entendeu-se que o principio ado -
ptado na Inglaterra de que os m embros da Camara Alta não podiam s lquet· 
emenda r os money- bills, não devia ser acceito, e ficou adrnittido na Consti -
tuição Americana, na clausula P, da secçã.o 7", do art. 1°, que o Senado 
Americano t eria o direito de em endar os money-bills ou leis sobre finanças 
não tendo, porém, a iniciativa de qualquer dessas leis, fosse creando ou mo-
dificando impostos já creados. 

Houve p r olonga da discussão no seio da Convl:'!nção de Phila<'lelphia '' 
eu, no m eu pa r ecer, fiz um historico resumido do que alli se passou. Nesse 
r esumo disse que a principio os convencionaes americanos pretendiam qu e o 
preceito inglez a respeito dos money-b·ills foBse acceito com toda fo1·ça do-
minante no direito publico inglez e pretendeu-se que . o Senado a mericano 
não poderia concorrer com em endas para a lterar leis de in1postos iniciadas 
na Camara dos Representantes. 

E~sa pretensão, entretanto, cahiu, no seio da Convenção, p orque o Se-
nado a m ericano não podia ser uma camara h er editm·ia e pel'lnanente corno 
a Carnar a dos Lords, mas urna carnara constituída pelas assernbléas ou le-
gislatu ras estadoaes, e era para isso que alli, até 1913, com muita proprie-
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clade - hoje direito que essa denomina.ção não tcen1 mais razão de ser, ein 
vista da emenda 17', que para o Senado estabeleceu o voto popular - s.:> 
denominavam os Senadores de embaixadores dos Esta dos. 

Como se vê, nunc·a é demais repetir, o BrasÚ, proclam[<ndo a Republit1i 
em 1883, antecipava-se, neste particula r, á grande H.epublica american;L, 
estabelecendo logo o voto directo P'Ha o S eEaclo e para C<tmara dos 
Deputados. 

Pois b em : fieou estabelecido na Constituição amer·icana, e de modo clar'> 
e pos itivo, na clausula a quy já me referi, que todos os bi.lls para. estabele-· · 
cer a receita, interpretant!o-se assim qualquer lei de modificação e de creaç.ão 
de impostos, só teria inicio mt Camant dos R epresentantes. 

Quando adveio o actua.! regimen em 1889 - toJos os b1·asilcil·os sabem 
as nossas vistas, como já disse , se voltaram de preferenda para o sys-

tema do goven10 adoptaclo nos Estados Unidos da America do Norte, e 
tambem não deixamos de attender as conquistas !ibentes assignaladas na. 
Constituição Argentina, de 25 de setembro ele lSHO. 

Ora, no art. 44 desta Constituiçfw está estabeleeido, de modo imperittivo 
e categorico, que todas as leis sobre contribuir;ões ou sobre impostos só 
podem ter iniciativa na Camara dos Deputados. 

Perfecto Araya, no vol. II da sua obra, que c itei no meu modesto tra .. 
ba lho - e chamo a attenção do Senado para este ponto, porque nào receio 
qualquer contestação ... 

O SH. A. AzEREmo: - Mas ninguem estil contesütlido a V. Ex. 
I) Sn. LoPES GoNÇAI.VES: - ... Pe>·fecto Araya, afim ele evitar qualquer 

duvida, commentanclo aqu elle dispositivo, emprega as expressões: " QuaJq·uet 
le i que t e nha em vista. e! cantbio 6 refm·ma de impostos. " 

Mont.ez de Occa, outro notavel constitucionalista, no seu livro Dições de 
DircU o Constftucional, claramente abunda nas mesmas considerações, sus-
tentando que o Senado AJ:gentino nã.o tem, absolutamente, competencia para 
iniciar qualquer lei ele imposto, seja a creação primaria de taxas que consii-
tue a primeil·a phase das leis sobre este assumpto, a sua instituição precípua, 
seja. para modific:a r, para. mais ou para menos, as taxas já existentes. 

Ora, Srs. Senadores, ni.lo peç:o n~u itn. cousa. 
D evo dizer ao Sena do, r•metil· mesmo, já o tenho dito diversas vezes . que 

nfta tenho inclinaçf;.o, por emquanto, para o revi;üoni.smo. E si nã.o s ou revi-
sionista, muito menos sou anarchizaclor. O que desejo na Comm.is;;ão. a que 
pertenço ha seis annos, é que acirr"1 ele tudo, se respeite a Constituição do 
TIOSBO paiz. 

E' bem verdade que n ão tmn sido observado ú. J.'i>,ea o preceito do arti -
go 29 da Constituição. 

() SR .. JERoNYMo MoNTJll!lO: -.Túmais foi seguido. 
0 SI(. LOPJoJS GoNÇALVES: - N em tanto assim; e VOU expli.cm· a S. Ex. o 

que .~e tem passado, durante o meu mandato. 
0 11l'imeiJ·o p arecer que tive en sejo de elaborar a r espei t o ele altm·a.çã.o 
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das taxas de irnpo.'>t.os - recordo-me bem - foi rela tivo á s de impor tação da 
juta indiana, n ece;;barm á industna de saccaria. Dei parecer contrario ao 
p1·ojocto que reduzia este iln posw, f irma ndo a preliminar de que o Senado 
não tinha competencia para a l te1·ar a taril'a existente para mais ou pa1·c~ 

menos, iniciando qualque1· lei. 
O Senado houve por bem, e unanimenwnte, porque na occasião niio no-

Iei nenhum voto divergente, approva r esse pm·ecer, ficando, por consequen-
cia, a questão liquida da, ponto pacil'ico na pratica do art; 29 da Conscituição 
da Republica . 

Mais tarde, porém, surgiu no Senado o projecto a ugmentando o im-
pos to s obre a louça - chamo a attençào (dir-i-gindo -se ao · Sr. Alvaro àe Ca·r· 
valho) do nobre r epresen tante de S. Paulo que se acha no recinto, pa r a essa 
circumstancia - surgiu o projecto a.ugmentand o o imposto sobre a . louça 
para favorecer, como era de justiça., a industria pa ulista. que tarnbem fa-
brica este artigo. 

Dei parecer de accôrdo com o p1·ecedente do Se nado e com a doutrina 
constitucional, isto é, contrario ao p1·ojecto. !lias a. bancada. paulista discutiu 
a questão deba ix o do ponto de v ista do proteccion ismo ·á industria naciona l. 
Vim á tl'ibuna e s ustentei o m eu parecer. Fui vencido; o pa r ecer cah i.o. 
O Senado mudou de opiniào; e, como não houvesse tempo para que a. me-
dida objectiva passasse nas duas Casas do Con g1·esso, ~urgiu a eme nlla ao 
orçamento desse a nno que o Senado conhece. 

A r espeito, pois, desse assumpto, como se vê, já uma vez o Senado deu 
razão a o humilde ora dor deixando de o fazer em outra, tornando flagrante 

digamos a verdade - que não sou eu o violador da disposição expressa 
da nossa Constituiçào. 

Si cito estes factos é pa r a mostrar como tem sido tratado o citado ar-
ti.go 29 perante est a alta assembléa, e tambem pa ra res ponder aCJ nobre 
Senador pelo Espírito Sa nto que encontrou da minha parte conü·adiçào, no 
tocante a esta m a teria. 

Não. Nunca fui contradict orio. S. Ex. citou um parecer a ntigo do nosso 
ex-collega, Sr. Mendes de Almeida, opinando sobre um projecto, s e m e não 
engano, do SI". Sena dor P aulo de Frontin. a bolindo o impos to sobre venci-
mentos . 

Confesso que assig.nei o parecer elo m eu co!lega, mas vou explicar a ra-
zão por que o fiz: o imposto sobre vencimentos, clizem todos os financistas 

.- e não é preciso c itar a u tor es - é um imposto occasiona l, de emergen cia, 
]mr a a l!ivia1· as aperturas do Thesouro e1·eados pela deJ'iciencia de r ecita ou 
a ugmento de <J es peza s . l~' um imposto sobre aquelles que recebem tratamen-
tu pecunial'io ãa p r ot)l'Í>1 Naçií.o . Por esta r azã.o não tem mais razão de se1· 
quando se reconhece que deixaram de ex ist iJ.· os motivos que determ inaram 
s ua c r eação . 

Trata-se, po1·ta n to , de impostos moentaneo, que não tem a mesma na-
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tureza que, por exemplo, o de impórtação, de caracter permanente com 
certa estabilidade. e que hoje é o segundo da nossa arrecadação. porque o 
primordial é o de consumo. 

Não se pôde comparar um imposto transitaria, de occasião, com o im-
posto de importação, que tem permanencia e que nenhum paiz o dispensa. 

Respondendo, assim, ao nobre Senador,, declaro que não fui contradi-
ctorio, porque se tratava de um tributo premente, que devia ser abolido pelo 
Poder Legislativo. que o havia creado, por terem · melhorado as condicões 
financeiras do paiz. 

O SR. JERoNYMo MoNTEIRo: - Não me consta que naquella época as 
condições financeiras do paiz tivessem melhorado. 

O SR. LoPES GoNÇALVES: - Foi o ponto de vista em que se collocou o 
Senado: a melhoria das condições financeiras. 

O SR. JEIWNYMO MoNTEIRo: - Aquella providencia partiu do Senado .• 
O SR. LoPES GoNÇALVES: - Não o contesto, e, nesse sentido estou argu-

mentando e permitta perg untar-lhe: V. Ex., era Senador nesse tempo? 
o SR. JERONYMO MoNTEIRo: - Era. 
o SR. LOPES GONÇALVES: - Votam pela suppressão do imposto? 
o SR. JFJRONYMO MONTEIRO: -Votei. 
o SR. LoPES GoNÇALVES : - Logo, v. Ex. tomou parte nessa questão, r e-

conhecendo que a ·situação havia melhora do. 
O S. JERONYMO MoNTEIRo: - Estava perfeitamente coherente com o que 

penso hoje, deante das difficuldades que a N ação atravessa. 
O SR. LoPES GoNÇALVES : - Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores. si, por-

tanto. a Cornmissão de que faço parte não merece ou não d eve continuar a 
cl.esempenhnr aR suas funcções velando peJa guarda da Constituição, si ficar 
obrigada a reconhecer corno constitucionaes todos os projectos que forem 
levados ao seu ·conhecimento, opinando systematicamente, por s ua app'rovação, 
a razão de sua existencia torna-se injustificavel, desapparecendo a sua. ex-
pressão fundamental. 

O SR. IIUNEU MACHADo: - Não deve tarnbem cahir no exercicio opposto. 
O SR. LoPES GoNÇALVES: . - Ora, raramente a. Cornrnissão de Constitui-

ção se oppõe á constitucionalidade de projectos e, quando se oppõe, dá as 
razões legaes por que o faz. 

O Sn. JERONYMO MoNTEIRo : - Não me parece que isso constitua uma 
razão para que o Senado seja obrigado a acceitar suas conclu sões. 

O SR. LoPES GoNÇALVES: - Nem disse tal cousa. Apenas quero evidenciar 
que não ha pa.,-ti p?' ÍS. Quando a Commissão dá parecer contrario a um pro-
}ecto, é porque o reconhece prof undamente inconstitucional. 

Por BSte ou por aquellB motivo, por Bsta ou aquella circumstancia. o 
facto é que a analyse , por meio de parecer, de projectos desta natureza quasi 
sempre =be ao humilde orador. Estudo a questão, trago princípios estabele-
c-idos pelos povos liberaes, os elBrnentos historicos dos que nos . antecederam 
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no regimen, e venhó assim, argumentando, com a boa .intenção de estabél'e-
cer a doutrina que julgo procedente. Não ha nem póde haver, repito, pa.rU 
.vri8, nem .má vontade da Comrnissão. 

E' esta a preliminar: 
Poderá o Senado iniciar leis sobre impostos ? 

A Constituição diz que não, porque emprego o adjéctivo "todas", de 
modo amplo, sem restricção alguma, sem que no corpo da Constituição se 
encontre qualquer excepção. 

Eu não disse - e deixei bem claro no meu parecer - que o Senad•) 
não teria. competencia para emendar as leis sobre impostos que viessem 
·da Camata. 

No entanto, o nóbre Senador enveredou por esse caminho, citando Aris -
tid~ Milton e João Barbalho. 

Ora, esses publicistas sustentam, e eu sustentei, tambem, quê a o Se-
nado só compete a missão revisora, de emendar os projectos sobre esse 
.assumpto que vierem da Camara. Como, portanto, veem dizer que eu nego 
esta competencia. ? 

Não se trata de conjecturas, de presuppostos para a rgumentar, em-
prestando a quem quer que seja idéas que nunca teve. 

E, a ssim. direi que a Lei da Receita pó de, francamente, ser emendada pelo 
SEmado, mas a sua origem pertence exclusivamente á Camara dos Depu .. 
tado~. 

Si se pretende outorgar ao Senado a faculdade de iniciar leis de receita, 
reforme-se a Constituição. 

Eu não desejo entrar na questão pratica do projecto, porque, si o fi-
zesse diria que o mesmo, de fórma a lguma favorece, ao commercio, si é 
como estou certo, que teve em vista esse objectivo, e não proporcionar ape-
nas um palliativo. 

Approvado elle, dar-se-hia logo, um golpe de morte nas finanças da 
.Republica. O orçamento da R eceita ficaria completamente desequilibra do. 
Em vez de a rrecadarmos 55 o/o, ouro .. arrecadaríamos apenas 35 o/o; em vez 
de recebermos ouro em pagamento desses 35 o/o, emittiriam, ainda os nego-
·ciantes prom·issorias, em papel moeda, equivalentes a quota ouro, para assim 
satisfazrem a esses pagamentos, mediante desconto no Banco do Brasil. 

Ora, pergunto eu: o paiz poderia viver com esses recursos demorados . 
. quando tem despezas prementes. ordinarias e extraordinarias, compromissos 
. lnt~rnos e externos em dia certo ? 

Qual o paiz do· mundo em que já se adoptou semelhante systema ? 
Quem poclerá citar um só paiz que já permittiu emittissem notas pro-

·missorias os contribuintes para pagamento do imposto de importação ? 
Onde, em que época isto se deu ? 
Com essas medidas do projecto o commercio em na.da aproveitaria, por-

<!Ue, si ficasse alliviado do pagamento da taxa ouro, na razão de 20 o/o, não • 
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poderia. con'l esse favor, satisfazer ps compromissoE do que se acha asse-
4iado. 

0 SR. SOARlliS DOS SAN·ros: - !f!SO é outra questão. 

O SR. LoPElS GoNÇALVElS: - O factor dominante· no nosso paiz, ·que prO·· 
duz o desequilibrio da nosEa vida financeir-a a que veiu trazer grandes · aper-
turas ao commercio é a baixa sensível e violenta do cambio. Somos ainda 
um paiz de importação. Pagamos a nossa jmportação em ouro. Esta- · 
mos exportando menos do que já exportárnos, e, por conseguinte o- desiqui-
l!brio na balança economica é logico e imperioso, affectando as classes con-
servadoras e diminuindo a.s rendas publiés. 

Compramos ouro, para paar mercadorias importadas, e o compr~os 

successivamente ouro, porque o fiel da balança se .afastou espantosamente 
da concha em que se pesa o valor, .da nossa exportação. 

Ora, o paiz, que tem o predonunio e a hegemonia do ouro. todos sabem, 
são os Estados Unidos da America do Norte. E' .alli que fatalmente se . faz . o 
cambio, tanto que 'o soberano esterlino já perdeu a sua soberania . para 
cedel-a. á democracia do do/.lar, ao povo que possue a maior quantidade de 
ouro, porque todas as nações alliadas, ou quasi todos os paizes da. Europar 
devedores de vultadas · sommas á grande Republica. 

O SR. A. AZElREIDO: - E nós tambem. 

O SR. LoP&."! GoNÇALVES: - Somos um paiz pobre de numera.rio, deve-
mos e, entretanto, abrimos c1·eruto para outros paizes. Co usa interoosante: 
uma Nação, que tem avultadas d.ividru-;, é pobre e abre creditos collossaes ! ! 

0 SR. IRINEU MACHADO: - Somos pobres soberbos. 
0 JSR. MIGUEL DE CARVALHO: E 11erdoamos dividas. 

O SR. LoPES GoNÇALVES: - A Commist;iio de Constituição ass ignou um 
parecer que não é meu. Eu nada mais sou que um porta voz da competencia 
dos meus collegas. O que elles resolvem, eu, como mecanico, reduzo á ex~re:;o .. 
8áo puramente graphica. Por consequencia o parecer é da Commlssão. 

O SR. JERoNYMo MoNTEIRo: - Não ·creio que seja. Dous membros d:~. 

· CommisEão assignaram com restricções . 

O Sa. LoPES GoNÇALVElS: - Isto não quer illzer vencidos. Restricçã.O quer 
·apenas Rignlflcar que não . h a concordancia com um ou outro ponto da dou-
trina. Restricçõ.o quer illzer, tambem, que se p6de discordar simplesmente 
<'-<>m a J!nguagem ou da fórma de redacção. 

O parecer está asslgnado pela Commiseão inteira, sem voto em separado. 
Por consequencia, si o Senado entender que tem competencia pa.m. iniciar 
leis modi!fca.dora.s de impostos e leis nas condições da. que acabei de analy-
zar ligeirament~; si o Senado assim entender, parece que não ha m~ razão 
:Para se julgar nenhum projecto, inconstitucional, porque este 
frente fundamentalmente, o pre~eito do art. 29, invocado, de 
expresso e positivo que basta um confronto ou si.mple.g leitura. 

lnfririge, de 
modo tão 

Além disso, 
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revoga a lei do orç;u11ento quo é uma lei essencialinente constitucional, em 
!':i c,e da art. 34, n. 1, da Constituição. 

Peço desculpas por te1' abusa do, desatavia damente, da attenção dos 
meus dignas pares . Eu não sei fallar; s digo aasneirs (não apoiado.> ge· 
nws). e eó por dizer asneira.~. é que procuro ouvir quem me possa ens ina r. 
levando-me ao bom caminho da ndo-me luzes. 

O SR. IRINEU MACHADo: - Não apoiado. V. Ex. fallou brilhantemen te . 
oomo é habito. 

O SR. LoPES GoNÇALVES: - Por conseguinte, Sr. Presidente, a questã o 
f i.ca no seio do Semtdo, para. resolver o p1·eceito do art. 29 que está esc1·ipto em 

linguagem crystalina, se ê um preceito granítico, resistente a todo e qua J.-
fJUer sophisma. ou, então, si esse meS!tlo p1·eceito é uma especie de cêra que 
Ae possa. amolda r conforme as occa siões e a s sympathias pess oaes. 

Assim. res pondo melhor hoje do que hontem, quando a hont estava um 
.r.-ouco adea ntada, á s objecções a presentadas pelo honrado Senador pelo 
E splrito Santo. (Mjtito be1n; mwito be-m.. O onuJor é viva.m ente C'!tmpri.?nen-
La<lo por seus collega.s.) (*). 

(*) O projecto não tev e a n<'hme nto. 





' -

I ; COMMISSÃO DE FINANÇAS 

ACTA DA SESSÃO E X TRAORDINARIA EM 12 DE AGOSTO Dlll 1921 

Presidenc·ia elo Sr. Alf1·eclo Elli.s 

Comparecera m os Srs. Fra ncisco Sá, Soa r es dos Sa ntos·, João Lyra,. 
Justo Chermont, José Euzebio, Felippe Schmídt, Sa mpu.io Corrêa e Irineu 
Ma chado. 

Deixaram -de comparecer, com causa justificadfL. os Srs. Bernardo Mon-
teiro e Moniz Sodré. 

Não houve expedient-e. 
O Sr. Presidente: - E stá aberta. a sessão. 
Tenho em mãos o projecto chamado de ernergencia; essa ernergencia tem 

!lido um tanto demorada, mas disso não cabe culpa ao Senado. De resto 
póde-se dizer que não ha culpa do 'Sena do ou de sua Commissão de ·Finan-
ças na demora de projecto algum; ao contra rio, podemos nos orgulhar do 
andamento que teem os projectos nes ta Casa e nesta Commissão. 

Conf-orme estava combinado, e a pedido do proprío Sr. Relator, convo-
quei esta sessão extraordina ria , porque S. E x . desejava ouvir a opinião dos 
illustres collega s sobre o referido projecto, antes de lavra r o seu p'a recer. 
Portanto, está aberta a discussão sobre o assumpto, como o illustre Sr. Re-
lator pedio. 

Tem a pala vra o honrado Relator, Sr. Francisco Sá. 
O Sr. Francisco Sá: (*) - Sr. Presidente, acompanhei, corno era de 

meu dever, a discussão deste assumpto na Camara dos Deputados e, tanto 
quanto estava a meu alcance, estudei as emendas alli apresentadas. Algu-
:rnas dessa s emendas são de simples modificações ; outras são verdadeira-
m~ent-e inocuas e algumas ainda trazem assumpto novo. Nenhuma altera 0 

projecto fundamentalmente. Todavia não me senti com autoridade pa.ra re-
'digir meu parecer sem ouvir a Commissão, visto que algumas emendas tra-
tam de medidas de certa gravidade. 

(*) Este discurso não f oi r evisto pelo ora dor. 
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Das alterações feitas pela Camara no p r ojecto do Senado algumas são 
notaveis, outras são apenas indicações ou conselhos ao Governo. 

Sempre pensei que nas relações entre a Camar a e o Senado devia haver 
uma preoccupação de accôrdo, quanto á 'elaboração e modificação das suas 
respectivas resoluções e ainda agora estou disposto a procurar est-e accôrdo 
pata a boa marcha do projecto em estudu; ms parece-me que a Camar-a 
deveria ter, por sua vez, facilitado esse accôrdo, não se afastando tanto do 
p1·ojecto do Senado, no ponto que se refere á fixação do mil réis ouro para a 
cobrança das taxas aduaneir-.ts. O afastamento foi 1nuito grande e, de ac-
côrdo com as exigencias do Regimento, nós agora, ou havemos de acceitar 
a . fixação da Camara, ou havemos de recusal-a por completo. 

Dadas as condições elas classes a que esse projecto pretende favorecer eu 
me inclino mais a me submetter á votação da Caniara. 

Essa, a da fixação, ·é ·uma das modificações propostas pela Ca,mara; · 
;o>eguem-se outras menos importantes e a lgumas redigidas em fôrma tal que 
são apenas suggestões feitas ao Governo, sem o caracter de disposição im-
perativa. 

O SR. JoÃo LYRA: -- Portanto, clesnecessarias; são simplesmente fitas. 
O SR. F'RANcrco SA: - São, por assim dizer, avisos, aclvertencias que ct 

Camara faz ao Governo. 
0 SR. J-USTO CHERMONT: - Suggestões. 
O SR. FRANCISco SA: - As modificações feitas pela Camara no proje-

cto elo Senado estão todas no art. 1". A primeira é a seguinte: o projecto do 
Senado dispensava as taxas ele a1·mazenagem para as mercadol'ias impor-
tadas até 31 de dezembro. A Cama.ra limita esse prazo até 31 ele outubro. A disc 
posição da Camara é menos liberal do que era a elo Senado. Mas, por outro 
lado, 2: Camara attenua. talvez, essa disposição, porque o projecto do Se-
nado dispensava as taxa,s de armazenagem elas .mercadorias importadas até 
30 ele abril; e .isso já não teria applicação, porque o projecto foi apresentado 
no Senado em maio e estamos e1n agosto. Portanto, a Camara é mais liberál, 
determinando que o favor seja concedido a todas as mercadorias em depo-
sito nos armazens ela Alfandega até a data da lei. 

O projecto foi apresentado no Senado em maio, mas ficou dependendo 
<le informações elo Ministerio da Fazenda, informações que foram demo-
radas ... 

0 SR. JoÃo LYRA: - E inuteis. 
O SR. FRANCISCo SA: - Em todo caso esse retardamento foi d-epois com-

pensado, porquanto o parecer foi apresentado a esta Commissão no dia se-
guinte áquelle em que chegaram aqui as informações. 

Nas emendas ela Camara tambem. a reducção, para 31 de outubro, do 
prazo que o Senado marcava até 31 de Dezembro, é compensada pela emen-
da que manda dispensar elas taxas de armazenagem as mercadorias em de-
nosito nas alfanclega~ até a data da lei. 



Pareoe-me que estas alterações não são de tal ordem que nos possam 
impedir de dar nosso voto ás emendas da Camara. 

Aiéro dessas, a Cania.ra accrescentou outras disposições que são, como 
Já disse, simples suggestões. O § 1" do art. 1• dlz: "O Governo interVirá 
junt0 ás emprezas a.rrenda.ta.rias ou concessionarias de portos, afim de nelles 
conseguir está dispensa sem onus para o Thesouro. 

O SR. JoÃo LYRA: - Isso é cousa. que o Governo põde fazer sem auto-
rização. 

O Sa. FRANCICO SA: - A terceira modificação feita no § 2• suspende a 
,·enda em leilão das mercad.orias cahldas em commisso, salvo as de facil 
·deterioração nas. Alfandegas da Republica até 31 de Outubro. 

O projecto do Senado dizia até 31 de Dezembro, ma.s a Camara quiz 
ficar de accôrdo com a disposição sobre dispensa de taxas. Desde que não 
•ha ·razão para recusar a primeira, ta.mbem não ha para que oo recuse esta. 

O § 3• é o seguinte: 

"A cobr-ança da quota ouro do imposto de importação para consumo 
sobre as mercádorias ainda não despachadas, entradas até a data da pre-
sente lei, será f·eita até 30 de Outubro futuro, á taxa de 3$850, papel, por 
1$, ouro." 

O primitivo projecto do 'illustre Sr. Paulo de Frontin fixava o 1$, ouro • 
. em 2~. papel; justamente o dobro. O projecto do Senado entendeu que deVia 
-elevar .essa fixação a 2$250, papel, para ficar de accôrdo com a t axa ca.Jn-

bial adoptada par'a. a cobrança das taxas ad valorem. A emenda da Cama-
xa, porém, elevou de muito essa fixação, marcando a taxa de 3$850, papel, 
por 1$, ouro. Assim tinha ficado até a segunda discussão; mas na terceira. 
R Cama.ra comprehendeu que essa fixação reduzia muito o beneficio que se 
·queria fazer ás classes vizadas pelo projecto e, não querendo volta.1· do que 
decidira, transigiu comsig·o mesma, accrescentando uma outra dÍspo3ição, 
com 2. qua l contornou a difficulda.de. Essa disposição é o § 4•, que, diz o se-· 
,guinte : 

" Os direitos sobre mercadorias importadas serão cobrados a partir da 
data desta lei , nas bases de 40 o/o, ouro, e . 60 %, papel, para as despacha-
das até 30 dé setembro proximo. e de 45 o/o, ouro e 55 o/o, pa.pel, para as que 
·o venham a ser no decorrer do mez de · outubro do corrente anuo." 

Desoo modo o 1$, ouro, fixado em 3$850, fica de facto reduzido a 3$67.2 
na primeira hypothese e 3$332 na segunda. Não é o mesmo que o Senado 
votou, mas ainda é um grande beneficio f.eito ao commercio: tanto mais 
·quanto ' a taxa cambial tende a melhoi·ar e as difficuldades do commercio 
·resultam principalmente da quéda da referida taxa. Teria sido mais sim-
ples fazer uma fixação m·ais baixa do 1$, ouro; mas a Camara preferiu 
mante1· a sua fixação, embora a tenha attenuado na disposição ulterior. 

Essa s são as emendas modificadoras. Do artigo 2• em deante começam. 
os addit ivos, algu ns sem grande importancia. O a1·tigo 2• diz o seguinte: 
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"O Governo Federal providenciará, como julgar mais conveniente, para 
o fomento do consumo interno e a exportação dos productos da industria na-
cional, entrando para esse fim em accôrdo com os Estados e o Districto 
Federal." 

O SR . .Io..io LYRA: - E ' litteratura. 
O SR. FRANCISCO SA: - O § 1° do artigo 2° está assim redigido: 
"E' absolutamente prohibido vender-se como estrangeira mel'cadoria 

produzida, fabricada ou transformada, no Brasil, sob as penas de mull:;i, de· 
2:(1.00$ a 5:000$, e de estellionato. do artigo 338, § 5° do Codigo. Penal." 

O .SR. IRINlllu MACHADO: - E' um.a insens2:tez! Considerar estellionat() a 
venda d<> mercadorias nac\onaes como. esh·angeiras é absolutamente injusti-
:l'!cavel. 

O SR. FRANCISCo SA: - Trata-se sómente de applicar a pena que cabe 
aiJ crime de estellionato. E' uma manifestação de nacionalismo fiscal, o mais 
innocente de todos. 

O SR. IRINEU MACHADO: - Mas considerar estellioi1ato esse delicto é 
riÇI\cu)o. 

O SR. ALFREDo E .LLIS: - Trata-se de determinar um·a pena; a questão 
é de redacção; não havia necessidade de empregar esse termo pejorativo. 

0 SR. FRANCISCO SA: - 0 § 2° diz o seguinte: 
"São diminui dos de até 20 o/o nas estradas de ferro exploradas pela 

Fnião, da data desta lei a 30 de Ab1il de 1922, os fretes de product()S agri-
~olas (com excepção de café e adubos) despachados do interior do paiz para 
os seus portos de mar, comtanto que não estejam sujeitos a imposto esta-
.:b:Ll de exportação, ou que h aja sido feito, pelos Governos dos Estados inte-
ressados, abatimento igual nos seus impostos de exportação, a serem cobra-
dos na. vig-encia desta lei. " 

F:' uma medida que em muitos Estados vae ser inapplicavel, porque é 
a reducçã;o ma!"cada até 30 de Abril de 19'22, e em muitos Estados ~ respe-
ctivas Assembléas não se ·reunirão até essa data. 

O SR. ALFRIIDO ELLIS: - Mesmo nas leis é preciso um pouco de côr; essa 
Jisposição é o carmim para enfeitar '!, lei. 

O SR. FP.ANCisco SA: - "§ 3.0 O Presidente da Republica é autorizado a 
promover e realizar, nas condições que julgar c=venientes, a warrutn~agem, 

em moeda ouro, de café adquirido pelo Thesouro Nacional e a vendei-o em 
partidas, de accôrdo com as conveniencias do mercado interno." 

O SR. ALFREIDo ELLIS: - Essa disposição não precisava de estar ahi; 
d<>sde que o Governo intervem no sentido de defender e valorizar um pro-
dueto nacional, como o café, pôde e deve lançar mão de uma medida qT,J,e· 
lP.e permitte ampliar sua acçi;io. Em todo caso acho muito conveniente a 
d;·sposiçs,o. 

O SR.. S:!ARE!\ nos SANTOS: - Mas como combinar esta disposição com a 
do pçu:agrapho. seg1;1inte? 

O SR. FllANCisco SA: - O § 4° diz o seguinte : 
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"O Governo Federal é ;1-utorizado a providenciar, sem onus para o erario 
publico, sobre a warrantagem,, no exterior, de productos na ciona es que não 
~ejam, de facil deterioração, por intermedio de firmas ou ba ncos de primeira 
m dem, dando sempre preferencia para transportes aos vapores naciona es. " 

O SR . SAMPAIO CORRÊA: - Não comprehendo a razão de s er d essa decla-
ração "sem onus para o erario ·publico " . 

O SR. ALFREDO ELLIS: - Em todo o caso quod ab1tndat non nocet. 
O SR . FRANCisco SA: - E' um meio de mobilizar esse ca fé. 
O Sa. lRINEJU MACHADO: Sem onus quer dizer ahi sem prejuízo pa ra 

{J Thesouro . 
O Sa. FRANCISCo SA: - Eu pr·oponho que voltemos ao artigo 1° e que 

se ))roce-da á votação, á proporção que se discute, afim de evitar perda de 
t:;mpo. 

O Sr . Presidente concorda. 
E' .submettido a votos o artigo 1", sendo unanimemente approvado corn 

s~us paragraphos. 
O SR . lRINEJU MACHADO: - Eu já consultei aqui uma vez á Commissão, e 

o P r esidente, Sr. Bueno de Paiva, decidiu que as emendas da Camara aos 
projootos do Senado têm de ser approvadas em globo . 

0 SR . FRANCISCO SA: Sem duvida. Mas cada artigo cmn seus para gra-
phOS" constitue uma emenda . 

O SR . lRINEU MACHADo: - Mas o impresEo dá ao conjuncto de artigos 
o titulo "Emenda da Camara ... " 

0 SR . FRANCISCO SA: - E' um erro de impressão . 
O Sa . PRESID!JlNTE: Está em votação o art. 2° . 
O SR. JoÃo LYRA: Eu acceito os paragraphos, mas n ã o o a rtigo, que 

~ perfeitamente inutil; é fita sómente. Isso nunca foi emergencia . 

Todos os votos, são favoraveis os Srs. · Francisco Sá, Alfredo Ellis, 
Justo Chermont, Felippe Schmidt e José Euzebio . Votam contra os Srs . 
. João Lyra, Irineu Machado e Soares dos Sa ntos. O Sr . Sampaio Corrêa 
approva-o com restricções . 

0 Sa. FRANCISCO SA: Art. 3°: 
"O Governo deixará de iniciar todas as obras que, a seu juizo, não 

forem de grande vantagem ou de urgente necessidade para o paiz." 
Na 2" dis~ussão, na Camara, essa medida tinha sido redigida em termos 

mais efficazes, mais precisos, affirmando o propo~ito de suspender as obras. 
Th•pois, como ficou redigida , tornou-se uma disposição inocua . 

o SR. ALFREDO ELLrs: - Ma.s não havenos de fazer volta.r o projecto á 

C.amara, por isso . 

o SR. FRANCISCo SA: - Mas, se rejeitarmos essa emenda , o perigo será 
maior; poder-se-ha entender que julgamos que o Governo não deve deixar 
Õ<.; 1mciar as obras que não forem urgentes . 
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O SR. lmN= MACHADO: - Ao contrario; essa disposição, redigida conto 
1~stti., torna facultativo a quillo que eu penso que devia ser obrigatorio. 

O SR . JoÃo LYRA: - Podemos rejei tar essa disposição por inocua e 
apr~entar um projecto determinando taxativamente a suspensão das obras. 

Tomados os votos, declaram-se contra a emenda os Srs. João Lyra, 
Soa res dos Sa ntos, Irineu Machado, Justo Chermont e Felippe Schmidt. 

O SR . FRANc'Isco SA: - O paragra pho unico desse artigo diz o seguinte: 
"Paragrapho unico . . Fica o Governo autorizado a suspender todaa a.s 

obras que já estiverem em execução e cuja suspensão' n ã o acarrete ~re

ju!zo maior para o Thesouro." 
Foi rejeitada, contra os votos dos Srs. Francisco .S á , Alfredo Ellis, José 

Euzebio e Sampaio Corrêa. 
E'· approvado o art. 4° e paragrapho unico . 
0 SR. FRANCISCO SA: -Art. 5°; 
"E' a utoriz..<tdo o Presidente da Republica a conceder a garantia da 

União ao emprestimo de que trata o art. 42 da lei n. 4. 230, de .31 de ~
zembro ele 1920, uma vez que o .seu rproducto se destine <t resgate de em·· 
presthnos internos ou externos, da Prefeitura." 

O Sr. ]I'ineu Machado: - O que está aqui não é sómente uma auto-
l'ização ao Governo para dar á Prefeitura elo Rio de Janeiro garantia. para 
Je!l.lização. de um emprestimo destina do ao r esgate de emprestimos. Ha mais 
"lguma cousa. O Banco Hollandez e o Banco !talo-Belga emprestaram á 
Prefeitu ra 60 mil contos. Resgatado esse emprestimo pelo novo emprestimo 
que vae ser emittido, a Prefeitm·a terá d e pagar - e é isso que está aqui 
s ubrepticiamente - terá de pagar áqu elles dous bancos uma indemnização 
ror lucros cessantes. Não vejo vantagem a lguma nesse novo emprestimo. 

O SR. FRANCisco SA: - .As va ntagens são duas. Primeiramente não se 
F:,cle presumir que haja no mundo Governo a lgum que faça um emprestimo 
c•n más condições, para resgatar emprestimos em boas condições . Entre os 
emprestimos a resgatar ha um, o de 1919 .. . 

O SR . lRINEU MACHADO: - O do Sr. Frontin. 
O SR . . FRANCISCo SA: - .. . feito para ser a mortizado em 10 annos, o 

qve obriga. a Prefeitura a uma despeza a nnual de um milhão de dollars, 
af(ora os juros . P a r J ce-me que ha vantagem em resgatar esse emprestimo. 
A segunda. vantagem es tá em fazer· entrar para o pa.iz o producto desse 
<::mpres timo. 

O SR. lRINEU MACHADO: - Mas o que está contido nessa autorização n ão 
só isso. Se a votação fôr favoravel a essa emenda eu pedirei vjsta do 

!'·<~recer. 

O SR. ALFREDO ELLrs: - Cada qual ficará com a su a respoúsabilidade. 
O SR. lPJNEU MACHADO: Sr. Presidente, isto é uma maroteira que eu, 

ha 'muito. tempo, a.nnunciei da tribuna do Senado. Isso não ·é lei de emei'-
grn.cia. 
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O SR . FRANCISCo SA: - E' porque- a entrada do resultado desse empre.<;J 
tirao pa.ra o paiz ·melhorará a · taxa cambial. 

O SR. lRINI!IU MACHADO: · - Os emprestimos que se querem rp_sgatar são 
os do B~<nco Hollandez e os do Banco !talo-Belga e esses só o fizeram corh 

.,~ · cmHJ.içã o de serem os concessionarios do aten·o da Lagõa Rodr!go de Frei-
ra~ e do arrazamento do 1norro do Castello . 

O SR. 11'RANCISCO SA : - Não é possivel que a Prefeitura resgate os em-
Jil estimos f eitos em boas condições . Esses parecem feitos em condições muito 
f<n·oraveis, porque são emprestimos dos quaes a Prefeitura só .tem t·espon-· 
, .. ,Jbi!idade, á n •. edida que delle se utili7.a . 

O Sl~ . lmNI1U MACHADo: - São emprestimos com 22 o/o de conunissão; 
"'ão os emprestimos mais escandalosos do mundo. 

O S R. FRANCISCo SA: - Trata-se de emprestimo ·do qual a Prefeitura 
;,ão tem encargo total e só fica com responsabilidade das quantias de que 
~.c utiliza, ;:,, medida da. sua necessidade. 

O SR. IRINI!IU MACHADO: _:_ Ao contt·ario. O contract{) desses empresti -
l'l<'S dispõe o seguinte: .:..... os Bancos recebem as a polices na Prefeitura: 
J:ka.m, porta.nto, como corretores ela Prefeitura.; vendem as apol!ces e con; 
{) dinheir-o que recebem fazem o emprestimo á mo:>sma Prefeitura, ganhando 
1 o/o de commissão. Como todas as apoli'ces até agora existentes eram de 6. o/o, 

governo municipal quebrou esse pa drão, sem estar para isso autorizado. 
•)mittindo apolices de 7 % . . Dá aos concessionarios 15 o/o sobre todas <M 

obras que fizerem, e como esses concessionarios são os proprios Bancos, 
'uc1as as quantias são pagas por esses mesmos bancos, que em vez de depo-
sitarem o dinheiro na caixa da Prefeitura, fica m com elle em deposito para 
p·Jr;ar as contas, que serão a penas processadas pela Prefeitura, sobrando 
~i!ida por isso 5 o/o . E' evidente, pois, que a com missão 'ctesse emprestimo é 
c!e 22 o/o , 

Mas não I' só isso : Pelas economias feitas se dão 4 o/o; de modo que b a 
~· :nda essa fllargem. Fica aos concessiona1ios a margem necessaria panl. 
fazeJ~ contractos para t.J~ansporte de mate1·iaes, etc., etc. 

O escanda.lo foi a este ponto: - se um homem morre nas obras, su:t 
tamilia recebe uma indemnização e desse pagamento o concessionario tem 
li o/o. 

O SR. FRANCISCO SA: - ·Que é o que póde resultar da argumentação de 
'·' . Ex.? V. Ex. mesmo · deve julgar que ess.es emprestimos devem set· 
·r tósg·atados. 

O SR. lRINI!IU MACHAOO: ·- Mas, para rescindir esses contractos, a Pre-· 
f<:>itura terá . de pagar 5 o/o sobre o total de 60 mil contos, porque assim está. 
determinado n.o contracto. 

O SR. FRANCisco SA: - Não se t rata de rescindir, mas de resgatar. 
O SR. IPJNEU MACHADO: - O contracto com os bancos· prevê que, no 

caso de serem rescindidos os contractos das obras de que são concessiona.-
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rios, no caso de deixarem de ser executadas essas obras, por qualquer mo-
tivo, a Prefeitura pagará 5 o/o sobre o total do emJ:westimo. 

O SR. ALFREIDo ELLis: - Então nã.o ha meios de escapar. E' o caso de 
l'fsponsabilizar o Prefeito . 

O SR. ImNl!lU M;ACHADO: - E' o caso de appellar para recursos legaes, 
:Porque esses ernprestimos são illegaes. 

O SR. SAMPAIO ComlillA: Devia ser ouvido o Conselho Municipal. 
O SR. IRINEU MACHADO: - Não bouve autorização . pa.ra emp1·estimos em 

<•ondições taes. 
O SR. ALFREIDo ELLIS: - Isso é que resta saber: - se o Prefeito estava 

'" • não a utorizado a fazer semelhante contracto; porque, a ser verdade o 
QUP V. Ex. acaba de dizer, elle é um criminoso. 

O SR. FRANCISCo SA: - Mas se trata do projecto de emergencia e para 
10sse caso a rea lização do novo emprestimo,. trazendo ouro para o paiz, fará 
melhorar a taxa de cambio. 

O SR. IRINEU MACHAI>O: - Absolutamente. Não é que possamos procurar 
.<.alvação para o cambio, porque não temos meio de obrigar o Prefeito a 
'(JÕr aqui o dinheiro. Se se Ú·atasse de emprestimo federa.) sim, porque agora 
~ que se creou essa novidade de fazer um emprestimo externo e deixar 
r . dinheiro fica r lá fóra para pagamento de despezas no exterior. Este em-
J>rt>stimo municipal não traz vantagem alguma para o cambio, e autorizai-o 
;eria facilitar a creação de um filhote ou de uma cópia do emprestimo feito 
:"•«ra a .Noroeste. Não; o que se quer ê resgatar os emprestimos feitos com 
I.' Banco Holla ndez e o Banco !talo-Belga, emprestimo cujas condições jã 
expm: . E' uma verdadeira gatunice. Tomo a responsabilidade do termo. O 
:-ojectivo aqui ê esse resg>tte. Esse ê o gato escondido com rabo de fóra. 

O SR. FRANCISco SA: - Mas, se esses ernprestimos são mãos, · V. Ex. 
·hwc estar ele accôrdo em que devem ser resgatados. 

O SR. IRINFJU MACHAI>o: - Mas, como elles são illegaes, o que ·se deve 
!n..zer é annulla l-os . 

O SR. JoSÉ EuzEBJO: - Se ell es são nullos, continuarã.o a ser ainda que· 
>'>"ia votado esse artigo. 

O SR. ALFREIDo ELLrs: - E nós não sômos juizes para julgai-os. 
Toma dos os votos, approvam a emenda os Srs. Al·fredo Ellis; Francisco 

Rá Sampaio Corrêa,, Felippe Schmidt, Justo Chermorit e José Euzebio. Vo·-· 
:a.m contra 0s Srs. Irineu Machado, João Lyra e Soares dos Santos. 

De accôrdo com o Sr . rela tor , o Sr. Presidente convoca uma sessão· 
<:xtra.ordinaria para terça-feira., 16 do corrente, aiim de se proceder á leiturá 
;iú parecer, confor~e o vencido. 

L·evanta,-se a sessã:o . 
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AS MEDIDAS DE EMERG.ENCIA 

O Ql"l!l BE! I!IN'I'GNDE POR "MERCADORIAS Dl~SPACHADAS" - ESCLAR!llCIMW\'TO INTElli?RE· 
TATIVO DO SKNADOR FRANCISCO SÁ E DO DEPUTAI)() Al\'TONIO CARLOS. EM OFf"lC10 
Á ASSOCIAÇÃO COMMI!:RCIAf 

l-Jsclarecendo a interpretação que deve ser dada ao paragrapho a• do 
art . 1°, da lei de emergencia, os Srs. Senador Francisco · Sá e De puta do 
Antonio Carlos endereçaram á Associação Commercial do Rio de Janeiro , 
que os havia consultado, as seguintes . respostas: 

"Exmo. Sr . P r·esidente da Associação Commercia l do Rio de Janeiro. 
Tenbe em mãos seu offlcio de hontem, no qual m e interpella sobt·e a 

exacta comprehensão do art. 1 •, n. 3, do projecto que transitou pela Ca-
mal:a sob o n. 154. 

O pontt• sobre o qmt1 essa illustre Associação receia duvidas de in ter-
pretação é e; que restringe "as mercadorias ainda não despachadas" o favor 
consis tente na reducção dos direitos aduaneiros . 

E.<>tou convencido de que a duvida não procede, e fico certo de que o 
emin<:mt.e Sr . .Ministro da :b~azenda dará ao dispositivo a unica interpret;l ção 
possível. 

"Por merca dorias des pachadas" nas Alfandegas sempre entendi aqucii;J., 
a proposito das quaes se opera o pagamento dos direitos, e mais do que 
isso, · aquellas que por haverem. sido pagos os direitos, fo1·am effectivamente 
r<•tlradas dos armazens alfandega1·ios. 

Foi nessa eomprehensão que apresentei ao projecto referido a erne:1.da 
de que resultou a restricção de que trata o seu officio e com a qua l tive 
em vista evitar duvidas quanto ao cas o das mercadorias já retiradru; das 
A!fandegas, ás quaes o favor absolutamente não a brange . 

AEsim, todas as merca doria s ainda retidas nas Alfandegas da Repub!ica 
ou em armazena alfandegados, por motivo de falta de pagamento de di-
r eito, - mas apenas essas - gozarão do favor do art. 1°, n . 3, qualquer que 
se;ia. a phase em que se achem os processos rela tivos ao seu desembarque. 

Si-rvo-me desta o.pportunidade para assegurar -lhe o meu alto p r·eço e 
perfeita estima. - Antonio Carlo.q," 

"Tenho o pra zer de responder ao officio que me dirigiu , hontem, Vossa 
Ex., em nome do Sr. Presidente dessa Associação, no qual inquire o meu 
pensamento de relator d!l. Receita do Senado sobre a interpretação que deva 
ser dada ao paragraph,) 3" do a rt. 1•, do projecto sobre medidas de emer-
gencia. 

Ahi dispõe o seguinte: "A cobrança da quota ouro <lo imposto d e im-
portação para mercadoria:,; "ainda não despachadas", entradas até a da.t~ 
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da presente lei , será feita até 30 de outubro futuro, á taxa fixa de 3. 350 
papel, por 1.000 ouro" . 

O projecto do Senado, instituído pelo da Camara, apen as se referia a 
"mercadorias entradas por importação até ... (a data que elle fixava)". 

Mas, assim do parecer em que foi apresentada a emenda, como do em 
que, no Senado, foi acceita, conclue-se que não se teve em vista contrariar o 
intuito da disposição ·primitiva, á qual nenhuma objecção foi feita. Em todas 
as phases da elaboração da lei, prevalece sempre o pensamento de applicar 
o favor nella concedido (fixação do preço de mil réis ouro) a todos os 
J,agamentos ainda não feitos isto é, a todas as mercadorias ainda não pagas 
e retiradas das Alfandegas. Outro não pôde ser o sentido da expressão 
"ainda não despachadas", pois, o despacho só fica terminado com o paga-
mento dos direitos. 

Aliás, esta foi sempre a interpretação legislativa. Assim é que a lei 
n. 3070, de 31 de Dezembro ele 1915, em o paragrapho 5° do art. a•, dis-
posição perma nente diz o seguinte: "Nenhuma mercadoria poderá ser des-
pachada nas Alfandegas, Mesas de Rendas e ou tras repartições fiscaes, sem 
que seja feito a troca do cofre o pagamento em dinheiro dos respectivos 
direitos e taxas aduaneiras, cobradas de accôrdo com as disposições da Caixa 
elas Alfandegas" 

Penso, portanto, que nenhuma duvida poderá haver sobre este ponto: a 
disposição que V. Ex. cita abrange todas as mercadorias ainda não l"etira-
das das Alfandegas. 

Queira V. Ex. acceitar os protestos ele minha elevada estima e conside-
ração. - Francisco Sá." 

MEDIDAS DE EMERGENCIA 

A COMMISSÃO DE FINANÇAS DA CAMARA OPINA SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS 
AO PROJEJCTO QUE .DECRETA TAES MEDIDAS - O PARECFlR .Do SR. ANTONIO CARLOS 
FOI APOIADO EM QUASI TODAS AS PROVIDENCIAS ESTUDADAS 

Sob a presidencia do Sr. Bueno Brandão, presentes todos os seU>! 
membros, á excepção do Sr. Estacio Coimbra, cuja ausencia foi préviamente 
justificada, este hontem reunida a Commissão de Finanças da Camara. 

Convocada extraordinariamente, a reunião foi toda dedicada ao parecer 
do Sr. Antonio Carlos sobre as emendas offerecidas a o projecto que decreta 
medidas de emergencia sobre a taxa cambial. 

Pela ordem foi este o desenvolvimento dos debates: 

EMENDA CoLLARES MoREIRA - "Onde convier : 

Art. 1 •. Os saqu es e outras quaesquer responsabilidades por obrigações 
por moeda extrangeira ou por ouro, venciveis até 31 de Dezembro do cor-
rente anno poderão ser protestados ou accionados á taxa inferior a dez di-
nheiros por mil réis, ou seja o valor representado em esterlino, ou por outra 
q ualquer moeda extrangeira., correspondente á referida t axa. 

§ 1•. Para esse effeito e emquanto a. t axa cambial não attingir a de dez 
dinheiros por mil réis, o devedor deposita 1·á, como caução e em poder ào 
portador do titulo ou do credoi, em moeda brasileira, quantia correspondente 
ao valor do debito calculado á taxa de que trata o art. 1 •. · 

§ 2•. Desde que seja á taxa attingida, ou vencido o referido prazo, o 
devedor levantará a caução, tornando na mesma · occasião effectivo o }Ja· 

gamen to do deb ito, á taxa cambial para a cobrança no mesmo dia, e mai!ó' 
os juros da móra de seis por cento ao anno, contados da data do vencimento 
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á do pagamento, ficando-lhe reservado o direito de cobrar ao depositario 
os juros de tres por cento annuaes, pelo tempo da caução . 

§ 3": Sem effectuar a caução, nos termos do paragrapho primeiro, o 
devedor não gozará dos beneficios da presente lei, podendo ser accionado 
na fôrma da legislação em vigor e obrigado ao pagamento do debito pela 
taxa camiJial da data do vencimento. · 

§ 4". No caso de recusa, por parte do credor ou de seu representante, 
de acceitar a caução, o devedor a fará, depositando a importancia correspon-
dente no Thesouro Nacional, nas delegacias fiscaes e collectorias federaes. 
uos respectivos Estados, por meio de guia fornecida pelo Juizo Federal 
respectivc• a qual será requerida por petição em que, além do nome do 
credor, quantia, especie de titulo, data e vencimento, expenderá os motivos 
r•or que pede o deposito, livre este de qualquer recurso judicial em quanto 
servir de caução, para garantia do pagamento da obrigação, na fôrma c!o pa-
ragrapho primeiro. 

§ 5". Pelo deposito, nada receberá a fazenda nacional e delle será no-
tificado o credor ou seu representante, que ficará com o direito de perceber 
os juros de seis por cento annuaes pela móra do pagan1ento, como obri-
gado pela taxa da caução de que trata o § 2•. 

§ 6". Findo o prazo ele que trata o art. 1", poderá o Presidente da Repu-
blica prorogal-o por um outro não superior a seis mezes, se as circumstan-
cias o exigirem, devendo o Ministro ela Fazenda expedir as instrucções, n ã o 
:;;6 para a execução da medida, qu::mdo o deposito tiver ele ser realizado nas 
rllpartiç;ões fiscaes, como para seu levantamento ou passa gem para o podet· 
<lo credor ou seu representante, mediante petição ao juiz e prévia audiencia. 
do devedor. 

§ 7". A Fazenda Nacional nenhuma responsabilidade assumirá, sejâ 
ella de que natureza fôr, pelo pagamento das obrigações e respectivos juros, 
c apenas responderá pelos deposites que recebet· e tiver de restituir, me-
diante guia e despacho do juiz, requeridos pelos interessados na fôrma dos 
§§ 4" e 6". " 

Sobr8 essa emenda, o S;-. Antonio Carlos sustentou a sua opinião jâ 
conhecida, contraria a moratoria. 

Desejava, no emtanto, salientar, chamar a attenção de todos os seus 
collegas, para o seguinte: outras emendas haviam sido apresentadas ao pro-
,iecto, propondo a moratorio sob diversas outras fôrmas e condições. 

Parecia-lhe, portanto, que a opinião emittida sobre a emenda do Sr . 
Co!lares Moreira prejulgaria todas as outras no mesmo sentido. 

Advertida, assim, a Commissão resolveu, unanimemente, rejeital-a. 
Passou-se á seguinte, que era esta: 

EMENDA LUIZ BARTHOLOMEU - "Art. 1°. 0 Governo Federal suspen-
derá todas as despezas no exterior, com pessoal ou com a compra de m a-
teriaes, que se não refiram a serviços normaes, consignados na Lei Or-
çamentaria. 

Art. 2•. O Governo Federal, emquanto a taxa cambial estiver abaixo 
de 12 dinheiros, não iniciará obras novas, nem proseguirá nas obras em 
andamento que importem em despeza ouro, limitando-se á conservação das 
que estiverem iniciadas, resguardando o trabalho feito e os materiaes adqui-
ridos, modificando os contractos existentes sem onus para o erario publico, 
tendo em vista a prorogação dos prazos para as obras contractadas. 

Art. 3•. Fica adiada a realização da Exposição que devia ter Jogar no 
anno de 1922, não podendo o Governo Federal despender quantia superior 
a 5.000:000$000, moeda corrente nacional, com a organização das festas com-
memorativas do Centenario da nossa Independencia. 
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Art. 4•. Ficam augmentados de 100 o/o os direitos de importação para 
consumo sobre as mercadorias que, . a juizo do Governo, nào sejan-1 ·de 
primei;oa necessidade, de luxo, e sobre aquellas que tenham similares na pro-
ducção nacional, entradas em portos nacionaes até 31 de Dezembro de 1922. 
exceptuadas aquellas que já t enha m en trado ou estejam embarcadas com 
destino aos nossos portos, devidamente comprovadas pelos certificados con-
sulares na data da promulgação desta lei. 

Paragrapho uni co . Se antes de 31 de Dezembro de 1922 a situação finan-
ceira do paiz se norma lizar, elevando-se a taxa cambial acima de 12 dinhei-
ros, ·deverá o Governo Federal immediatamente decretar a suppressão do 
augmento de 100 o/o sobre os direitos de importação para consumo, de que 
trata o art. 4°, cuja cobrança cessará para as mercadorias entradas em 
portos nacionaes noventa dias depois da publicação do respectivo decreto . 

. Art. 5° . As mercadorias entradas por importação, no período de 1 o de 
Setembro de 1920 até 30 de Junho de 1921, e que não tiverem sido retiradas 
da Alfandega até a data da presente lei, ficarão dispensadas, até 31 de 
Dezembro proximo futuro, do pagamento de armazenagem pertencente 
á União . 

Art. 6° . Para as mercadorias entradas por importa ção no período de 1" 
de Setembro de 1920 a t é 30 de Junho de 1921, a cobrança da quota de 55 'fc 
ouro, do imposto de importação para consumo, será f eita até 31 de Dezem-
bro proximo futuro á taxa fixa de 3$000 por 1$000 ouro. 

Art . 7°. Aos importadores de m ercadorias entradas en1 portos nacionaes 
no período de 1" de Setembro de 1920 até 30 de Junho de 1921, que já 
houverem pago a quota ouro do imposto de importação para consumo, á 
taxa s uperior a 3$000 por 1$00 0 ouro, será restituído pelo Governo Federal 
o excesso pago, restituição esta que deverá ser feita de 1° de Abril até 
30 de Setembro de 1922. 

Paragra pho uni co. Para o fim especial de fazer face á restituição de que 
trata o art. 7° e compensar o Thesouro da renda q1.1e deixa de arrecadar, 

·- fica creada uma taxa adclicional de 10 o/o sobre os direitos de importação 
e demais t a xas aduaneiras das n1ercacloria s que entrarem por importação no 
paiz até 31 de Dezembro de 1922. A cobrança desta taxa, exceptuadas aquel· 
las que já t enham entr ado ou estejam embarcadas com destino aos nossos 
portos na data da promulga ção desta lei, m ediante comprovantes por certi-
f icados consulares , poderá ser prorogada por decre to do Governo .Federal para 
o 1 o ou para os dois semestres do anno de 1923, caso a arrecadação do de 
1921 não em-responda a o fim pará que foi creada a taxa. 

Art. 8° . F ica facultados aos devedores por títulos, pa.gaveis em moeda 
extrangeira em datas fixas, estabelecidas anteriormente á data desta lei, 
sejam saques, promissoria s, penhores mercantis ou contas de vencimentos fi -
xos, fazerem as suas liquidações em duas prestações, a primeira a 120 dias 
e a segunda de 210 dias, contados da data desta lei para os titulas an-
teriormen t e vencidos e contados da data do seu vencimento para os 
tltulos a vencer desde que os devedores entregues aos credores em 
moeda corrente nacional, por conta do seu debito ouro, a importancia 
dos titulas vencidos, calculada ao cambio ele 12 dinehiros , dentro de 
oito dias, contados da data desta lei pa r a os ti~ulos já vencidos ou na data 
de seu s vencimentos para os titulas a vencer . Os debitas dos devedores que 
se utilizarem desta faculdade vencerão o juro de 8 o/o ao anno a favor do 
credor, salvo out r a combinação resultante de mutuo accôrdo entre credor 
e devedor. 

Pantgrapho unico. Nesta disposição não estão comprehendidas as obri-
gações pecuniarias provenientes de concordatas judicialmente homologa.das. 

Ar t . 9°. Ficam abolidas por parte da União todas e quae .. quer restri-
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cções ã exporta?ão de productos nac!onaes exceptuadoo. v ou._ " _ . pratt> .. 
mnoedados ou nao, de accôr do com as disposiÇões vigentes. · 

Al't. 10. O Governo Federal providenciará, sem onus para o erarlo pu-
blico, sob1·e a warrantagem no exterior dos productos nacionaes que nao 
sejam de facil deterioração, por i)ltermedio de firmas ou de bancos de pri-
meira ordem, dando sempre preferencia para os transportes aos vapol"es 
nacionaes. 

Art. 11. O Governo Federal pt·ovidenciará como julgar mais conveniente 
sobre o fomento do consumo interno e exportação dos productos da industria 
r.acional, entrando pa ra esse fim em accôrdo com os Estados e Districto 
Federal. 

Art. 12. O Governo promoverá accôrdo immediato com os Estados que 
tenham sido beneficiados por meio de operações financeiras, ·realizadas pela 
União, inclusive o Districto l!~ederal, afim de levantarem directamente, em-
prestimos no exterior, desde que possam offerecer garantias que sejan1 jul-
gadas sufficient es pelos empr estadores, facilitando quanto ao Districto Fe-
deral o reforço da garantia federal de que possa necessitar, de accôrdo com 
a lei n. 4.230, de 31 de Dezembro de 1020, art. 42." 

Sobre a resolução contida no art. 1° o Sr. Antonio Carlos informou á. 
Commissão que o Governo pretendia já suspender todas as despezas no 
n1esmo referidas. 

A Commissão approvou, pm· isso, o m·tigo primeiro da emenda. 
Sobre o artigo 2°, o Sr. Antonio Carlos propoz o seguinte substitutivo: 
"0 Governo deixará de iniciar todas as obras que a seu juizo não forem 

de grande ou urgente vantagem para o paiz, e fica autorizado a susnender 
.aquellas que já estiverem em execução e cuja suspensão não acal'rete rnaior 
prejuizo". 

O debate sobre esse substitutivo foi longo e a sua approvação verificada 
por 8 votos contra 5 . 

Sobre o artigo 3°, o Sr . Antonio Carlos manifestou-se, em principio, fa-
voravel á realização da exposição. Lembrou o projecto em andamento na 
Caniara, autorizando o Gov erno a e1ni.ttir "bonus" para obter os recursos 
r,ecessarios ás despezas com t a l emprehendimento. 

O St·. Cincinato Braga, porém, insu r giu-se contra a rejeição do artigo 3°. 
Entendia que a Exposição deveria ser adiada por muitos motivos, attendendo-
<e á . nossa situação financeira, diante da qual, aliás, estava bem desconfiado 
de que nem com a emissão de "bonus" a que alludiu o Sr . Antonio Carlos, 
os avultados recursos necessarios seriam obtidos . . 

Q Sr. Antonio Carlos insistiu pela rejeição elo artigo, lembrando que o 
Gov·erno já se dirigira a paizes amigos convidando-os para o certamen. 

Mas o representante paulista não cedeu ainda a esses argumentos, e com 
elle votou a maioria da Commissão . 

A requerimento do SL Octavio Mangabeil·a, o art. 3° em discussão, foi 
dividido eJn duas partes, a primeira das quaes até ás palavras "no anno 
de 1922". 

Posta a votos essa primeira parte, a Commissão approvou-a por 8 votos 
contra c.; e rejeitou a segunda, unanimemente . 

o Sr. Cincinato Braga requereu, então, p1·eferencia para a sua emenda 
n. 30, "in fine", que assim diz: 

"Fica adiada a projectada exposição a realizar-se na Capital Federal em 
1222, para quando lei especial determinar." 

A Commissão approvou a preferencia e o substitutivo do Sr . Cinclnato 
á formula do Sr. Luiz Bartholomeu . 
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, Em logar do artigo 4" o Sr. Antoni6 Carlos propoz o seguinte sub .. 
stitutivo: 

"Fica o Governo autorizado, emquanto o cambio estiver abaixo de 10 d., 
a sustar ou reduzir a importação dos artigos cujo consumo possa soffrer sus-
vensão ou restricção temporaria, sem damno apreciavel para a economia 
nacional, ou a elevar até ao dobro os direitos de importação sobre os mesmos. 

§ 1 •. O Governo organizará a lista dos artigos nessas condições, podendo 
alteral-9. de accôrdo com as circumsta ncias . 

§ 2". Si fôr adoptada a restricção á quantidade maxima cuja entrada 
fôr estabelecida, cada trimestre será distribui.do "pro rata" entre os commer-
dantes habituaes dos ditos artigos que pretenderem importai-os dentro do re-
ferido prazo, tomando por base a importação do anno anterior" . 

A discussão em torno desse substitutivo e elo art.. 4" durou largo tempo. 
Não houve possibilidade ele conciliar as opiniões. 

Em vista disso, o Sr. Antonio Cai" los recordou que, em principio S. Ex. 
era e tinha sido contrario a qualquer restricção ele nossa importação. 

FÕI'a mesmo vencido, recordou, quando a Commissão deliberara restringir 
·a importação clo.s obj ectos ele lux o . 

Assim pedia aos seu s collegas que r ef!ectissem sobre se não seria melhor 
que " restricção ele nossa importa ção não figurassE; no projecto". 

E esse alvitre do Sr. Antonio Carlos, votado em fôrma de preliminar, foi 
approvado por 7 votos contra 5. 

Passou-se á discussão do a r t. 5" da emenda do Sr. Luiz Bartholomeu . 
A discusão tambem foi la rga. Depois de muito debater em torno daB 

dispensas das taxas de armazenagem e da p1·orogação do prazo para paga-
mento de quotas "ouro", a Commissão, t endo apreciado tambem as outras 
emendas apresentadas sobre esses part iculares deliberou autorizar · o Sr. Anto-
nio C:?.rlos a elaborar um substitutivo do qual consta o seguinte: 

"1 • . O prazo de dispensa de armazenagem irá até 30 de Outubro; 
2". O vàle "ouro" será de 3$850, arrecadados os direitos de importaçii.C' 

vara as mercadorias entradas até á data da lei pela seguinte fôrma: 
'' a) - 40 o/o ouro e 60 o/o pa pel, quanto a mercadorias que forem despa-

chadas em Agosto e Setembro. 
h) - 45 o/o ouro e 55 o/o papel, quanto áquellas que forem despachadas em 

Outubro." 
Ficaram, a ssim prejudicada s as providencias contidas nos artigos 5", 6" 

e 7". da emenda do Sr. Luiz Bartholomeu. 
Tambem ficou prejudicado o artigo 8° e respe'ctivo paragrapho pm· 

sererri. referentes á moratoria contra a qual a Commissão se manifestára 
inicialmente . 

Os artigos 9° e 10 foram approvados; o artigo 11 tambem, sob fôrma 
autorizativa; e 12 foi rejeitado. 

·EMENIJ.\S MAURICIO DE MEDEIROS - Após a discussão das emendas do 
S1·. Luiz Bartholomeu, a Commissão de Finanças passou a · estudar as do 
Sr. Mauricio de Medeir os, que eram em numero de tres, todas as· quaes fi-
caram prejudica das diante do resolvido sobre a moratoria, sobre as obras 
novas e sobre o prazo pa ra cobrança das taxas de a1·mazengem. 

Essa resolução foi tomada por unanimidade ele votos. 

EMENDAS RIBEIRO JUNQUEIRA - N. 5 
"30. de Abril", diga-se: "31 de Julho " . 

1• - Ao art . 3" ~ Em vez de 
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2" - Accrescente-se onde convier: 

Art. Fica elevado de 120 a 240 dias o prazo de vencimento para a "' 
letras ou notas promissorias a serem admittidas a redescontà na Carteir a 
de Redesconto . " 

a• - Accrescente-se onde convier: 
"Art. A Carteira de Redescontos poderá admittir a redescontos. 

letras ou notas promissorias endossadas por bancos ou casas bancarias de 
capital inferior a 5 . 000:000$000 , uma vez que estejam os mesmos sujeitos à 
físcalizaçã.o e que os referidos títulos sejam emittidos por lavradores." 

N. 10 - Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica reduzido a 1:000$000 a importancia mínima das letras 

das notas promissorias a serem admittidas na Carteira de Redescontos, uma 
vez que sejam emittidas por lavradores. 

O parecer do Sr . Antonio Carlos foi contrario a todas essas resoluções. 
excepto em relação ás de ns. 1 o e 2° que estavam prejudicadas. 

Sustentou o Relator o seu ponto de vista' já conhecido sobre a Carteira 
de Redescontos e, em consequencía disso, contra a maior elasticidade que 
essas emendas procuravam dar a tal instituto de credito. 

O Sr. Ribeiro Junqueira, presente á reunião, sustentou uma a uma de 
suas emendas. · 

Visava apenas, accentuou, extender á lavoura os beneficios que a Car-
teira presta ao commercio, até porque, disse, a crise deste reflecte-se mui 
nocivamente sobre aquella. 

- Mas, as necessidades da lavoura, observou o Sr. Antonio Carlos, 
podem ser attendidas de banco em banco . E não cedeu no seu modo de 
entender o assumpto. 

Tambem fallou em apoio do Sr. Ribeiro Junqueira o Sr. Corrêa 
de Brito , 

Posto a votos o n. 3° da emenda, foi o mesmo rejeitado por 8 votos 
contra 4; cahindo tambem por 10 votos contra 2, a emenda n . 10. 

EMENDA ALVARO BAPTISTA - N. 9 - Emenda 4' in fine, depois das 
palavras estradas de ferro, diga-se e de linhas telegraphicas . 

Emenda 7&, accrescente-se, depois da palavra lei: E' derogada a taxa, 
dita de aviação, instituída pela lei 4.320 de 31 de Dezembro de 1920. 

Onde convier: 

Art. Fica reduzida a 5 o/o a taxa sobre a exportação de borracha. e 
de qualquer outra mercadoria, procedente do Territorio do · Acre . 

·Onde convier: 

Art. O Poder Executivo entrará em entendimento com os Govern os 
dos Estados que não tiverem ainda dado execução á lei n . 1.185 de 
11 de .Tunho de 1904 ou que a tenham transgredido, para o f im de que · seja 
ella posta em vigor, dentro do menor prazo possível. 

Dessas emendas, de accôrdo com o voto do relator, só foi approva da a 
que reduz a 5 o/o a . taxa sobre exportação. 

A emenda rela tiva á derogação da taxa de viação foi adiada até r. 
votação do orçamento da Receita, quando então se agitará a questão. 

As demais providencias do Sr. Alvaro B_aptista ficaram prejudicadas , 
A ultima teve parecer contrario. 
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EMENDAS JoA.o CABRAL - N . 12 - Substitua-se o n. III do artigo 1• 
pelo ·seguinte: 

III. Para as mercadorias importadas durante o presente anno, a co-
brança do imposto de · importação para consumo será feita da maneira 
seguinte: 

35 % em ouro, se o pagamento se ·realizar até o fim do mez de Agosto. 
40 % em ouro, se o pagamento se realizar dentro do mez de Se-

tembro. 
45 o/o se o pagamento se effectuar delltro do mez de Outubro. 
50 o/o .se realizado no correr do mez. de Novembro. 
55 % se effectuado no mez de Dezembro. 
Sala das sessões, . 18 de Julho de 1921. - João Cabral . 
Destas, foram rejeitadas as de ns. 13 e 14, referentes ás casas de pe. 

nhores e A extracção das loterias. 
A de n . 11, autorizando o Presidente da Republica a dispôr de pa1·te 

do fundo de garantia ouro, foi julgada prejudicada. 
Da de n .. 12, a Commissão acceitou o pensamento que foi aproveitado no 

substitutivo aCima referido, sobre taxas de armazenagem e quotas ouro. 

EMENDAS A. BURLAMAQUI - N . 17 - "Onde convier : - Fica O Go-
verno autorizado a empregar até cincoenta mil contos da. carteira de re. 
desconto em auxiliar o syndicato que se formar no Bras il com igual ou 
maior capital e que se proponha a favorecer a exportação, salvo o café, nos 
termos do projecto inglez Mountain, marca do corno m aximo de adia ntamento 
ao producto exportado o seu preço de custo nos mercados de negocias, in-
tervindo o mesmo syndicato nas oper ações de importação para garantir o 
pagamento das compras, entrando em accôrdo com os syndicatos analogos 
já formados na Inglaterra e os que se venham a formar semelhantemente 
em outros paizes. 

Os lucros auferidos pelo consorcio serão repartidos em partes propor-
cionaes aos capitaes respectivos, devendo o que couber ao Governo ser 1m· 
media.tamente incinerado. 

O Governo terá um fiscal como membro do consocio, que ficará dissol-
vido, desde que a taxa cambial seja de dez dinheiros por mais de seis mezes 
consecutivos. 

Eram diversas as suggestões do Srs. Armando Burlamaqui e Ascendino 
Cunha. 

A commissão, porém, julgou-as incabíveis num projecto de medidas de 
emergencia. 

Considerando-as bem, no emtanto, deliberou destacar desde Jogo a de 
n. 17 acima transcripta . para constituir projecto em separado. 

EMENDA SouzA FILHO ~ "N. 28 - Substitua-se o n . III do art. 1 • pelo 
seguinte: 

Para as mercadorias adquiridas no extrangeiro até a data da presente 
lei, a cobrR.nça de 55 o/o ouro do imposto de importR.ção para consumo, serti 
feita até 31 de Dezembro futuro á taxa cambial mínima de 10 dinheiros por 
1~000 ouro, devendo o importador, dentro em tres dias, a conta r da promul ·· 
gação des ta lei, provar, perante o café da repa rtição aduaneira respectiva, 
o seu contracto de compra, quapto ~ts mercadorias que ainda não tiverem 
.sido Q,esembarcadas." · · · 
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"N . .29 - Onde couber: 

Art. Fica suspensa, em todo territorio da R epublica pelo prazo de 
cento e oitenta dias a contar da da ta da presente lei a exigibilidade de todas 
as obrigações resultantes de letras de cambios, nota~ promisso;·ias ou quaes-
quer outros títulos commerciaes, vencidos ou por vencerem, bem como das 
prestações hypothecarias e pignoratícias suspendendo-se e prorogando-se 
igualmente, os protestos, os recursos em garantias e as prescripções. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se desta disposição: 
a) os protestos de letras de cambio e notas promissorias, qua nto aos 

coobrigados não residentes no Brasil; 
b) as retiradas de depositos que não vencem juros; 
c) as retiradas até 25 o/o mensaes nos depositos em conta cÓrrente que 

vencem juros. 
Essas emendas, ainda não divulgadas, e apresentadas pelo representante . 

de Pernambuco Sr. Souza Filho, tambem foram consideradas prejudiciaes . 

EMENDAS CINCrNATO BRAGA - ... N. 30 - a) emendas: 

A' 6• supprimam-se as palavras :"E' autorizado o Presidente da Re-
publica." 

b) accrescente-se: 
Emenda 7•: 
Art. E' o Presidente da Republica autorizado a d!spôr do fundo 

ouro de garantia do papel-moeda ao preço mínimo de 35$000 por libra ester-
lina ouro moeda equivalente. 

§ 1°. As quantias a este titulo recebidas em papel-moeda serão no pri-
meiro dia util de cada mez divididas em duas metades, uma elas quaes sera 
immediatamente incinerada e outra depositada no Banco do Brasil r-~.;:·a. ser 
applicada exclusivamente em operações de compra de café para defesa dos 
preços-ouro desta mercadoria. 

§ 2•. Attingidos os preços ouro, pelo Governo reputados convenientes. 
serã dito café vendido aos mercados extrangeiros, e o ouro que a este titulo 
fôr apura do serâ de novo recolhido ao fundo de garantia do papel-moeda. 

c) accrescente-sei 
Emenda s•: 
Aos importadores de mercadorias extrangeiras exis tentes ã data desta 

lei nas Alfandegas do Brasil, os quaes em composição amigavel com seus for-
necedores dessas merca dorias, hajam alcançado o abatimento ele pelo menos 
vinte por cento em suas facturas ouro, e o prazo ele um anno sem juros, 
poderã o Banco do Brasil, autoriza..::- especialmente em cada caso pelo Mi-
nistro da Fazenda, conta do Thesouro .~acionai, emittir promissorias ouro ao 
dito prazo, de acceite elo m esmo Banco, J,:<tra saldo de taes facturas . 

§ Em troca dessas promissorias e:;-ses importadores acce1ta rão le-
tras-ouro em favor do Ba nco do Brasil, se.m ~uros, e a pra.zo de tres, seis, 
nove e onze mezes, accrescidos de 5 o/o em fav,'r do dito banco, clestinai:tos 
a repôr ao Thesouro algum prejuízo de taes oper.oções e a remunerar a in-
tervenção do Banco. 

§ As letras acceitas pelos importadores seriio garantidas por endosso 
idoneo a juizo do Banco do Brasil e do Minis tro da F .tzenda, ou por penhor 
mercantil que cubra seguramente o valor das letras. 

d) emenda 9": 
E' absolutamente prohibido vender-se como extrangei.-a m ercadoria pro-

duzida, fabricada ou transformada no Brasil, pena de mui ta do dois a cinco 
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contos de réis, além das penas de estellionato, art. 338, § 5° do Codigo 
Penal. 

Paragrapho unico. A pena pecuniaria caberá inteira ao agente do fisco 
que haja constatado a transgressão, ou ao particular enganado; que haja 
proposto acção, que lhe cabe, para pedir em Juizo a punição do culpado. 

á) emenda 10": 
Na hypothese de não serem approvadas as emendas retro, proponho esta: 
Snpprima-se a emenda 6", ao projecto do Senado . 
f) emenda 11": 
Ji'icR. adiada a projectada exposiç.ão a realiza r-se na Capital Federal 

em 1B22, para quando lei especial determinar. 
g) a emenda 1" onde se diz "30 de Junho", diga-se: "30 de Julho"; e 

onde se diz: "30 de Setembro" ; diga-se "30 de N ovetnbro" . 
h) durante um anno contado da dafa desta lei fica facultada á Carteira 

de Redescontos do Banco do Brasil a reforma de redescontos sem juros, 
para operações provavelmente applicadas á defesa da producção na cional 
nos mercados". 

Dessas emendas do Sr . Cincinato Braga foram approvadas as sugges-
tões da lettra cl á emenda 9", e as da lett.ra t á emenda 11". 

As demais suggestões foram julgadas prejudicadas. 

EMENDAS PREJUDICADAS - Além das que acima relacionamos, a Commis· 
são julgou prejudicadas mais as seguintes emendas: 

Do Sr. Miguel Calmon, uma, com quatro providencias ; 
Do Sr. Corrêa de Brito, uma; 
Do Sr. Gonçalves Maia, seis, com onze providencias; 
Do Sr. Andrade Bezerra, uma; 
Do Sr. Luiz Guaraná, uma, com tres providencias; 
Do Sr. Joaquim Osorio, uma; 
Do Sr. Arlindo Leoni, duas. 
Os trabalhos da Commissão termina.ram ás 7 horas da noite. 
Ji,oi convocada uma nova reunião extraordinaria, para segunda-feira, 

afim de ser assignado o parecer do Sr. Antonio Carlos, que ficou sendo o da 
Commissão, sobre o vencido. (*) 

DECRETO N. 14.946 - DE 15 DE AGOSTO DE 1921 

~1.uto1·íza o Ministro àa Fazenda a emittir ob1·igações do Thesouro Nac·ional 
até á sçmma àe 200.000:000$000, papel para occo1-rer á liquidação àei 
compromissos ào mesmo Thesou1·o, cont1·ahiàos durante . a p1·esente crise 
m1mdial 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, no uso da 
faculdade contida na lei n. 4230, de .31 de dezembro do anno findo, a rt. 2•, 
r• . X, e para o fim de occorrer á liquidação de compromissos do Thesouro 
Nacloual determinados pela forte perturbação que a presente cri se mundia l 
tem causado em todas as relações com sensível depressii.o da s rendas 
orçadas, 

Resolve: 

Art. 1° . Fica o Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda autorizado 
a. emittir obrigações do Thesouro Na cional, até á somma de 200 . 000:000$000 , 

(*) Jornal do Oommercio, de 24 de J'ulho de l92l 
. t 
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papel, as quaes vencerão o juro de 7 o/o an anno, pago semestralmente em 
Março e Setembro. 

Art. 2". Essas obrigações serão a o porta dor e terão os valores nomlnaes 
de 5:000$000 e 10:000$000 . 

Art . 3" . A am ortização será feita em dez annos, mediante resgat e , a 
1" de Setembro de cada anno, por compra ou sorteio da decima parte da 
somm a nominal emittida. 

Art . 4". Essas obrigações serão emittidas no Thesouro óacional, Rio de 
Janeiro, e por elle pagos os juros e operados os respectivos resgates. 

Art . 5". O Ministro de E stado dos Negocios da F azenda poderá collo-
car essas obrigações a o typo mínimo de 98 o/o. 

Art. 6°. E sses títulos gozarão da isenção de impostos ou outr os qua es-
quer onus e não serão da dos em solução de dividas do Thesouro Nacional . 

Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1921, 100" da Independencia e 33" da 

Republic'!-. (*) 

FIM 

(*) L •lario Official, de 6 de Setembro de ·1921. 

EPITACIO P ESSOA . 
Homero Baptista . 
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